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-
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Dr. Öğretim Üyesi Cavit POLAT
Düzenleme Kurulu Başkanı

Not: Gezi programı, havalimanı transfer hizmetleri ve konaklamaya ilişkin hususlara web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz

6 KASIM

OTURUM 1, SALON-1
09:30-12:00
OTURUM BAŞKANI: DR. NUSRET YILMAZ

6 KASIM

OTURUM 2, SALON-1
12:00-15:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. ZEKİ TAN

DR. ÖĞR.ÜYESİ MUSTAFA AYDEMİR
İZMİR İŞGALİNİN VE KURTULUŞUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI

ARŞ. GÖR. AYNUR ÇINAR
YAHUDİLİKLE İLGİLİ ÂYETLERİN YORUMLANMASINDA FENOMENOLOJİK
YÖNTEME BAŞVURULMASININ ÖNEMİ: SEÇİLMİŞLİK ÖRNEĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ NUSRET YILMAZ
RUS İŞGALİNİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜNİYAMİN ÇALIK
KUR’AN VE SÜNNET IŞIĞINDA İSLAMI DAVETİN ÖZELLİKLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ NUSRET YILMAZ
AĞRI DAĞI EFSANESİ’NE OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR YAKLAŞIM

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET FATİH KALIN
POSTMODERN DÖNEMDE METAFİZİĞE BAKIŞ VE “KUTSAL”IN YENİDEN
YORUMLANMASI

DR. AHMET ADIGÜZEL
YAŞAR KEMAL’IN “AĞRI DAĞI EFSANESI” ROMANINDA SÖZ DİZİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ HABİB ŞENER
DÖRT TEMEL ERDEM BAĞLAMINDA GAZZÂLÎ’NİN İNSAN VE AHLÂK ANLAYIŞI

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA AYDEMİR
YİTİK ÜLKENİN KARA SEVDALILARI: ESKİ SUBAYLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH ÖZÜÇALIŞIR
KUR’AN’DA HZ. ISA(a.s.) İNCİL VE NESARA/NASRANI

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL ABALI
TÜRK HALK EDEBİYATINDA MAKARONİK TEKERLEMELER

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET DAĞLAR
KERİM HAN ZEND’İN DİNİ SİYASET( 1747-1779)

ARŞ GÖR. DR. EZGİ KAYA
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GRAFLARIN SZEGED VE LAPLACIAN SZEGED ENERJİSİ İÇİN BAZI SINIRLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM YULU (OTURUM 2. BAŞKANI)
AĞRI DAĞI’NA YOLCULUK: FRİEDRİCH W. PARROT’UN KEŞİF GEZİSİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ KUYAKSİL
İSLAM’DA HİCRET KAVRAMI VE FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN
İSTİSMARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH ÖZÜÇALIŞIR
DİNLERDE RUBUBİYYET (RABLIK ) INANCI

YASİN KARAMAN
TUTUNAMAYANLAR ÜZERİNE OTOBİYOGRAFİK BİR OKUMA

ARŞ. GÖR. HALİS ÇAVUŞOĞLU
SEKÜLER DINDARLIK VE BARINDIRDIĞI BAZI TEMEL UNSURLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ NESRİN GÜLLÜDAĞ
DÖRT DİLLİ VE TEMATİK BİR SÖZLÜK ÜNSÜ’L LÜGAT’TE TÜRKÇE KELİMELER

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLYAS ÖZDEMİR
MUHAMMED ABİD EL CABİRİ’NİN BİLGİ SİSTEMİNDE İRFAN VE BURHAN

ARŞ. GÖR. DR. EZGİ KAYA
PROF. DR. AYŞE DİLEK MADEN
GRAFLARDA BAZI UZAKLIK TABANLI İNDEKSLERİÇİN SINIRLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLYAS ÖZDEMİR (OTURUM 2. BAŞKANI)
FARABİ’NİN YUNAN FELSEFE KAYNAKLARI İLE İLİŞKİSİ:ÖZGÜNLÜK SORUNU

PROF. DR. AYŞE DİLEK MADEN
ARŞ. GÖR.DR. EZGİ KAYA
GRAFLARIN GEREN AĞAÇ SAYILARI

ARŞ. GÖR. HALİS ÇAVUŞOĞLU
MODERNLEŞEN MEDENİYET İLE DEĞİŞEN DİN ANLAYIŞ

6 KASIM OTURUM 3, SALON-1
15:00- 17:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. NAKİ ERDEMİR
ÖĞR. GÖR. MUSTAFA DAL & ÖĞR. GÖR. YUNUS TUNÇ & ÖĞR. GÖR. KENAN
ÇİFTÇİ
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞETİM SÜRECİNDE HAZIRBULUNUŞLUK
ÖĞESİ OLARAK YETERLİ VE DENGELİ BESLENME
DOÇ. DR. NAKİ ERDEMİR
FİZİK DERSİNDE ÖĞRENCİ ALGI VE BAŞARILARINI ÖĞRETMENLERİN
DEĞERLENDİRMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ARŞ. GÖR. DR. MULTEHAN EVRAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ BİNALİ ÇATAK
KARS’TA LİSANCAKTARSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET MARUZİYETİ PREVALANSI
VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
ARŞ. GÖR. DR. MULTEHAN EVRAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ BİNALİ ÇATAK
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DEPREME HAZIRLIK DURUMLARI
ÖĞR. GÖR. YUNUS TUNÇ & ÖĞR. GÖR. KENAN ÇİFTÇİ & ÖĞR. GÖR. MUSTAFA
DAL
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ÖĞR. GÖR. YUNUS TUNÇ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN TAŞGIN
İLK ÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE
YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
ÖĞR. GÖR. ENGİN DAYAN
TEKNİK DERGİSİ’NİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (2004 2013)
DR. ÖĞR. ÜYESİ BİRCAN EYÜP
BETÜL DEMİREL
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME
STRATEJİLERİ
ÖĞR. GÖR. ENGİN DAYAN
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE ELEKTRONİK BİLGİ KAYNAKLARININ
DUYURULMASI VE ELEKTRONİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLE SÜRDÜRÜLMESİ

6 KASIM OTURUM 4, SALON-1
17:00- 19:00
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞULE FIRAT DURDUKOCA
NURGÜL BAŞ
Dr. Öğr. Üyesi FATMA ALTUN
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYONLARININ
AÇIKLANMASINDA ALGILANAN SOSYAL DESTEK,MUTLULUK VE AKADEMİK
BAŞARININ ROLÜY
ÖĞR. GÖR. ESMA ŞAHİN
ÖĞR. GÖR. ÖZNUR GÖKMEN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE STRESLE BAŞA ÇIKMA
TARZLARININ İNCELENMESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞULE FIRAT DURDUKOCA
"DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİ YORDAYICI
BAZI DEĞİŞKENLER"
ÖĞR. GÖR. DİNÇER ATASOY
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMALARININ
MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ BİRCAN EYÜP
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ALTUN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL ÖĞRENMEYE DURUMLARININ
İNCELENMESİ
ÖĞR. GÖR. DİNÇER ATASOY
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK FOBİSİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
HİLAL ÇOBANOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ALTUN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KABUL DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

6 KASIM

OTURUM- 1, SALON-2
10:00 – 12:30
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ALİ MURAT AKTEMUR
PROF. DR. ALİMURAT AKTEMUR
POSOF VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ CAMİLER
ÖĞR. GÖR. ELİF TANER
PANOPTİKON’UN KILIK DEĞİŞTİRMİŞ VAHŞİLİK TASARIMI: DİJİTAL
DEHŞET
ARŞ. GÖR. ÜMİT N. ÖZCAN
TÜRK KEÇECİLİK SANATI VE IĞDIR’IN SON KEÇE USTALARI VEYSEL VE
MEHMET BALCI

ÖĞR. GÖR. MELAHAT TELERİ
BAROK BEZEMELİ LEVHALAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET AKİF KAPLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ CAVİT POLAT
TÜRK RESİM SANATINA GELENEKSEL SANATLARDAKİ FİGÜR VE MOTİFLERİN
YANSIMALARI
ARŞ. GÖR. KÜBRA ŞAHİN ÇEKEN
GÜNÜMÜZ SANAT FORMLARINDAN POSTA SANATI
ÖĞR. GÖR. ALİ TELLİ - ÖĞR. GÖR. CELİL ÇELİK
ÖĞR. GÖR. AHMET MESTAN
FARKLI EBATLARDA DELİKLİMDF’NİN AKUSTİK SİMÜLASIYON TASARIMINA
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ(KONFERANS SALONU ÖRNEĞİ)
ÖĞR. GÖR. YUSUF ALTUN
DOÇ. DR. ÜNAL İMİK
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AZERBAYCAN TAR’ININ TÜRKİYE’DEKİ İCRACI VE
EĞİTİMCİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ
DOÇ. DR. ÜNAL İMİK
ÖĞR. GÖR. YUSUF ALTUN
HAYATI VE SANATÇI KİŞİLİĞİ İLE „ UDİ NEVRES“ ( NEVRES ORHON)

6 KASIM

OTURUM -2, SALON-2
13:00- 16:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ DR. HATİCE YURTSEVER
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEYHAN ÖZTÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ FİLİZ ASLAN ÇETİN
MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI AÇISINDAN MUHASEBECİLİK VE MALİ
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
ÖĞR. GÖR. SÖZER AKYILDIRIM
DÜNYA’DA KAMU KURUMLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE TÜRKİYE’DEKİ
YANSIMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
ARŞ. GÖR. GÜRKAN BOZMA
PROF. DR. SELİM BAŞAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERKAN KÜNÜ
REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN İHRACAT
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
DOÇ. DR. HATİCE YURTSEVER
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMRA TETİK
KRİPTOLU PARA KULLANIMINA İLİŞKİN VERGİSEL SORUNLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ARŞ. GÖR. DEMET EROĞLU SEVİNÇ
DOÇ. DR. HAKTAN SEVİNÇ
BÖLGELERARASI TİCARİ İLİŞKİLERİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE: TRA2 BÖLGESİ
ÖZELİNDE BİR ÇEKİM MODELİ ARAŞTIRMASI
ÖĞR. GÖR. KÜBRA HÜRYURT
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET EMİN KARABAYIIR
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE-KÜLTÜR DEĞERLERİ:
KARS-ARDAHAN-IĞDIR İLLERİNDE UYGULAMA
DR. ÖĞR. ÜYESİ SELAHATTİN POLAT
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET DENİZ
AKTUZLA TUZLASI MALAZGİRT- MUŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ DUYGU ARSLANTÜRK ÇOLLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ LEYLA AKGÜN
NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİ
ÖRNEĞİ
ZİİR. YÜK. MÜH. HİLAL YILMAZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE AŞKAN
IĞDIR’DA MİKRO KREDİ KULLANIMININ KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
ARŞ. GÖR. MERT EREN
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERKAN KÜNÜ
YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR
UYGULAMA
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALPASLAN DOĞAN
IĞDIR İLİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE SWOT ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
6 KASIM
OTURUM -3, SALON-2
16:00- 18:30
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLIHAN IĞDIR AKARAS

6 KASIM

OTURUM -1, SALON-3
09:00- 11:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. M.SALİH MERCAN
DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN RUS
BOLŞEVİK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİ ( 1336-1920)
NURGÜL GÜNEŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ GONCA SUTAY
İSLAMİYETİN İLHANLILAR ARASINDA YAYILMASI: GAZAN HAN DÖNEMİ
DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN
ADANA İŞGAL OLAYLARININ MECLİSTEKİ YANSIMASI

ÖĞR. GÖR. UĞUR GÖK
YEREL TARİH ÇALIŞMALARINDA ŞER’İYYE SİCİLLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDEF AYYILDIZ
HİTİT DEVLETİNİN DOĞU ANADOLU POLİTİKASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDEF AYYILDIZ
HİTİTLERDE KUŞ FALLARINI İCRA EDEN GÖREVLİLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERPİL SÖNMEZ
1928 ‘DEN GÜNÜMÜZE IĞDIR’IN KÖYLERİ

DR.ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL ABALI
GÜNÜMÜZ MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH
DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜNEVVER ÜNSAL
1930 YILI SANAYI KONGRESİ RAPORLARINA PAMUKLU MENSUCAT
DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜNEVVER ÜNSAL
1930 YILI SANAYI KONGRESİ RAPORLARINDA DOKUMA

6 KASIM

OTURUM -2, SALON-3
11:00- 13:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. ELNUR HASAN MİKAİL

DR. ÖĞR. ÜYESI POLAD ALİYEV
DR. ÖĞR.ÜYESILEYLA AKGÜN
PROF. DR. ECEVİT EYDURAN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DİVERSİFİKASYON KATSAYISI
DR. ÖĞR. ÜYESİ FİLİZ ASLAN ÇETİN
KÜBRA ÇELİK
HİZMET PAZARLAMASI AÇISINDAN HİZMET HATALARI VE TELAFİLERİNİN
İRDELENMESİ; TEORİK BİR ÇERÇEVE
ÖĞR. GÖR. KENAN ÇİFTÇİ
ÖĞR. GÖR. MUSTAFA DAL
ÖĞR. GÖR. YUNUS TUNÇ

DR. ÖĞR. ÜYESİ GONCA SUTAY
ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE AHİLİK VE SİYASETTEKİ ETKİLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ GONCA SUTAY
MOĞOL İSTİLASINA KARŞI MÜCADELEDE AHİ EVRAN VE AHİLER

DOÇ. DR. ELNUR HASAN MİKAİL
ORGANIZATION OF THE KGB AND THE UNKNOWN FACTS ABOUT THE3 SOVIET
SECRET SERVICE KGB

STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK PLANLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNEMİ

DOÇ. DR. FERİT İZCİ
DR.ÖĞR.ÜY. M. HANİFİ VAN
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİCİLERİN GİRİŞİMCİ VE İNOVATİF YÖNETİM
ALGISININ GENELLEŞTİRİLMİŞ LOGİT YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: BAKANLIK
TEŞKİLATLARI ÖRNEĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERKAN KÜNÜ - ARŞ. GÖR. MURAT EREN
TÜRKİYE’DE TERÖRİST FAALİYETLER VE ULUSLARARASI TURİST TALEBİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM SÖKMEN GÜRÇAM
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ GÜLŞEN BAYAT
IĞDIR İLİNDE BULUNAN KONAKLAMA
TEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

İŞLETMELERİNİN

TURİZM

ARŞ. GÖR. CİHAT UĞURLU
VAN İRANLİ TURİSTLER İÇİN NEDEN ÇEKİCİDİR?
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLŞEN BAYAT - ÖĞR. GÖR. MEMET POLAT
IĞDIR’DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNE
YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
ÖMER YILDIZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İLİ’NE EKONOMİK KATKILAR VE
HARCAMA EĞİLİMLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞR. GÖR. ETHEM KILIÇ - ÖĞR. GÖR. MEHMET EMİN YAŞAR
TÜRKİYE’DEKİ GİRİŞİMCİLERİN SORUNLARI
BERRİN ÇÖKÇEK YILMAZ - HAKAN GÜNGÖRMEZ
LOJİSTİK SEKTORÜNDE SAĞLIK VE GÜVENLIK TEDBİRLERİ

DR. GÜRAY ALPAR
STRATEJİK VE TAKTİK AÇIDAN SARIKAMIŞ HAREKATININ SEBEPLERİ VE
GÜNÜMÜZÜ ETKİLEYEN SONUÇLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ. ARZU BOY
ABDÜLHAMİT DÖNEMİ RÜŞTÜYELERİ’NE GENEL BİR BAKIŞ VE KARS
RÜŞTİYELERİ
DR.ÖĞR. ÜYESİ ARZU BOY
KARS’TA KURULAN MİLLİ TEŞEKKÜLLER
OSMAN KİMYA
PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA’NIN HAYATI, ASKERÎ FAALİYETLERİ,
EMLAK VE EMVALİNE DAİR VASİYETNȂMESİ

6 KASIM

OTURUM- 3, SALON-3
13:00-15:30
OTURUM BAŞKANI: DR. AHMET DİNÇ

DR. ÖĞR. ÜYESİ LEVENT TANYERİ & ARŞ. GÖR. BARIŞ YANARDAĞ
PENÇE VE KOL KUVVETİNİN SNOWBOARD ALPİN SPORCULARININ SLALOM
ÇIKIŞ HIZININ KARŞILAŞTIRILMASI
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET GÜMÜŞ & İRFAN KOCA
AN OVERVIEW OF THE ADVANCED REACTIONS OF THE DMF-MDA REAGENT
BY EXAMINIG THE FUNCTIONAL GROUPS AND THE STRUCTURES OF TARGET
MOLECULES
DR. ÖĞR. ÜYESİ LEVENT TANYERİ
DOÇ. DR.KAMİL ERDEM
THE EFFECT OF PLIOMETRIC TRAINING ON SLALOM LANDING IN MALE
SNOWBOARDERS 18-20 YEARS
PROF. DR. NECATİ UTLU
DOC. ÖĞR.ÜYESİ ŞABAN ÇELEBİ
YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA SELENYUM VE VİTAMİN E İLAVESİNİN
SERUM VE YUMURTA SARISI LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ
UZM. DR. TOLGA KALAYCI
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜMİT HALUK İLİKLERDEN
HAYATI TEHDİT EDEN ÖNEMLİ BİR DURUM: ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ
PROF. DR. NECATİ UTLU
UZM. ŞEYDA KURT
YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA ANTİOKSİDAN İLAVESİNİN SERUMDA
BAZI HORMONLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DİNÇ
Doç. Dr. Alper Cenk GÜRKAN
Doç.Dr. Gökhan ÇALIŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar TÜRKOĞLU
FUTBOL KULÜPLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK ANALİZİ

6 KASIM

OTURUM -4 SALON-3
15:30- 18:00
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MİRVARİ İSMAYILOVA

PROF.DR. YAŞAR AKÇA &ESRA SAMSUNLU
EVALUATION OF DIFFERENT WALNUT GENOTYPES(juglansregia L.) AS SEEDLING
ROOTSTOCKS

PROF. DR. MAHİRE HÜSEYİNOVA
ESKİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE YEMEK VE İÇKİ İSİMLERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

PROF.DR. YAŞAR AKÇA & DR.ACİBAEVA ZAİDA SAGADİLLAKIZI & DR.YUSUPOV
BAHADIR YULDAŞULU & DR.ERDENOV MURAD
EVALUATION OF KAZAKHSTAN WALNUT GENETIC RESOURCES

PROF. DR. MİRVARİ İSMAYILOVA
GEMİGAYA-GOBUSTAN VE ORHUN-YENİSEY YAZITLARININ DİLBİLİMİ
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ BELKIS MUCA & ÖĞR. GÖR. DUYGU AKDUMAN & ÖĞR. GÖR.
MERVE KUŞÇUOĞLU
IĞDIR İLİNDE SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILAN VE PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE
KULLANILABİLECEK DOĞAL BİTKİ TAKSONLARI
PROF.DR. YAŞAR AKÇA
UMUT ŞAHİN
EFFECT OF SALT STRESS TO PLANT GROWTH OF DIFFERENT SPECIES OF
WALNUT ROOTSTOCKS
BAYRAM ÜRKEK
DONDURMANIN MİNERAL İÇERİĞİ ÜZERİNE DİKEN ÜZÜMÜ(BERBERİS
VULGARİS)İLAVESİNİN ETKİSİ

ARŞ. GÖR. DR. ERKAN DİKİCİ
LOUIS ALTHUSSER'E GÖRE DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITLARI VE KİTLE
İLETİŞİM ARAÇLARININ İDEOLOJİK İŞLEVLERİ

DAMLA DURULAR & AYŞEGÜL KASAPOĞLU & DR. ARASH HOSSEİN-POUR &
PROF. DR. KAMİL HALİLOĞLU & DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE İLHAN
Sorgum bicolor CAMTA Transkripsiyon Faktörlerinin Genom Çaplı Analizi

ARŞ. GÖR. ELVAN CAFAROV
AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN BATI AZERBAYCAN AĞIZLARINDA
ASSİMİLYASİNA VE DİSSİMİLİYASİA OLAY

AYŞEGÜL KASAPOĞLU & DAMLA DURULAR & DR. ARASH-HOSSEİN POUR &
PROF. DR. KAMİL HALİLOĞLU & DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE İLHAN
SORGUM GENOMUNDA BES1 TRANSKRİPSİYON FAKTÖR AİLESİNİN GENOM
ÇAPLI ANALİZİ

DOÇ. DR. GÖNÜL SAMEDOVA
KAŞGARLI MAHMUT`UN "DİVANİ LÜĞAT-İT TÜRK ESERİNDEKİ KIPÇAK
BELİRTİLİ SÖZLER
DR. ÖĞR. ÜYESİ NESRİN GÜLLÜDAĞ
TÜRKÇE'DE GİYİM- KUŞAM SÖZCÜKLERİ İLE OLUŞTURULMUŞ DEYİMLER

GULANBAR R. ABBASOVA
LINGUO-POETIC PROPERTIES OF SUFFIXES THAT CREATE MORPHOLOGICAL
PARALLELISM IN AZERBAICAN END ENGLISH

ÖĞR. GÖR. FATMA ERTAŞ
NEONATAL KUZU VE BUZAĞI ÖLÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELMA ERDAĞI TOKSUN
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAVRAMINA İLİŞKİN
METAFORİK ALGİLARİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE BERİVAN BAKAN & DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAY BİİLGİN
& ARŞ. GÖR. METİN YILDIZ
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE GÖRME, İŞİTME, BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE AĞIZ

OTURUM -1, SALON-4
10:00- 12:00
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. YAŞAR AKÇA

DOÇ. DR. YEGANE KAHRAMANOVA
TÜRK LEHÇELERİNDE HAL KATEGORİSİNE İLİŞKİN ORTAK TERİMLERİN
TANIMLANMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET DİNÇ
DOÇ. DR. ALPER CENK GÜRKAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ LEVENT VAR
IĞDIR İLİNİN SPORTİF YETERLİLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

ÖĞR. GÖR. FATMA ERTAŞ
ÖĞR. GÖR. AYHAN AKGÜN
ZOONOZ BRUSELLA HASTALIĞI VE KORUNMA YOLLARINA DAİR BİR
İNCELEME

6 KASIM

EYLEM SELVER TUĞÇE BAYAZİT
‘SULTAN GELİN’, ‘TATLI DİLLİM’, ‘BİZİM AİLE’ FİLMLERİNİN EVLİLİK
ŞEKİLLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (Uzaktan)

ARŞ. GÖR. DR. ERKAN DİKİCİ
GELENEĞİ REDDETMEYEN BİR YENİLİKÇİ CELAL NURİ İLERİ

ULVİYE KUMOVA & MÜNİRE TURHAN & MELİS GÜNEY
BAL ARISI (Apis mellifera L. ) KOLONİLERİNDE, VARROA DESTRUCTOR’IN
KONTROLÜNDE OKSALİK ASİT, LAKTİK ASİT, TYMOVAR VE FLUVALİNATE
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILARAK, KOLONİ GELİŞİMİ VE BAL VERİMİ ÜZERİNE
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ERCAN BURSAL
MURAT AYDIN ŞANDA
IDENTIFICATION OF PHENOLIC COMPOUNDSOF SOLENANTHUSSTAMINEUS
(DESF). WETTSTBYHPLC METHOD
6 KASIM

OTURUM -2, SALON-4
12:00- 15:00
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MURAD AYDIN ŞANDA
LÜTFİ BEHÇET
ARŞ. GÖR. YAKUP YAPAR
ÇAPAKÇUR VADİSİ BİNGÖL FLORASINDA TESBİT EDİLEN ÖNEMLİ

DİŞ SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖĞR. GÖR. YÜCEL DEMİR
PROF. DR.ÖMER AKBULUT
ERZURUM İLİ ANADOLU MANDA BUZAĞILARININ KÖY ŞARTLARINDA
BÜYÜME VE GELİŞME ÖZELLİKLERİ
6 KASIM OTURUM -3, SALON-4
15:00- 18:00
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. DERYA ÖCAL

DR. ÖĞR. ÜYESİ CAVİT POLAT
ANADOLU KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL AYAKKABI SANATI VE SÜSLEME
ÖZELLİKLERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZ ŞİMŞEK
TUZLUCA İLÇESİNDE KÖY VE MEVKİ ADLARININ KAYNAKLARI
DR. ÖĞR. ÜYESİ CAVİT POLAT
IĞDIR’DA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KADİM BİR EL SANATI; KEÇECİLİK
DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZCAN UZUN (OTURUM 2. BAŞKANI)
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İLE TASARLANMIŞ MOBİLYALAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ NESRİN GÜLLÜDAĞ
OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE MİHRİŞAH VALİDE SULTAN’IN MEKTUPLARI
ÖĞR. GÖR. DİNÇER ÖZTÜRK
VİRGÜL DERGİSİNİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
PROF. DR. DERYA ÖCAL
MARKALARIN ÇEVRECİ REKLAMLARINDA KULLANDIKLARI METAFORLAR
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEHER ATMACA
TAŞLAMA VE HİCİV USTASI: ABDURAHİM KARAKOÇ
PROF.DR. BAYRAMOV İBRAHIM MƏHƏMMƏD
DR. BƏDƏLOVA ALMAZ İBRAHIM
QƏRBİ AZƏRBAYCAN ŞİVƏLƏRİNDƏ QƏDİM SÖZLƏR

VARYASYONLAR
ÖĞR. GÖR. ELİF TANER
DİL VE SÖYLEM KAVRAMLARININ MEDYADA KULLANILAN
SÖYLEMSEL PRATİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

LÜTFİ BEHÇET
ARŞ. GÖR. YAKUP YAPAR
MATAN DAĞI(BİNGÖL) FLORASINDA ARICILIK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİTKİLER
PROF. DR. MURAD AYDIN ŞANDA
PROF. DR. MUSTAFA KÜÇÜKÖDÜK
TÜRKİYE İÇİN ENDEMİK SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BOISS. (FABACEAE)’NIN
MORFOLOJIK,ANATOMIK VE EKOLOJIK ÖZELLİKLERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞBA RAİKA KIRAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ YELİZ KAŞKO ARICI
ENTAMOEBA COLİ, ENTEROBİUS VERMİCULARİS, HİDATİK KİST VE
TOXOPLASMA GONDİİ POZİTİF HASTALARDA SERUM MALONDİALDEHİT
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
DR. ÖĞR. ÜYESİAYSUN ALTIKAT
IĞDIR İLİ PARTİKÜL MADDE SORUNU
ADNAN YILDIZ, İMMİGÜLSÜM ATLI ÖCAL, ÖMER TERZİOĞLU
KARACADAĞ MERALARINDA EGSOZ GAZLARINDAN KİRLENME SEVİYELERİNİN
TESPİTİ
ASSİST. PROF. DR. ZÜLEYHA BİNGÜL
COIL PIPE PRODUCTION FROM PLASTIC PACKAGING WASTES
ABDÜLMELİK ARAS & YUSUF ALAN & ÖMER KILIÇ & ERCAN BURSAL
Marrubium Astranicum Subsp. Macrodonveoriganum L. Bitkilerinin
Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
ERCAN BURSAL & IBRAHİM TEBER & ABDÜLMELİK ARAS
BAZI DOĞAL Nepeta TÜRLERİNİN FENOLİK İÇERİK ANALİZLERİNİN HPLC ile
YAPILMASI
ERCAN BURSAL
SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLARA DAİR BİR DERLEME

6 KASIM

OTURUM- 1, SALON-5
10:00- 13:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. SÜLEYMAN TEMEL
DOÇ. DR. SÜLEYMAN TEMEL
ZİR. MÜH. VELİ YILDIZ
IĞDIR KURU KOŞULLARINDA KIŞLIK OLARAK EKİLEN ADI FİĞ ÇEŞİTLERİ İÇİN
UYGUN EKİM ZAMANLARININ BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Süleyman TEMEL & Doç. Dr. Bilal KESKİN
''IĞDIR KOŞULLARINDA FARKLI YEM BEZELYESİ ÇEŞİTLERİ (Pisum sativum
ssp. arvense L.) VE EKİM ZAMANLARININ BAZI OT VERİM ÖZELLİKLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ''

6 KASIM

OTURUM -2, SALON-5
13:30-15:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. ALİ OSMAN ÇERİBAŞI

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET GÜMÜŞ& H.ERHAN EROĞLU &NİSA GÜMÜŞ
IRFAN KOCA &ALİ DİŞLİ
CYTOTOXIC AND GENOTOXIC ASSESSMENT OF PTC-11 USING
CHROMOSOMAL BEHAVIYOR OF ROOT MERISTEM IN HORDEUM VULGARE

6 KASIM

OTURUM -1, SALON-6
13:00-16:00
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Bilal KESKİN
Doç. Dr. Süleyman TEMEL
Doç. Dr. Bilal KESKİN
“IĞDIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.)
ÇEŞİTLERİNİN FARKLI EKİM ZAMANLARINDAKİ TOHUM VERİMLERİ”

YÜKSEK . ZİR. MÜH.GÜLTER ARTAN
DOÇ. DR.SÜLEYMAN TEMEL
IĞDIR –ARALIK RÜZGAR EROZYON SAHASINDA YETİŞEN EBU CEHİL(
calligonumpolygonoides L. ) ÇALISININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
ETKİSİ

LEC. MEHMET ZEKİ KOCAK & ASSOC.PROF.DR. AHMET METİN KUMLAY
PROF.DR. BUNYAMİN YİLDİRİM & PROF.DR. MEHMET HAKKİ ALMA &
ASSOC. DR. EREN OZDEN
BIOREMEDIATION TO CLEAN THE EARTH AND AGRICULTURAL WASTES WITH
MUSHROOMS

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜMİT ARSLAN
KORONER BAYRAPS GREFT OPERASYONU SONRASI ASEMPTOMATİK VENÖZ
TROMBOZ GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DOÇ. DR. BİLAL KESKİN
Zir. Yük. Müh. İbrahim ARAS
“SORGUM(Sorgum sp.)’UN BESİN İÇERİĞİ ÜZERİNE
FARKLI SULAMA SUYU TUZLULUK SEVİYELERİNİN ETKİLERİ”

PROF. DR.ALİ SAİD DURMUŞ
DOÇ. DR. ALİ OSMAN ÇERİBAŞI
VETERİNER HEKİM EDA İŞGÖR
TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN VE FİBRİN YAPIŞTIRICININ YARA İYİLEŞMESİ
ÜZERİNE ETKİLERİ

Dr. Mubin KOYUNCU
İNANÇ YÖNÜYLE HİJYENİK GIDA ÜRETİMİ

DOÇ.DR. ORHAN YILMAZ (OTURUM 2. BAŞKANI)
PROF. DR. MEHMET ERTUGRUL
SOME MORPHOLOGICAL TRAITS OF DONKEYS RAISED IN PROVINCE OF
IGDIR

DR. ÖĞR. ÜYESİ VOLKAN KIZILGÖZ
İNSALL-SALVATI ORANI İLE PATELLOFEMORAL EKLEMDE KIKIRDAK HASARI
ARASINDAKİ OLASI ANLAMLI BİRLİKTELİĞİN ARAŞTIRILMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA KENAN GEÇER
DOÇ. DR. MÜTTALİP GÜNDOĞDU
BOLU İLİNİN MEYVE ÜRETİM POTANSİYELİ

Hasret GÜNEŞ
Prof. Dr. Semra DEMİR
ARBÜSKÜLER MİKORHİZAL FUNGUSLAR (AMF)’IN ÖNEMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL ŞİMŞEK
KADMİYUM İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL KARACİĞER HASARINA KARŞI BAL
VE POLENİN LİPİD PEROKSİDAYON VE BAZI ANTİOKSİDANLAR ÜZERİNE
ETKİSİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ FİKRET TÜRKAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET HARBİ ÇALIMLI
ÖĞR. GÖR. AYHAN AKGÜN
YENİ GST İNHİBİTÖRLERİ OLARAK BAZI BENZİMİDAZOLLER
DR. TUNA AKÇAL
PROF. DR. HANIM GÜLER ŞAHİN
DR. KAZIM UÇKAN
PREEKLAMPSİ GELİŞEN HASTALARDA SERUM ASİMETRİK Dİ METİL ARJİNİN
(ADMA) İLE NİTRİK OSİT (NO)DEĞERLERİNİN NORMOTANSİF GEBELERİN SERUM
DEĞERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

HAKKI AKDENİZ
VEYSİ DAĞ
FARKLI AZOT DOZLARININ ARI OTU (phaceliatanacetifolia Bentham) ‘NUN
VERİM VE BAZI TARIMSAL KARAKTERLER ÜZERİNE ETKİLERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ İHSAN ATALAY
PROF. DR. DURMUŞ ÖZTÜRK
INVESTIGATION ON THE USE ON MOLASSES AND LAURUS NOBILIS MIXTURE
IN ALFALFA SILAGE

UZM. HEMŞİRE YUNUS DEMİREL
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH)OLAN BİREYLERDE DİYETE
EKLENEN CURCUMİNİN DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Mubin KOYUNCU
İNSAN SAĞLIĞI VE GIDA MÜHENDİSLİĞİ İLİŞKİSİ
6 KASIM

ÖĞR. GÖR. MÜNİRE TURHAN
TÜRKİYE GENELİNDE MEYDANA GELEN TOPLU ARI ÖLÜMLERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERTAÇ HOPOĞLU &DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ERYÜZLÜ &
DOÇ. DR. KÖKSAL KARADAŞ
TÜRKİYE’DE TARIMSAL İTHALATI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ARDL ANALİZİ

OTURUM -3 SALON-5
15:00 – 17:00
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEFER ÜSTEBAY
DR. ÖĞR. ÜYESİ NAİL AKSOY
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEFER ÜSTEBAY
ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT SKROTUM OLGULARINDA TEDAVİ YAKLAŞIM: 5 YILIK
DENEYİM
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEFER ÜSTEBAY
DR. ÖĞR. ÜYESİ DÖNDÜ ÜLKER ÜSTEBAY
DİYAPER DERMATİT NEDENİYLE STEROİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN
CUSHING SENDROMU

HEMŞİRE SEDAT DOĞAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZÜMRÜT AKGÜN ŞAHİN
KRONİK HASTALIĞI OLMAYAN YAŞILI BİREYLERDE MANEVİ BAKIM, YAŞAM
KALİTESİ VE ARADAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ BİLGE
KLİNİĞİMİZE AĞRI SEBEBİYLE BAŞVURAN HASTALARA RADYOFREKANS
TERMOKOAGÜLASYON UYGULAMALARI DENEYİMLERİMİZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ YALÇİN KANBAY& ELİF İŞİK & ÖZGÜR ASLAN & PINAR
TEKTAŞ &AYSUN AKÇAM
KOLORTA HEMŞİRELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK
ÇALIŞMASI
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEVLÜT ALBAYRAK
KEMOMETRİ DESTEKLİ FT-IR SPEKTROSKOPİSİNİN SAĞLIKLI VE KANSERLİ
İNSAN KOLON DOKULARININ TEŞHİSİNDE KULLANIMI
DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL İBRAHİM ERDOĞDU
TİP 2 DİYABETİK HASTALARIN DİYABET OLMAYANLARA GÖRE HEPATİT B
VİRÜSÜNE KARŞI İMMUNİTE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ KADRİ YILDIZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ RAGIP GÖKHAN ULUSOY &
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYRUNİSA BEKİS BOZKURT
PEDİATİK POPULASYONDA DÜZTABANLIK VE D VİTAMİNİ, KALSİUM
SEVİYELERİ İNCELEMESİ
ÖĞR. GÖR. ÖNDER AKKAŞ &DR. ÖĞR. ÜYESİ İSA YILMAZ & DOÇ. DR.
BAŞARAN KARADEMİR
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YAŞAYAN İNSANLARDA ALVEOLAR
ECHİNOCOCCOSİS YAYGINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

7 KASIM

OTURUM -1, SALON-1
10:00-12:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. CEYHUN MAHMUDOV
ARŞ. GÖR. RAZİYE ERKUL
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENAY ÖZEN ALTINKAYNAK
EBEVEYNLERİN ÇOCUK İSTISMARI FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ

7 KASIM

OTURUM -1,
SALON-2
09:00-12:30
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. DURİED ALWAZEER
ARŞ. GÖR. HALİL ŞENOL
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF BIOGAS POTENTIAL TO BE PRODUCED
BY ANIMAL WASTE
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSUN ALTIKAT
IĞDIR İLİ ATIKSU TAHLİYE KANALININ REHABİLİTASYONU

DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU DEMİR GÖKMEN
ÜRİNER İNKONTİNANSIN PSİKOSOSYAL BOYUTU

PROF. DR. DURIED ALWAZEER
REDUCING ATMOSPHERE DRYING: DRYING TECHNIQUE FOR THE
PROTECTION OF THE FRESHNESS NOTES OF FRUITS AND VEGETABLES

SABUHA BİNDİK
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN OLUŞUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ARŞ. GÖR. HALİL ŞENOL
BIOGAS PRODUCTION AND THERMAL PRETREATMENT OPTIMIZATION IN
CATTLE MANURE

DOÇ.DR. CEYHUN MAHMUDOV
DOÇ.DR. CAVADXAN QASIMOV
YENİ İSTEHSAL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN YARADILMASI REGİONLARIN İNKİŞAF
SƏVİYYƏSİNİN TARAZLAŞDIRILMASININ VƏ MƏŞĞULLUĞUN TƏMİN
EDİLMƏSİNİN ZƏMİNİ KİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIRIM TOSUN
SELÜLOZİK VE HEMİ SELÜLOZİK ZİRAİ ATIKLARIN MİKRODALGA İLE
PELETLENMESİ-TARIMSAL ATIKLARIN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN MİKRODALGA
PARÇALANMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZÜHAL GÜLER
PROF. DR. METE YILDIZ
BELEDİYE HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAŞLILIK: DİNAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ DEVRİM ERGINSOY OSMANOĞLU
ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ASSIST. PROF. DR. ZÜLEYHA BİNGÖL
CADMIUM IONS TRANSPORT THROUGH BULK LIQUID MEMBRANE
CONTAINING DI-2- ETHYLHEXYL PHOSPHORIC ACID (D2EHPA)IN KEROSENE

PROF. DR. DURİED ALWAZEER
REDUCING ATMOSPHERE PACKAGING TECHNIQUE FOR THE EXTENSION OF
THE SHELF-LİFE ON FOOD PRODUCTS

OTURUM -2, SALON-1
12:30-15:30
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN BİÇİM
DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR KÖKSAL ODABAŞ
JOHN STUART MİLL’İN DÜŞÜNCESİNDE ÖZGÜRLÜK-OTORİTE İLİŞKİSİ
BAĞLAMINDA BİREYİN DURUMU

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIRIM TOSUN
KÖMÜR ŞLAMLARININ TARIMSAL ATIKLAR İLE MİKRODALGA PELETLENMESİAKIŞKAN YATAKDA YANMA İÇİN ÇEVRECİ PELET ÜRETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN BİÇİM
BATMAN’DA AŞİRETLERİN KENTE EKLEMLENME ÖRÜNTÜLERİ: SAHA
ÇALIŞMASI SONRASI SOSYOLOJİK NOTLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ARSLANTAŞ
PROF. DR. M. SALİH AĞİRTAŞ
THE INTERACTION OF CT-DNA WITH COBALT( II) PHTHALOCYANINE
COMPLEX BEARING 2-ISOPRORYL-5-METHYLPHENOXY GROUPS.

7 KASIM

OTURUM- 2, SALON-2
13:00- 15:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. FATİH ŞEN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET HARBİ ÇALIMLI
DOÇ. DR. FATİH ŞEN
THE CATALYTIC EFFCIENCY OF CARBON BLACK SUPPORTED PT NANOPARTICLES
AND COMPARISON OF WITH THE OTHER CARBON DERIVATIVES IN DMAB
DEHYDROGENATION ATT ROOM CONDITION
BUŞRA YAZICILAR
İSMAİL BEZİRGANOĞLU
DETERMINATION OF GENETIC DIVERSITY OF ALFALFA (Medicago sativa
L.)ECOTYPE AND DIVERSITY BY DNA, PROTEIN, NUCLEUS ANALYSIS AND
CHROMOSOME
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET HARBİ ÇALIMLI
DOÇ. DR. FATİH ŞEN
THE PLATINUM NANOCLUSTERS HAVING A HIGH CATALYTIC ACTIVITI,
REUSABILITY, LONG-LASTING AND MONODISPERSE STURCTURE OF PLATINUM
FOR DMAB DEHYDROGENATION
ÖĞR. GÖR. AYŞE TÜRKHAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF DUYGU KAYA
DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM KOÇYİĞİT
TIROSINAZIN SnO2:Sb İNCE FİLMİNE İMMOBİLİZASYONU VE
KARAKTERİZASYONU
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET HARBİ ÇALIMLI
DOÇ. DR. FATİH ŞEN
THE EFFECTS OF DIFFERENT LIGANDS TO THE PERFORMANCE OF THE CATALYST
FOR METHANOL OXIDATION REACTIONS AT ROOM CONDITIONS
DR. CANAN GULMEZ &PROF. DR. ONUR ATAKISI&ASSIST. PROF. KEZBAN YILDIZ
DALGINLI &PROF. DR. EMİNE ATAKISI
METAL ION AND ORGANIC SOLVENT-STABLE RECOMBINANT SUBTILISIN FROM
BACILLUS SUBTILIS
ARİFE GENCER İMER
ABDULKADİR KORKUT
CONTROLLING OF THE ELECTRICAL PARAMETERS OF Sn/p-Sİ JUNCTION BY
FUNCTIONAL DYE THINFILM

7 KASIM

ABDULKADİR KORKUT
ARİFE GENCER İMER
SCHOTTKY DİYOTLARIN SERI DIRENCININ BAZI YÖNTEMLERLE
KARŞILAŞTIRILMASI
7 KASIM

OTURUM- 2, SALON-2
15:00- 18:00
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ NASHİA STELLENBOOM

DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA BOZKURT & ARŞ. GÖR. DEMET EROĞLU SEVİNÇ &
DOÇ. DR. HAKTAN SEVİNÇ
BOŞANMANIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYCİLERİ

KÖNÜL ALİYEVA
İGDIR (SÜRMELİ) BÖLGESİ: RUSİYA İŞĞALININ ETNO-DEMOQRAFİK DURUMA
TESİRİ

ÖĞR. GÖR. DİNÇER ÖZTÜRK
ORHAN KEMİL’ IN BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE ADLI ESERİNDE
KÖYLÜLÜK VE ŞEHİRLİLİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELMA ERDAĞI TOKSUN
KARS VE ÇEVRESİNDEN DERLENMİŞ MASALLARDA DEYİM VE ATASÖZLER

İNŞ. MÜH. MUSA BUDAK & DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH ÇELİK & PROF. DR. HANİFİ
ÇANAKÇI
TÜNEL ÇALIŞMALARINDA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞILACAK RİSKLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEHLİKE ANALİZİ
DR. CANAN GÜLMEZ & PROF. DR. ONUR ATAKİŞİ & PROF. DR. ASIM KART
MISS. MELEK ÖZTÜRKLER & ASSOC.PROF. ÖZKAN ÖZDEN
CAPPARIS OVATA EXTRACT INCREASED THE LEVELS OF RECENTLY
IDENTIFIED, ENERGY REGULATOR NESFATIN-1 AND IRISIN HORMONES IN
THE LIVER AND KIDNEY OF C57BL/6 MICE

ALI MALA KHEDIR GALALAEY & ALPER UZUN & M. HAKKI ALMA
Return to Nature Using Wild Edible Plants in Choman Region Northern Iraq

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZÜLEYHA BİNGÜL
IĞDIR İLİ KATI ATIK YÖNETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SALİH NAS
DOÇ. DR.FATİH ŞEN
BIMETALLIC NANOMATERIALS WITH HIGH CATALYTIC ACTYVITY AND
MONODISPERSE STRUCTURE DEHYDROGENATION OF DMAB
İSMAİL AKŞİT
DR. ÖĞR. ÜYESİ BAHRİ GÜR
TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMINA İLİŞKİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İNCELEMESİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
İSMAİL AKŞİT
DR. ÖĞR. ÜYESİ BAHRİ GÜR
İŞ MAKİNALARI OPERATÖRLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
VE EĞİTİMİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ NASHİA STELLENBOOM
ORGANOSULFUR COMPOUNDSF
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SALİH NAS
DOÇ. DR.FATİH ŞEN
A NEW CATALYST BASED ON PALLADIUM AND ACTIVATED CARBON SHOWING
HIGH CATALYTIC ACTYVITY IN THE DEHYDROGENATION OF DMAB AT ROOM
CONDITIONS
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SALİH NAS
DOÇ. DR. FATİH ŞEN
A NOVEL CATALYST CONSISTED OF RUTHENIUM BASED ON GRAPHENE OXIDE
FOR THE DEHYDROGENATION OD DMAB

7 KASIM

OTURUM- 1, SALON-3
09:00-12:30
OTURUM BAŞKANI: DR. HAKAN HEKİMHAN
ZİRAAT MÜH. RAMAZAN TAŞKIN
DR.ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN GÜRBÜZ
İKİNCİ ÜRÜN YERFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI HERBİSİTLERİN YABANCI
OT KONTROLÜNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
ARŞ. GÖR. İSMAİL NANELİ
MEHMET ALİ SAKİN
BAZI EKMEKLİK BUĞDAY GENOTİPLERİNİN ALFA, BETA, GAMA VE OMEGA
GLİADİN BANTLARININ BELİRLENMESİ
ÖĞR. GÖR. MERVE KUŞÇUOĞLU & Öğr. Gör. Mehmet Zeki KOÇAK
Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY & Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Dr.Öğr. Üyesi Belkıs MUCA
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILMASI
ZİRAAT MÜH. MUHABBET ÜCRAK
DR.ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN GÜRBÜZ
BUĞDAY EKİM ALANLARINDAKİ 10 ÖNEMLİ YABANCI OTUN GELİŞME
BİYOLOJİSİ
ARŞ. GÖR. İSMAİL NANELİ
MEHMET ESEN
ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA GLUTEN ENTEROPATİSİ
FARKINDALIĞI
HİLAL. E. YILDIZ
KADRI YILDIZ
ERZRUM İLİNDE UYGULANAN YAYLA EVİ PROJE SONUÇLARININ KIRSAL
KALKINMAYA ETKİLERİ
DR. HAKAN HEKİMHAN &DOÇ.DR. CELALETTİN GÖZÜAÇIK &
MUSTAFA GÜLLÜ AYDA KONUKSAL &REŞAT DEĞİRMENCİ & CEM KARACA
KKTC KOŞULLARINDA HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI TOHUMA FUNGUSİT
VE İNSEKTİSİT KARMA İLAÇ UYGULAMASININ ATHENAİS ARPA ÇEŞİDİNDE
VERİM VE BAZI VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
ZİİR. YÜK. MÜH. AHMET ÇELİK
DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN GÜRBÜZ
BAZI YEŞİL GÜBRE VE BİTKİ EKSTRAKTLARININ MISIRDA SORUN OLAN
YABANCI OTLARIN MÜCADELESİNDE KULLANIM OLANAKLARININ
ARAŞTIRILMASI

Zir. Yük. Müh. Ezgi OĞUZ
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit PEHLUVAN
Prof. Dr. Rafet ASLANTAŞ
KİRAZDA BAZI KİMYASAL UYGULAMALARIN MEYVE KALİTESİ
ÜZERİNE ETKİSİ
DOÇ. DR. BAŞARAN KARADEMİR
DR. ÖĞR. ÜYES İSA YILMAZ
E.coli (K99) KÖKENLİ BUZAĞI İSHALLERİ SIRASINDA BAZI İZ VE MAKRO
MİNERALLERİN DÜZEYLERİNİN DURUMLARI

7 KASIM

OTURUM -2, SALON-3
13:00- 15:00
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. BAHTİYAR MEHMETOĞLU
DOÇ. DR. İBRAHİM CAN
İLYAS GÜLDEŞ
HAREKET HALİNDEKİ TAŞITLARIN SÜSPANSİYON SİSTEMİNDEN KİNETİK
ENERJİ GERİ KAZANIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
DR. FATİH KOÇ
ÖĞR. GÖR. İBRAHİM HALİL BAYDİLEK
İÇ VE DIŞ KABUK KALINLIKLARININ GAAS/ALXGA1-X/GAAS/ALXGA1-XAS ÇOK
KATMANLI KUANTUM NOKTA YAPI GÜNEŞ PİLİNİN VERİMİ ÜSTÜNDEKİ
ETKİSİ
ÖĞR. GÖR. NECDET KARAKOYUN&DOÇ.DR. AYŞEGÜL GÜMÜŞ&
PROF.DR. SELÇUK GÜMÜŞ
3,6- DIALKYLSULFANYLPHTHALONITRILES: COMPARATIVE MOLECULAR
STRUCTURE, SPECTROSCOPIC AND DFT COMPUTATIONAL STUDIES
PROF. DR. BAHTİYAR MEHMETOĞLU
PROF. DR. ISKENDER ASKEROĞLU
ADEM AKKUŞ
CALCULATION OF THE CHANGE RESISTIVITY OF SEMICONDUCTOR UNDER
MAGNETIC FIELD USING ONE- PARAMETER FERMI FUNCTIONS
DR. ÖĞR. ÜYESİ NERGİZ YILDIZ YORGUN
DR. ESRA KAVAZ
RADIATION ATTENUATION COEFFICIENTS OF THE SOME CANCER DRUGS
FOR MEDICAL APPLICATIONS

7 KASIM

OTURUM -3 SALON-3
15:15- 16:30
OTURUM BAŞKANI: DR. ERCAN İNCE
ÖĞR. GÖR. HAKAN BAKAR
YENİ MEDYADAKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KURAMSAL BİR BAKIŞ

ÖĞR. GÖR. HAKAN BAKAR
EDWARD W. SAİD EKSENİNDE İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİNE YÖNELİK BİR
DEĞERLENDİRME

DR. ÖĞRÇ ÜYESİ ERCAN İNCE
DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL ALTİN
Y VE M KUŞAKLARININ İNTERNET GİRİŞİMCİLİĞİ NİYETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
DR.ÖĞR. ÜYESİ ERCAN İNCE &DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL ALTIN&TOLGA SARICAN
YENİ BİR KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK MODELİ ÖNERİSİ: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ
ARŞ. GÖR. FİKRİYE ATAMAN
PROF. DR. H. ERAY ÇELİK
SOSYAL AĞ VERİSİNE DAYALI TWİTTER4J UYGULAMASI İLE LEXICON TABANLI
DUYGU ANALİZİ

ARŞ. GÖR. DR. ERKAN AĞYUZ
A STUDY ON BETA TYPE FUNCTIONS AND POLYNOMIALS BASED ON POST
QUANTUM CALCULUS

DR. OKAN DEMİR
ZİİR. YÜK. MÜH. SİMA SAYAR
TARIMDA KADIN EMEĞİNİN İŞGÜCÜNE KATILIM DÜZEYİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN ANALİZİ

MURAT AYCİBİN
ABDULKADİR KORKUT
OPTICAL PROPERTIES OF CsSiX3( x=I,Br, CI)

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER ÇİFTÇİ
RIDVAN DEMİRCİ
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

DR. EBRU ÇOPUROĞLU
ADEM AKKUŞ
ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE HALL EFFECT OF SEMICONDUCTOR
USING ONE-PARAMETER FERMI-DIRAC FUNCTIONS
MURAT AYCİBİN
ABDULKADİR KORKUT
FIRST PRINCIPLE STUDY OF CaTa2O6 COMPOUND

ZİRAAT YÜK. MÜH. BURHAN ALPTEKİN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET KAZIM KARA
TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA AÇISINDAN ÖRGÜTLENME
(ORGANİZASYON)SORUNUNUN, HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE ANALİZİ:
IĞDIR ÖRNEĞİ

7 KASIM

OTURUM 1 SALON-4
09:00-11:00
OTURUM BAŞKANI: DR. SENEM AKKOÇ

Mehmet GEÇİM, Eren KORKMAZ, Res. Assist. Tufan SALAN, Prof.
Dr. Mehmet Hakkı ALMA
THE EFFECT OF SOME ECO-FRIENDLY ADDITIVES ON THE
INSULATION PROPERTIES OF GYPSUM BOARD

7 KASIM

OTURUM 2,
SALON-4
13:00-14:30
OTURUM BAŞKANI: PROF.DR SULHATTİN YAŞAR

7 KASIM

OTURUM 1, SALON-5
10:00- 12:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. ORHAN YILMAZ

ARŞ. GÖR.DR. SEVİLAY ÖZTÜRK
DOÇ. DR.OĞUZ KURT
MARMARA GÖLÜ (MANİSA) ALGLERİ: YAYILIŞI VE TAKSONOMİSİ

Dr. Öğr. Üyesi EKİN EMRE ERKILIÇ
KLİNİK OLARAK CORYZA GANGRENOSA BOVUM TEŞHİSİ KONULAN BİR SIĞIRDA
BAŞ GÖZ FORMUNA EŞLİK EDEN DERİ LEZYONLARI

EMRE ÇELEN
DOÇ.DR. HÜSEYİN USTA
DONDURARAK KURUTMA YÖNTEMİ VE KÜLTÜR MANTARININ
DONDURARAK KURUTULMASI

Dr. Öğr. Üyesi Tuba GENÇ KESİMCİ
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin SANCAKTAROĞLU
IĞDIR İLİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI LAVANTA TÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN
FUNGUSLAR

ARŞ. GÖR. HALİDE KÖKLÜ
PROF. DR. OKAN ÖZER
Critical Thickness Calculations for Quadratic Anisotropic Scattering in One
Speed Neutron Transport Equation

DR. ÖĞR. ÜYESİ İRFAN ÖZGÜNLÜK
KASIM ŞİMŞEK
BATMAN YÖRESİNDEKİ GASTROENTERİTİSLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜS
ENFEKSİYONUNUN ELISA YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

FINDIK KABUĞU –FURFURAL ESASLI FORMALDEHİTSİZ BAKALİT
REÇİNESİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

PROF. DR. SULHATTİN YAŞAR
ARŞ. GÖR. RAMAZAN TOSUN
PLEUROTUS OSTREATUS AND PHANEROCHAETE CHRYSOSPORYUM
PERMENTATION IMPROVED THE NUTRITIONAL, ENZYMATIC AND
ANTIOXIDANT QUALITIES OF TOMATO POMACE

DR. ÖĞR. ÜYESİ İRFAN ÖZGÜNLÜK
RAMAZAN ABİKOĞLU
ŞANLIURFA İLİNDEKİ İSHALLİ BUZAĞILARDA CORONAVİRUSLARIN ELISA
YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

SELİN KÖKEN &REYHAN ÖZDEMİR & DOÇ. DR. ŞEVKİ ADEM & DR.ÖĞR. ÜYESİ
EMRAH YERLİKAYA & DOÇ. DR. SEZER OKAY
KARBONİK ANHİDRAZ 9 ENZİMİ ÜZERİNDE BAZI FLAVONLARIN INHİBİSYON
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ÖĞRETMEN DR. AYŞE ERDEM&PROF. DR. MUSTAFA KÜÇÜKÖDÜK & PROF.
DR. MURAT AYDIN ŞANDA
TUZ GÖLÜ(CİHANBEYLİ-KONYA)ALLIUM L. (LILIACEAE)TAKSONLARININ
MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ARŞ. GÖR. DR. PINAR GÜLLER & DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF DUYGU KAYA & ÖĞR.
GÖR. MEHMET ZEKİ KOÇAK & DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR GÜLLER
Lepista Personata MANTARININ BAZI ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ

ÖĞRT. FATİH TOPRAK
DOÇ. DR. M. HANDAN GÜNEŞ
AYNALARDA YANSIMA VE IŞIĞIN SOĞRULMASI ÜNİTESİNE YÖNELİK
AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ

DR. SENEM AKKOÇ &DR. HALİME GÜZİN ASLAN &PROF. DR. ZÜLBİYE
KÖKBUDAK
Cu, Co and Mn Complexes: Synthesis, Characterization and Cytotoxic
Activity
DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF DUYGU KAYA &DR. ÖĞR. GÖREVLİSİ AYŞE TÜRKHAN
&DR. ÖĞR. ÜYESİ SADİYE PERAL EYDURAN &DR. ÖĞR. ÜYESİ MELEŞKEN AKIN
& OGÜN BAĞCI
POLİFENOL OKSİDAZ (PFO) ENZİMİNİN IĞDIR MAHALLİ ÜZÜMÜ EL HAKKI
NECEFALİ ÇEŞİDİNDEN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE ÜZÜMÜN
ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN TAYİNİ

ÖĞRET. FATİH TOPRAK
DOÇ.DR. M. HANDAN GÜNEŞ
FEN BİLİMLERİ DERSİNE ENTEGRE EDİLEN STEM UYGULAMALARIN FEN’E
YÖNELİK SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİLERİ ALGILARINA ETKİSİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL TİYEK & ESRA ARISAL & PROF. DR. MUSTAFA YAZICI
PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA & ABDULLAH GÜL&MUHAMMED BARUT
ELK. ELKTR. YÜK. MÜH. ÖMER ÖNAL & Ayşegül GÜNDÜZ
FARKLI BOR BİLEŞİKLERİ KATIKILI POLİAKRİLONİTRİL POLİMERLERİNDEN
ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE NANOLİF YAPILI TEKSTİL YÜZEYLERİNİN
ÜRETİMİ VE TERMAL KARAKTERİZASYONU
DR. SENEM AKKOÇ
Synthesis and Characterization of Organic Compounds Including 2-p-Tolyl1H-benzo-[d]-imidazole Nucleus and Anti-Cancer Properties in MCF-7 Cell
Line
EREN KORKMAZ
ARŞ. GÖR. TUFAN SALAN
PROF. DR. M. HAKKI ALMA

7 KASIM

OTURUM 1 SALON-4
11:00-13:00
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ YAVUZ TÜRKAY

7 KASIM

OTURUM 3
SALON-4
15:00-17:30
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. ELSAD HAMİDOV

DOÇ. DR. ELSAD HAMİDOV

Разрешимости начально краевых задач в пространстве
гладких вектор –функций

DR. ÖĞR. ÜYESİ İRFAN ÖZGÜNLÜK
TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU İLLERİNDEKİ SIĞIRLARINDA BOVİNE HERPES VİRUS 1
(BHV 1) VE BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) ENFEKSİYONLARININ
SEROPREVALANSI
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSHAP KURU
MURAT CAN DEMİR
CİHAN KAÇAR
ÜREME SEZONU DIŞINDAKİ ROMANOV KOYUNLARINA PROGESTERON
DESTEKLİ ÖSTRUS SENKRONİZASYONU UYGULAMALARININ DÖL VERİMİNE
ETKİSİ
DOÇ.DR. ORHAN YILMAZ
SOME MORPHOLOGICAL TRAITS OF THE ZAGAR (ERECT-EAR) DOG RAISED IN
PROVINCE OF IGDIR AND ITS AROUND
DR. ÖĞR. ÜYESİ EKİN EMRE ERKILIÇ & PROF. DR. ALİ HAYDAR KIRMIZIGÜL
&ARŞ.GÖR. ENES AKYÜZ & ARŞ. GÖR. MERT SEZER&VET. HEKİM ERSİN
TANRIVERDİ
SCOTISH FOLD IRKI BİR KEDİDE HEPATİK LİPİDOZİS: OLGU SUNUMU
ASSOC. PROF. DR. OSMAN AYGÜN& PROF. DR. MEHMET YAMAN &PROF. DR.
HİSAMETTİN DURMAZ
A SURVEY ON PRESENCE OF TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE (ACARI: ACARIDAE)
IN SURK, A TRADITIONAL TURKISH DAIRY PRODUCT

ADEM ZENGİN
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SEROTONIN IMPRINTED
POLYMERS VIA SURFACE INITIATED INIFERTER POLYMERIZATION
MUHARREM RIZA AKSU
IĞDIR İLİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETME POTANSİYELİNDE
FARKINDALIK VE YATIRIM
FİGEN TENLİK
ÖĞR. GÖR. ERHAN ÖZTÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP TURHAN İRAK
BAZI FLAVONOİDLERİN ANTİOKSİDAN ETKİNLİKLERİNİN TEORİK OLARAK
İNCELENMESİ
ÖĞR. GÖR. ERHAN ÖZTÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP TURHAN İRAK
PROF.DR. SELÇUK GÜMÜŞ
AZAFENANTREN TÜREVLERİNİN AROMATİKLİĞİNİN TEORİK OLARAK
HESAPLANMASI
DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL TİYEK & MUHAMMED BARUT &
PROF. DR. MUSTAFA YAZICI &PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA &ABDULLAH
GÜL &ESRA ARISAL &ELK. ELKTR. YÜK. MÜH. ÖMER ÖNAL & HAKAN
YÖNDER
KANTARON (HYPERİCUM PERFORATUM L.) ÖZLÜ MİKROKAPSÜLLERİN
HAZIRLANMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ FERHAT KAYA
İNCELEME MAKALESİ: SİLİNDİR İÇİ ORTAM ŞARTLARININ DME YAKITININ
SPREY ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ FERHAT KAYA (OTURUM 2. BAŞKANI)
İNCELEME MAKALESİ: ENJEKSİYON ÇAPININ, AÇISININ VE BASINCININ DME
YAKITININ SPREY ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
LEC. MEHMET ZEKİ KOCAK, PROF. DR. MEHMET HAKKİ ALMA, ASSOC. PROF.
DR. AHMET METİN KUMLAY, PROF. DR. BUNYAMİN YİLDİRİM, ASSOC. DR.
EREN OZDEN
BIOTECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN
MUSHROOMS
HASAN ELİK & DR.ÖĞR. ÜYESİ ALİ RIZA KUL & DR. ÖĞR. ÜYESİ NURHAYAT
ATASOY & DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN ALDEMİR
VAN İLİNDE YETİŞEN SÖĞÜT AĞACINDAN ALINAN TALAŞ ÜZERİNDE
MALAHİT YEŞİLİ ADSORPSİYONU ÇALIŞMASININ TERMODİNAMİK VE
İZOTERM HESAPLAMALARI
HASAN ELİK & DR.ÖĞR. ÜYESI. ALI RIZA KUL & DR.ÖĞR.ÜYESI NURHAYAT
ATASOY& DR.ÖĞR.ÜYESI ADNAN ALDEMİR
VAN İLİNDE YETİŞEN SÖĞÜT AĞACINDAN ALINAN TALAŞ ÜZERİNDE
MALAHİT YEŞİLİ ADSORPSİYONU ÇALIŞMASININ KİNETİK HESAPLAMALARI

DOÇ. DR. ÜYESİ EROL ŞADOĞLU
Reyhan ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Ali Rıza TÜFEKÇİ, Doç. Dr. Şevki ADEM, Arş.
Gör. Dr. M. Ümit BİNGÖL
DIGITALIS LAMARCKII IVANINA BİTKİSİNİN ÇEŞİTLİ
KISIMLARININ SULU EKTRELERİNİN PANKREATİK LİPAZ ENZİMİ
AKTİVİTESİ ÜZERINDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRLMASI
DR. ÖĞR. ÜYESİ YAVUZ TÜRKAY
ÖĞR. GÖR. FEYYAZ ALPSALAZ
SÜPERKAPASİTÖR VE LİTYUM İYON BATARYALARIN KULLANILDIĞI
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ENERJİ YÖNETİM OPTİMİZASYONU

İNŞ. YÜK. MÜH. EMRULLAH SAĞIR
YRD. DOÇ. DR. HAKAN ALPER KAMİLOĞLU
HOMOJEN SONLU ŞEVLERDE TOPUK KAYMASI DURUMUNDA MİNİMUM
GÜVENLİK SAYISININ ELDE EDİLMESİ
DOÇ. DR. ÜYESİ EROL ŞADOĞLU & İNŞ. YÜK. MÜH. EMRULLAH SAĞIR &
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ALPER KAMİLOĞLU
HOMOJEN SONLU ŞEVLERDE TOPUK KAYMASI DURUMUNDA KIRILMA
YÜZEYLERİNİN OPTİMİZASYONU
DOÇ. DR. ÖTÜKEN SENGER
DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ TANIR
KARS HALKIN TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIM DÜZEYİNİN KÜMELEME
ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
ASSIST. PROF. MUSTAFA BİLİCİ
DETERMINATION OF CATALASE ENZYME ACTIVITIES IN APRICOT FRUIT GROWING
IN VAN REGION

7 KASIM

OTURUM- 2, SALON-5
12:30 - 14:00
OTURUM BAŞKANI: DR. AYDIN KIZILASLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH GÜLEN
ÖĞRETMENLERİN STEM/FeTeMM YAKLAŞIMINI TANIMA DURUMLARININ
İNCELENMESİ
DR. AYDIN KIZILASLAN
GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BİŞİŞSEL SÜREÇLERİNİN ANALİZİ

7 KASIM

OTURUM-1, SALON-6
09:00- 11:00
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMÜR ÖZTÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET FIRAT BARAN
Kenger (GundeliaTournefortii) Yaprağı İle Gümüş Nanopartikül(AgNP)
Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Uygulamaları
BURAK ERDEMCİ& MUSTAFA VECDİ ERTEKİN& SARE ŞİPAL&AHMET
HACIMÜFTÜOĞLU&FATİH SARUHAN
BATIN IŞINLAMASI YAPILAN RATLARDA ÇİNKO VE MELATONİNİN TEK TEK VE
KOMBİNE KULLANIMININ AKUT İNTESTİNAL HASAR ÜZERİNE ETKİSİ

7 KASIM

OTURUM -2, SALON-6
13:00 - 15:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. CELALETTİN GÖZÜAÇIK
DR.ÖĞR. ÜYESİ FİLİZ YANGILAR
İNSANLARIN GIDAYA ERİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. ÖNERİLER VE GIDA
ENDÜSTRİSİNDEKİ TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP AYDOĞAN&PROF. DR. MUSTAFA CEMAL DARILMAZ
&PROF. DR. ALİ GÜROL&PROF. DR. ÜMİT İNCEKARA
HEAVEY METAL/ METALLOID CONTENT OF SOME DYTISCIDAE
(COLEOPTERA)SPECIES FROM AFYON PROVINCE, TURKEY

DR. AYDIN KIZILASLAN
GÖRME ENGELİ ÖĞRENCİLER İÇİN TASARLANAN ETKİNLİKLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

BURAK ERDEMCİ& ORHAN SEZEN&CANER ARSLAN
ERKEN EVRE GLOTTİK KANSERLERDE TUTULU KORDUN SİMULTANE
ENTEGRE BOOST TEKNİĞİ İLE RADYOTERAPİSİNDE KAROTİD ARTER
DOZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DR.ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM HOSAFLIOĞLU& DOÇ.DR. BİLAL KESKİN &DR. ÖĞR.
ÜYESİ HAKKI AKDENİZ
FARKLI TOHUM MİKTARI VE BİÇİM ZAMANLARININ İNGİLİZ ÇİMİ
TÜRÜNDE(LOLİUM PERENNE L. VAR. OVATION)ÇİM PERFORMANSLARI
ÜZERİNE ETKİLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA MİNDİVANLİ AKDOĞAN
ÖĞR. GÖR. SERVET TÜRKAN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLÜĞÜ, VELİ VE
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ VE YAŞADIKLARI PROBLEMLER

KAZIM UÇKAN &MUSTAFA BİLİCİ&HALİT DEMİR&CANAN DEMİR
YUMURTALIK KANSERİ İLEİSKEMİ MODİFİYE ALBÜMİN ARASINDAKİ
KOORELASYON

DOÇ.DR. BİLAL KESKİN&DOÇ. DR. SÜLEYMAN TEMEL&ARŞ. GÖR. BARIŞ EREN
BAZI YONCA ÇEŞİTLERİNİN IĞDIR KOŞULLARINDA ADAPTASYON ÇALIŞMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENAY ÖZEN ALTINKAYNAK
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖOCUK KAVRAMINA İLİŞKİN
ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

7 KASIM

OTURUM- 2, SALON-5
14:00 - 16:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bekir DENİZ
Nagahan ÇAKMAK
Adem ÇAKMAK
ŞEHİRLERİ SARAN ZEHİRLİ DUMAN: IĞDIR’DA NARGİLE MEKANLARININ
YAYGINLAŞMASI
DOÇ. DR. SAMİRA TAQIEVA
KƏMİYYƏT ANLAYIŞI VƏ ONUN İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ ÖYRƏDİLMƏSİ
ARŞ. GÖR. RÜMEYSA SEVEN
MELANIE KLEIN VE DEPRESİF KONUM
ÖĞR. GÖR. DR. TURHAN MOÇ
ÖĞR. GÖR. SUZAN MOÇ
BİREYLER ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMALARVE UYGULANAN ÇÖZÜM
STRATEJİLERİ
ÖMER GÜNDOĞDU
MUHAMMET RACİ AYDIN
ÇOCUKLARIN OYUNCAK GÜRÜLTÜSÜNE MARUZ KALMASI: BİR
DEĞERLENDİRME

FERAY DURSUN&OSMAN SAĞLAM&AYŞE KARACALI TUNÇ
DİREKT PARAZİT İNCELEMESİ SONUCUNDA AMİP VE GİARDİA GİBİ PARAZİT
ENFEKSİYONLARININ ARDINDAN BİR YIL SONRA GÖRÜLEN TAENİA
SAGİNATA ŞERİTLERİNİN İNCELENMESİ
ARŞ. GÖR. CİHAN YAYLAK
TIP CEZA HUKUKUNDA BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI(TCK md. 204/1,2 ve
md. 207)
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENAY KARADAĞ ARLI&DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE BERİVAN
BAKAN &ÖĞR. GÖR. GÜLPINAR ASLAN
KADINLARDA SERVIKS VE MEME KANSERI RISK FAKTÖRLERININ DAĞILIMI VE
TARAMA YÖNTEMLERINE ILIŞKIN BILGI VE TUTUMLARI
AYŞE KARACALİ TUNÇ &FERAY DURSUN
IĞDIR’IN 2017-2018 YILLARI ARASINDAKİ İNSAN BRUCELLOSİS İNSİDANSI

HAKKI AKDENİZ & ALİ KOÇ
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI AT DİŞİ MISIR
ÇEŞİTLERİNİN VERİM PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
DOÇ. DR. CELALETTİN GÖZÜAÇIK & KESRAN AKIN & ERDEM SEVEN & METE
TÜRKOĞLU
IĞDIR İLİ LEPİDOPTERA FAUNASINA KATKILAR: SPHINGIDAE
DOÇ. DR. CELALETTİN GÖZÜAÇIK
IĞDIR İLİ İKİNCİ ÜRÜN MISIR ALANLARINDAHELICOVERPA ARMIGERA
HÜBNER(LEPIDOPTERA)
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENOL KÖŞE&DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM ALTUN&ARŞ. GÖR. DR.
YAĞMUR ERİM KÖŞE
ANTİOKSİDAN GIDA KAYNAĞI OLARAK TAVUK YUMURTASI

MEHMET FIRAT BARAN&S.UZAN &A.KOC& M. DÜZGÜN &M.NURİ ATALAR
Zeamays(mısır)Yaprağından Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi,
Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitenin İncelenmesi
DR. KAZIM UÇKAN
NADİR GÖRÜLEN; GEBELİĞİ BULUNAN TAKAYASU ARTERİT SENDROMLU
OLGUYA YAKLAŞIM
7 KASIM

OTURUM-1, SALON-6
11:00- 13:00
OTURUM BAŞKANI: DR.ÖĞR. ÜYESİ HAYRUNİSA HANCI
Mehmet Fırat Baran & Adil Koç
Kenger (Gundelia Tournefortii) Yaprağı İle Gümüş Nanopartikül(AgNP)
Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Uygulamaları

7 KASIM

OTURUM -3, SALON-6
15:30 - 18:00
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA USTA
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA USTA
DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH GÜLLER
PROF. DR. HİKMET MURAT SİPAHİOĞLU
VAN İLİNDE ARMUT AĞAÇLARINI İNFEKTELEYEN FİTOPLAZMA ETMENİNİN

BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

ÖĞR. GÖR. MEHMETY EMİN YAŞAR
ÖĞR. GÖR. ETHEM KILIÇ
MOBBİNGİN İŞLETMELERE VE ÇALIŞANLARA ETKİSİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYÜP SERHAT ÇALIK
A NOVEL TECHNIQUE FOR THE TREATMENT OF VARICOSE VEINS:
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF ABLATIVE POLYMERIZATION WITH
CYANOACRYLATE GLUE
ÖĞR. GÖR. GÜLPINAR ASLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ SENAY KARADAĞARLI
DR.ÖĞR. ÜYESİ AYSE BERİVAN BAKAN
18-64 YAŞ ARALIĞINDAKİ KADINLARDA OBEZİTE DURUMU VERİSK
FAKTÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Esra MİNDİVANLİ AKDOĞAN
Öğr. Gör. Servet TÜRKAN
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER ÖĞRETİMİNE
YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI
Тагиева Самира Джамиль-Джахид
Джабраильзаде Севинь Джамиль-Джахид
ПОНЯТИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПРЕПОДАВАНИЕ ЕЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Prof. Dr. Bekir DENİZ
IĞDIR KERVANSARAYI

ZİR. MÜH. AYFER GÜNEY
DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN GÜRBÜZ
BAZI BRASİCA YABANCI OTLARINDAN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN AMARANTHUS
RETROFLEXUS L.’UN TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ALLELOPATİK ETKİSİ
Araş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK
Doç. Dr. Memiş KESDEK - Prof. Dr. Şaban KORDALİ - Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK
BAZI SATUREJA TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞLARIN HYPERA
POSTİCA (GYLLENHAL, 1813) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) ERGİNLERİ ÜZERİNDE
İNSEKTİSİDAL ETKİLERİ

EYYÜP KARAOĞUL&M. HAKKI ALMA &ERTUĞRUL ALTUNTAŞ
Chemical Compositions of Fatty Acid Obtained from Seeds of
SilybummarianumL. Gaertn(Thistle) By Using Cold Press
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMÜR ÖZTÜRK
DOÇ. DR. MESUT ERBAŞFATİH
MİGREN BAŞAĞRISINDA BÜYÜK OKSİPİTAL SİNİRE PULSE RADYOFREKANS
UYGULAMA SONUÇLARIMIZ
ÖĞR. GÖR. ESMA ŞAHİN
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMETKÂR LİDERLİK MODELİ
EYYUP TELCI
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ YELİZ ÇAKIR SAHİLLİ & DR. ÖĞR. ÜYESİ VOLKAN KORKMAZ &
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEVLÜT ALATAŞ
Homalothecium sericeum(Hedw.) Schimp. TAKSONUNUN ANTİOKSİDAN
ÖZELLİKLERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ RAGIP GÖKHAN ULUSOY & DR. ÖĞR. ÜYESİ KADRİ YILDIZ &
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYRUNİSA BEKİS BOZKURT
PEDİATRİK POPULASYONDA DÜZ TABANLIK, İÇE BASMA VE ARK YÜKSEKLİK
İNDEKSİ İLİŞKİSİ
DR.ÖĞR. ÜYESİ HAYRUNİSA HANCI
GRİP VE GRİP AŞISINA YAKLAŞIM
Adil Koç
Green Synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) using Pistacia terebinthus
(bıttım) leaf extract: Antimicrobial effect and characterization

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA TERİN
TÜRKİYE’NİN BUĞDAY TİCARETİNDEKİ REKABET GÜCÜ VE SEÇİLMİŞ DÜNYA
ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ
DOÇ. DR. KÖKSAL KARADAŞ&ARŞ. GÖR. İBRAHİM HAKKI KADİRHANOĞULLARI
DR. ÖĞR. Ü. MEHMET KAZIM KARA &MERYEM KONU KADİRHANOĞULLARI
IĞDIR İLİNDE MISIR ÜRETİM VE EKONOMİK ÖNEMİ
ARŞ. GÖR. İBRAHİM HAKKI&DOÇ. DR. KÖKSAL KARADAŞ&DOÇ. DR. METİN
KUMLAY&MERYEM KONU KADİRHANOĞULLAR
IĞDIR İLİNDE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ VE İL EKONOMİSİNE KATKISI
ALİ GÖÇERİ & DR. ÖĞR. ÜYESİ EYYÜP KARAOĞUL & MEHMET HAKKI ALMA

Rhizopusoryzae NRRL 395 ile Fermente Edilen Atık Bulgur Suyunun Organik
Asit, Vitamin ve Karbonhidrat Değişimleri
Dr. Öğr. Üyesi Mine KÖKTÜRK - Prof. Dr.Muhammed ATAMANALP
ZEBRA BALIĞI EMBRİYO/LARVALARININ KAN AKIŞI VE HUVEC (İNSAN
UMBİLİKAL DAMAR / VASKÜLER ENDOTELYUM HÜCRELERİ) HÜCRE KÜLTÜRÜ
ÜZERİNE N-BUTANOL’ÜN ETKİLERİ
Doç. Dr. İnanç ÖZGEN - Dr. Öğr. Üyesi Aykut TOPDEMIR
Doç. Dr. Celalettin GOZUAÇIK
NEWLY FAUNISTIC RECORDS WITH INTEREST TO
COCCINELLIDAE (COLEOPTERA) SPECIES IN TURKEY

7 KASIM

OTURUM 3, SALON-5
16:00-18:00
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. İSKENDER ASKEROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN DEMİREL
BATTERY ELECTRODE CHARACTERIZATIO VIA IN –SITU XRD TECHNIQUE
DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜNYAMİN AYGÜN
DETERMINATION OF NEUTRON AND GAMMA RADIATION SHIELDING
PARAMETERS OF EUTECNIC HIGH ENTROPY ALLOY ON THE
ALCoCrFeMoNi SYSTEM
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM SÖKMEN GÜRÇAM& ÖĞR. GÖR. MURAT
KARAKILIÇ&ÖĞR. GÖR. KENAN GÜRÇAM
GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN EKONOMİYEYANSIMASI: IĞDIR
ORGANİZE SANAYI BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
DR. ÖĞR. BÜNYAMİN AYGÜN&DR. ERDEM ŞAKAR&DOÇ. DR. TURGAY
KORKUT&ÖĞR. GÖR. SİNAN ÜNVAR&PROF. DR. ABDULHALİK
KARABULUT
PRODUCTION OF NEW REFLACTORY BRICKS WITH SHIELDING GAMMA
AND NEUTRON RADIACTION
PROF. DR. BAHTİYAR MEHMETOĞLU
PROF. DR. ISKENDER ASKEROĞLU
Adem AKKUŞ
CALCULATION OF THE CHANGE RESISTIVITY OF SEMICONDUCTOR
UNDER MAGNETIC FIELD USING ONE-PARAMETER FERMI FUNCTIONS
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZKAN AKIN
IRFAN ALAN
FGPA BASED INDUCTION MOTOR CONTROLLER DESIGN USING
SIMULINK

CAMAL GENÇTÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ NUSRET YILMAZ
ÖZKAN AKIN IMAGE PROCESSING BASEDCONVEYOR BELT SYSTEM
DESIGN FOR PRODUCT CLASSIFICATION

7 KASIM

OTURUM 1 SALON 7 (NB)
09:00 – 13:00
OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. AYDIN UZUN
PROF. DR. AYDIN UZUN
DR. HASAN PINAR
DİLARA KAYA
ASSESSMENT OF POLLEN QUALITY OF SOME LEMON CULTIVARS
PROF. DR. AYDIN UZUN
DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN PINAR
KAOLİN UYGULAMASININ BRAEBURN ELMA ÇEŞİDİNDE MEYVE KALİTESİ
ÜZERİNE ETKİLERİ
PROF. DR. KAĞAN KÖKTEN
DOÇ.DR. MAHMUT KAPLAN
BİNGÖL KOŞULLARINDA FARKLI MACAR FİĞİ (VİCİA PANNONİCA GRANTZ.)İLE
TRİTİKALE (X TRİTİCOSECALE WİTTMACK.) KARIŞIMLARININ OT
KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ
PROF. DR. KAĞAN KÖKTEN & NAZ KARAKÖSE &
DOÇ.DR. MAHMUT KAPLAN
KIŞLIK OLARAK EKİLEN BAZI YEM BEZELYESİ (PİSUM ARVENSE L.)
GENOTİPLERİNİN OT KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ

OTURUM -2, SALON-1
15:30-18:00
OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. VEDAT DAĞDEMİR
YAVUZ TOPCU& PROF.DR. VEDAT DAĞDEMİR&DERYA BARAN COĞRAFİ
İŞARETLİ ERZURUM CİVİL PEYNİRİNİN İNOVATİF ÜRÜN PROFİLİNİ BELİRLEME

DOÇ. DR. ZEKİ GÖKALP
FURKAN ÖMER KANARYA
A CASE STUDY ON NATURAL WASTE WATER TREATMENT SYSTEMS OF
KAYSERI PROVINCE OF TURKEY

DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM ALTUN
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENOL KÖŞE
ENDÜSTRİYEL VE GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİLEN YOĞURTLARDAN SÜZME
YOĞURT ÜRETİMİ SIRASINDA ELDE EDİLEN SERUMLARIN ANTİOKSİDAN
AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

DOÇ. DR. ZEKİ GÖKALP
FURKAN ÖMER KANARYA
PHOSPHORUS REMOVAL FROM WASTE WATERS WITH DIFFERENT
SUBSTRATE MATERIALS

Doç. Dr. Semih Yılmaz & Khalid Abdullah Mamoori
Prof. Dr. Halit Yetişir & Prof. Dr. Mehmet Arslan
Enfal Çömlekci & Alim Aydın & Essa Saab Najm
PGPR ACTIVITY OF NATIVE BACILLUS SPECIES ON ZEA MAYS L.
DOÇ. DR. MURAT ŞENTÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA ŞENTÜRK
KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN FİZİYOLOJİK ÖNEMİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA ŞENTÜRK
SİGARA KULLANAN VE SİGARA KULLANMAYAN ERKEK ÖĞRENCİLERİN ASETİL
KOLİNESTERAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
DOÇ. DR. MURAT ŞENTÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA ŞENTÜRK
BAZI ANTİENFLAMATUARİLAÇLARIN KOLİNESTERAZ İNHİBİSYON ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA ŞENTÜRK& ARŞ. GÖR. DR. HİLAL ÜSTÜNDAĞ& DOÇ.

7 KASIM

PROF.DR. VEDAT DAĞDEMİR &YAVUZ TOPCU &EMİNE AŞKAN
BÖLGE ORİJİNLİ ERZİNCAN ELMASININ PİYASA PAYININ BELİRLENMESİ: TRA1
BÖLGESİ ÖRNEĞİ

ARŞ. GÖR. MUSTAFA ACAR PROF. DR. SELÇUK GÜMÜŞ
ORMAN YOLU KENARINDA BULUNAN KAZI VE DOLDURU ŞEVLERİNİN
BİTKİLENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF. DR. SELÇUK GÜMÜŞ & ARŞ. GÖR. MUSTAFA ACAR
ARAZİ EĞİM SINIFLARINA VE BAKI ANALİZİNE GÖRE ORMAN YOLLARININ
İNCELENMESİ ( ARTVİN TÜTÜNCÜLER ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)

Zir. Yük. Muh. Hariwan Abdullah YOUSİF

Doç. Dr. Mahmut KAPLAN
Arş. Gör. Halit TUTAR
BİNGÖL KOŞULLARINDA FARKLI ADİ FİĞ (Vicia sativa L.)+TRİTİKALE (X
Triticosecale Wittmack.) KARIŞIMLARININ OTLARIN KALİTELERİNİN
BELİRLENMESİ
Prof. Dr. Kağan KÖKTEN
Zir. Yük. Muh. Naz KARAKÖSE
Doç. Dr. Mahmut KAPLAN

BİNGÖL EKOLOJİK KOŞULLARINDA KIŞLIK EKİMDE BAZI YEM BEZELYESİ
(Pisum arvense L.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM
ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ İHSAN ATALAY
Prof. Dr. Adem KAMALAK
Effect of maturity on chemical composition and nutritive value of
Trapogonporrifolius hay
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ İHSAN ATALAY
PROF. DR. ADEM KAMALAK
EFFECT OF MATURITY ON CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIVE VALUEOF
POLYGONUM COGNATUM HAY

DR. MURAT ŞENTÜRK
HİPERDROİDİLİ SIÇANLARDA GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİM AKTİVİTESİ
DOÇ. DR. SELAHATTİN YAVUZ
KISILTI DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON
PROBLEMLERİNİN LAGRANGE ÇARPANLARI İLE ÇÖZÜMÜ
DOÇ. DR. SELAHATTİN YAVUZ
ORTALAMALAR ARASINDAKİ FARKIN BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN KULLANILAN ETKİ
BÜYÜKLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI VE YORUMLANMASI
DOÇ. DR. SELAHATTİN YAVUZ (2 OTURUM BAŞKANI)
ULAŞTIRMA, ATAMA VE AKTARMA PROBLEMLERİNİN EXCEL ÇÖZÜCÜ
EKLENTİSİ İLE ÇÖZÜMÜ

POSTER BİLDİRİLER
DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF DUYGU KAYA & DR. ÖĞR. GÖREVLİSİ
AYŞE TÜRKHAN & NESRİN YILMAZ GÜNGÖR
IĞDIR AĞŞEFTALİ VE ZEFERAN ŞEFTALİLERİNİN (Prunus
persica L.) ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN TAYİNİ

HASAN ORAL &MUSHAP KURU & SEMRA KAYA &MURAT
CAN DEMİR
TERRIER IRKI GEBE BİR KÖPEKTE İNGUİNAL HERNİ OLGUSU:
YAVRUDAKİ ÖLÇÜMCÜL SONUÇ

Hakan HEKİMHAN, Aydan ARAZ, Kadir AKAN
ARPA ÇİZGİ YAPRAK LEKESİ HASTALIĞININ BİYOLOJİK
MÜCADELESİNDE [Trichoderma harzianum (KUEN 1585)]’İN
ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

POSTER BİLDİRİLER

POSTER BİLDİRİLER

ARŞ. GÖR. MURAT CAN DEMİR & MUSHAP KURU &
EMİN KARAKURT & HİLMİ NUHOĞLU & SEMRA KAYA &
SERPİL DAĞ&CİHAN KAÇAR&ENVER BEYTUT&HASAN
ORAL
SİMENTAL BİR İNEKTE VAGİNAL FİBROSARKOM

PROF. DR. HAKAN PARLAKPINAR & ERVANUR İÇEN & ATAA
UMMUHAN & ARŞ. GÖR. ONURAL ÖZHAN & ARŞ. GÖR. DR. MEHMET
GÜNATA & PROF. DR. MURAT ALADAĞ & PROF. DR. NİGAR VARDI &
PROF. DR. YILMAZ ÇİĞREMİŞ & ARŞ. GÖR. AHMET KADİR ARSLAN &
PROF. DR. AHMET ACET
ASETİK ASİTLE OLUŞTURULAN DENEYSEL KOLİT MODELİNDE
APOCYNİN’İN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSHAP KURU& BAŞARAN
KARADEMİR &HASAN ORAL&FATİH UZUN
THE EFFECT ON SERUM MINERAL LEVELS OF ACUTE
SEPTIC MASTITIS AND CLINICAL MASTITIS IN COWS

PROF. DR. HAKAN PARLAKPINAR & FİRDEVS BAŞDAŞ & ARŞ. GÖR.
ONURAL ÖZHAN & DR. LOKMAN HEKİM TANRIVERDİ & PROF. DR. ALİ
BEYTUR & ARŞ. GÖR. AZİBE YILDIZ & PROF. DR. NİGAR VARDI & YUSUF
TÜRKÖZ & ARŞ. GÖR. MUHAMMED MEHDİ ÜREMİŞ & ARŞ. GÖR.
AHMET KADİR ARSLAN & PROF. DR. AHMET ACET
EMBELİN’İN RENAL İSKEMİ VE REPERFÜZYON HASARINDA KORUYUCU
VE TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(POSTER)

PROF. DR. HAKAN PARLAKPINAR & FATMANUR ŞAHİN
& ARŞ. GÖR. ONURAL ÖZHAN & DOÇ. DR. RECEP
BENTLİ & ARŞ. GÖR. AZİBE YILDIZ
PROF. DR. NİGAR VARDI & SEVGİ BALCIOĞLU & PROF.
DR. BURHAN ATEŞ
ARŞ. GÖR. ŞEYMA YAŞAR & PROF. DR. AHMET ACET
DEKSPANTENOL'ÜN RATLARDA VALPROİK ASİT İLE
İNDÜKLENEN HEPATOTOKSİSİTE ÜZERİNDEKİ
KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
(POSTER)

Hakan HEKİMHAN & Aydan ARAZ & Kadir AKAN
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ÖZET
Son dönemlerde taşıtlarda enerji verimliliklerinin arttırılması için yapılan çalışmalar
incelendiğinde Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemlerinin (KERS) önem kazandığı
gözlenmektedir. KERS için pek çok yenilikçi yöntem geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam
edilecektir. Yapılan bu çalışmada hareket halindeki taşıtların süspansiyon sisteminden kinetik
enerji geri kazanımının deneysel olarak incelenmesi yapılmıştır. Çalışmada hareket halindeki
araçlarda yol ve sürüş şartlarına bağlı, düşey doğrultuda meydana gelen kinetik enerjinin
sönümlenmesi esnasında kayıp olan kinetik enerjinin geri kazanımı amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda, deneyler için çeyrek araç modeline uygun deney düzeneği
hazırlanmıştır. Taşıta ait süspansiyon sisteminde kullanılan amortisörün yerine pnömatik
silindir bağlanarak yol yüzeyinden gelen etkilerle tekerleğin düşey eksendeki salınım
hareketinden basınçlı hava elde edilmekte ve elde edilen basınçlı hava bir türbine aktarılarak
türbinin döndürülmesi sağlanmıştır. Hareket halindeki türbin jeneratörü tahrik ederek elektrik
enerjisi elde edilmiştir. Deneyler farklı hız ve yol şartları için tekrarlanmıştır. Kasisli yol
modeli üzerinde hareket eden tekerleğin zamana bağlı düşey hareketlerinin değişimi grafik
üzerine aktarılarak araçta kullanılan amortisörün titreşimleri ve enerjiyi sönümleme grafiği
elde edilmiştir. Tekerleğin düşey eksendeki hareket grafiği amortisör yerine kullanılan
pnömatik silindir içinde oluşturulmuştur. Elde edilen amortisörlü ve pnömatik silindirli
grafikler mukayese edilerek süspansiyon sistemlerinin kararlılığı incelenmiştir.
Yapılan deneyler ve ölçümler sonucunda 70 km/h hıza kadar araç gövdesinin zıplama
hareketini amortisörün pnömatik silindirlerden daha iyi sönümlediğini, ancak 70 km/h ve
üzeri hızda pnömatik silindirlerle benzer şekilde zıplama hareketi gözlenmiştir. Pnömatik
silindirlerin sönümleme kararlılığının artırılması için hava giriş çıkış valfleri ile ayarlama
yapılabilir. Pnömatik silindirli süspansiyon sistemlerinden daha iyi sonuçlar almak için
sistemin tarım arazileri veya şantiye alanları gibi daha pürüzlü ortamlarda çalışan araçlarda
denenmesi ile daha iyi sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemleri, Süspansiyon sistemi,
Pnömatik, Elektrikli Araçlar.
ABSTRACT
When studies of improving energy efficiency in vehicles lately are examined, Kinetic
Energy Recovery Systems (KERS) as increasing importance of information has been
observed.Many innovative methods have been developed for KERS and will continue to be
developed. In this study, an experimental investigation of kinetic energy recovery from the
suspension system of moving vehicles has been done.İt has been aimed in the working path
of the moving vehicle and the kinetic energy formed in the vertical direction depending on
driving conditions, the intended recover of the kinetic energy lost during damping . For this
purpose, a test device suitable for the quarter vehicle model was prepared for the experiments.
Rotation of the turbine vehicle suspension system used in the damper instead of the pneumatic
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cylinder connecting road wheel with effect from the surface of the oscillating movement in
the vertical axis of compressed air was obtained and transferring the compressed air turbine
obtained was provided. Electric energy was obtained by driving a turbine generator in motion.
Experiments repeated for different speed and load conditions, pot-holed roads vertical motion
model function of time, the wheel running on changes chart vibration and energy of the shock
absorber used in the transferring means on the damping graph was obtained. The movement
graph of the wheel on the vertical axis was formed in the pneumatic cylinder used instead of
the damper. The shock absorber and pneumatic cylinders were compared and the stability of
the suspension systems was examined.
As a result of the experiments and measurements, it was observed that the damping
movement of the vehicle body up to 70 km / h damped is better than the pneumatic cylinders,
but similar movement with pneumatic cylinders at a speed of 70 km / h and above was
observed. Air inlet outlet valves can be adjusted to increase the damping stability of
pneumatic cylinders. For getting better results from pneumatic suspension systems, better
results can be achieved by testing the system on vehicles running in rougher environments
such as farmland or construction site areas.
Key words: Kinetic Energy Recovery Systems, Suspension system, Pneumatic, Electric
Vehicles.
GİRİŞ
Kara taşıtlarındaki kütleler, süspansiyonlu kütleler (tahrik sitemi, yürür aksam ile
birlikte üst yapı elemanları) ve süspansiyonsuz kütleler ( fren sistemi, tekerlekler ile birlikte
aks milleri) olmak üzere ikiye ayrılır[1]. Düzgün olmayan yollarda, taşıtlar hareket
halindeyken; üst yapı elemanları hız, yük ve yol koşullarına bağlı olarak ve yerçekimi
kuvvetlerinin de etkisiyle, aracın ağırlık merkezine göre ön ve arkası aşağı/yukarı (Sarsıntı)
ve aracın gövdesi tümüyle aşağı/yukarı (Zıplama) hareket etmektedir. Ancak bu hareketler,
taşıtın güvenliğini ve konforunu olumsuz etkilemekte, araç yapı elemanlarının aşırı
zorlanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple taşıtlarda süspansiyon ve titreşim sönümleme
sistemleri kullanılmaktadır. Süspansiyon ve titreşim sönümleme sistemleri düşey doğrultuda
var olan kinetik enerjiyi ortadan kaldırarak aracın hareketlerini sabitleştirir[2]. Son
dönemlerde taşıtlardan konfor ve güvenlik beklentileri yükselince süspansiyon sistemleri
konusunda literatürde çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar teorik, deneysel
ve bilgisayar benzeştirmeleri şeklinde sınıflandırılabilir. Ancak günümüze kadar, süspansiyon
sistemlerinin konfor ve güvenlik açısından geliştirilmesi için çaba sarf edilmiştir. Literatürde
süspansiyon ve titreşim sönümleyici sistemlerden enerji geri kazanımı konusunu inceleyen
çok az sayıda çalışma bulunmaktadır.
Yuxin Zhang ve arkadaşları süspansiyon sisteminde kullanılan hidrolik amortisördeki
sıvı üzerinde meydana gelen basınçtan elektrik enerjisi elde etmişlerdir [3].Guoguang Zhang,
Jianyong Cao, Fan Yu yapmış oldukları deneysel çalışmada DC motor actüatör prototipini
süspansiyon sistemine monte ederek bozuk yol yüzeyinden gelen dikey salınım hareketinin
elektrik enerjisine dönüştürülebileceğini laboratuvar ortamında kanıtlamışlar ve simülasyon
sistemlerinin matematik modellemesini oluşturmuşlardır [4]. T.P.J. van der Sande ve
arkadaşları tasarladıkları, paralel borulu sabit mıknatıslı elektromanyetik aktif süspansiyon
sistemini çeyrek araba modeli üzerinde simüle etmişler ve sürüş konforunun artırılabileceğini
belirlemişlerdir[5]. Bo Huang ve arkadaşları enerji elde edebilme yeteneğine sahip DC motor
jeneratörlü bir süspansiyon sistemi geliştirmiş ve geliştirdikleri modeli çeyrek araba
modelinde deneyerek sistemin optimum tasarımı için bir analitik yöntem önermiştir. Test
sonuçlarının sistem performansının optimalitesinin belirlenmesinde güvenilir olduğunu
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göstermiştir[6].Dehua Shi ve arkadaşları hibrit elektrikli araçlarda yakıt ekonomisi ve enerji
geri kazanımı ile aktif süspansiyonun etkilerini araştırdıkları çalışmalarında süspansiyon
sisteminden elde edilen enerji geri kazanımının, hibrit araçlarda enerji tasarrufu sağlamak için
yeni yöntemlerden biri olduğunu belirtmiştir[7].
Chongfeng Wei ve Hamid Taghavifer; Araç süspansiyon sisteminden enerji elde etmek
için yeni bir yaklaşım olarak yarım araç modeli adlı çalışmalarında; titreşimden kaynaklanan
enerji kaybının süspansiyon sisteminden tekrar elde edilmesini incelemişler ve yol yüzeyine
bağlı olarak gelen uyarılar altında araç süspansiyonunun enerji elde etme potansiyelini
ortalama 13 km/s hızda 57, 84 W olduğu sonucuna varmışlardır[8]. Cibulka yaptığı deneysel
çalışmada Enerji depolayan volanları incelemiştir. Sonuç olarak Formula araçlarında ve hibrit
araçlarda kinetik enerjinin volan üzerinde özel bir şekilde depolanmasının araç performansı ve
yakıt tüketimi üzerine olumlu etkilerinin olduğunu, hibrit araçlarda volan üzerine depolanan
enerjinin, elektrik enerjisine dönüştürülerek hibrit araçların şarj süresini uzattığını belirtmiştir
[9].
Yakın zamanda Suda, Y. ve arkadaşları yaptığı deneysel çalışmada; Aktif süspansiyon
sistemlerinde sönümleyici olarak kullanılabilen elektrik motorlarından aynı zamanda jeneratör
olarak ta faydalanmanın mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Rotorun dönme ya da öteleme
hareketinin motor dışındaki başka bir hareket kaynağından (Bu harici hareket kaynağı ise
yoldan gelen bozucu etkiler olarak tanımlanmıştır.) öteleme oluşması sonucu manyetik
alandaki değişimler yüzünden sarımlar üzerinde bir gerilim indüklenebildiğini
belirtmişlerdir[10]. Benzer şekilde Nakano ve ark. süspansiyon sisteminde bir yerine iki adet
motor kullanmış, bunlardan birisini sönümleyici diğerini ise jeneratör olarak çalıştırmışlardır
böylelikle üretilen elektrik enerjisinde artış olduğunu gözlemlemişlerdir[11]. Demirkale B. ,
Güven F. KERS frenleme sayı ve süresinin yüksek olduğu şehir içi trafiğinde enerji kazanımı
sağladığı ve bunun elektrikli araçların menzilini artırma da etkili olduğunu yaptıkları
simülasyonda göstermişlerdir[12].
Bu çalışmada süspansiyon sisteminde kullanılan standart amortisörlerin yerine çift
tesirli pnömatik silindir, pnömatik türbin ve DC jeneratör kullanılarak oluşturulacak kinetik
enerji geri kazanım sisteminin verimliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
MOTORLU
ÇALIŞMALARI

ARAÇLARDA

UYGULANAN

ENERJİ

GERİ

KAZANIMI

Motorlu araçlarda meydana gelen enerji kayıpları %75 seviyelerindedir Bu kayıpların
önemli bir kısmı motorda meydana gelen sürtünme kayıpları, ısıl kayıplar ve yanma kayıpları
olarak ortaya çıkmaktadır. Bir otomobilin hareket etmesi, sevk ve idare edilebilmesi için
gerekli olan enerji miktarı harcanan toplam enerjinin %22.5’ini oluşturmaktadır [13].
Meydana gelen bu kadar büyük kayıplar yakıt ekonomisi ve çevre kirliliğini önlemek için
yapılan emisyon sınırlamaları, verimliliği artırma çalışmalarının yanı sıra meydana gelen
kayıp enerjileri yeniden kazanma çalışmalarına da hız vermiştir.
Motorlu araçlarda enerji geri kazanımıyla ilgili yapılan çalışmalar genellikle iki başlık
altında toplanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
• Frenleme kuvvetinden enerji elde edilmesi
• Süspansiyon sisteminden enerji elde edilmesi.
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MATERYAL VE METOT
Yapılan çalışmalarda araçta meydana gelen sarsıntıların neden olduğu kinetik enerjinin
geri kazanılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda taşıtın sarsıntı ve zıplamalarından
meydana gelen düşey doğrultudaki kinetik enerjisini geri kazanmak için taşıtın yürür aksamı,
helezon yayları ile fiziksel özellikleri bilinen pnömatik sistemler araştırılmıştır. Akım,
gerilim, faz değerleri bilinen DC jeneratörler incelenmiştir. Pnömatik sistemlerde oluşacak
basınçlı havanın yönlendirilmesi ve istenilen basınca ulaşabilmesi için tek yönlü çek valfler
ve pnömatik basınç düzenleyici kullanılmıştır. Üretilecek elektriğin akım ve gerilimini
ölçmek için osiloskop ve elektronik devre kullanılmıştır. Sistemin ürettiği havanın kontrolleri
anemometre ile, titreşim kontrolleri hareket sensörleri ile ve elektrik kontrolleri ise multimetre
ile gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmenin karşılaştırmalı yapılabilmesi için standart
süspansiyon sistemi ile pnömatik silindirli süspansiyon sistemi; ayrı ayrı suni bozuk yol
ortamı oluşturulan deney düzeneğinde çalıştırılarak ölçümler yapılmıştır. Standart
süspansiyon sisteminde meydana gelecek titreşim sönümleme aralığı ve sönümleme esnasında
oluşan titreşim frekanslarının dalga boyları belirlenmiştir. Yapılan çalışmada önerilen sistem
için titreşimin sönümleme kararlılığının yanı sıra, üretilecek enerjinin miktarı da
belirlenmiştir.
Deney Setinin Tasarlanması
Yapılan çalışmada varılmak istenilen nihai hedef, gittikçe yaygınlaşan ve gelecekte
etkin olarak kullanılacak olan elektrikli araçlar ile içten yanmalı motorlara (İYM) sahip olan
araçların elektrik ihtiyaçlarının bir kısmının kayıp enerjilerden karşılanması ile taşıtların
enerji verimliliğini arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanacak olan süspansiyon
sisteminden enerji geri kazanım sisteminin titreşim kontrolü ve enerji verimlilik analizleri
tarafımızdan geliştirilen ve Şekil 1’de görülen deney düzeneği kullanılarak
gerçekleştirilecektir.

Şekil 1. Enerji geri kazanımı sağlayan süspansiyon tasarımı
Deney Setinin Hazırlanması
Hazırlanan deney düzeneğinde yapılan ölçümlerin gerçeğe en yakın sonuçları
verebilmesi için günümüzde kullanılmakta olan bir aracın süspansiyon sisteminin parçaları
değerlendirilerek deney düzeneği hazırlanmıştır.
Süspansiyon sistemi ve tekerlekten oluşan sisteme hareket vermek için 2,2 KW gücünde
1500 dev/dak. Elektrik motoru ve devir ayarlamak için motor sürücüsü sisteme monte edilmiş
ve oluşan sistemi üzerinde taşıması ve deney düzeneğine otomobil şasisi görevini yerine
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getirmesi için 65 mm U profilli demir malzeme kullanılarak kaynaklı birleştirme yöntemiyle
gövde imal edilmiştir. Şekil 2’de imalatı tamamlanmış olan deney düzeneği gövdesinin
amortisör bağlı hali görülmektedir.

Şekil 2 Deney düzeneği gövdesi
Şekil 3’de deney düzeneğinin pnömatik silindirli ve kasisli yol modeli bağlanmış hali
görülmektedir.

Şekil 3. Pnömatik silindirli deney düzeneği
BULGULAR
Hazırlanan deney düzeneğinde önce amortisör kullanılarak sistemin yoldan gelen darbe
etkisini sönümleme ve araç gövdesinin düşey eksende yer değiştirmesi ölçülerek grafiğe
dönüştürülmüştür. Sonrasında amortisör sökülüp sisteme pnömatik silindir bağlanarak
sistemin yoldan gelen darbe etkisini sönümleme ve araç gövdesinin düşey eksende yer
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değiştirmesi ölçülerek grafiğe dönüştürülmüştür. Elde edilen verilerin yanında elde edilen
enerji miktarı da ölçülmüştür.
40 Km/h Hızda Amortisör ve Pnömatik Silindirin Ölçüm Sonuçları

Yer değiştirme (mm)

Amortisörün araç gövdesine etkisi

3,0
2,0
1,0
0,0
1

3

5

7

9 11 13 15 17

Zaman(sn)

Şekil 4. Amortisörün 40 km/h hızda salınımı ve araç gövdesine etkisi

Yer değiştirme mm

Ø75 mm Pnömatik silindirin Araç gövdesine
Etkisi

2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zaman sn

Şekil 5. Pnömatik silindirli sistem 40 km/h hızda elektrik kazanımı, tekerlek salınımı ve araç
gövdesine etkisi
70 Km/h Hızda Amortisör ve Pnömatik Silindirlerin Ölçüm Sonuçları

Yer değiştirme (mm)

Amortisörün araç gövdesine etkisi

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1

2

3

4

5

6

7

Zaman(sn)

Şekil 6. Amortisörün 70 km/h hızda salınımı ve araç gövdesine etkisi
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Yer değiştirme mm

Ø75 mm Pnömatik silindirin Araç gövdesine
Etkisi

3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zaman sn

Şekil 7. Pnömatik silindirli sistem 70 km/h hızda elektrik kazanımı, tekerlek salınımı ve araç
gövdesine etkisi
Çizelge 1. Deney setinden elde edilen gerilim ve güç çizelgesi
Hız
40 km/h
70 km/h

Kullanılan
Silindir
Pnömatik Silindir
Pnömatik Silindir

Elde edilen
gerilim mV
120
280

Elde edilen
gerilim V
0,12
0,28

Elde edilen güç
mW
0,037
0,201

Çizelge 2. Araç gövdesinin düşey eksende azami yer değiştirme çizelgesi
40 km/h hızda

70 km/h hızda

Amortisör

0,75mm

1,46mm

Pnömatik
Silindir

1,86mm

2,2mm

TARTIŞMA VE SONUÇ
Çizelge 1’de verilen sonuçlarla yapılan kıyaslamada elde edilen bulguların literatürle
uyumlu olduğu görülmektedir.
Çizelge 2’de görüldüğü üzere yapılan deneyler ve ölçümler 70 km/h hıza kadar araç
gövdesinin zıplama hareketini amortisörün pnömatik silindirlerden daha iyi sönümlediğini,
ancak 70 km/h ve üzeri hızda pnömatik silindirlerle benzer şekilde zıplama hareketi yaptığı
gözlenmiştir. 831,6 mW/h enerji elde edilmiştir.
Pnömatik sistemli süspansiyon sistemlerinden daha iyi sonuçlar almak için sistemin
tarım arazileri veya şantiye alanları gibi daha pürüzlü ortamlarda çalışan araçlarda denenmesi
ile daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Enerji geri kazanım jeneratörünün sürtünme ve çalışma
kayıplarının azaltılması ile jeneratör verimliliği artırılabilir. Bunun yanı sıra havalı fren
sistemi ve havalı süspansiyon sistemi kullanan araçların egzoz çıkışı olarak kullandıkları
basınçlı hava tahliyeleri de geri dönüşüm sistemine entegre edilerek sistem verimliliği
artırılabilir.
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ÖZET
Söğüt ağacı genel olarak, her mevsim yapraklarını döken, nadiren de her mevsim yeşil
kalmayı başarabilen, söğütgiller den gelen bir ağaç türüdür. Söğüt ağacının yaprakları kısa ve
parçalı yapıya sahiptir. Yaprakları başak şeklinde duruşa sahiptir. Tohumlanma konusunda
sorun yaşamadıklarından, hızlı şekilde çimlenebilirler. Söğüt ağacı, su kenarlarında uzun
boylu ya da bodur şekilde yetişebilir. Ağaç, kapsül şeklinde meyvelere sahiptir. Bu meyveler,
ev ilaçlarında kullanılmaktadır. Söğüt ağacının sağlık açısından da birçok faydası
bulunmaktadır. Ateş düşürücü özelliği, kanı durdurma, ishali kesme, sinirleri yatıştırma ve
uykusuzluk sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir. Bu çalışmanın daha önce yapılan
çalışmalardan farkı, Van ilinde yetişen, söğüt ağacından alınan materyaller içermesi ve
kullanılmasıdır. Malahit yeşili boyamada kullanılan zehirli bir kimyasal maddedir.Bu bileşik
suda çözündüğü zaman özellikle deniz canlıları için,parazit önleyen,mantar ve bakteriyel
enfeksiyonları önleyen, antiseptik özellikler gösteren bir maddedir. Söğüt talaşı ve malahit
yeşili boyası içeren altı farklı derişimlerde örnekler alınıp, veriler birinci derece ve ikinci
derece kinetik modeline uygulanmış, 120 ppm malahit yeşili derişiminde 298 K’de R2=0,974
308 K ‘de R2=0,996 ve 318 K’de R2=0,983 değerleri bulunmuştur. Sonuçta verilerin ikinci
derece kinetik modeline uygun olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Söğüt talaşı, Malahit yeşili , Adsorpsiyon, Kinetik.
ABSTRACT
Willow tree is a kind of tree that comes from the willows, which can shed its leaves in every
season and rarely stay green in all seasons. The leaves of the willow tree are short and
fragmented. The leaves have a spike-like posture. They do not have problems with seeding, so
they can germinate quickly. The willow tree can grow tall or stunted by the water. The tree
has fruits in capsule form. These fruits are used in home remedies. Willow tree has many
benefits in terms of health. It is known that it is good for antipyretic, blood stopping, diarrhea,
sedation and insomnia problems. This study differs from previous studies and includes the
materials taken from willow tree in Van province. Malachite is a poisonous chemical used in
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green coloring. This compound is a substance which, when dissolved in water, prevents the
parasites and prevents fungal and bacterial infections. Samples was taken in six different
concentrations including willow sawdust and malachite green dye and the data were applied
to first order and second order kinetic model. values were found. As a result, the data were
observed to be suitable for the second order kinetic model.
Key Words: Willow shavings, Malachite green, Adsorption, Kinetic.

GİRİŞ:
Söğüt Ağacı
Yurdumuzda özellikle çay ve dere kenarlarında doğal olarak yaşar. Kuzey yarım kürede geniş
bir yayılım gösterir. Yazın yeşil, 20 – 30 metre boylanabilmektedir. Düzgün bir gövdeye
sahiptir. Kabuk boz renkli ve uzunlamasına yarıklıdır. Dalları sarımtırak, sürgün ucu aşağıya
sarkıktır. Yaprakları 6 – 10 cm uzunlukta, dar ve uzun mızrak biçiminde, kısa saplı, kenarları
ince dişlidir. Erkek ve dişi çiçekler başak biçimindedir. Nisan – mayıs arasında çiçeklenir.
.[1].
Malahit Yeşili
Malahit yeşili (veya anilin yeşili, elmas yeşili B, Victoria yeşili B) boyamada
kullanılan zehirli bir kimyasal maddedir. Suda çözündüğü zaman, deniz canlıları
için antiseptik, parazit önleyici, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlarını önleyici özellik gösterir.
Bakteriyolojide boyar madde olarak kullanılır. Malahit yeşili, malahit minerali içermez. İsmi
sadece renk benzerliğinden gelir. [2].
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyaller
Çalışmamızı hazırlarken kullandığımız malzemeler şunlardır.
1- Söğüt talaşı
2- Havan
3- 250 mesh elek
4- UltraViyole -VIS mini 1240 SHIMADZU marka Spektrometre cihazı
5- Küvet
6- Beher
7- 10 ml pipet
8- Saf su
9- Cam pamuğu
10- Termometre
YÖNTEM:
Van ilinde yetişen söğüt ağacından 5 kilogram materyal toplandı. Araştırma laboratuvarında
söğüt ağacı odunları kırıldı. . Talaş haline getirildi. Daha sonra saf suda yıkadıktan sonra 48
saat açık havada bırakarak kurutuldu. Daha sonra söğüt talaşları dövülerek çok ince taneli
hale getirildi. 250 mesh lik ince elekten geçirildi. Böylece söğüt talaşı adsorbantı hazırlandı.
Daha sonra 6 adet 600 mililitrelik beherler içerisine sırasıyla 500’er mililitre 40 ppm, 60 ppm,
80 ppm, 100 ppm, 120 ppm, 140 ppm lik altı tane malahit yeşili çözeltileri hazırlandı.
Hazırlanan çözeltileri sırası ile 25 0C, 35 0C, 45 0C derece sıcaklıklarda ayrı ayrı her bir
çözeltiye 1’er gram söğüt talaşı eklenerek magnetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Değişik zaman
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aralıklarında,
5-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180-200-240.
dakikalarda çözeltilerden 5 ml örnekler alınarak , UltraViyole -VIS mini 1240 SHIMADZU
marka Spektrometre cihazında, 1 cm ışın yollu kristal cam küvetler kullanılarak 617
nanometre dalga boyunda, adsorbansları ölçüldü. Bu adsorbansları ve çözeltilerde kalan
metilen mavisi derişimleri kayıt edildi.
BULGULAR
Malahit yeşilinin ,söğüt talaşı üzerinde kinetik çalışmaları;

Bir olayın mekanizmasının aydınlatılması ve buna bağlı olarak tasarımı yapılacak süreçler
için deneysel verilerin yorumlanması oldukça önemlidir.
Pseudo (First Order) Birinci Derece Kinetik Denklemi
Bu denklem Lagergren denklemi olarak da bilinmektedir ve aşağıdaki şekilde gösterilebilir:
dq/dt=kads.1(qe-q)

(1)

Burada:
qe dengede adsorplanmış madde miktarı (mg/g) .
q herhangi bir t anında adsorplanmış madde miktarı (mg/g).
kads,1 (dak-1) adsorpsiyon hız sabiti olarak alınır.
Bu denklemin t = 0-t ve q = 0-q aralığında belirli integrali alınıp yeniden düzenlenirse ;
log(𝑞𝑒 − 𝑞) = log 𝑞𝑒 −

𝑘𝑎𝑑𝑠.1
2,303

𝑡

(2)

eşitliği bulunur. Eğer t değerlerine karşılık log (qe-q) değerleri grafiğe geçirilirse, elde edilen
doğrunun eğiminden adsorpsiyon hız sabiti (kads,1) ve kayma değerinden denge anında
adsorplanan miktar (qe) bulunur. [3-4].
4
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Şekil 1: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 120 mg/L, T1= 298K)
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Şekil 2: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 120 mg/L, T1= 308K)
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Şekil 3: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 120 mg/L, T1= 318K)
Tablo 1. Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde üzerinde pseudo birinci dereceden kinetik
hesaplamaları (120 mg/L)
T (K)

k1

298
308
318

0,024
0,040
0,026
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Pseudo (Second Order) İkinci Derece Kinetik Denklemi
Birçok adsorpsiyon olayında, Lagergren birinci dereceden hız denklemi, dengeye gelene
kadar geçen sürenin tüm zaman aralıklarına uygulanmaz ve genellikle denge temas süresinin
ilk 20-30 dakikasına tam olarak uymaktadır. Fakat pseudo ikinci dereceden hız denklemi
(yani Ho–McKay denklemi) denge temas süresinin tümü için yazılabilir ve uygulanabilir.
Pseudo ikinci derece hız denklemine göre; adsorpsiyon kapasitesi adsorplayıcı üzerinde
bulunan aktif bölgelerin sayısı ile orantılıdır ve kinetik hız kanunu şöyle yazılır.[4].
dq/dt= kads.2(qe-q)2

(3)

Burada kads2 adsorpsiyon hız sabiti (g/mgdak),
qe denge anında adsorplanan madde miktarı (mg/g),
q herhangi bir t anında adsorplanan madde miktarı (mg/g) dır.
Denklem, t = 0-t ve q = 0-q aralığında belirli integrali alınıp yeniden düzenlenirse;
𝑡
1
1
𝑡
=[
. 2] + ( )
𝑞
𝑘𝑎𝑑𝑠.2. 𝑞𝑒
𝑞𝑒

(4)

eşitliği bulunur. Eğer t değerlerine karşılık t/q değerleri grafiğe geçirilise, elde edilen
doğrunun eğiminden denge adsorpsiyon kapasitesi (qe) ve kayma değerinden adsorpsiyon hız
sabiti (kads2) bulunur .[3-4].
Pseudo birinci derece ve pseudo ikinci derece hız denklemlerinden elde edilen kinetik veriler,
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
t/qe
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Şekil 4: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 120 mg/L, T1= 298K)
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Şekil 5: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 120 mg/L, T1=308K)
8
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Şekil 6: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 120 mg/L, T1= 318K)
Tablo 2. Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde üzerinde pseudo ikinci dereceden kinetik
hesaplamaları (120 mg/L)
T (K)

k2

298
308
318

1489,405
3302,935
2251,578
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SONUÇ VE TARTIŞMA

Çalışmamız Van ilinde yetişen söğüt ağacından yapılan talaş kullanılarak sulardan malahit
yeşili
arıtılmasına yönelik olmuştur. Çalışma sonucunda alınan numuneler santrifüj
edildikten sonra spektrofotometre de okunmuş ve değerler birinci derece yalancı ve ikinci
derece yalancı kinetik denklemlerine uygulanmıştır. Verilere baktığımız zaman işlemin
kolerasyon değerinin ikinci derece kinetik modelde, R2=0,9748 (298 K) , R2=0,9964 (308 K)
, R2=0,9831 (318 K) büyük olması nedeniyle, ikinci derece kinetik modeline uygun olduğu
sonucuna varılmıştır.
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ÖZET
Söğüt, genellikle nemli topraklarda yetişen, dere ve su kenarlarına dikilen bir orman ağacı
türüdür. Bazılarının esnek ve dayanıklı dalcıkları sepet yapımında kullanılır. Türlerin pek
çoğu aralarında melezleşir. Türkiye’de en fazla rastlanan Söğüt türü ak Söğüt’tür (salix alba).
Bu söğüt 25-30 m’ye ulaşabilen ve 100 yıl kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Söğütlüklerde ve
dere boylarında yetiştirilir. Aksöğütten başka şu türler bulunur: Yaygın bir süs ağacı olan ve
8-10 metreye ulaşan, sarkık dallı salkım söğüt (S. Babylonica ya da S. pendula); çoğunlukla
Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da görülen ve dalların esnekliğinden ötürü sepetçiliğe çok
elverişli olan sorgun ya da sepetçi söğüdü (S. viminalis)’dür. Bu çalışmanın amacı Van ilin de
yetişen söğüt ağacı talaşından yapılan biyokütle talaş kullanılarak çeşitli derişimlerde malahit
yeşili içeren atık suların arıtılmasıdır. Bu çalışmanın daha önce yapılan çalışmalardan farkı
Van ilinde yetişen söğüt ağacından alınan materyaller içermesi ve ilk defa kullanılmasıdır.
Yaptığımız literatür taramalarında ve araştırmalarda daha önce bu bölgeden alınan söğüt talaşı
ile malahit yeşili adsorpsiyonu yapılmamıştır. Bu nedenle kullanılan maddeler açısından
çalışmamız hem ilk defa yapılan bir çalışma, hem de atık suların ve sularda bulunan ağır
metal katyonlarının adsorbsiyonu açısından da orijinal bir çalışmadır. Örnekler alınıp veriler,
Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich (DBR) adsorpsiyon izotermlerine
uygulanmıştır. Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde hesaplanan izoterm verilerine bakıldığı
zaman, adsorpsiyonun Freundlich izotermine daha iyi uyduğu ve en iyi sonucun R 2 = 0,962
ile 298 K’de olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Söğüt talaşı, Malahit yeşili, Adsorpsiyon, Termodinamik, Temkin,
İzoterm
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ABSTRACT
Willow is a kind of forest tree that usually grows in moist soils and is planted on the edges of
streams and water. Some of the flexible and durable twigs are used for making baskets. Many
species are hybridized to each other. In Turkey, the most common type of white willow and
willow (Salix alba). This willow can reach up to 25-30 m and can live up to 100 years. It is
grown in willows and creek size. Other than the grass-roots, there are the following species: a
common ornamental tree and reaching 8-10 meters, with a pendent branched willow (S.
Babylonica or S. pendula); This is the query or carter's pitiful (S. viminalis), which is mostly
found in East and Northeast Anatolia and which is very suitable for basketry due to the
flexibility of the branches.
The aim of this study is to treat the wastewater containing malachite green in various
concentrations by using biomass wood shavings made from willow wood sawdust in Van
province. The difference of this study is that it includes materials from the willow tree grown
in Van province and used for the first time. In our literature surveys and researches, we have
not previously adsorbed malachite green with willow sawdust from this region. For this
reason, our study is an original study both for the first time and for the adsorption of heavy
metal cations in wastewater and water. Samples were taken and the data were applied to
Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich (DBR) adsorption isotherms.
When the isotherm data of the malachite green were examined, it was observed that the
adsorption was better than Freundlich isotherm and the best result was R2 = 0.962 and 298 K.
GİRİŞ
Söğüt Ağacı
Söğüt, genellikle nemli topraklarda biten, dere ve su kenarlarına dikilen bir orman ağacı
türüdür. Bazılarının esnek ve dayanıklı dalcıkları sepet yapımında kullanılır. Türlerin pek
çoğu aralarında melezleşir. Türkiye’de en fazla rastlanan Söğüt türü ak Söğüt’tür (salix alba).
Bu söğüt 25-30 m’ye ulaşabilen ve 100 yıl kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Söğütlüklerde ve
dere boylarında yetiştirilir. Aksöğütten başka şu türler bulunur: Yaygın bir süs ağacı olan ve
8-10 metreye ulaşan, sarkık dallı salkım söğüt (S. Babylonica ya da S. pendula); çoğunlukla
Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da görülen ve dalların esnekliğinden ötürü sepetçiliğe çok
elverişli olan sorgun ya da sepetçi söğüdü (S. viminalis) dür [1].
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Resim 1. Söğüt ağacı
Yeryüzünde 300’den fazla türü ve alttürü vardır. Ilıman ve soğuk bölgelerde rahatlıkla
yetişmektedir. Melez yapma yetenekleri fazla olan ağaç, ağaççık ya da çalılardır. Sulak
yerlerde ve derin topraklarda kolay yetişirler [1]. Genellikle yazın yeşil, nadiren her dem
yeşildirler. Dalların kesiti yuvarlak, yaprakları ince uzun mızrak biçiminde, dal üzerinde
sarmal veya karşılıklı dizilişlidir. Çiçekleri iki evcikli, çok çiçekli başak durumundadır.
Meyveleri iki kapaklı kapsül biçiminde, tohumları küçük kahverengi veya koyu yeşil
renklidir. Sürgün verme yetenekleri çoktur. Pamuksu tüylerle donanımlı tohumları kolayca
yayılır, bu nedenle öncü ağaçlardır. Gövde, tepe ve yaprak yapıları bakımından plastik
görünümlüdürler. Hızlı gelişirler. Söğütler tohum ve çelikle üretilir. Tohumlar, kapsüller
olgunlaşır olgunlaşmaz hemen toplanır ve ekilir. Çünkü tohumlar oda sıcaklığında
canlılıklarını ancak birkaç gün muhafaza edebilirler. En uygun şartlarda bile canlılıklarını 4 –
6 hafta koruyabilmektedirler. Tohumlarda dinlenme yoktur. Ekimden itibaren, tohumlar nemli
tutulursa bir gün içinde çimlenme başlar. Tohumla üretimin yanında en çok kullanılan yöntem
çelikle üretimdir. Çelikler kasım- mart arasında alınmalıdır. Çelik boyu 30 cm olarak alınır ve
açık araziye dikilerek kolayca köklenir [1].
Adsorpsiyon
Adsorpsiyon olayı ilk olarak 1793 yılında Scheele ve 1797 yılında A. Fontana tarafından
keşfedilmiştir. Adsorpsiyon üzerine ilk önemli araştırmayı 1814 yılında Saussure yapmıştır.,
Adsorpsiyon terimi ise 1881 yılında Kayser tarafından öne sürülmüştür. Atom ya da
moleküllerin bir katı yüzeyinde tutunmasına adsorpsiyon denir [2-4]. Yüzeye tutunmus olan
bu taneciklerin yüzeyden ayrılmasına desorpsiyon denir. Katıya adsorplayıcı adsorban denir.
Katı yüzeyinde tutunan maddelere ise adsorplanan denir [6-8]. Katı yüzeyindeki atomların
dengelenmemiş kuvvetleri, yüzeylerine değmekte olan gazlar ya da çözünen maddeleri katı
yüzeyine çekerler ve yüzey kuvvetleri dengelenmiş olur. Bu şekilde akışkan fazdaki
maddelerin katı yüzeyinde adsorpsiyonu gerçekleşmiş olur [16-18]. Bir katı yüzeyinde
adsorplanan madde gazlarda, sıvılarda veya sıvı fazlarda çözünmüş bir bileşen olabilir. [6-1118].
Bu çalışmanın amacı söğüt talaşı kullanılarak boyar madde içeren atık suların arıtılmasıdır.
Bu çalışmanın daha önce yapılan diğer çalışmalardan farkı Van ilinde yetişen söğüt ağacından
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elde edilen söğüt talaşının kullanılmasıdır. Yapılan literatür araştırmalarında daha önce bu
bölgeden alınan söğüt talaşı ile boyar madde adsorpsiyonunun bulunmamasıdır. Bu nedenle
kullanılan maddeler açısından bu çalışma hem ilk defa yapılan bir çalışma, hem de atık
sulardaki boyar madde adsorpsiyonu açısından orijinal bir çalışmadır.
MATERYAL VE METOT
Materyaller
Çalışmalar sırasında kullanılan malzemeler şunlardır;
1- Söğüt talaşı
2- Havan
3- 250 mesh elek
4- UV -VIS (SHIMADZU) spektrofotometre cihazı
5- Küvet
6- Beher
7- Pipet
8- Saf su
9- Cam pamuğu
10- Termometre
11- Malahit Yeşili
Yöntem
Van ilinde yetişen söğüt ağacından elde edilen söğüt talaşı saf suda yıkadıktan sonra 48 saat
açık havada bekletilerek kurutuldu. Daha sonra söğüt talaşı dövülerek çok ince taneli hale
getirildi. 250 mesh lik ince elekten geçirildi. Böylece söğüt talaşı adsorbantı hazırlandı. Daha
sonra 6 adet 600 mililitrelik beherler içerisine sırasıyla 500’er ml 40, 60, 80, 100, 120, 140
ppm’lik altı tane malahit yeşili çözeltileri hazırlandı. Hazırlanan çözeltileri sırası ile 25 0C, 35
0
C, 45 0C derece sıcaklıklarda ayrı ayrı her bir çözeltiye 1’er gram söğüt talaşı eklenerek
magnetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Değişik zaman aralıklarında, 5-10-20-30-40-50-60-70-8090-100-120-130-140-150-160-180-200-240. dakikalarda çözeltilerden 5 ml örnekler alınarak,
UV-VIS (SHIMADZU) spektrofotometre cihazında, 1 cm ışın yollu kristal cam küvetler
kullanılarak 617 nanometre dalga boyunda, adsorbansları ölçüldü. Bu adsorbansları ve
çözeltilerde kalan metilen mavisi derişimleri kayıt edildi.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Malahit Yeşili Söğüt Talaşı Adsorpsiyon İzoterm Çalışmaları
1. Temkin Adsorpsiyon İzoterm Modeli
Temkin izotermi, adsorpsiyon ısısı ve adsorpsiyon-adsorbad arasındaki etkileşimlerdir.
Aşağıdaki gibi yazılır [5].
RT
qe = b Ln(KTCe)
(1)
Temkin izoterminin doğrusal şekli;
qe= B1LnKT + B1LnCe

(2)

B1 = RT / b, t mutlak sıcaklık (K), R Evrensel gaz sabiti (J / mol K), kt denge bağıntısı sabiti
(L / mg) adsorpsiyon sıcaklığı ile ilgili ve bir sabittir. İzoterm sabitlerinde artış, adsorpsiyon
ısısı (B1 ) sıcaklık ile artar, böylece adsorpsiyonun endotermik olduğunu gösterir [17].
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Şekil 1 Malahit yeşilinin 298 K de elde edilen temkin izotermi
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Şekil 2 Malahit yeşilinin 308 K de elde edilen temkin izotermi
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Şekil 3 Malahit yeşilinin 318 K de elde edilen temkin izotermi
Dubin-Radushkevich (DBR) Adsorpsiyon İzoterm Modeli
Dubin-Radushkevich (DBR) adsorpsiyonun diğer izoterm denklemleri gibi düşünülür.
Adsorpsiyon eğrisinin karakteristiği, adsorbantın gözenekli olması ile ilgilidir. Bu izotermin
doğrusal formu aşağıdaki gibi gösterilebilir:
qe = q’m.exp(-K’Ɛ2)
(3)
şeklinde olup Ɛ; RTln (1+1/Ce) değerine karşılık gelen Polonyi potansiyelidir.
qe adsorplayıcının birim kütlesi başına adsorplanan miktar (mg/g), qm ise tek tabaka
kapasitesi (mg/g), Ce adsorplanan maddenin denge derişimi (mg/L), K adsorpsiyon enerjisine
ilişkin sabit (mol2/j2), R evrensel gaz sabiti (J/mol K) ve T ise mutlak sıcaklıktır. (K) [2].
K’ ortalama adsorpsiyon enerjisine ilişkin bir değerdir:
E = 1 / 2√K′

(4)

Ortalama adsorpsiyon enerjisi E, fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon hakkında bilgi verir.
[10-15].
DR denkleminin doğrusal şekli:
Lnqe=Lnq’m – K’ Ɛ2
(5)
'
Ln qe'nin değerleri, Ɛ değerlerine yanıt olarak grafiğe aktarılıp aktarılmadığı, eğim K ve
kayma değerleri Ln q'm ile doğru şekilde bulunur. [12].
2
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LN qe
y = -2E-06x + 17,997
R² = 0,9067

4
3,5
3
2,5

LN qe

2

Линейная (LN qe)

1,5
1
0,5
0
6300000

6400000

6500000

6600000

6700000

6800000

6900000

Ɛ2
Şekil 4 Malahit yeşilinin 298 K ‘de elde edilen DBR izotermi
4

LN qe 3,5

y = -2E-06x + 16,494
R² = 0,9044

3
2,5
2

LN qe

1,5

Линейная (LN qe)

1
0,5
0
6600000 6800000 7000000 7200000 7400000

Ɛ2
Şekil 5 Malahit yeşilinin 308 K ‘de elde edilen DBR izotermi
4

LN qe 3,5

y = -2E-06x + 14,298
R² = 0,8929

3
2,5
2

LN qe

1,5

Линейная (LN qe)

1
0,5
0
6600000 6800000 7000000 7200000 7400000 7600000

Ɛ2
Şekil 6 Malahit yeşilinin 318 K ‘de elde edilen DBR izotermi
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Tablo 1 Söğüt talaşı üzerinde adsorbe edilen malahit yeşilinin Temkin ve DBR izotermleri
T (K) Temkin

Dubinin-Radushkevich

KT(L/mg) bT(J/mol)

K’(mol2/k)2 qm (mg/g)

R2

B

R2

E(kJ/mol)

298

0,6112

323,611

7,656

0,762

2x10-7

6,5x107

1581,13

0,906

308

0,6214 322,183

7,948

0,783

2x10-6

,45x107

353,55

0,904

318

0,6117 334,791

7,897

0,788

2x10-6

500

0,892

1,6x106

Freundlich İzoterm Modeli
Freundlich izoterm modeli adsorbanın heterojen yüzeyini açıklamada kullanılır [12].
Freundlich izoterm modelinin lineer şekli aşağıdaki gibidir [9].
1

logq e = logK F + n logCe

(6)

Burada KF, adsorplanan ile adsorban arasındaki ilişkinin gücünü gösterir. KF'nin yüksek
değerleri adsorban ile adsorplanan maddenin birbirlerine yakınlığının oldukça yüksek
olduğunun göstergesidir. qe, birim adsorban üzerine adsorplanan madde miktarı (mg/g), Ce,
adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan boyarmadde derişimi (mg/L) ve n, adsorpsiyon
yoğunluğunun bir ifadesidir. Genellikle n değerlerinin 1-10 arasında olması iyi bir
adsorpsiyon olduğunun bir göstergesidir. 1/n değeri, heterojenite faktörüdür ve 0-1 aralığında
değerler alır. n değerinin sıfıra yakın olması yüzeyin heterojenliliğinin fazla olduğunu gösterir.
logqe'nin, logCe'ye karşı değişiminin grafiğe dökülmesiyle KF ve n sabitleri bulunur. Grafikten
elde edilen doğrunun y eksenini kesim noktası log KF 'yi ve eğimi de 1/n'i vermektedir.
4
3,5

LN qe

y = 0,9381x - 0,3573
R² = 0,9623

3
2,5
2

LN qe

1,5

Линейная (LN qe)

1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

LN Ce
Şekil 7 Malahit yeşilinin 298 K ‘de elde edilen Freundlich izotermi
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4

LN qe 3,5

y = 0,8775x - 0,0641
R² = 0,9557

3
2,5
2

LN qe

1,5

Линейная (LN qe)

1
0,5
0
0

2

4

6

LN Ce
Şekil 8 Malahit yeşilinin 308 K ‘de elde edilen Freundlich izotermi

LN qe

y = 0,8011x + 0,2987
R² = 0,9617

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

LN qe

Линейная (LN qe)

0

2

4

6

LN Ce
Şekil 9 Malahit yeşilinin 318 K ‘de elde edilen Freundlich izotermi
Langmuir İzoterm Modeli
Langmuir izoterminde yüzeyde adsorplanan moleküllerin tek tabaka halinde tutunduğu ve
yüzeyin her tarafında örtünmenin olmadığı fakat yüzeyin her yerinde tutunma enerjisinin aynı
olduğu gibi kabullere dayanır. Langmuir izoterm modeli aşağıda verildiği gibi gösterilir.
qe =

qm KL C e

(7)

1+KL Ce

burada qm adsorbentin maksimum adsorplama kapasitesini (mg/g), KL Langmuir adsorpsiyon
sabiti ve Ce ise çözeltide adsorplanmadan kalan madde miktarını (mg/L) göstermektedir.
Denklemde gerekli düzeltmeler yapılırsa;
Ce
qe

=q

1
m KL

C

+ qe

(8)

m

bağıntısı elde edilir. Ce değerine karşılık Ce/qe değeri grafiğe geçirilirse eğim 1/qm değerini;
kayma ise 1/qmKL değerini verecektir [10]
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2018

y = 0,0021x + 1,7104
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Şekil 10 Malahit yeşilinin 298 K ‘de elde edilen Langmuir izotermi

Ce/qe

2,5

y = 0,0047x + 1,4761
R² = 0,187

2
1,5
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Линейная (Ce/qe)
0,5
0
0

20

40

60

80

Ce ppm
Şekil 11 Malahit yeşilinin 308 K ‘de elde edilen Langmuir izotermi

2

y = 0,0076x + 1,2202
R² = 0,4455

Ce/qe 1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Ce/qe
Линейная (Ce/qe)

0

20

40

60

80

Ce ppm
Şekil 12 Malahit yeşilinin 318 K ‘de elde edilen Langmuir izotermi
Tablo 2’de malahit yeşilinin söğüt talaşı adsorpsiyonunda hesaplanan Langmuir ve Freundlich
izoterm katsayıları verilmiştir.
Tablo 2 Malahit yeşilinin söğüt talaşı adsorpsiyonunda Langmuir ve Freundlich izoterm
katsayıları
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Langmuir

Freundlich

T (K)
b (L/mg)

2018

qm (mg/g)

R2

n

KF (mg/g)

R2

298

292,39

500

0,043

1,0660

0,6997

0,962

308

169,37

250

0,187

1,1402

0,9380

0,955

318

117,09

0,445

1,2484

1,3471

0,961

142,85

Söğüt Talaşı Malahit Yeşili Adsorpsiyonu Termodinamik Çalışmaları
Termodinamik parametreler, bir olayın yapılabilirliğini ve kendiliğinden olma eğilimini
yansıtır. Denge sabiti, adsorpsiyon entalpisi değişimine göre, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak
şu şekilde ifade edilebilir.[13-16].
(9)

dlnb
∆H
=
dT
RT 2

Burada; b Langmuir sabiti, ∆H adsorpsiyon entalpisi (J/mol), R evrensel gaz sabiti (J/molK)
dir. Bu eşitliğe göre; denge sabiti (b) üzerine sıcaklığın etkisi, ∆H’nın işareti ile
değerlendirilir. Böylece, ∆H pozitif işaretli olduğunda (endotermik adsorpsiyon), sıcaklıktaki
artış denge sabitinin artmasına neden olur. Tam tersine ∆H negatif işaretli olduğunda
(ekzotermik adsorpsiyon) sıcaklıktaki artış denge sabitinin azalmasına neden olur. Çözeltiden
adsorpsiyon
entalpisi,
aşağıdaki
denklemi
yardımıyla
hesaplanır:
Logb = LogA −

∆H
1
x
2,303R T

(10)

1/T değerleri logb değerlerine karşılık grafiğe geçirildiğinde, elde edilen doğrunun eğiminden,
belli bir sıcaklık için adsorpsiyon entalpisi (∆H) bulunur. Serbest enerji değişimi ∆G ve
denge sabiti b sıcaklıkla değiştiğine göre;
∆G = ∆H - T∆S
eşitliği elde edilir ve aşağıdaki şekilde de gösterilebilir.
∆G = -RTLnb

(11)
(12)

-RTLnb=∆H - T∆S

(13)

Şeklinde yazılabilir. Bu eşitliğin her iki tarafı –RT’ye bölündüğünde;
Lnb= -∆H/RT + ∆S/R

(14)

Şeklinde ifade edilen Van’t Hoff denklemi elde edilir. Eğer 1/T değerlerine karşılık lnb
değerleri grafiğe geçirilirse, elde edilen doğrunun eğiminden adsorpsiyon entalpisi ve kayma
değerinden adsorpsiyon entropisi bulunur [18].
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Tablo 3 Malahit Yeşili söğüt talaşı adsorpsiyonunda hesaplanan termodinamik veriler
(140 mg/L)
T(K)
KC
∆G, kJ/mol
∆H, kJ/mol
∆S, kJmol-1K-1
298
0,5708
83,7775
308
-0,5216
85,1576
42,3764
-0,1389
318
-0,4931
86,5466
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde adsorpsiyonu çalışmasında dört farklı izoterm
denklemi kullanılarak hesaplanan izoterm verilerine bakıldığı zaman, adsorpsiyonun
Freundlich izotermine daha iyi uyduğu ve en iyi sonucun R2 = 0,962 ile 298 K’de olduğu
görülmüştür. Ayrıca termodinamik verilere bakıldığında ∆H entalpi değerinin 42,3764 kJ/mol
pozitif çıkması adsorpsiyonun endotermik olduğunu, ∆S değerinin negatif -0,1389 kJ/mol.K
çıkması çözelti de bulunan taneciklerin entropisinin azaldığını ∆G değerlerinin 25 0C, 35 0C
ve 45 0C de negatif değerler çıkması (83,7775 kJ/mol, 85,1576 kJ/mol, 86,5466 kJ/mol)
adsorpsiyonun istemsiz olduğunu ve sıcaklık arttıkça malahit yeşilinin , söğüt talaşı
üzerindeki adsorpsiyonunun azaldığını göstermektedir.
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ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
Tıbbbi Teknolog Eyyup TELCİ
Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü,eyyuptelci@gmail.com
ÖZET
Multidisipliner Yaklaşım: Bilimsel veya teknik alanda birden fazla bilim dalının bir
arada kullanılması durumunu ifade eden kavramdır. Çok branşlı yaklaşım ve çok disiplinli
yaklaşım olarak ta ifade edilir.
Tıp bilimi ile birlikte anılan ortopedik protez ve ortez biliminin sadece sağlık alanını
içeren bir disiplin ve ya ortopedi anabilim dalına ait olduğu düşünülür. Oysaki ortopedik
protez ve ortez bilimi çok disiplinli bir yaklaşımdır. Malzeme mühendisliği, makine
mühendisliği,elektrik elektronik mühendizliği ve tıp disiplinlerinin bileşenleriyle hizmet
verir.
Yüksek öğrenim eğitim sürecinde: Mesleki Teknoloji, Teknik Resim, Malzeme Bilgisi,
Anotomi, Fizyoloji, Ortez I-II, Protez I-II Protez ve Ortezde Biomekanik Prensipler derslerini
zorunlu olarak alan protez ortez teknikeri ve protez ortezistler, mesleklerini sağlık disiplinleri
ortamında icra ederken, eğitimleri doğrultusunda çok disiplinli bir yaklaşımla görev yaparlar.
Ortopedik cihaz ve protez teknisyeni, Ortopedik protez ve ortez teknikeri ve ortezist ve
protezist ler tarafından imal edilen, uygulanan protez ve ortezlerin imal edildikleri
merkezlerinin üretim yaparken kullanılan araç ve gereçler ilgili mesleklerle ne kadar
birliktelik arz ettiği anlaşılmaktadır. Ismarlama protez ve ortez merkezlerinde bulunması
zorunlu araç ve gereçler adeta sanayii andırmaktadır. Freze makinesi, dikey bant zımpara
makinası vakum makinesi, dolap fırın, plaka fırın, monte balansı kompresör sütunlu matkap
,taş motoru, miyotester,dikiş makinesi,alçı raspası (yarı yuvarlak ve yuvarlak), kalça su
terazisi,gövde kumpası ,İç çap ölçme aparatı (protez soketi) tesviyeci mengenesi, çekiç (300
gr), kaportacı çekici plastik çekiç sürgülü kumpas (200 mm mekanik) metal markalama
pergeli Gönye, eğe (yarı yuvarlak ve yuvarlak) alimunyum eğesi, el zımba makinesi, pafta
hss m8, perçin çektirme, matkap ucu takımı 2-12, nokta zımba, perçin başı ezici, perçin
sökücü (3 ve 4 mm), perçin dövme örsü, eğitim anahtarı çift, eğe fırçası , düz standart pense,
kargaburun yüksek ısı eldiveni, üniversal ayarlı pense, demir testeresi, T-alyen takımı
markalama mihengiri Lazer su terazisi, kurşun örs gonimetre ,matkap ucu ( 3,4,5,6,7,8,9 ve 10
mm), PVA folyo ütüsü, mafsallı tepe keski Muhafazalı murç keski uçlu 30- 20 cm , kılavuz
pafta takımı 2-12, alçı küreği, makas büyük dekopaj, koruma kulaklığı Tornavida düz
takım,tornavida yıldız takım, toz emme motoru Boru mengenesi, düz keski.
Özel Ismarlama Protez ve Ortez Merkezlerinin bölümleri ve metrik cinsinden
asgariölçüleri aşağıdaki şekildeki gibidir. Metrik cinsden fazla olması merkezde çalışmayı
daha da kolaylaştırır.
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Klozetli tuvalet ve lavabo

4

Bölümler

Metre kare

Eğitim amaçlı laboratuarlarda mekanik laboratuar ve protez ve ortez laboratuarının
farklı olması eğitim açısından özellikle mesleki teknoloji derslerinin uygulamasında öğretim
elemanı ve öğrencilere kolaylık sağlayacaktır. Konun bütünlük içinde anlaşılması için bu
merkezlerde üretilen ortezve protezlerin tanımlarına değinmek zorunluluk arz etmektedir.
Ortopedik Ortez; Fonksiyonun bir kısmını kaybetmiş alt ve üst ekstremiler ve
vertebralar için; ağrıyı azaltmak, ekstremiteyi stabilize veya immobilize etmek, deformiteleri
önlemek, düzeltmek, eksik olan fonksiyonu iyileştirmek veya tamamlamak, pozisyonlamak,
desteklemek ve yardımcı olmak amacıyla vücuda dışarıdan uygulanan aparey veya cihazdır.
Ortezler, metaller(alüminyum, çelik, titanyum), termoplastik (düşük orta veya yüksek
yoğunlukta) maddeler, deri, bez, kumaş, vb. malzemelerden imal edilir. Ortezler ,kullanım
amaçlarına ,fonksiyonlarına ve vücuttaki bölgelerine göre sınıflandırılır.
Ortezler kullanım amaçlarına göre ortezler: İmmobilize edici,Harekete yardımcı,
Destekleyici, Deformiteleri düzeltici, Koruyucu,Fonksiyonu artıran ve Ağrıları önleyen
ortezler olarak sınıflandırılırlar.
Fonksiyonlarına
sınıflandırılır.

göre

ortezler:Sattik,semi-dinamil

ve

dinamik

ortezler

olarak

Vücuttaki bulunduğu bölgelere göre:Üst ekstremite,alt ekstremite ve gövde(spinal)
ortezlerdir.2015 yılından önce ki kaynaklarda bilim insansları ortezleri sınıflandırırken
fonsiyonlarına ve vücuttaki bulunduğu bölgelere göre sınıflandırma yapmışlardır. Bu
sınıflandırmada yanlış değildir. Kullanım amaçlarına göre ortezlerin sınıflandırılması aslında
ortopedik ortezin tanımlamasında belirtilmiştir.
Ortopedik protez: Amputasyon işlemi ile amputelerin alt ve üst ekstremitelerine
uygulanan fonksiyonel aygıttır.Ortopedik protezler, diz altı, diz üstü ve üst ekstremite
protezlerinden ibaretti. Genel protez tanımı ortopedik protezin tanımını kısmen karşılasa da
eksik kalır çünkü ortopedik protez estetik amacının yanında fonksiyoneldir de.
SONUÇ ve ÖNERİ:
Ortopedik protez ve ortez mezun (ortopedik protez ve ortez teknikeri)larımızın görev
tanımı revize edilmeli.
Protez-Ortez alanında aranan niteliklere sahip mezunlar verebilmek ve istihdamı
arttırabilmek için eğitim veren kurumlar ile sektör mensuplarının iş birliği içerisinde çalışması
önem arz etmektedir
Protez ve ortez alanında hizmet veren müteşebbislerle birliktelik yapılırken,öğrenciyi
motive eden kazanaılmış hakların uygulanması. İlgili üniversiteleri protez ve ortez
laboratuvarında hasta kabul ediyorlar ise; öğrencilere staj parasının verilmesi meri mevzuaat
gereği zorunlu olan duruma riayet edilmesi.
İlgili üniversitelerin protez ve ortez laboratuarlarında hasta kabulü yok ise,özellikle
kamu üniversitelerinde 2018 yılı itibarıyla 10000-20000 TL arasında ayrıca ödenek ayrılması
zorunluluk arz etmektedir.
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Hasta kabul edip döner sermaye işletmesi olan üniversiteler döner sermayeden
üniversite üst yönetimine katkı payı kesintisi yapmamalı. Gelir tamamen Program
eğitimenleri ,öğrencileri malzeme vb. donanım için harcanmalı.
Anahtar Kelimler: Ortopedi, Ortez, Protez, Ampüte, Amputasyon
KAYNAKÇA
1.SÜZEN,L.(2013)Hareket Sistemi Anotomisi ve KİNESYOLOJİ.İstanbul:Nobel Tıp
Kitapevleri
2. AKTÜMSEK, A. (2012) Anotomi ve Fizyoloji İnsan Biyolojisi
3. http://www.totbid.org.tr/files/ONLIB/8_1-2/8.pdf(Erişim: Ekim 2018)
4. Kuzgun, Ü., Alsancak, S.: “Protez ve Ortez Terminolojisi” I.
Ulusal Protez ve Ortez Kongresi, 23-27 Ekim 1994, Ankara.ss:11-17. Estetik
Matbabacılık, Ankara
5. ALSANCAK,S.(2015) Ortez.Ankara:Hatipoğlu Yayınevi
6. ÜLGER, Ö. (2014) Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El
Kitabı.İstanbul:Karmen Matbaa ve Basım San.Tic.Ltd.Şti.
7. GÜLTEKİN, M. (2014) Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El
Kitabı.İstanbul:Karmen Matbaa ve Basım San.Tic.Ltd.Şti.
8. https://www.dicle.edu.tr/Contents/f0780688-bd46-49a4-a7f9-d47f165dc28f. (Erişim:
Ekim 2018)
9. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110924-5.htm(Erişim Kasım 2018)

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

826

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

HİPERTROİDİLİ SIÇANLARDA GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİM AKTİVİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞENTÜRK
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ecavusoglu@agri.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Hilal ÜSTÜNDAĞ
Artvin Çoruh Üniversitesi, hurcar@artvin.edu.tr
Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, msenturk@agri.edu.tr
ÖZET
Tiroid hormonlarının aşırı üretimi hipertiroidi durumunu ortaya çıkarır. Tiroid bezinin
fazla çalışmasına bağlı gelişen hipertiroidide TSH hormonu düzeyi düşük iken, problem
hipofiz bezinden kaynaklandığında TSH düzeyi yüksektir. Hipertiroidide, sinirlilik,
uyuyamama, iştah artışına rağmen kilo kaybı, sıcaklığa karşı tahammülsüzlük, aşırı terleme,
ıslak ve kırmızı görünümlü cilt, kalp ritminin hızlanması gibi belirti ve bulgular görülebilir.
İştah ve besin alımındaki artış, metabolizma hızı ve mide-bağırsak kanalındaki geçiş hızının
artması ile hipertiroidili hastalarda diyare ve hiperdefekasyon görülebilir. Glutatyon redüktaz
(NADPH; GSSG oksidoredüktaz, EC 1.6.4.2) okside glutatyonun indirgenmiş glutatyona
dönüşümünü sağlayan, oksidoredüktaz enzimlerin bir üyesidir. Konrol grubu (n=5) ve
deneysel hipertiroidi grubu (n=6) olacak şekilde iki grup oluşturuldu. Bu çalışmada glutatyon
redüktaz enziminin kontrol ve hipertroidili sıçan eritrositlerinin aktivitesi üzerine etkisinin
araştırılması amaçlanmıştır. GR aktivitesini belirlemek için substurat olarak nikotinamid
adenindinükleotid posfat (NADPH) ve oksideglutatyon (GSSG) 340 nm de absorbans
ölçümüne dayanan Beutler metodu kullanıldı. Bütün kinetik çalışmalarda bu metot kullanıldı.
Hipertroidi gurubu için bulunan GR enzimi aktivitesi (0,24939 ± 0,0106 EU/mg prt)
kontrol grubu için bulunan değerden (0,30935 ± 0,0066 EU/mg prt) çok daha düşük olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hipertiroidi, glutatyon redüktaz, enzim aktivitesi.
GLUTATHIONE REDUCTASE ENZYM ACTIVITY IN HYPERTYROIDIC
RATS
ABSTRACT
Excessive production of thyroid hormones reveals hyperthyroidism. While TSH
hormone level is low in hyperthyroidism due to overdose of thyroid gland, TSH level is high
when the problem is caused by pituitary gland. Hyperthyroidism, irritability, sleep, despite the
increase in appetite, weight loss, intolerance to temperature, excessive sweating, wet and redlooking skin, such as the acceleration of heart rhythm may be signs and symptoms. Increased
appetite and nutrient intake, metabolic rate, and increased rate of passage in the
gastrointestinal tract may result in diarrhea and hyper-deflection in patients with
hyperthyroidism. Glutathione reductase (NADPH; GSSG oxidoreductase, EC 1.6.4.2) is a
member of oxidoreductase enzymes, which provides the conversion of oxidized glutathione to
reduced glutathione. Two groups were formed with control group (n = 5) and experimental
hyperthyroidism group (n = 6). The aim of this study was to investigate the effect of
glutathione reductase enzyme on the activity of control and hyperthyroid rat erythrocytes. In
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order to determine the activity of GR, nicotinamide adenindinucleotide posfat (NADPH) and
oxidaseglutathione (GSSG) as a reagent were used Beutler method based on absorbance
measurement at 340 nm. This method was used in all kinetic studies.
GR enzyme activity (0,24939 ± 0,0106 EU / mg prt) for the hyperthyroid group was
found to be much lower than the value for the control group (0,30935 ± 0,0066 EU / mg prt).
Keywords: Hyperthyroidism, glutathione reductase, enzyme activity.
INTRODUCTION
Hyperthyroidism means that thyroid hormones secrete thyroid hormones and work with
excess thyroid in the blood. Hyperthyroidism, also known as toxic goiter; manifestations of
excessive sweating, insensitivity to heat, palpitations. In laboratory tests, T3 and T4 levels are
high and TSH level is low and yüksek hyperthyroidism Labor is defined. If the thyroid gland
grows more than it should be in time, goiter is called nodule which grows in goiter (Ersöz
2002). Glutathione reductase (GR) enzyme (EC 1.6.4.2) catalyzes the transfer of electrons
between low and high molecular weight disulfide substrates and reduced pyridine nucleotides.
Glutathione reductase maintains the inactivation of free radicals and oxygen radicals as well
as the regulation of many vital cellular functions such as protein and DNA synthesis while
maintaining the GSH / GSSG ratio. Glutathione reductase inhibitors have been used in the
treatment of cancer and malaria (Schirmer et al. 1995; Krauth-Siegel et al. 2005; Balaydi et al.
2018).
Hyperthyroidism is an important disease and no study has been conducted on the
changes in GR enzyme in rats in which this disease is formed. For the first time in this study,
erythrocyte GR enzyme activity of hyperthyroid rats was investigated.
METOD
In our study, Wistar Albino male rats weighing 220-260 g were used from the
Directorate of Food, Agriculture and Livestock Erzurum Veterinary Control Institute. The rats
were given appropriate care and nutrition under physiological conditions, water was released
overnight before dissectrifugation and no food was given. After anesthesia was applied,
intracardiac blood was obtained by opening the thorax region of the rats euthanized by
cervical dislocation. The blood collected in EDTA tubes were centrifuged and stored at
appropriate temperatures until the time of the study. This study was carried out with the
decision of the Ethics Committee approved by the Local Ethics Committee of the Animal
Experiments Local Ethics Committee dated 26.01.2017 and numbered 75296309-050.01.04E.1700034113. Rats were divided into two groups. Group 1 (Control Group) (n = 5): 0.5 cc
0.9% NaCl was injected intraperitoneally to expose the same stress to the rats in the
hyperthyroid group. Group 2 (hyperthyroidism group) (n = 6): 0.3 mg / kg / day L-thyroxine
was administered intraperitoneally for 14 days.
To determine the activity of GR, nicotinamide adenindinucleotide phosphate (NADPH)
and oxideglutathione (GSSG) as a reagent were used. After the preparation of the cuvette
contents for the experiment protocol, spectrophotometric measurements were performed at 30
min intervals in 3 min and the results were recorded (Beutler 1984).
RESEARCH AND FINDINGS
In our study, blood samples were collected from experimental Wistar Albino rats by
experimental hyperthyroidism. Activity levels of glutathione reductase, an antioxidant
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enzyme, in erythrocytes were measured by spectrophotometric method. GR enzyme activity
was decreased in hyperthyroidism group when compared to control group.
Figure 1. Graphical representation of specific activity values for GR enzyme of
experimental groups.
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DISCUSSION AND CONCLUSION
The molecules that make the oxidizing molecules and free radicals harmless without
causing cell damage are called antioxidants. As a result of many reactions in our body,
unstable and high activity free radicals can occur. The antioxidant molecules protect the body
from oxidative stress by preventing free radical formation or by reducing oxidized molecules
(Genestra 2007; Deepali et al. 2013).
Hyperthyroidism also grows two to three times that of the thyroid gland. Due to the
increase in the level of thyroid hormones in the blood, oxygen consumption rises, energy
metabolism and heat formation are stimulated much more than it should be, and as a result,
the basal metabolism is accelerated (Erdem 2013). The symptoms seen in hyperthyroidism are
increased excitability, intolerance to heat, increased sweating, weight loss, muscle weakness,
psychic disorders and nervousness, excessive fatigue, inability to sleep, tremor in hands and
exophthalmos (Kaynaroğlu 1996). Thyroid diseases are increasing in the world and in our
country and cause serious health problems such as heart failure, respiratory disorder and
mental insufficiency. Thyroid hormones affect basal metabolic rate and energy metabolism in
tissues (Constantini et al. 1998; Bianchi et al. 1999). Hypermetabolic condition caused by
thyroid hormones in hyperthyroidism accelerates free radical formation in mitochondria. This
causes an increase in oxidative metabolism and thus changes in the antioxidant protection
system (Cornejo et al. 2001).
In a study by Brzezińska The protective ability of plasma against erythrocyte resistance
and oxygen radicals was measured against oxidative stress. In this study, it is stated that
thyroid hormones have a protective effect against lipid peroxidation in defense mechanism
(Brzezińska 2005). In the study conducted by Adalı et al., GSH activity was reported to be
lower in patients with hyperthyroidism compared to the control group (Adalı et al 1999). In
another study by Baydas and Meral They found that serum GSH levels of rats with
experimental hyperthyroidism were significantly lower than the control group (Baydaş and
Meral 2005).
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In our study, it was determined that GR levels of antioxidant enzyme were decreased in
erythrocytes of hyperthyroid rats compared to control group.
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SİGARA KULLANAN VE SİGARA KULLANMAYAN ERKEK ÖĞRENCİLERİN
ASETİLKOLİNESTERAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞENTÜRK
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ecavusoglu@agri.edu.tr
ÖZET
Sigara kullanımı dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sigaranın
kullanan kişiye verdiği zararların yanı sıra pasif içiciler üzerindeki etkileri de bu alışkanlığın
önemini artırmaktadır. Asetilkolinesteraz (AChE) bir nörotransmiter olan asetilkolini kolin ve
asetik asite hidrolizler. Alzheimer hastalığı, şeker hastalığı, otoimmün hemolitik anemi,
protein malnutrisyonu gibi birçok hastalıkta AChE enzim konsantrasyonunun değişimi
bilinmektedir. Bu araştırmada profesyonel sağlık disiplininin bir üyesi olacak olan hemşirelik
bölümü öğrencilerinin sigara içme sıklığı ve kan AChE enzim düzeyleri üzerine sigaranın
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. AChE aktivitesini belirlemek için substurat olarak
acetiltiokolin iyodid (ATChI) ve 5,5′-dithiobis-2-nitrobenzoic acid (DTNB) 412 nm de
absorbans ölçümüne dayanan Ellman metodu kullanıldı. Araştırma yaş aralığı 18-24 olan 57
erkek öğrenci üzerinde yapıldı. Sigara kullanmayan erkek öğrencilerin sayısı (AE) 20
(%35,09)’ dir. Sıklıkla sigara dumanına maruz kalan (pasif içici) erkek öğrenci sayısı (BE) 15
(%26,32)’ dir. Sigara içen erkek öğrenci sayısı (CE) 22 (%38,59)’ dir. Üç farklı deneme
grubunda AChE enzimi için spesifik aktivite değerleri belirlendi. Sigara kullanma oranı ve
sigara dumanına maruz kalma özellikle erkek öğrencilerde yüksek olduğu bulundu. AChE
enzim aktivitesi ise sigara kullanan öğrencilerde daha düşük olduğu gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Sigara, pasif içici, asetilkolinesteraz, inhibisyon.
INVESTIGATION OF ACETYLCHOLINESTERASE ENZYME ACTIVITY OF
SMOKING AND NON-SMOKING MALE STUDENTS
ABSTRACT
Smoking is an important public health problem in the world and in our country. The
effects of smoking on the passive smokers as well as the damage caused by the user increase
the importance of this habit. Acetylcholinesterase (AChE) is a neurotransmitter which
hydrolyzes acetylcholine to choline and acetic acid. Changes in the AChE enzyme
concentration are known in many diseases such as Alzheimer's disease, diabetes, autoimmune
hemolytic anemia, protein malnutrition. The aim of this study was to determine the effects of
smoking on the frequency of smoking and blood AChE enzyme levels of nursing students
who will be a member of the professional health discipline. In order to determine the AChE
activity, acetyl acetate (ATChI) and 5,5bis-dithiobis-2-nitrobenzoic acid (DTNB) as a
subheading were used. The research was conducted on 57 male students aged 18-24 years.
The number of non-smoker male students (AE) is 20 (35.09%). The number of male students
(passive smokers), who are frequently exposed to cigarette smoke (BE), is 15 (26.32%). The
number of male smokers (22) was 22 (38.59%). Specific activity values were determined for
AChE enzyme in three different experimental groups. Smoking rates and exposure to cigarette
smoke were found to be particularly high in male students. AChE enzyme activity was lower
in smoking students.
GR enzyme activity (0,24939 ± 0,0106 EU / mg prt) for the hyperthyroid group was
found to be much lower than the value for the control group (0,30935 ± 0,0066 EU / mg prt).
Keywords: Smoking, passive smoker, acetylcholinesterase, inhibition.
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INTRODUCTION
The cigarette is produced from a plant called Nicotiana tobacum in the literature known
as tobacco among the population. Cigarette addiction is one of the most common causes of
death in addition to being the most common type of addiction in the world. In 2000, it is
estimated that about 4.8 million people died from smoking-related causes (Ezzati and Lopez
2003). If the frequency of smoking continues in this way, it is estimated that this number will
reach 8.4 million in 2020 (Kaufman and Yach 2000). At the same time, according to WHO
data, 4.9 million deaths in the world depend on cigarettes. If not prevented, this ratio is
estimated to reach 10 million deaths in 2030 (WHO 2009). It was determined that the rate of
smoking increased as the class progresses in university students. Young people use cigarettes
as a means to acquire social environment and get rid of loneliness (Akdur 2009). According to
the data obtained from the studies conducted in the nursing groups, it was determined that the
prevalence of smoking ranged between 49,8% and 58,8%, and among the students enrolled in
different departments of the universities, it was determined that 14% to 53% of the smokers
were used (Dilbaz and Apaydin 2002, Yılmaz et al. 2007).
Enzymes are generally protein-based catalysts that are involved in chemical reactions in
living and non-living environments. All reactions in living organisms are catalyzed by
enzymes (Keha and Kufrevioglu 2013). Acetylcholine (ACh) is a major neurotransmitter in
the autonomic and somatic nervous system. ACh activates the muscles in the delivery of
nerve impulses by the chemical pathway at the muscle nerve junction. This neurotransmitter
is degraded by the enzyme acylcholinesterase (AChE). In the light of all these information,
we aimed to investigate the acetylcholinesterase enzyme activity levels in blood samples
taken from nursing students who will be a member of professional health discipline
considering the increasing smoking rates.
The aim of this study was to determine the effects of smoking on blood AChE enzyme
levels in smokers, non-smokers and passive smokers.
METOD
57 male students who attended to the study in 2016-2017 in Ağrı İbrahim Çeçen
University School of Nursing and accepted to participate in the study participated. After
filling the data forms and informed consent forms, 2cc blood samples were taken to EDTA
tubes and centrifuged. Our study was accepted by Ağrı İbrahim Çeçen University Ethics
Committee of Scientific Researches dated 27/04/2017 and numbered E.10060. The students in
our study were divided into three groups. Non-smoker students (AE) (n = 20), Passive smoker
students (BE) (n = 15), Cigarette smokers (CE) (n = 22).
To determine the AChE activity, the Ellman method, which is based on the absorbance
measurement of the complex formed at 412 nm, was used as the substrate by using
acetylthiocoline iodide (ATChI) and 5,5B-dithiobis-2-nitrobenzoic acid (DTNB) (Ellman et
al. 1961).
RESEARCH AND FINDINGS
57 male students participated in our study were divided into 3 groups according to their
smoking and their exposure to cigarette smoke. Non-smoker students were named AE,
passive smoker students BE and non-smoker students to be CE. After the blood samples were
centrifuged, experimental protocols were completed and AChE activity levels were measured
by spectrophotometer.
Figure 1. Graphical representation of activity rates for AChE enzyme of groups.
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As a result of our measurements, acetylcholinesterase enzyme activity was found to be
decreasing in enzyme activity in smokers who were passive smokers and compared with the
control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION
Cigarette, which threatens human life with 6000 chemical substances, is one of the
causes of preventable morbidity and mortality and it has a pharmacological, mutagenic,
carcinogenic, toxic and inflammatory effect on the cell. In our country and the world,
especially in developing countries, increasing smoking-dependent deaths are increasing. It has
been shown that cigarette smoking, which was started by young people in order not to feel
and feel alone, has negative effects on all systems (Ezzati and Lopez 2003). Enzymes are
large-molecular catalysts and pass through the cell when cell damage occurs. All reactions
occurring in living organisms enzymes are the largest and specific group of proteins, but they
are synthesized in the cell. Since the enzyme molecules are large, they cannot easily pass
through the cell membrane. Therefore, the enzymes in the cell pass to small amounts of blood
or other body fluids (Keha and Kufrevioglu 2013).
It has been shown in many studies that oxidant-antioxidant balance is impaired in
smokers. The inactivation and elimination of reactive nitrogen and free oxygen radicals that
occur with cigarette smoking is due to the antioxidant defense system (Mc Cusker and Hoida
1990). The levels of blood serum and erythrocytes in smokers were found to be low compared
to the control group (Sekeroglu et al. 1997).
Çimen et al. Although SOD level was found to be lower in the smoker group compared
to the control group, it was found that it was not statistically significant. The reason for this is
that antioxidants other than SOD may be thought to play a role in balancing the oxidative
stress caused by smoking (Cimen et al. 2002). Sekeroglu et al. In their study, serum and
erythrocyte MDA levels of smokers were found to be significantly higher than the control
group. Kim et al. In their study, they found high levels of MDA, low levels of Vitamin C,
beta-carotene and alpha-tocopherol levels (Sekeroglu et al. 1997).
In our study, AChE enzyme level was found to be lower in passive smokers and
smokers compared to the control group. In the light of all these information, the changes
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between the samples taken from nursing students and the AChE enzyme levels were
determined.
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ÇOCUKLARIN OYUNCAK GÜRÜLTÜSÜNE MARUZ KALMASI: BİR
DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Ömer GÜNDOĞDU
Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, omergun@atauni.edu.tr
Arş. Gör. Muhammet Raci AYDIN
Iğdır Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, mraciaydin@gmail.com
ÖZET
Çocuklar, işitmelerine zarar verebilecek seviyede gürültü yayıyor olsa da gürültülü
oyuncaklarla oynamayı severler. Çocukların yüksek seslerden dolayı doğrudan acı
çekmemesi, onları yüksek seslere karşı savunmasız bırakmaktadır. Özellikle küçük yaşlarda,
oyun oynarken, günlük kısa aralıklarla da olsa, yüksek seslere maruz kalma neticesinde kalıcı
işitme kayıpları gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlar bireyin daha sonraki
bütün hayatını, özellikle eğitim-öğrenimini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 6-17 yaş arası
çocukların % 15'inde işitme kayıplarının olduğu dikkate alındığında, işitme kayıplarına karşı
ciddi önlemler alınması gerekmektedir. Özellikle ebeveynlerin, çocuklarını doğrudan güneşe
bakmaktan ya da kask kullanmadan bisiklet sürmekten engelledikleri gibi yüksek seslere
maruz kalmalarını da önlemelidirler. Birçok Uluslararası standarda göre 85 dBA’nın
üstündeki ses seviyeleri çocuklar için tehlikeli olarak görülmüştür. Ancak, çocuklar oyun
oynarken büyük olasılıkla oyuncaklarını yüzlerine / kulaklarına daha yakın tutacaktır. Bu
nedenle, özellikle daha hassas olan bebeklerin etkilenebileceği oyuncaklar, bu değerlerden
daha düşük gürültü seviyelerine sahip olmalıdır. Bu çalışma kapsamında, ülkemizde satılan
bazı oyuncakların yaydığı sesler, uluslararası standartlar esas alınarak ölçülmüştür. Gürültü
seviyesi ölçülen bu oyuncaklardan bazılarının tehlikeli olarak belirlenen, yasal sınırlardan
daha yüksek gürültü seviyelerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ölçümlerimize
ve literatür ışığında bilinen gerçeklere dayanarak, ebeveynlere ve oyuncak kontrol
uzmanlarına birkaç öneri verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oyuncak Gürültüsü, İşitme Kaybı, Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı
(NIHL), Gürültüye Maruz Kalma, Oyuncak Gürültüsü Düzenlemesi.
ABSTRACT
Children love to play with noisy toys, even if they can damage their hearing. The fact
that children do not suffer directly from loud sounds makes them vulnerable to loud sounds.
Serious problems, such as permanent hearing loss, can occur as a result of exposure to loud
sounds, especially at early ages, at short intervals during play. These problems negatively
affect the individual's whole life, especially education and training. Considering that 15% of
children aged 6-17 years have hearing loss, serious precautions should be taken against
hearing loss. In particular, parents should avoid having children exposed to loud sounds as
they prevent them from direct sunglasses or cycling without helmets. Sound levels above 85
dBA according to many international standards are considered dangerous for children.
However, children will probably keep their toys closer to their faces/ears as they play. For this
reason, toys for babies who are more sensitive to noise should have lower noise levels than
these values. Within the scope of this study, the sounds emitted by some of the toys sold in
our country are measured on the basis of international standards. Some of these toys, whose
noise levels were measured, were found to have higher noise levels than those defined as
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dangerous. As a result, several suggestions were made to parents and toy control experts
based on our measurements and the facts known in the literature.
Keywords: Toy Noise, Hearing Loss, Noise-Induced Hearing Loss (NIHL), Noise
Reduction, Toy Noise Arrangement.
GİRİŞ
Ses, elastik bir ortamda dalgalar halinde yayılan ve kulak tarafından algılanabilen
titreşimlerdir. Gürültü ise genel olarak istenmeyen ve rahatsız edici seslere denir. Frekans ve
genliğe sahip bu seslerin ancak 20 Hz ile 20 kHz arasında olanlar insan kulağı tarafından
algılanabilir. Ancak insan kulağı daha çok 500-3000 Hz arasındaki seslere daha hassastır.
Son on beş yılda, başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri
olmak üzere birçok ülkede oyuncak gürültüsüne maruz kalmanın çocuklarda oluşturduğu
olumsuz etkiler ile ilgili yeni güvenlik standartları hazırlanmıştır. Bu standartlar genel
anlamda benzer hassasiyetler çerçevesinde hazırlanmıştır (1–3). Çocukların, riskleri tahmin
edememe ihtimalleri göz önüne alındığında, oyuncaklarından zarar verici derecede yüksek
seslere istemeden maruz kalabilecekleri konusunda makul bir endişe vardır. Amerikan Test ve
Malzeme Derneği (American Society for Testing and Materials - ASTM), 2003 yılında farklı
tür oyuncaklarda maksimum ses seviyeleri için bir standart önermiştir. Bu standartlar oyuncak
üreticileri için tavsiye niteliğinde olup, yaptırım yetkisi idari birimlerin tasarrufuna
bırakılmıştır. Bu standart, bir oyuncağın maksimum ses seviyesi için bir limit önermiştir. Bu
standarda göre ses seviyesinin 25 cm'de 90 dBA'dan, “kulağa yakın” kullanılan oyuncaklarda
ise 70 dBA'dan fazla olmaması gerekir. Yüksek ve anlık ses seviyelerinin (impuls veya darbe
seslerinin) ise ses patlaması tipine bağlı olarak 120-138 dBA’dan fazla olmaması beklenir (1).
Farklı ülkelerde yapılan araştırmalar, hâlihazırda piyasada satışa sunulan ve mevcut
standartlara uymayan oyuncakların varlığını göstermiştir. McLaren ve arkadaşları tarafından
Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmada, test edilen oyuncakların % 21’inin ISO
standardındaki ses ile ilgili ölçütlere uymadığı ifade edilmiştir (4). Yaremchuk ve arkadaşları
tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari olarak satılan 25 adet oyuncak ile yapılan
çalışmada, standart gereği kulak mesafesinde (2.5 cm) ve kol mesafesinde (25 cm) ölçümler
alınmıştır. Ölçümler sonucunda 2.5 cm mesafede 81-126 dBA, 25 cm’de ise 80-115 dBA
arasında değerler elde edilmiştir. Böylece tehlike sınırlarının üzerindeki riskli oyuncaklara
dikkat çekilmiştir (5). Mahboubi ve arkadaşları, oyuncakların oluşturduğu gürültüyü deneysel
bir şekilde sistematik olarak değerlendirmek amacıyla 2008-2011 yıllarında, 6 aydan büyük
çocuklar için pazarlanan 200'den fazla oyuncağın ses seviyeleri ölçülerek, 80 dBA'dan daha
fazla ses çıkaran oyuncakları daha hassas ses geçirmez bir ortamda yeniden test edilmişlerdir.
Bu kapsamda doksan farklı oyuncaktan hoparlör seviyesinde ve hoparlörden 30 cm uzakta
ölçümler alınmıştır. Bulgulara göre, çok küçük çocuklar için son derece yüksek sese sahip
oyuncakların sürekli olarak pazarlandığı görülmüştür. Bazı oyuncakların gürültü seviyelerinin
oyuncak imalat endüstrisinin standartlarını aştığı belirlenmiştir. Oyuncakların akustik
travması, bu yaş grubunda gürültü kaynaklı işitme kaybı için potansiyel bir risk faktörü
olmayı sürdürmekte, dolayısıyla oyuncakların üretimi ve pazarlanması için düzenleyici
hususlar gerektiği sonucu çıkarılmıştır (6). Bittel ve arkadaşları tarafından Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılan diğer bir çalışmada, beş ulusal perakende mağazasından 24 adet ticari
oyuncağın ses basınç seviyesi ölçümleri incelendi. Sadece 2003 yılında Amerikan Test ve
Malzeme Uluslararası Derneği (ASTM) gürültü standardının oluşturulmasından sonra üretilen
oyuncaklar dâhil edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda birçok çocuk oyuncağının güvenli
gürültü seviyeleri için mevcut önerilen standartları aştığını göstermektedir. Ses basıncı
seviyesi ölçümleri, oyuncakların çocuklarda gürültüye bağlı işitme kaybına sebep olabileceği
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ifade edilmiştir (7). Joubert ve Ellis 2012 yılında Güney Afrika'da 0-3 yaşındaki çocukların
yaygın olarak kullandığı masa üstü, beşik ve kulağa yakın oyuncakların gürültü seviyelerini
belirlemek amacıyla popüler bir oyuncak mağazasından 4 kategoriden 5'er adet olmak üzere
toplam yirmi adet oyuncak seçerek yalıtımlı sessiz bir odada, bir ses seviyesi ölçer kullanarak
ölçümler yapılmışlardır. Ölçümlerin gürültü frekans spektrumlarını analiz edilerek, sonuçları
oyuncak güvenliği ile ilgili uluslararası standartlarla (ASTM F 963) karşılaştırmışlardır.
Oyuncakların ses seviyeleri, duvarları halı kaplı, sessiz bir odada ölçülmüştür. Test sırasında
çevresel gürültü seviyeleri 20 dBA ila 36 dBA arasında kaydedilmiştir. Ses seviyesi ölçerdeki
aralık, oyuncak tarafından üretilen sesin, ses seviyesi ölçer aralığının dışında kalmaması ve
doğru sonuçların alınabilmesini sağlamak amacıyla her oyuncak için uygun bir şekilde
ayarlanmıştır. Ses seviyesi ölçer ölçümleri A-ağırlıklı olup, ASTM Uluslararası oyuncakların
ses ölçme standardı tarafından belirlenen standartlara göre oyuncaktan 25 ve 2.5 cm
mesafelerden alınmıştır. Değişen seviyelerde gürültü çıkışı varsa, en yüksek ses seviyesi
dikkate alınmıştır. Oyuncak ve ses seviyesi ölçer (standart gereği) duvar, zemin veya
tavandan en az 1 cm uzakta olacak şekilde ölçümler alınmıştır. Oyuncaklar, örneğin masa üstü
ve beşikli oyuncaklar, kullanım şekillerine uygun bir şekilde yüzeylere yerleştirilmiştir. Her
oyuncağın gürültüsünün ses seviyesi çıkışı ve frekans spektrum analizi üç kez ölçülmüş ve her
biri için ortalama bir değer alınmıştır. Ethwatersrand'ın tıbbi olmayan araştırma etiği
komitesinden etik onay alınmış ve çalışma kapsamında kullanılan oyuncakların isimleri ve
markaları korunmuştur (8). Levey ve arkadaşları gürültü kaynaklı işitme kaybının çocuklar ve
genç yetişkinler üzerine etkisi konulu çalışmalarında kişisel dinleme cihazlarının da
oyuncaklar gibi işitme kayıplarına sebep olabildiğini ifade etmişlerdir. İşitme kayıpları için
tehlike sınırlarını belirtip, bu tür zararlı etkilerden korunmak için bazı tavsiyeler vermişlerdir
(9). Minnesota'da bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Görme ve İşitme Derneği,
çocuklarda önlenebilir görme ve işitme kaybını tespit etmek amacıyla her yıl,
perakendecilerin raflarından bazı oyuncakları seçerler. Bu oyuncakların yaydıkları gürültü
seviyelerini Minnesota Üniversitesinde ölçerek sonuçları tatil alışverişi sezonunun öncesinde,
kendi resmi web sayfalarında yayımlarlar. Buna rağmen her yıl bu oyuncakların çoğunun
güvenli limitleri aştığı tespit edilmiştir. En son yaptıkları çalışmada seçilen 18 farklı
oyuncağın 0 ve 25 cm mesafeden yaydıkları sesler ölçülerek kaydedilmiştir. Daha sonra aynı
oyuncakların hoparlör çıkışları sırasıyla toksik olmayan plastik bir ambalaj bandı ve yapışkan
bir tutkal ile kaplanarak tekrar ses seviyeleri yeniden ölçülmüştür. Oyuncakların yaydığı
gürültü seviyelerinde ciddi düşüşler elde edilmiştir. Buna rağmen bu tür bir önlemin bazı
oyuncak türleri için etkili bir çözüm olmadığı ifade edilmiştir. Weinreich ve arkadaşları
tarafından yapılan çalışmada oyuncakların zararlı seslerinden korunmak için ses çıkış
bölgelerinin zararsız bir yapışkan bant ya da yapıştırıcı bir madde ile kapatılması tavsiye
edilmiştir (10). Kanada Federal Yasası (The Canadian Federal Act), tehlikeli ürünler
kapsamına aldığı gürültülü oyuncakların yaydığı ses seviyesini 100 dB ile sınırlamıştır.
Groupe d'Acoustique de l'Universite de Montreal tarafından mevcut durumdan kaynaklanan
eksikliklerin giderilmesi için yapılan literatür araştırması sonucunda yeni bir yönetmelik
teklifi hazırlanmıştır. Ses seviye limiti için, maruz kalınan süreye bakılmaksızın, dünya
çapında güvenli limit olarak kabul edilen 75 dBA uygun görülmüştür. Yapılan çalışma
kapsamında, Kanada’da oyuncak mağazalarında satılan oyuncakların %85’inin bu güven
sınırları dışında olduğu belirtilmiştir (11). Harrison, çocuklarda gürültü kaynaklı işitme
kaybının önlenmesi konulu çalışmasında artan bir şekilde maruz kalınan MP3 çalarlar, video
oyun istasyonları, spor ve eğlence mekanlarında maruz kalınan yüksek ses kaynaklarından
dolayı çocuklarda ciddi oranlarda akustik travma riskleri ve işitme kayıpları hakkında bilgi
vererek bu zararlı etkilerden kurtulmak için bazı tavsiyelerde bulunmuştur (12). Haller ve
Montgomery, çocuklarda gürültü kaynaklı işitme kayıpları hakkında eğitimcilerin bilmeleri
gereken hususlar üzerinde durmuşlardır (13). Birçok farklı uluslararası çalışma standardına
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göre, 90 dBA'ya 8 saatten, 95 dBA'ya 4 saatten, 100 dBA'ya 2 saatten fazla maruz kalmak,
115 dBA'nın üzerinde gürültüye uzun süreli maruz kalmak ve 140 dBA'nın üzerinde ani
gürültülere maruz kalmak tehlikeli olarak kabul edilmektedir (14). Ghavami ve arkadaşları
tarafından yapılan çalışmada, çocuklar için tasarlanan popüler oyuncakların gürültü ve akustik
parametrelerini değerlendirmek amacıyla, seçilen oyuncakların yaydıkları sesler farklı
parametrelere göre ölçülmüştür. Oyuncak hoparlörlerinin yapışkan bantla kapatılmasının
önemli derecede ses şiddetini azalttığı ve bu sayede gürültü kaynaklı işitme kaybı riskininde
azaldığı ifade edilmiştir. Yaptıkları çalışma kapsamında yirmi altı farklı oyuncak seçilmiştir.
Bu oyuncakların gürültü seviyeleri, 6 farklı gürültü genliğinde (frekansında), 0 ve 30 cm'lik
mesafeden dijital bir ses seviyesi ölçer cihaz ile ölçülmüştür. Aynı deneyler oyuncak
hoparlörlerin ses çıkış bölgeleri yapışkan bir bant ile kaplanarak tekrar yapılmıştır.
Oyuncakların ortalama maksimum gürültü seviyeleri, 0 cm’de 104 dBA (97-125 dBA) ve 30
cm’de 76 dBA (67-86 dBA) iken oyuncakların hoparlör kısmı bantla kapatıldıktan sonra
sırasıyla 88 dBA (73 - 110 dBA) ve 66 dBA (55 - 82 dBA) olarak ölçülmüştür. Hoparlör ve
çocuğun kulağı arasında en yüksek sesle çalışan oyuncakların 30 cm’lik bir mesafede
kullanılması gürültüye bağlı işitme kaybı riski taşımayacaktır. Ancak, çoğu oyuncak daha
yakın mesafelerde kullanıldığından, işitme kaybı riskini azaltmak için etkili bir modifikasyon
olarak yapışkan bant kullanılması tavsiye edilir. Piyasada, çocukların işitme sisteminde geri
dönüşümü mümkün olmayan işitme hasarlarına sebep olabilecek tehlikeli ses basınç
seviyelerine sahip önemli sayıda oyuncak bulunmaktadır. Güvenlik organizasyonları
tarafından önerilen mevcut standartlar (ne yazık ki,) bazı oyuncak üreticileri tarafından yeterli
derecede dikkate alınmamaktadır. Hoparlörler ve çocuk kulağı arasında 30 cm’lik mesafede,
yüksek sesle çalışan oyuncakların uygun şekilde kullanılması, hoparlörlerin bantlanmış
olması durumunda, gürültüye maruz kalmadan dolayı yüksek düzeyde gürültü kaynaklı işitme
kaybı (NIHL) riski taşımalıdır. Ancak, çocukların çoğu oyuncakları yakın mesafelerde
kullandıklarından, NIHL riskini azaltmak için bant kullanımı şiddetle tavsiye edilir, ancak
böyle bir uygulamaya rağmen, ses basınç seviyelerinin önerilen standartların altına indirilmesi
hala yeterli olmayabilir (15). ASTM ve benzeri uluslararası standartlar, gürültü kaynaklı
işitme kayıplarını önlemede doğru bir adım olmasına rağmen, yüksek sese sahip oyuncakların
çocukların zararlarını tam olarak engelleyememektedir. Çocuklar için dünde iki saat 85-90
dBA veya sadece 30 saniye 120 dBA gibi ses seviyelerinin de işitme kayıplarına sebep
olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, bu standartların ciddi yaptırımlarla ile desteklenmemesi
çocukları sürekli risk altında bırakabilmektedir. Bu tür standartların yetkili icra
komisyonlarınca takip edilip yaptırımlar ile desteklenmesi gerekir. Ayrıca standartlarda
belirtilen, kol mesafesine denk gelen 25 cm - 30 cm gibi mesafeler için uygun görülen ses
limitleri, çoğu zaman çocuklar tarafından dikkate alınmaz. Kulağa yakın tutulan özellikle
telefon ve müzikli oyuncakların da işitme zararlarına sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir
(16). Evans ve Stephane yaptıkları çalışmada çocukların gürültülü ortamlara sürekli maruz
kalmasının oluşturduğu bilişsel etkiler, dikkat-algı, hafıza ve entelektüel başarı olmak üzere
üç alt başlık altında incelemişlerdir (17).
Altman tarafından yapılan eleştirel bir literatür taramasında, okul öncesi yaştaki
çocuklardan (0-3 yaş), gürültüye bağlı işitme kaybına yol açabilecek oyuncakların ses
seviyeleri incelenmiştir. Genel olarak, oyuncakların gürültü seviyelerinin mevcut limitlerin
üzerinde olduğu görülmüştür. Ayrıca çocukların oyuncaklarını güvenlik düzenlemelerinde
belirtilen mesafelerden, kulağa daha yakın oynadıklarını göstermektedir. Bunlara rağmen
çocuklarda oyuncak gürültüsüne bağlı işitme kaybı oluştuğuna dair somut bir çıkarımın şu
anda yapılamayacağı ifade edilmiştir (18). Çok sayıda oyuncak grubunun ses seviyeleri
ölçülmüş, Avrupa pazarında standart akustik emisyonların üzerinde oyuncakların varlığı
doğrulanmıştır. Riskli oyuncak türleri için tedbirler alınmalı ve farklı oyuncak türleri için tek
bir ölçüm tekniği ve limit değerleri yerine farklı ölçüm metotları gereklidir (19). NIOSH (The
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National Institute for Occupational Safety and Health - Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği
Enstitüsü) ve CDC ( Centers For Disease Control And Prevantion - Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri)'ye göre, gürültü için müsaade edilen maruz kalma süresi için kabul
edilen standartlar 85 dBA üzerindeki her 3 dBA için, bir önceki maruz kalma süresinin yarısı
kadar bir süre limit olarak belirlenmiştir (20).

Şekil 1. Ses seviyelerine göre müsaade edilen maruz kalma süreleri (20)
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu çalışma kapsamında ses seviyesi ölçülen oyuncaklar, Ekim 2018 tarihinde hâlihazırda
yerel bir oyuncak mağazasında, 0-6+ yaş grubuna hitap eden gürültü potansiyeli yüksek
oyuncaklar arasından seçilmiştir. Ses seviyesi ölçümleri için DIN EN 61672-1 standartına
uygun, ±1.4 dB hassasiyetinde, dBA ve dBC göstergelerine sahip, portatif bir ses ölçüm
cihazı olan TROTEC SL300 (Trotec GmbH & Co. KG, Germany) kullanılmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Portatif ses ölçüm cihazı, TROTEC SL300
ASTM F 963 standardına göre 2.5 cm ve 25 cm mesafeden dBA ölçüm skalasına göre her bir
oyuncaktan beşer adet ölçüm alınarak ses basınç seviyeleri (SBS) hesaplanmıştır (Denklem
1). Her bir ölçüm için ses üreten butona bir kez basılarak okunan değerler kaydedildi.
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Sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu çalışmada kullanılan oyuncakların üretici bilgileri
korunmuştur.
𝟏

𝑳𝒐𝒓𝒕 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈 [𝒏 ∑𝒏𝒊=𝟏 𝟏𝟎𝑷𝒊⁄𝟏𝟎 ]

(Denklem 1)

Tablo 1. Test edilen oyuncakların ses basınç seviyeleri
Ses Basınç Seviyesi (dBA)
Oyuncak

2.5 cm

25 cm

Pik (2.5 cm)

Uçak

90.9

79

94

Tavşan

97.7

84.1

105

Silah

93

81.2

96

Arka plan

38.6

Oyuncak Güvenliği Yönergesi (Toys Safety Directive), Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde
16.07.1988 tarihinde yayımlanmış olup, Avrupa Birliği Mevzuatına uyum çalışmaları
kapsamında ülkemizde “Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik” adıyla 17.05.2002 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlamış ve 17.11.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre
oyuncak; 14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanmak amacıyla tasarlanan veya imal
edilen her türlü ürün ve oyun araç ve gereçleridir. Bu alanda Avrupa Birliği mevzuatlarının
Türkiye’ye uyumlaştırılması ve uygulatılmasından (Piyasa Gözetimi ve Denetiminden)
sorumlu kuruluş Sağlık Bakanlığı’dır. Yönetmelik kapsamında uygulanan Avrupa Standartları
ise Türk Standartları Enstitüsünce uyumlaştırılarak Türk Standardı olarak yayımlanmaktadır.
Bu kapsamda doğrudan Türkçe’ye çevrilerek uygulanan standart, “EN 71-1. Safety of Toys Part 1: Mechanical and Physical Properties.”, “TS-EN 71-1 Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1:
Mekanik ve Fiziksel Özellikler” olarak uygulanmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Türkiye'de üretilen veya ithal edilen oyuncakları; kimyasal, fiziksel ve mekanik olarak
laboratuvarlarda testlere tabi tutturmaktadır. Bir oyuncağın kanserojen madde içerip
içermediği, kesici, delici ve yanıcı olup olmadığı uzmanlarca yapılan incelemeler sonunda
belirlenmektedir. Testlerin sonunda riskli görülen oyuncakların ülkeye girişine izin
verilmemekte, girmişse piyasadan toplatılarak imha edilmektedir. 2017'de piyasaya giren 86
milyon oyuncaktan bir milyon 300 bini güvensiz bulunarak imha edilmiştir, iç piyasada 55
bin oyuncak denetlenerek güvensizlik tespit edilen 500 oyuncak toplatılmıştır (21).
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SONUÇ
Sonuç olarak, özellikle 2.5 cm mesafeden alınan ölçümlerin standartlarda belirtilen limitlerin
üzerinde olduğu ve ileriye yönelik tehlikeli durumlara sebebiyet vereceği düşünülmüştür.
Ölçümlerimize ve literatür ışığında bilinen gerçeklere dayanarak, ebeveynlere ve oyuncak
kontrol uzmanlarına birkaç öneri verilmiştir. Ortamdaki sesi duymak için sesimizi, normal ses
seviyemizin üzerine yükseltmeniz gerekiyorsa, gürültü çok yüksektir ve işitme kaybına karşı
korunma gereklidir. Tıpkı bisiklet veya kaykaydan bahsedildiğinde fiziksel yaralanmalara
karşı bisiklet kaskları, dizlikler düşünüldüğü gibi, gürültülü bir ses duyulduğunda da işitme
kayıpları ihtimaline karşı duyu organı korunumunun akla gelmesini istiyoruz. Avrupa
Birliği'nde uygulanan kriterler Türkiye'de de uygulanmaktadır. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığımızın denetimlerine rağmen gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tehlike arz eden bazı
durumlar açığa çıkabileceği ihtimaline karşı ebeveynlerin bu konuda ayrıca hassasiyet
göstermeleri gerekmektedir. Yasa dışı yollardan veya merdiven altında üretilmiş, satış ruhsatı
olmayan yerlerde satılan oyuncakların satın alınmaması. Satın alınan ürünlerin üzerinde
tamamıyla ithalatçı ve üretici isminin olmasına dikkat edilmesi. Yaş sınıflandırılması dikkate
alınarak oyuncakların satın alınması gerekir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Güvenli oyuncak
pahalı oyuncak anlamına gelmemektedir. Gerçekten fiyatı son derece uygun olan ama
testlerden geçen çok fazla oyuncak da bulunmaktadır. Bir oyuncak sizin için çok yüksek sesli
görünüyorsa, muhtemelen çocuğunuz için de tehlike sınırlarını aşmıştır. Bu tür oyuncakların
ses seviyeleri düşürülebiliyorsa ses seviyesini düşürün. Tek ses seviyesi varsa şeffaf yapışkan
bir bant ile hoparlörü kaplayın. Bu da mümkün değilse oyuncağın pillerini çıkarın. Bu tür
oyuncakları yaptırım gücüne sahip yetkili birimlere bildirilerek bu ürünlerin sürekli satışına
engel olunmalıdır.
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SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLARA DAİR BİR DERLEME
Prof. Dr. Ercan BURSAL
Muş Alparslan Universitesi, Sağlık Yüksekokulu, e.bursal@alparslan.edu.tr
Dr. Abdülmelik ARAS
Iğdır Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, abadi.49@hotmail.com
ÖZET
Normal metabolizma süreçlerinde sürekli belirli miktarlarda serbest radikaller ve reaktif
oksijen türleri oluşmaktadır. Reaktif oksijen türleri; mitokondriyal elektron transport ziciri,
enzimatik reaksiyonlar, oksidasyon reduksiyon reasiyonları gibi endojen metabolik kaynaklar
ile UV ışınları, radyasyon, ilaçlar, sigara, yanlış beslenme ve kanserojen maddeler gibi dış
kaynaklardan oluşmaktadır.
Antioksidan maddeler bu radikal ve reaktif ürünleri kimyasal olarak gidererek reaktif
oksijen türlerinin oluşumunu azaltır ve bunların meydana getirdiği hasarları önleyen bir
savunma mekanizması oluşturur. Antioksidan maddeler hem vücut içerisinde bir miktar
üretilebilir hem de diyet ile doğal bitki kaynaklarından elde edilebilir. Antioksidan aktivitesi
yüksek olan bitkiler ile beslenmenin pek çok hastalığa karşı iyileştirici ve koruyucu etkisi pek
çok çalışmada rapor edilmiştir. Doğal bitkilerin alternatif tıp ve modern tıpta kullanımı
yaygındır.
Bu çalışmada daha önce haklarında antioksidan aktivite çalışmaları yapılan bazı
bitkilerin bu sonuçları biraraya getirilerek karşılaştırılmıştır. Bitki numunelerinde sıklıkla
kullanılan in vitro antioksidan aktivite belirleme metotları karşılaştırılmıştır. Antioksidan
metotlarda kulanılan parametreler ayrıntılı olarak karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler Antioksidan, biyolojik aktivite, doğal bitkiler, serbest radikaller
GİRİŞ
Çok eski tarihlerden beri yaşlanmayı geciktirme (anti-aging) ve nihayetinde “El-iksir”
(Ölümsüzlük şerbeti) araştırmaları bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Simyacılar bu gaye
uğruna yüzyıllarca çalışarak “El-iksir”i bulamamışlarsa da ampirik metotların ve modern
kimyanın gelişmesine katkı sağlamışlardır.
Son iki yüzyılda ise koruyucu tıp ve gıda endüstrisi doğal kaynaklı antioksidanların
keşfi üzerine çok yoğun ilginin oluşmasını sağlamıştır. Gıda sanayiinde kullanılan sentetik
antioksidanların kullanımında şüpheler ve tehlikeler sebebiyle kısıtlamalar yapılmaktadır
(Gülçin 2010, Salminen, Ojala et al. 2012, Aras, Dogru et al. 2016, Sánchez 2017). Bundan
dolayı doğal ürünler üzerindeki çok fazla antioksidan çalışmalar mevcuttur. Çok sayıda doğal
bitkinin serbest radikalleri nötralize eden antioksidan özellikleri çalışılmıştır (Aras, Bursal et
al. 2016, Köksal, Tohma et al. 2017, Bingol and Bursal 2018).
Serbest radikaller
Serbest radikaller eşleşmemiş elektronlara sahip, kısa ömürlü, reaktif, kararsız, düşük
molekül ağırlığına sahip moleküller olarak tanımlanırlar. Benzer olarak atomik ya da
moleküler yapılarda çiftlenmemiş bir veya daha fazla tek elektron taşıyan moleküllere
denilmektedir. Çevresindeki başka yapı veya moleküller ile kolaylıkla elektron alışverişi
yapan bu moleküllere oksidanlar veya reaktif oksijen partikülleri de denilmektedir (Gülçin
2008, Turan, Ercan Bursal et al. 2015).
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Aslında insanoğlunun yaşamı için bir an bile eksikliğinin kalıcı hasarlar vereceği
moleküler oksijenin de (O2) son yörüngesinde paylaşılmamış iki elektrona sahip olduğundan
teknik olarak bir serbest radikal sayılır. O2 bu yüzden Reaktif Oksijen Türlerinin (ROT)
oluşmasına neden olur ve canlı hücrelerine zarar verme potansiyeli vardır (Gülçin, Beydemir
et al. 2005, Köksal, Bursal et al. 2017).
Önemli serbest radikaller arasında süperoksit radikali (O2 ●-), hidroksil radikali (●OH-),
singlet oksijen (1O2 ) ve radikalik olmayan hidrojen peroksit (H2O2) nitric oxide (●NO) ve
peroksinitrit (ONOO-) sayılabilir. ROT’lar organizmada membranlardaki lipidler, proteinler,
nükleik asitler ve karbonhidratlar gibi biyolojik moleküllerle kolayca reaksiyona girebilir ve
bunların fonsiyonlarını bozabilirler (Tohma, Gülçin et al. 2017).
Oksidan-Antioksidan dengesi
Diyette bulunan karbohidrat, protein ve lipidlerin oksidasyonu sırasında normal
koşullarda (mitokondriyal elektron transport sistemi, oksidoredüktaz enzimler ile) düşük
seviyelerde ROT’lar oluşur. Normal seviyelerdeki ROT’ların sinir uyarılarının iletimi,
bakterilerin makrofajlarda eliminasyonu gibi hayati rolleri vardır (West, Brodsky et al. 2011).
ROT’lar diyetle alınan ekzojen antioksidanlar ve endojen antioksidan enzimler,
moleküller ile rahatlıkla tölere edilirken anormal koşullarda (Sigara, stress, vb.) artan ROT
seviyelerinde hücre komponentleri tahrip ederler ve bu yapıların fonksiyonlarını durdururlar
(Bursal, Köksal et al. 2013).
Serbest radikal kaynakları
Serbest radikaller hücrelerde endojen veya eksojen kaynaklı faktörlere bağlı olarak
meydana gelmektedir.
Ekzojen kaynaklı etmenler; çeşitli kimyasallar, iyonize ve ultraviyole radyasyon, ilaç
toksikasyonları, hava kirliliği yapan fitokimyasallar, sigara ve egzoz dumanı, çeşitli
solventler, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerdir.
Endojen kaynaklı etmenler arasında ise, mitokondri elektron taşıma zinciri
komponentleri ve ksantin oksidaz enzim sistemi en önemli kaynaklar olarak kabul
edilmektedir.
Serbest radikallerin zararlı etkileri
Serbest radikallerin biyolojik membranlara, hücresel lipidler, proteinler, nükleik asitler
ve DNA’ya zarar vermeleri sonucunda;
• çeşitli koroner hastalıklar (Tohma, Gülçin et al. 2017).
• İnme (Olmez and Ozyurt 2012)
• Diyabet (Urakawa, Katsuki et al. 2003)
• kanser (Choi 2013)
• hipertansiyon (Datla and Griendling 2010)
• nörödejenaratif raharsızlıklar (Kim, Kim et al. 2015)
• enflamasyon (Salminen, Ojala et al. 2012)
gibi çok çeşitli rahatsızlıklara yol açmaktadır.
Antioksidanlar
Reaktif oksijen türlerinin oluşumunu engellemek, bu maddelerin meydana getirdiği
hasarları önlemek ve detoksifikasyonu sağlamak üzere vücutta görev yapan savunma
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sistemlerine “antioksidan savunma sistemleri” ya da “antioksidanlar” adı verilir (Bursal, Aras
et al. 2018).
Antioksidan sistemler genç ve sağlıklı hücrelerde oksidadif stresi dengede tutar ve
normal oksidasyonu güvenli seviyelerde tutar. Yapılan deneysel çalışmalarda süperoksit ve
hidrojen peroksit hücre sinyal iletimi ve uygun zaman/yer koşulunda hücre sağlığında rolleri
olduğundan «iyi ROT» OH ve OONO− radikalleri ise oksidadif hasara sebep oldukları için
«kötü ROT» olarak tanımlandırılmıştır (Sanz 2016).
Vücutta antioksidanların varlığında, oksidatif stresin hasarları büyük oranda
azaltılmaktadır. Antioksidanlar, hidrojen atomu vericisi veya tek elektron dönorü olarak etki
gösterir ve zincir oluşturan radikalleri daha az reaktiflere dönüştürürler. Antioksidanlar, lipit
peroksidasyonunu, proteinlerin çapraz bağlanmasını ve DNA mutasyonunu engeller (Başer
2002).
Serbest oksijen radikallerine karşı insan vücudunu korumada fenolik bileşiklerce zengin
doğal meyve ve sebzelerin yararlı etkileri bilinmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda
bitkisel kaynaklardaki fitokimyasalların reaktif oksijen türlerine karşı yararlı oldukları; meyve
ve sebzelerdeki askorbik asit, α-tokoferol, karotenoidler, flavonoidler, glutatyon, ve fenolik
asitler gibi doğal bileşiklerin etkileri rapor edilmiştir.
Organizma savunma ve bağışıklık sisteminin düzenli ve dengeli bir diyetteki
antioksidan bileşikler ile de desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle diyette antioksidan
madde alımının artması veya antioksidanlar ile zenginleştirilmiş gıdaların takviyesi giderek
daha önem kazanmaktadır.
Çeşitli doğal bitkisel kaynaklar işlenmiş gıdalardaki meydana gelen oksidatif hasarlara
karşı korumada sentetik antioksidanlara göre daha güvenilir ve sağlıklı imkanlar sunabilir. Bu
nedenle doğal kaynaklardan elde edilebilen yüksek potansiyelli antioksidan ekstrelerinin gıda
üretim teknolojilerinde sentetik antioksidanların yerine kullanmasi araştırmacılar tarafından
hedeflemektedirler (Silinsin and Bursal 2018)
Bu kapsamda; meyve, sebze, aromatik bitkiler, çeşitli baharatlar, bitkilerin tohum,
yaprak, kök, meyve ve kabuk gibi kısımlarında elde edilen ekstreler kullanılarak antioksidan
aktivitelerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır (Gülçin 2008).
Bu konuda benzer çalışmaların gelecek yıllarda da daha detaylı olarak devam edeceği,
mekanizma aydınlatma, kimyasal yapı ve biyokimyasal süreçler konularında yoğunlaşması
öngörülmektedir.
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IDENTIFICATION of PHENOLIC COMPOUNDS of Solenanthus stamineus (Desf).
Wettst by HPLC METHOD
Prof. Dr. Ercan BURSAL
Muş Alparslan University, School of Health, e.bursal@alparslan.edu.tr
Prof. Dr. Murat Aydın ŞANDA
Muş Alparslan University, Faculty of Art and Sciences, m.sanda@alparslan.edu.tr
ABSTRACT
In this work, the main objective was to search the phenolic compounds of the Solenanthus
stamineus (Desf). Wettst plant that grow naturally in Bingol district in East Anatolia, Turkey.
For this purpose, we evaluated phenolic contents of the plant leaves by HPLC (High
Performance Liquid Chromatography) method. Ascorbic acid, gallic acid, miricetin, absisic
acid, quercetin, apigenin, kaempferol, curcumin, catechol, vanillin, cafeic acid, cinnamic acid,
rosmarinic acid, and salicylic acid were being used as standards. According to the results,
rosmarinic acid, catechol, cinnamic, and curcumin were determined as major phenolics.
Keywords: HPLC; phenolic content; Solenanthus stamineus

INTRODUCTION
Solenanthus stamineus (Desf). Wettst. is the member Boraginaceae family, that naturally exist
in different parts of the world such as; Greece, Lebonan, Caucasus, Northern Iraq, Iran,
Turkistan region and Kashmir as well as different parts of Turkey such as; Middle and East
Blacksea, Kızılırmak, Konya, Fırat, Erzurum-Kars and Hakkari, Mediterenean sea regions.
The average height of Solenanthus stamineus (Desf). Wettst. is around 17-40 cm and it is a
multiannual natural plant. The local name of Solenanthus stamineus (Desf). Wettst. known as
“Yayla tütünü”.
Phenols are a main group of secondary metabolites synthesized in plants and provide colour
and flavour for most fruits and vegetables (Ross and Kasum 2002). Phenolic compounds gain
great attention because of having beneficial effects on health (Gülçin, 2012). Some
epidemical and in vivo studies indicating that their consumption is associated with reduced
cardiovascular diseases risk (Lee et al., 1995) or some cancer types (Van Dam, 2013). The
beneficial effects may be related with their antioxidants properties, since they could stop or
prevent the initiation of macromolecules oxidation in the cell (Jang et al., 2003).
Phenolic compounds contain at least one hydroxyl group with an aromatic ring on their
chemical structure. The antioxidant activities of phenolic compounds are mainly attributed to
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their redox properties which allow them to act as chelating metals, reducing agents, hydrogen
donors and quenchers of singlet oxygen (Silinsin and Bursal, 2018). There are many studies
on determination of bioactive phytochemical constituents from different natural plant species
(Bahadori et al., 2017; Zengin et al., 2018; Bingol and Bursal, 2018). However, best of our
knowledge there is no report about Solenanthus stamineus in the literature.
MATERIAL and METHOD
Plant material
Solenanthus stamineus (Desf). Wettst. plant was gathered from Bingol by Nevzat Anuk, a
researcher. The identification of plant was determined by Murad Aydın Sanda.

Figure 1. Solenanthus stamineus (Desf). Wettst.

Phenolic substance analysis in plant extracts using HPLC
The final concentrations of ascorbic acid, gallic acid, miricetin, absisic acid, quercetin,
apigenin, kaempferol, curcumin, catechol, vanillin, cafeic acid, cinnamic acid, rosmarinic acid
and salicylic acid standards were adjusted to 10 mg/mL and added in 50 mL flasks. For this
purpose, primarily 1% acetic acid and acetonitrile were mixed (9:1 respectively) and with
methanol (1:1) and thus a stock solution was obtained. The standard samples used for the
creation of standard graphic of each pure standard substance were prepared for 5 different
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concentrations (100 mM, 75 mM, 50 mM, 25mM and 10 mM) by dissolving in the
previously prepared stock solution.
Table1. The experimental conditions in HPLC analysis
HPLC operating conditions
Model

Agilent Technologies 1260 Infinity II

Gradient elution
Time

A

B

(min)

(%)

(%)

Colon

ACE 5 C18 (250x4.6 mm id)

0

90

10

Colon Oven

G7130A

25

60

40

Detector

1260 DAD WR

39

40

60

Pump

1260 Quat Pump VL

50

10

90

Mobile Phase

A: %1 Acetic Acid

55

90

10

B: Acetonitrile
Detection

272, 280 and 310 nm

Autosampler

1260 Vialsampler

Flow Rate

1 mL/min

Colon Temperature

28 ºC

Injection

20 µl

RESULTS and DISCUSSION
The phenolic composition of the Solenanthus stamineus (Desf). Wettst. was investigated by
HPLC. The results revealed that the plant has very high rosmarinic acid amount compare the
other standard compounds. In addition, several other phenolic compounds such as; Curcumin,
catechol, and cinnamic acid were detected as other major compounds as well.

Rosmarinic acid

Curcumin
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The biochemical properties of rosmarinic acid and curcumin were reported on previous
studies (Ak and Gülçin, 2008; Gülçin, 2012). Rosmarinic acid is an abundant phenolic
compound in different plant species such as; Nepeta trachonitica (Koksal et al., 2017), Nepeta
nuda (Aras et al., 2016), and Origanum acutidens (Aras et al., 2017).
Table 2. Some phenolic compound of Solenanthus stamineus by HPLC
RetTime
(min)
3.719

Area
(mAU*s)
53.81910

Amt/Area

Name

4.53671e-2

Amount
(µg/mL)
2.44162

5.397

99.93762

0.00000

0.00000

Gallic acid

21.985

49.48537

6.82776e-2

3.37874

Myricetin

26.668

52.98557

8.51535e-2

4.51190

absisik acid

27.573

53.18913

2.14579e-2

1.14133

Quercetin

31.616

13.74263

1.39475e-1

1.91675

Apigenin

32.559

102.83514

4.76774e-2

4.90291

Kaempferol

42.772

26.80330

3.32771e-1

8.91936

Curcumin

12.947

486.88730

3.06251e-2

14.91096

Catechol

17.271

324.78900

3.63702e-3

1.18126

Vanillin

12.951

562.11578

6.33188e-3

3.55925

Cafeic acid

18.395

1199.51318

7.83988e-3

9.40404

cinnamic acid

21.544

8034.23535

1.24999e-2

100.42737

rosmarinic acid

24.685

207.37135

1.79423e-2

3.72073

Salisilic acid

Ascorbic acid

A previous study reported a limited number of phenolic compounds in Solenanthus stamineus
extract. According to the report, six phenolics (caffeic acid, estragole, 2-6dimethyl phenol,
coumaric acid, eugenol, and salicylic acid) were identified out of seven standard compounds,
by using HPLC (Adai, 2017).
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CONCLUSION
The possible antioxidant and antiradical activities of samples might be due to their rich
amounts of phenolic compounds. As a result, we considered that Solenanthus stamineus
(Desf). Wettst. plant is a good potential source for pharmaceutical and nutritional uses,
providing some detail further studies.
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IĞDIR’DA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETME POTANSİYELİNDE
FARKINDALIK VE YATIRIM
Muharrem Rıza AKSU
Iğdır Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, muharremra@gmail.com
ÖZET
Iğdır’da FV yöntemle güneşten elektrik üretiminin teknik ve ekonomik olarak
uygunluğu Iğdır’ı FV güneş elektriğine yatırım yapılabilir bir il olarak tanımaları; Iğdırlı
girişimciler ve Iğdır’a yatırım yapması muhtemel yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeyi
tercih etmeleri ve yatırım kararı almaları amaçlanmış ilk etapta genelde enerji ve yenilenebilir
enerji, özelde ise FV Güneş Elektriği konusundaki ulusal ve uluslararası literatür ve birincil
kaynak titizlikle taranmış, güncel veri tabanlarına ulaşılıp FV Güneş Elektriği ile ilgili
karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Yine uluslararası bağlayıcılığı olan konuyla ilgili
sözleşmeler, anlaşmalar ile ulusal yasa, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler incelenmiştir
kuruluşlarının bu konudaki teklifleri olumlu karşılamaları amaçlanmıştır Iğdır, küresel güneş
ışıma kapasitesi 1636 kWh/m2-yıl eşiğini aşan ve FV güneş elektriği yatırımı karlı olabilecek
bir il olduğu sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelimeler:Yenilebilir Enerji,Güneş Enerjisi,Fotovoltaik,Güneş pili
GİRİŞ:
FV GÜNEŞ ELEKTRİĞİ TEKNOLOJİSİ
Fotovoltaik Yunanca ışık veya ışın anlamına gelen “photo” ve gerilimin birimi olan
“volt” kelimelerinden türetilmiştir. Fotovoltaik güç teknolojisi birkaç santimetrekare
büyüklüğündeki yarı iletken hücreler (dilim - wafer) kullanır.

Şekil 1 Fotovoltaik etki

Her bir hücre yaklaşık 1 W gücündedir. FV hücre iki katmanlı silisyum yapıdan oluşur.
P(pozitif) tipi taban üzerinde ince bir N (negatif) tipi malzeme bulunmaktadır. Işık bu iki
malzemenin temas noktasına düştüğünde P tipi malzemenin N tipine göre daha pozitif olduğu
0,6 Volt’luk bir gerilim meydana gelir. Hücrenin temel anlamda üst yüzeye yakın pozisyonda
yerleştirilmiş geniş yüzey alanlı bir p-n diyotu olduğu söylenebilir. Güneş ışını yarıiletken FV
hücre üzerine düştüğünde ışının enerjisi madde atomlarının en dış yörüngesindeki elektronları
harekete geçirir. İletkenler üzerindeki elektrik akımı, atomların bu gevşek elektronlarının
hareketi sayesinde oluşur. Güneş ışığı bu maddeler tarafından emildiğinde elektronlar
atomlarından ayrılarak madde içerisinde serbest kalırlar. Serbest kalan elektronlar bağlantı
bölgesinde potansiyel bir fark yaratıp, elektrik alanı altında hızlandırılırlar ve harici bir
devreye doğru akım (DA) olarak gönderilirler. Işığın bu şekilde elektriğe dönüşmesine
fotovoltaik etki adı verilir (Şekil 1) Fotovoltaik etki sonucunda ortaya çıkan bu güç
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doğrultularak elektriğe dönüştürülür. Fotonların elektriğe dönüştürülemeyen gücü hücrenin
sıcaklığı için ısı enerjisi açığa çıkarır. Bu bilgi ışığında FV hücrenin aşırı ısınması enerji
dönüşüm veriminde kayıp olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir [1]
Birden fazla hücrenin korunaklı bir yapı içerisinde seri ve paralel devreler olarak
bağlanmasıyla ihtiyaç duyulan gücü üretebilecek modüller (panel) elde edilir. Modüllerin
paralel ve seri bağlanmasıyla dizeler (array) oluşturulur [2]

Bir FV dizinin ağırlığı 15-20 kg/m2 kadardır. Fotovoltaik sistemler en fazla silisyum
ağırlıklı tek kristalli (monocrystalline), çoklu kristal (poly-crystalline) ve son yıllarda amorf
kristal ince film (thin film veya amorphous-crystalline) teknolojileriyle elektrik enerjisi
üretmektedirler[3]
MATERYAL ve YÖNTEM
GEPA ile Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli
YEGM tarafından geliştirilen Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) takip etmiştir
Buna göre Türkiye’nin yıllık güneş enerjisi elektrik üretimi teknik potansiyeli 380
milyar kWh olarak belirtilmiştir. Bu potansiyel güneş radyasyonu yıllık metrekare başına
1650 kWh’den fazla olan 4.600 km2 kullanılabilir alan alınarak hesaplanmıştır.[4] Bir diğer
hesaplamaya göre ise Türkiye’nin yıllık güneş enerjisi teknik potansiyeli yaklaşık 405 milyar
kWh (DNI> 1800 kWh/m2-yıl) ve ekonomik potansiyeli yaklaşık 131 milyar kWh (DNI>
2000 kWh/m2-yıl)’dır. Potansiyelin en yüksek olacağı ay 6,57 kWh/m2-gün ile Haziran iken
en düşük olacağı ay 1,59 kWh/m2-gün ile Aralık’tır Güneşlenme süresi açısından da 11,31
saat ile Temmuz ayı en yüksek iken 3,75 saat ile Aralık ayı en düşüktür[5]

Şekil 2 YEGM Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA)
Enlem dereceleri de göz önünde bulundurulduğunda kabaca Güneydoğudan
Kuzeybatıya doğru bordodan laciverte bir değişim söz konusudur Bir CBS model çıktısı olan
(Şekil 2) GEPA’yı üreten algoritma rakım yükseldikçe atmosfer tabaka kalınlığının azalacağı
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dolayısıyla doğrudan güneş ışımasının (direct radiation) atmosferde kat edeceği yolun
kısalacağı varsayımıyla çalışmaktadır. Bunun yanında üst seviyelerden deniz seviyesine
yaklaştıkça atmosfer yoğunluğunun artması sebebiyle düşük rakımlarda atmosferin güneş
ışınlarını emme, sıçratma ve yayma özelliğinin artacağı da bilimsel bir kabuldür. Nasıl ki
rakımın azalmasıyla tabakanın kalınlaşması ve kat edilen yolun uzayacağı ve güneş ışınlarının
FV paneller üzerine erişiminde bir kısıtlama olacağı teknik olarak doğru ve güneş enerjisi
potansiyelini düşürücü bir unsur ise; atmosfer yoğunluğunun artmasıyla (partikül oranında
artış) yayılan (sıçrama ve yansıma) ışımada (distributed radiation) bir artış olacağı da
doğrudur.
GEPA’dan güneşlenme süresi günlükleri aylık olarak hesaplandığında Iğdır 3350
saat/yıl ile Türkiye’nin en çok güneşlenme süresine sahip 2. İli olduğu ortaya çıkmaktadır
(Tablo 1)

Tablo 1 GEPA aylık ve yıllık güneşlenme süresi (saat) en yüksek 10 il
Iğdır’ın arazi ve topoğrafik durumu incelendiğinde Merkez, Karakoyunlu ve Aralık
ilçelerini kapsayan kuzey ve doğu kesimlerinin ova ve tarım arazisi olduğu; Tuzluca ilçesi ile
OSB ve Havaalanını içerisine alan güney ve batı kesimlerinin ise tarıma elverişli olmayan
toprak ve arazi vasfında olduğunu görmekteyiz Iğdır’ın daha çok batısında, Tuzluca
istikametinde kalan bu bölgenin, Iğdır Merkez’den bağımsız olarak, GEPA’daki güneş enerjisi
kapasitesi 1600 kWh/m2-yıl olarak çıkmaktadır.
PVGIS ile Iğdır’ın FV Güneş Elektriği Potansiyeli
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir diğer FV güneş elektriği potansiyelini belirme
aracı PVGIS’tir. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (EC JRC) tarafından hazırlanan
internet tabanlı çalışan ara yüzdür.
PVGIS klasik anlamda yatay yüzeye gelen radyasyon değerini aylık bazda verirken aynı
zamanda FV panellerin o aya ait en optimum güneşe yönelim açılarını da hesaplamaktadır. FV
paneller açılı yerleştirildiğinde hem güneşi daha dik görme hem de yerden yansıyan albedo
radyasyonunu alma şansına sahip olurlar. Bu katkı % 13 civarındadır. Yatay yüzeyde 1618
kWh/m2-yıl iken tüm aylar için optimum açı olan 32 derecede FV paneller yerleştirildiği
takdirde yıllık maruz olacağı güneş ışıması şiddeti 1824 kWh/m2 olacaktır
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HelioClim ile Iğdır’ın FV Güneş Elektriği Potansiyeli
Avrupa Komisyonu’nun DG XII, Joule II Programı kapsamında yürütülen bir Avrupa
Güneş Atlası çalışması olan HelioClim
FV güneş elektriğinden ziyade güneş mimarisi ve mühendisliğine veri üretmeyi
hedeflemektedir
Veri kaynağı Meteosat (Avrupa), GOES (ABD) ve GMS (Japonya) gibi meteorolojik
uydulardır
2004 yılı için 1646 kWh/m2-yıl olan potansiyel hesabı 2005 yılı için 1610 kWh/m2-yıl
çıkmaktadır (Tablo 3). Bu da güneş ışımasının yıllar arası nasıl salınım gösterebildiğinin bir
ispatıdır.

Tablo 3 Iğdır için HelioClim uydu izlemeli FV güneş elektrik potansiyeli, kWh/m2-yıl
NASA SSE ile Iğdır’ın FV Güneş Elektriği Potansiyeli
NASA SSE (Surface meteorology and Solar Energy. V.6.0) 200’den fazla uydu temelli
meteorolojik ve güneş enerjisi parametresinden yararlanarak, 22 yılı (1983 - 2005) temsil
eden ortalama aylık kWh/m2/gün cinsinden solar radyasyon verisi üreten bir sistemdir [88].
Iğdır için ortalama yatay yüzeye gelen küresel radyasyon 1983 – 2005 yılları arası
gerçekleşmelerine dayanarak ortalama 1607 kWh/m2/yıl’lık bir potansiyel ortaya çıkmaktadır.

SOLARGIS ile Iğdır’ın FV Güneş Elektriği Potansiyeli
1994-2013 yılları arası yer ölçümlerini esas alan güneş ışıma verisine dayanarak
hazırlanmış, FV güneş elektrik üretimine yönelik ışıma şiddetini atmosfer etkisini dikkate
alarak hesaplamaya odaklanan internet tabanlı bir ara yüzdür.
Türkiye için SolarGIS yöntemiyle hazırlanmış küresel yatay radyasyon, yani güneş
ışıma potansiyel haritasında Orta Akdeniz ve Teke Yarımadası ile birlikte Şanlıurfa dolayları
da en yüksek kapasiteye sahip bölgeler olarak renk kodlarıyla gösterilmişlerdir. Iğdır için de
1600 kWh/m2/yıl değerlerinde bir gösterim söz konusudur
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MGM verileri ile Iğdır’ın FV Güneş Elektriği Potansiyeli
Iğdır’ın 365 gününü temsil eden günlük güneşlenme süreleri incelendiğinde en az güneş
görülebilecek günlerin 9,2 saat/gün ile Aralık ayının 3. Haftası, en çok güneş görülebilecek
günlerin ise 14,9 saat/gün ile Haziran ayının 3. ve 4. haftaları olduğu görülür. Ortalama 12,1
saat/gün’lük bir güneşlenme süresi teorik potansiyeline sahip Iğdır’ın yıllık toplam teorik
güneşlenme süresi ise 4425 saat’tir
Teorik güneş ışıma şiddeti için de benzer bir durum söz konusudur. Atmosfer etkisi
olmaksızın Iğdır’a yılın 365 günü düşebilecek enerji miktarı hesaplanabilir. Beklenildiği üzere
Aralık ayının ikinci yarısı 3,9 kWh/m2-gün olan en düşük değere karşılık Haziranın 3. haftası
11,7 kWh/m2-gün’lük en yüksek değere ulaşılır. Yıllık ortalama 8 kWh/m2-gün’lük ve yıllık
toplam 2911 kWh/m2’lik teorik güneş ışıma şiddeti potansiyeli hesaplanmıştır[6]
Iğdır Meteoroloji Müdürlüğü rasat parkında 1970-2010 arası çalıştırılan helyograf
ölçümlerine dayanan 40 yıllık güneşlenme süresi ölçüm sonuçlarının ortalama değerlerine
göre Iğdır’ın 365 günlük periyotta ortalama günlük güneşlenme süresi 6,5 saat, yıllık ise 2394
saat/yıl’dir (Tablo 4).

Tablo 4: 8 Farklı kaynak ve farklı yöntemlere göre Iğdır’ın uygulamaya yönelik güneş
enerjisi potansiyeli
IĞDIR’IN FV GÜNEŞ ELEKTRİĞİNE YAPISAL UYGUNLUĞU VE YATIRIM
Yatırımcı, yatırım olanaklarını değerlendirirken hem mutlak hem de göreceli bir
yaklaşım sergiler. Benzer yatırımların avantaj ve dezavantajlarını kıyaslayarak yatırım
sahasına ve büyüklüğüne karar verir. Iğdır’ın yalnızca Doğu Anadolu Bölgesi için değil tüm
Türkiye için FV GES yatırımlarına uygun bir İl olduğu tartışma götürmez
Bir FV GES kurulumu için uygun yer seçimi konusunda kesin kurallar olmamakla
birlikte tecrübelere dayanılarak genel bir kriter listesi oluşturulabilir.
Sistemin verimliği açısından bölgedeki güneş ışıma değerinin günlük en az 4,5 kWh/m2
olması gerekmektedir [7]Iğdır için de hesaplanan değer 4,5 kWh/m2 dolayındadır. Topoğrafik
yapıda arazinin eğim durumu da santrallerin verimliliği açısından önem taşımaktadır.
Farklı kaynaklar bu konuda farklı değerler vermekteyse de yer seçiminde en ekonomik
eğim değerinin % 1 ile % 3 aralığı olduğu, % 3 üstü eğimli arazilerin verimli olmadığı kabul
edilmektedir [8] Ancak alternatif alan bulunamaması durumunda % 5 eğime kadar yer seçimi
yapılabilmektedir [9] Diğer taraftan % 0 eğimli tamamen düz araziler de su birikmesi ve
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tahliye problemleri nedeniyle tercih edilmemektedir [10] Yer seçimi yapılacak alandaki doğal
bitki örtüsü formasyonu, gölgelemeyi arttırmakta ve verimliliği düşürmektedir
Kayalık-taşlık arazi kullanımlarında zeminin sert yapısı kurulum maliyetini
arttırdığından tercih edilmemektedir. Güneş enerjisi santrallerinin verimliliği açısından yer
seçiminde şebeke bağlantısı da önemli bir faktördür. Yatırım yapılacak santral alanları ile
iletim hatlarının çakışması durumu, şebeke bağlantısı açısından ideal yer seçimi olarak
değerlendirilmektedir
Şebeke bağlantısı açısından uygun yer seçiminde şebeke bağlantısına olan uzaklık ve
şebeke bağlantısının kapasitesi belirleyici olmaktadır.
Mesafenin uzak olması yeni iletim hatlarının inşa ve işletme masraflarını arttırmakta bu
durum enerji üretim maliyetlerini doğrudan etkilemektedir Büyük ölçekli santrallerin ulusal
şebeke ağına 10 km’den daha uzak mesafede olması tercih edilmemektedir. Daha küçük ve
orta ölçekli üretim tesislerinde ise ulusal şebeke ağına olan 5 ile 10 km arasındaki mesafeler,
yatırımın ekonomik verimliliği açısından yine tercih edilmemektedir [11]
FV panellerin verimliliğinde periyodik olarak yapılan temizleme işlemleri önemlidir. Bu
bakımdan uygun yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarına yakınlık projenin ekonomik verimliliğini
doğrudan etkilemektedir
Erozyon riskinin olduğu alanlarda kurulacak güneş enerjisi santralleri erozyonu daha da
artırdığından bu bölgelerde yer seçimi yapılmaması büyük önem taşımaktadır. Iğdır tüm bu
kriterlere uygun, kısıtlardan muaf yeterince alana sahip görünmektedir.
Teşvik ve Destekler
2011 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından altı bölgeye
ayrılmıştı
Bu düzenlemeye göre TRA2 Düzey II Bölgesi ve Iğdır, bölgesel teşviklerin en fazla
sunulduğu 6. Bölgede yer almıştır Bu kapsamda 6. Bölgede yapılan asgari 500.000 TL
tutarındaki enerji yatırımları için genel teşviklerden faydalanabilmektedir.
Bu teşvikler:
- KDV istisnası
-Gümrük vergisi muafiyeti (İthal FV panelleri hariç)
-Gelir vergisi stopajı desteğidir
YEKDEM, 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek olan FV GES’lere
10 yıl süre ile uygulanabilmektedir. YEKDEM’in senelik işleyen bir mekanizmadır.
YEKDEM’den faydalanmak isteyen üretim lisansı sahipleri 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya
başvuruda bulunmak zorundadır. Sadece lisanslı değil lisanssız FV GES’ler de ürettiği
elektriği 10 yıl süre ile görevli tedarik şirketlerine satabilmektirler. Görevli tedarik şirketleri,
Iğdır için Aras EDAŞ, ihtiyaç fazlası elektriği 0,133 $c/kWh fiyata satın alır
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Tablo 5 Iğdır için yararlanılabilecek kamusal teşvik ve destekler[12]
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünya FV pazarı incelendiğinde tüm elektrik talebinin % 5 oranında FV güneş
elektriğince karşılanan ülke sayısı hızla artıp AB’de de 2020 yılında % 10’ların üzerine
çıkılacağı hedeflenirken, 2016 Yaz’ı itibariyle Türkiye henüz bu istatistiki tablolara dahi
girememektedir Buna rağmen önümüzdeki 5 yıllık süreçte tüm dünyada en fazla yatırım
potansiyeli barındıran ülkeler içerisinde Türkiye’nin 5. sırada olduğu uluslararası araştırma
kuruluşlarınca tahmin edilmekte Elektrik talep artış hızımız her yıl ortalama % 6’lar
civarındadır. iyimser bir tahminle 4 yıl içerisinde 8,5 GW’lık bir ek kurulum yapılacağı
beklenmektedir2000’li yılların başında yalnızca gelişmiş ülkelerin ilgi gösterdiği FV sektörü,
2010’lardan itibaren, yatırım maliyetleri düşüp verimliliğin artmasıyla birlikte, gelişmekte
olan ülkeler tarafından domine edilmiştir 2015 yılında 264 bin GWh’e ulaşan eletkrik
tüketimi, sırasıyla oransal olarak % 40 doğalgaz, % 30 kömür, % 25 hidrolik ile
karşılanmıştır. Bu artışı karşılayacak paralellikte bir kurulu güç sağlanamaz ise elektrik
arzında dışa bağımlılık kaçınılmaz olur. Türkiye’de enerji kullanımında karbon salımı şu an
kişi başı 3,7 ton iken, 2050 itibariyle 0,6 tona düşürmek hedeflenmiştir Hem bu hedefin
tutturulması hem de enerji arz güvenliğinin sağlanması için yenilenebilir enerji kaynakları
kullanımının bir an evvel yaygınlaşması gerekmektedir. Iğdır gibi mikro-klima bölgesi
olduğu bilinen ve denizden yüksekliği yalnızca 850 m’lerde olan bir bölge için GEPA’da
hesaplanan güneş enerjisi potansiyeli gerçek değerlerden çok düşük görünmektedir. Denizden
yüksekliği 2000 m’ler ve daha yukarısında olan Van-Hakkari ile Orta Toroslar bölgeleri
yalnızca güney enlemlerinde ve yüksek rakımda olmalarından dolayı güneş enerjisi
potansiyelleri en yüksek olarak değerlendirilmişlerdir. Oysa bu bölgeler yılın 6 ayı yoğun kar
yağışına ve bulutluluğa maruz kalmaktadırlar. Iğdır ise Türkiye’nin en az yağış alan (256
mm/yıl) ve en az bulutluluğa maruz kalan, kışı neredeyse kar yağışsız geçiren bir mikro-klima
bölgesidir
GEPA algoritmasının önemli çarpanlarından bir tanesi denizden yüksekliktir. Bu sebeple
ülkemizde rakımı yüksek olan merkezler için güneş ışıması değerleri yüksek hesaplanmıştır.
Güneşlenme süresi sıralamasında 2. sıra gibi çok yüksek bir güneşlenme süresine sahip olsa
da, denizden yükseklik sıralamasında 33. sırada bulunan Iğdır GEPA güneş ışıması
sıralamasında 46. sırada görülmektedir Iğdır’ın arazi ve topoğrafik durumu incelendiğinde
Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerini kapsayan kuzey ve doğu kesimlerinin ova ve tarım
arazisi olduğu; Tuzluca ilçesi ile OSB ve Havaalanını içerisine alan güney ve batı
kesimlerinin ise tarıma elverişli olmayan toprak ve arazi vasfında olduğu görülür. Iğdır’ın
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daha çok batısında, Tuzluca istikametinde kalan bu bölgenin, Iğdır Merkez’den bağımsız
olarak, GEPA’daki güneş enerjisi kapasitesi de 1600 kWh/m2-yıl olarak çıkmaktadır.
FV güneş elektriği potansiyeline yönelik politik karar vericiler için ulusal boyutta;
yatırımcı ve girişimciler için de il bazında dikkate değer bir boşluk olduğu açıktır. 11 Ağustos
2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlayarak Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerinin
Bağlanabileceği Trafo Merkezleri ve Kapasiteleri’ni açıklayan ETKB[13], Türkiye için 600
MW’lık kapasite duyurusunda 36 ili yatırım yapılabilir olarak değerlendirirken Iğdır’ı güneş
enerjisi potansiyelinin yetersizliği gerekçesiyle listede göstermemiş, kapasite tahsisi
yapmamıştır. Başvuruların önce 1650 kWh/m2-yıl, daha sonra revize edilerek 1620 kWh/m2yıl’dan yüksek verimde olması zorunluluğu getirilmiştir. Oysa GEPA’ya göre illerimizden
yalnızca Mardin, Karaman ve Antalya 1650 kWh/m2-yıl potansiyelinin üzerindedir.
Revizyondan sonraki eşiği, 1620 kWh/m2-yıl, aşan Mardin, Karaman, Antalya, Van, Burdur,
Mersin, Niğde ve Muğla olmak üzere sadece 8 il merkezidir Geriye kalan 28 ilin hiç birisi
1620 kWh/m2-yıl eşiğini aşamamaktadır. Hatta ülke sıralamasında 1386 kWh/m2- yıl’lık
potansiyeliyle 67. olan Diyarbakır ve 1399 kWh/m2-yıl ile 65. olan Erzurum dahi yatırım
yapılabilir iller listesinde yer almıştır. Bu haliyle Iğdır, küresel güneş ışıma kapasitesi 1636
kWh/m2-yıl eşiğini aşan ve FV güneş elektriği yatırımı karlı olabilecek bir il’dir. ETKB
tarafından açıklanacak Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerinin Bağlanabileceği Trafo
Merkezleri ve Kapasiteleri listesinde yer almalıdır.
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PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA’NIN HAYATI, ASKERÎ
FAALİYETLERİ, EMLAK VE EMVALİNE DAİR VASİYETNȂMESİ
Osman KİMYA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, osmankimya65@gmail.com
ÖZET
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın (D.1832, Tokat - Ö. 1900, İstanbul) asıl adı Osman
Nuri’dir. Tokatlı bir aileye mensup olan Gazi Osman Paşa küçük yaşlarda ailesiyle beraber
İstanbul’a göç eder. Burada askerî okula başlamasıyla hayat boyu askerlik mesleğinde yer
almaya başlar. Osmanlı Devleti tarafından daha harp akademisi öğrencisiyken Kırım
savaşından dolayı Tuna cephesine gönderilir. Gazi Osman Paşa artık bu vazifeyle Osmanlı
askerî kademelerinde yerini alır. Osmanlı Devlet kademelerinde kendisine verilen pek çok
vazifeyi başarılı bir şekilde yerine getiren Osman Paşa’yı bütün dünyaya tanıtan asıl gelişme
ise“93 Harbi” diye bilinen 1877-1878Osmanlı- Rus savaşındaki Plevne savunmasıdır. Gazi
Osman Paşa bu savaşla Rus ordusuna karşı başarılar elde ederek “Gazi” unvanını alır. Ayrıca
esaretten sonrada Osman Paşa öldüğü 1900 yılına kadar Padişah II. Abdülhamid’in
direktifleriyle çeşitli vazifeler ifa eder. Çalışmada Gazi Osman Paşa’nın hayatı, askerî
faaliyetleri ve en önemlisi de Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden ulaşılan emlak ve emvaline
dair kendisine ait olan vasiyetnamesini incelenecek. Ayrıca çalışma dönemin ana kaynakları
ve telif eserlerle desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti,Plevne Muharebesi, Gazi Osman Paşa,
Vasiyetname,Emlak-Emval.
ABSTRACT
Osman Nuri wasthetrue name of the Plevne hero Gazi Osman Pasha(1832, Tokat - 1900,
İstanbul). Gazi Osman Paşa, a member of a slumfamily, emigratestoIstanbulwith his family at
a young age. Here themilitarybeginstotakeplace in themilitaryprofessionduringthelifetime of
theschool. WhentheOttomanEmpirewas a student of thewaracademy he was sent
totheDanubeceasefireduetotheCrimeanWar. Gazi Osman Pashanowtakes his place in
themilitarypositions of theOttomanEmpire. Therealdevelopmentthatintroduced Osman
Pashatothewholeworld,whichsuccessfullyfulfilledmanyresponsibilitiesgiventohimbytheOttom
anstate, is his defensePlevne in theOttoman-Russian war of 1877-1878 known as "93 Harbi".
Gazi Osman Pashaobtainsthetitle of "Gazi" byachievingsuccessagainstthe Russian
armywiththiswar. Inaddition, until 1900 Osman Paşa diedaftertheslaughteruntilthe Sultan II.
Inthisstudy, Gazi Osman Pasha's life, militaryactivitiesandmostimportantly his
ownwillregardingtherealestateandpropertyreachedfromth Prime MinistryOttomanArchiveswill
be
examined.
Itwillalso
be
supportedwiththe
main
resources
of
thestudyperiodandcopyrightedworks.
Keywords: OttomanEmpire, Battle of Pleven, Gazi Osman Pasha, Testament, Estate-Emval.
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GİRİŞ
OSMAN PAŞA’NIN HAYATI VE ASKERÎ FAALİYETLERİ
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın meşhur komutanlarından olan Gazi Osman Paşa, kendi
ifadesiyle 1833'de Tokat'ta doğmuş. Asıl adı Osman Nuri'dir. Osman Nuri’nin babası İstanbul
kereste gümrüğünde kâtip olarak çalışan Mehmed Efendi, annesi ise Şakire Hatun'dur.
Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman Nuri, henüz yedi sekiz yaşlarında iken babasının
işinden dolayı ailesiyle birlikte İstanbul'a babasının yanına gitti. Önce Beşiktaş Askeri
Rüşdiyesi’n eğitim hayatına başladı 1 .1844’te dayısının ders nazırı olduğuaskeri idadiye
yazıldı. Burada 5 yıllık tahsilinden sonra 1849 yılında Mekteb-i Harbiye’ye girdi ve 1853
yılında bu okulda mülazım-ı sani2 rütbesiyle mezun oldu3.
Gazi Osman Paşa, Erkân-ı harp sınıfına kaydoldu, ancak bu sırada Kırım Savaşı'nın çıkması
üzerine Rumeli’deki orduya tayin edildi. Osman Paşa burada gösterdiği başarı ve
kahramanlıklar dolayısıyla 21 Mart 1855 tarihinde mülazım-ı evvel 4 rütbesine yükseltildi.
Kırım Savaşı neticelendikten sonra Osman Paşa tekrar İstanbul’a dönerek tekrar erkân-ıharp
sınıfına devam etti. Bu dönemde bir süre erkân-ı harp dairesinde de çalıştı. Kırım Savaşı
sırasında görevini çok iyi şekilde yerine getirmesi üzerine kolağası5rütbesine terfi etti6.
1859 yılında Osmanlı Devleti’nin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesinin
kararlaştırılması ve Bursa ilinden başlanmasına hükümetçe karar verilmesi üzerine Osman
Paşa bu hizmete askeri temsilci olarak tayin edildi ve iki yıl bu görevde kaldı.1861'de Rumeli
Ordusu’nda görev yaptıktan sonra Suriye’de başlayan Yusuf Kerem ayaklanması sebebiyle
Cebelilübnan’a gönderildi 7 . Osman Paşa burada Osmanlı Devleti adına birçok önemli
hizmetlerde bulundu. 1866 yılında Girit’te patlak veren Rum isyanı dolayısıyla Osmanlı
Hükümeti tarafından bu bölgeye vazifeli olarak gönderildi.
Osman Paşa’nın ismi ilk kez bu hareket sırasında gösterdiği gayretler ve fedakârlık sayesinde
duyuldu. Girit isyanındaki başarılarıyla özellikle Serdar-ıEkrem olan Ömer Paşa’nın takdirini
kazandı. Bu dönemde Osman Paşa’nın rütbesi miralaylığa8 yükseltildi ve kendisine üçüncü
dereceden Mecidiye nişanı9 verildi

1

Osman Sınai, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, İstanbul, 1317, s 9.
Mülâzım-ı sânî ( )مالزم ثان ی:Askerlik teşkilatında zabitliğin ilk derecesi yerinde kullanılır bir tabirdir., Osmanlı Devleti’nin
son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan ve günümüz rütbelerinden teğmene denk bir askerî rütbedir. Mehmet
Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s.612.
3
Mehmet Metin Hülâgü, “Gazi Osman Paşa”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 13, İstanbul, 1996, s,464.
4
Mülâzım-ı evvel ( )مالزماول: Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılan ve
günümüz rütbelerinden üsteğmene denk bir askerî rütbedir. Pakalın, Osmanlı Tarih ve Deyimler., s. 612.
5
Kol Ağası: Osmanlı ordusunda yüzbaşılık ile binbaşılık arasında bir rütbe. İlk defa asakir-i mansuredekulanılmış. Midhat
Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, Enderun Yayınları, İstanbul, 1986, s.189.
6
Besim Özcan, Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den Manzaralar, Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, Erzurum, 2002, s.s. 239-254, s.239.
7
Hülagü, “Gazi Osman Paşa”, s. 464.
8
Miralay: ( )م يرآال ی, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kullanılan ve günümüz
rütbelerinden albaya denk bir askerî rütbedir. Alay beyliğinin diğer adı. Sertoğlu, a.g.e., s.226.
9
Mecidiye Nişanı: Sultan Abdülmecid Hanın 1851'de çıkardığı nişan. Asıl adı “mecidi nişanı” olmasına rağmen halk arasında
mecidiye nişanı adıyla anılmaktadır. Mecidiye nişanının beş rütbesi vardı. Birinci rütbesinden 50, ikinci rütbesinden 150,
üçüncü rütbesinden 800, dördüncü rütbesinden 3000 ve beşinci rütbesinden 6000 adet basıldı. Yalnız birinci rütbenin
murassaı (değerli taşlarla süslemesi) bulunmaktadır. Mecidiye nişanının ortasında çemberle çevrili kabarık kısımda bir tuğra
yer alır. Bu kısmın etrafında kırmızı mineli bir fon üzerinde “gayret, hamiyyet, sadakat” kelimeleri; altındaysa, 1268 (1851)
tarihi yazılıdır. Mecidiye nişanı ilmiye ve askeriye mensuplarından üstün hizmet ve muvaffakiyet gösterenlere verilirdi.
2
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1868'de gönderildiği Yemen’deki başarıları ile Mirliva 10 rütbesine terfi edildi. Yemen'in
havasına alışamayan Osman Paşa hastalandığı için 1871 yılında İstanbul’a döndü. Birkaç
aylık hava değişiminden sonra Üçüncü Ordu’nun redif livalığına11 tayin edildi. Bir süre ordu
merkezi olan Manastır’da kaldı12.
Osman Paşa 1873 yılında Yenipazar Tümeni kumandanlığına getirildi ve kendisine feriklik13
rütbesi verildi. Ardından İstanbul Merkez Kumandanlığı’na atanan Osman Paşa, görevde kısa
bir süre kaldıktan sonra önce Arnavutluk’ta bulunan İşkodra kumandanlığına, oradan da
Bosna kumandanlığına gönderildi. Fakat Osman Paşa, Bosna Valisi Derviş Paşa ile aralarının
açılması üzerine 1875 yılında merkezi Erzurum olan dördüncü Ordu erkanıharp Başkanlığı’na
tayin edildi. Ancak Balkanlar’ın tam bir kargaşa içinde bulunması nedeniyle aynı yıl Niş’e
gönderildi. Ardından boşalan Vidin kumandanlığına getirildi14.
Sırp Prensi Milan’ın 2 Temmuz 1876 tarihinde Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi sırasında
Rus generallerinin kumanda ettiği Sırp ordusunu bozguna uğrattı. Asıl şöhretini burada elde
ettiği zaferlerle kazandı. Osman Paşa’ya ikinci rütbeden Mecidiye nişanı ile 1876 yılında
müşirlik15rütbesi verildi.
OSMAN PAŞA’NIN PLEVNE MUHAREBELERİ
Osman Paşa 1876 Osmanlı-Sırp Savaşı'nda gösterdiği başarılarlabüyük takdir toplamış ve
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde de Plevne'yi savunmakla görevlendirilmiştir 16 . XIX.
Yüzyıl’da Osmanlı tarihinin en önemli direniş mücadelesini teşkil eden Plevne savunması
Osman Paşa kumandasındaki bir kolordu tarafından kendilerinden çok daha üstün Rus
ordusuna karşı bugün Bulgaristan'ın kuzeyinde yer alan Plevne önlerinde gerçekleşmiştir17.
Rusya 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtığı zaman Gazi Osman Paşa, Sırp
ve Rumenlerin muhtemel hareketlerine mani olmak için Vidin'de, Tuna cephesi
başkumandanı Serdarı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa'nın emrinde bulunmaktaydı. Osman
Paşa bu bölgedeki düşman hakkında ki malumatı ve alınacak tedbirler hakkında ki düşüncesi
sorulmuş, Osman Paşa’da, daha önce defalarca Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa’ya beyan
etmişti. Ancak Serdar-ı Ekrem Osman Paşa’nın sunduğu planları pek ciddiye almayarak kabul
görmemişti18.

Birinci ve ikinci rütbelerin sahiplerine nişanları, padişahın huzurunda takılırdı. Beratla verilen ve kullanılan mecidiye nişanı,
kayd-ı hayat şartıyla verilir, nişan sahibinin ölümünde hazineye iade edilirdi. Www.turkçebilgi.com. Erişm: 20.10.2018.
10
Mirliva: Eskiden Sancak beylerine denilirdi. Askerî rütbedir. Miralay terfi edince Mirliva olurdu.Pakalın, a.g.e., s.545.
11
Redif Livalığı: Osmanlı döneminde olan bir askerî sınıf. Sertoğlu, a.g.e., s.283.
12
Mehmet Faik Yılmaz, İslam’a Göre Gazilik Müessesesi ve Gazi Osman Paşa, II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi
Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu; 5-7 Nisan 2017 Bildiriler, Tokat Valiliği, Tokat, 2017, s.s. 501-517, s. 514.
13
Feriklik: Büyük askerî rütbelerden birinin adıdır. Osmanlı ordu teşkilatında bu kelime bir kolorduyu teşkil eden yedi
birlikten birinin ismidir. Pakalın, a.g.e., s.697.
14
Hülagü, “Gazi Osman Paşa”, s. 464.
15
Müşir: Eskiden sadrazamların lakaplarından biriydi. Tanzimattan sonra ise bu günkü mareşal karşılığı olarak kullanılmıştır.
Sertoğlu, a.g.e., s.234.
16
Özcan, a.g.m., s.240.
17
Mehmet Metin Hülagü, “Plevne Muharebeleri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 34, İstanbul, 1996, s.s,304305, s.304.
18
Von der Goltz Paşa, Plevne, (Çev: Miralay Mehmet Tahir), Dersaadet 1316, s. 4-5; Osman Paşa, 24 Nisan – 11 Temmuz
tarihleri arasında Beş kez hazırladığı planları Başkomutanlığa sunmuşsa da, ancak son başvurusu kabul görmüştü. Bkz.
Mehmet Metin Hülagü, Gazi Osman Paşa, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 65.
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Rus askerlerinin Balkanlar’daki hücumlarının gitgide artması ve yolları üzerindeki Müslüman
ahalinin gördüğü baskı ve zulmün şiddetlenmesi üzerine Sultan Abdülhamit komutanların
fikirlerini doğrudan almaya başlamıştı. Yapılan telgraf görüşmesinde Osman Paşa’dan
düşman hakkında ki malumatı ve alınacak tedbirler hakkında ki düşüncesi sorulmuş, Osman
Paşa’da, daha önce defalarca Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa’ya beyan etmiş olduğu
planlarını bir kez daha, bu sefer padişaha anlatmıştı.
Osman Paşa; Düşmanın şiddetli hücumundan, Niğbolu kalesinegirişilen saldırının ne denli
etkili olduğundan ve daha önce Serdar-ı Ekrem’e alınmasını ihtar ettiği tedbirlerin geri
çevrilme nedenlerinden bahsederek, kendi planının ise; Vidin’den 20 tabur askerle yola çıkıp
Niğbolu Kalesi’ndeki kuvvetleri de yanına alarak bir kolordu kurmak ve geçitleri kontrol
altına aldıktan sonra, diğer birliklerle ani bir taarruz harekâtına girişmek olduğunu dile
getirmişti19. Padişah tarafından kabul edilen bu teklif, verilen emre rağmen Osman Paşa’ya
iki gün sonra bildirilmişti. Başkomutanlık, savaş esnasında dakikalık gecikmelerin bile, telafi
edilemeyecek felaketlerle sonuçlanacağını, adeta yaşayarak tecrübe ediyordu20.
Rusların Tuna'yı hiçbir ciddi mukavemet görmeden geçmeleri üzerine Osman Paşa 1 Temmuz
sabahı 25.000 kişilik bir kuvvetle, Balkanlar'a doğru gitmekte olan Rusların önüne bir engel
çekmek ve Niğbolu Kalesi'ni kurtarmak üzere harekete geçti. Fakat Niğbolu'ya yaklaştığında
Serdarı Ekrem Abdülkerim Paşa acilen Plevne'ye yönelmesi için emir gönderdi. Osman Paşa
7 Temmuz 1877'de Plevne'ye ulaştı21.
Osmanlı Ordusunun Plevne’de Mevzilenmesi ve Savaş Planları
Osman Paşa Plevne’ye varınca derhal çalışmalara başladı. Görevinin şuurunda olan Osman
Paşa, kasabaya vardıktan sonra uzun yolculuktan dolayı bir süre askerlerinin dinlendirmiş ve
hemen oldukça savunmasız bir durumda olan kasabayı müstahkem bir mevki haline getirmek
için hummalı bir çalışma başlatmıştır. Evvela toprak kazdırılmak suretiyle muazzam siperler
yapılmış, yer altından bütün tabyalar birbirine ve karargâha telgraf hatlarıyla bağlanarak
irtibatın kolay ve güvenilir bir şekilde kurulması sağlanmıştır.
Mevcut doğal yapı o kadar mahirane bir şekilde değerlendirilerek mevziler kazılmıştır ki
adeta zaptı imkânsız bir Plevne vücuda getirilmiştir22. Sahra istihkâmları inşa ettirdi, daha
sonra avcı hendekleri kazdırdı, topçu birliğinin büyük bir kısmını toprak siperler gerisine
yerleştirdi. Emrindeki güçler yirmi beş tabur piyade, altı süvari bölüğünden ibaretti23.

Plevne Kasabası’nın Stratejik Önemi
Plevne Kasabası, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’ne kadar sıradan bir Osmanlı kasabası iken,
bir anda tüm dünyanın nefes almadan izlediği, tüm dikkatlerin üzerinde toplandığı bir yer

19

Mahmud Celalettin Paşa, Mir’at-ı Hakikat,(Haz: İsmet Miroğlu), Berekat Yayınevi, İstanbul, 1983. s. 90
Mahmut Celalettin Paşa, a.g.e., s. 447.
21
Hülagü, “Plevne Muharebeleri”, s. 304.
22
Özcan, a.g.m., s.242.
23
Hülagü,” Plevne Muharebeleri”, s.304.
20
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olmuştur 24 . Türk tarihinde önemini hep koruyacak olan bu kasaba, dünya tarihinde de,
gösterdiği inanılmaz mukavemetle, tahkimatlarıyla (Plevne Tahkimatı) hala adından söz
ettiren, destansı bir coğrafya olarak anıla gelmiştir.
Plevne, Kuzey Bulgaristan’da, Tuna Nehri’ne dökülen Vid Irmağı’nın beş kilometre
doğusunda kurulmuş bir kasabadır. Kuzey, doğu ve güney tarafları, derelerin meydana
getirdiği vadilerle birbirinden ayrılan, tepelerle çevrilidir. Coğrafik bakımdan savunmaya pek
elverişli olmamakla beraber, mühim yolların kavşağında bulunuyor olması, kasabayı stratejik
yönden önemli hale getiriyordu. Niğbolu, Rusçuk, Sofya, Tırnova ve Filipe’den gelen yolar
Plevne’de birleşiyordu 25 . Şıpka Geçidi, Rusların eline geçmiş olduğundan, Vidin, Rusçuk,
Silistre, Varna ve Şumnu’daki kuvvetlerin bir araya getirilmesi ancak Plevne’nin elde
tutulmasıyla mümkündü. Ruslar ise, sağ kanatlarına “kama gibi” girmiş bu kasabayı elde
etmeden, İstanbul’a yürüyemeyeceklerini biliyorlardı. Dolayısıyla Plevne, Türkler için
düşman hücumunun bertaraf edilebilmesinin tek yolu, Ruslar için ise, İstanbul’un anahtarı
demekti26.
Verimli topraklara sahip olan Plevne, Osmanlı idari teşkilatı’nda Niğbolu Sancağı’na
bağlıydı. Savaş sırasında, 1.627’si Müslümanlara, 1.474’ü Hıristiyanlara ait toplam 3.101
hanesiyle 17.000 kişilik bir nüfusa sahipti27. Rusların Tuna’yı geçmesiyle, kasabadan 4.000
Bulgar’ın kaçmış, 2.000 Türk’ün ise buraya sığınmış olması mevcut nüfusu Türkler lehine
çevirmiş, kasabada Türkler çoğunluğu elde etmişti. Kasabada mevcut olan yapılar 1 hastane, 2
han, 1 saat kulesi, 18 cami, 2 kilise, 1 askeri ilkokul, 8 Türk, 5 Bulgar okuluydu28.
Plevne Savaşlarının Başlaması
I. Plevne Muharebesi
Grandük Nikola, Osmanlı kuvvetlerinin Plevne yöresinde toplanmakta olduğu haberini alınca
ordusunun sağ tarafında böyle bir kuvvetin bulunmasına imkân vermemek için Batı Ordusu
kumandana hücum etmesi için emir verdi29. General Krüdener'insevkettiği General Schilder, 8
Temmuz'da henüz takviye almamış yorgun Osmanlı birliklerini tahkimsiz durumda bulunan
bu mevkiden atmak için taarruzda bulunduysa da başarılı olamadı30.
Ruslar, kazanacaklarından emin olarak giriştikleri muharebede beklemedikleri ağır bir yenilgi
almışlar, 75 subay ve 2326 erlerini kaybetmişlerdi 31 . Yaralı sayılarının 2000’in üzerinde
olduğu tahmin edilmekteydi32. I. Plevne Muharebesinde Rusların yenilmesi üzerine orduları
Balkanlar'dan tekrar kuzeye çekmek zorunda kaldılar. Rusların ilk kez büyük bir hezimete
24

Hakan Seyfettin Yükselen, Plevne Müdafaası, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara, 2006, s. 43.
25
Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Türk Asker Büyükleri ve Zaferleri Serisi No: 6, Gazi Osman Paşa
ve Plevne Savunması (Gazi Osman Paşa’nın Plevne savunması ve Türk Askerinin Kahramanlık Destanı), Ankara, 1982, s.3233.; Ayrıca bu konuyla ilgili farklı olarak bkz. Alexsandru V. Boldur, “Plevna”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,(Or.
Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı Hatıra Sayısı), İstanbul, 1979, s. 679. Herbert, William Von, Plevne Müdafaası (Çev: Nurettin
Artam), Ankara, 1944, S. 89. ; H. Hikmet Süer, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Balkan Cephesi, Ankara, 2004, s. 157.
26
RupertFurneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, (Çev: Şeniz Türkömer, Derin Türkömer), İstanbul, 2005, s.36.
27
Genel Kurmay Askeri Tarih.., s.34.
28
VonHerbert, a.g.e., s. 88-89; Furneaux, a.g.e., s.34.
29
Süer, a.g.e., s. 160
30
Hülagü,” Plevne Muharebeleri”, s.304.
31
Süer, a.g.e., s. 170
32
İbrahim Edhem, Plevne Hatıraları, Sebat ve Gayret Kıyametten Bir Alamet, (Haz: Seyfullah Esin), İstanbul, 1979, s.143.
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uğratılmış olması, büyük yankılar uyandırmıştı. İstanbul’da ise zafer heyecanla karşılanmış,
moral olması açısından haber tüm komutanlıklara duyurulmuştu33. Ayrıca II. Abdülhamid, I.
Plevne Muharebesi zaferinden dolayı Osman Paşa'ya bir telgraf yollayarak tebrik etti.
II. Plevne Muharebesi
Ruslar yeni kuvvetlerle takviye alıp Plevne üzerine ikinci defa taarruz için hazırlandı.
Rusların asker sayısı yaklaşık 60.000'e ulaşmıştı. Osman Paşa'nın askerleri ise 33.000’den
ibaretti 34 . 18 Temmuz sabah başlayansavaş geceye kadar sürdü ve Ruslar geri çekilmek
zorunda kaldı. Osman Paşa ikinci günü birliklerine karşı taarruz emrini verdi; yirmi altı saat
süren bu muharebe Rusların bozguna uğramasıyla sonuçlandı.
Osman Paşa'nın zafer haberi yine İstanbul'da büyük bir coşku ile karşılandı. Osman Paşa’ya
bu zaferden dolayı birinci rütbeden bir kıta Nişan-ı Osman ile ll. Abdülhamid tarafından
kabzası altın bir kılıç, bir çift dürbün ve bir çift revolver verildi 35.Osman Paşa'nın kendisi
verdiği raporda; ll. Plevne Muharebesi Ruslar'a 8000'den fazla ölü ve iki üç misli yaralıya mal
olmuştu. Osmanlı ordusu ise 1000 şehit ve 300 kadar yaralı vermişti36.
III. Plevne Muharebesi
Osman Paşa, Rus ordusuna karşı en büyük zaferi 11 Eylül 1877'de kazanmış olduğu III.
Plevne Muharebesi'dir. 7 Eylül 1877 sabahı, Rus topçusunun ateşiyle III. Plevne Muharebesi
başlamış oluyordu. Osman Paşa tabyaların takviyesi için gerekli tedbirleri alarak, Rusların
ele geçirmek istediği, Kayalıdere’ye kuvvetleri sevk etmişti 37 . Bu muharebeye Rumen
ordusunun katılımı ve yeni Rus takviyelerinin gelmesiyle süvari ve piyade mevcudu 100.000'i
aşmıştı38. 7 Eylül sabahından 11 Eylül sabahına kadar gece gündüz süren çok şiddetli bir
topçu ateşinin ardından 11 Eylül günü Rus ordusunun sabahtan akşama kadar devam eden
umumi hücumu da başarısızlıkla sonuçlanmış ve Osman Paşa yine bir zaferle dönmüştü39.
Padişah II. Abdülhamit, Osman Paşa’yı bir telgrafla tebrik ederek, kendisine bir kıt’a “Nişani Osmani” verdiğini bildirmişti. Sonrasında toplanan vükela heyeti 40 . Osman Paşa’ya,
“düşmanın yüz binden ziyade kuvvetiyle, defalarca ettiği hücumuna din ve devlet uğruna
karşı koyarak, Osmanlı tarihinin sayfalarını süslediği için Gazilik” unvanıyla beraber, bir
nişan, bir kılıç ve iki donanmış at verilmesini kararlaştırmıştı 41 . 21 Eylül’de gönderilen
“Gazilik” beratı da, Şevket Paşa tarafından ancak 8 Ekim’de Osman Paşa’ya ulaştırılmıştı42.
IV. Plevne Muharebesi ve Plevne’nin Düşmesi
Ruslar III. Plevne Muharebesi'nden sonra burasının savaş yolu ile zapt edilemeyeceğini
anlamışlardı. Bu sebeple kuşatma faaliyetine geçilmesine karar verildi. Rusların Plevne
33

Mehmet Metin Hülagü, Gazi Osman Paşa, İstanbul, 1993, s.87.
Hülagü,” Plevne Muharebeleri”, s.304.
35
Furneaux, a.g.e., s. 61.
36
Hülagü,” Plevne Muharebeleri”, s.304.
37
Albay Talat, Plevne Savunması, (Haz: Talat Yalazan), Ankara, 1997, s.45.
38
Hülagü,” Plevne Muharebeleri”, s.305.
39
Hasan Babacan- Ahmet Yüksel, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası’nın İçerde ve Dışarda Uyandırdığı Akisler,
II.Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu (5-7 Nisan 2017/Tokat) Bildiriler, Tokat, 2017,
126-137, 130.
40
Halil Sedes, 1877- 1878 Osmanlı - Rus ve Rumen Savaşı, Cilt:II-X, İstanbul, 1936, s. 252.
41
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Y..EE.., 1294 N. 19, 84/102,
42
Edhem, a.g.e., s.59.
34
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önündeki kuşatma ordusu Gurno-Dubnik ve Teliş mevkilerini geri almasıyla Plevne tamamen
muhasara altına alındı43. Osman Paşa zaferlerden sonra mevcut sıkıntılar için payitahta telgraf
göndermişti. Buna cevap alamayınca ikinci bir telgraf çekerek durumun gittikçe kötüye
gittiğini, erzak ve cephanesiz daha fazla dayanılamayacağını anlatmıştı.
İkinci telgrafa da yanıt alamayınca, çekilmesine müsaade edilmeyecekse, PlevneOrhaniye
Yolu’nun her çareye başvurularak açık tutulmasını ve kış bastırmadan 30.000 kişilik elbisenin
ve yeteri miktarda erzakın temin edilmesini isteyen üçüncü telgrafını gönderdi44. Osman Paşa,
ordunun zehair ve levazım eksiklikleriyle ahali ile birlikte çekilmekten başka çaresi
olmadığını bildirmiş olmasına rağmen, gerekli emri alamamıştı45.
İstanbul’dan: “Plevne bugünkü durumda o kadar önem kazanmıştır ki, Rusların ilerlemesine
engel olmaktan başka, askerimizin gururu, şan ve şerefi olmuştur. Bu nedenle burayı
bırakmak uygun değildir. İstekleriniz yerine getirilmeye çalışılacaktır.” cevabını almıştı.
Osman Paşa 29 Ekim 1877 tarihinde İstanbul’a gönderdiği telgrafında ise; 200.000’e yaklaşan
Rus kuvvetlerine karşın 50.000 civarında askerinin olduğunu, bununla birlikte Ruslara karşı
koyacağını, fakat ikmal yolunun açık tutulması gerektiğini bildirdi46. Bu durum karşısında,
elinden geldiğinceönlemler alarak hiç olmazsa durumunu güçlendirmeye çalışmak adına,
İstanbul’dan toplarının takviyesini de istemişti47.
Osman Paşa İstanbul’dan Elindeki erzakın ancak kısa bir süre yeteceğini anlayan ve teslim
olmakla huruç hareketinde bulunma şıklarıyla karşı karşıya kalan Osman Paşa yapılan
müzakerelerden sonra huruç hareketine karar verdi. 10 Aralık sabahı ordusunu ikiye ayırdı ve
muhasara hattının yakınına kadar sokulup Rusların bulunduğu ilk istihkamlara saldırdı48.
Birinci fırka Rus hattını yarmaya başlayarak üç büyük istihkâm ve on bir kadar topu
zaptettiyse de huruç hareketini tamamlamak için ihtiyata bırakılmış olan 20.000 kişilik
kuvvetin zamanında muharebeye katılamaması neticesinde zayıf düştü ve bir süre sonra
başarısızlığa uğradı. Bunu haber alan Osman Paşa, Vid suyundan ric'ata karar verdi. Fakat bu
sırada Rus-Rumen topçularının ateşi sonucu atı bir şarapnel parçasıyla vuruldu, kendisi de sol
bacağından yaralandı49.
Neticede Ruslarhuruç hareketini geri püskürterek Plevne ordusunu önden ve arkadan kuşattı.
Bu durum karşısında Osman Paşa mukavemetin imkânsızlığını gördü ve maiyetinde bulunan
kumandanların ısrarı sonucu teslim olmaya karar verdi. Plevne'nin düşmesi Rus kuvvetlerine
İstanbul yolunu açmış, savaşın seyrinde Rusları bir süre durdurmak dışında herhangi bir fayda
sağlamamıştır50. Ama Plevne’de ki bu müdafaa hareketi, bütün Osmanlı ülkesinde yeni bir
ümit ışığı olduğu gibi Avrupa kamuoyunda da büyük yankı bulmuştur.
Osman Paşa’nın İstanbul'a Dönüşü ve Ölümüne Kadarki Hayatı
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Hülagü,” Plevne Muharebeleri”, s.305.
Süer, a.g.e., s. 449
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B.O.A., Y.. EE.., 1294 L. 21, 76/26.
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Süer, a.g.e., s. 450.
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B.O.A., Y.. EE.., 1294 L. 21, 76/26.
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Hülagü,” Plevne Muharebeleri”, s.305.
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Mahmud Celalettin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, (Haz: İsmet Miroğlu), İstanbul, 1983, s. 491.
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Hülagü,” Plevne Muharebeleri”, s.305.
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Osman Paşa’nın her günün de bir destan yazdığı 145 günlük macera artık sona ermişti. Tüm
dünya’nın hayran olduğu Plevne Ordusu, imkânsızı başararak adını tarihe altın harflerle
yazarak kendisine yaraşır bir şekilde görevini tamamlamıştı 51 . Gazi Osman Paşa
muharebelerin sonunda Ruslara teslim olmuş ve Rusya’ya götürülmüştü. Plevne’de gösterdiği
üstün başarılarıyla dünyanın takdirini kazanmış olan Paşa'nın esareti Padişahı ziyadesiyle
müteessir etmişti. Bunun için Sultan II. Abdülhamid, Harbiye Nazırı Rauf Paşa'yı Petersburg'a
gönderip Osman Paşa'nın İstanbul'a gönderilmesi için ricada bulundu. Padişahın bu ricasının
Imparator tarafından kabul edilmesiyle Osman Paşa 1878 Martın başlarında İstanbul'a geldi52.
Halk tarafından sıcak bir sevgiyle karşılanan Paşa, doğruca saraya gitti. Paşa'nın bundan
sonraki hayatını kendi kaleminden aktaralım:“Mabeyn-i Hümayunda Padişahın huzuruna
çıkma şerefine eriştiğimizde Padişahtan hüsn-i kabul görerek Padişah tarafından bizim için
verilen bir ziyafette bulunduk. Yemekten sonra tekrar huzura alındık. Burada özel bir iltifat
olarak güzel ve altın bir kılıç ve bir adet murassa (kıymetli taşlarla bezenmiş) Osmanlı nişanı
verilerek Hassa müşirliği makamına atandık. Mayıs 1878'de Mabeyn-i Hümayun müşirliğini
de uhdeme alarak dört ay sonra bu görevle beraber Seraskerlik Makamına tayin edildim.
1885 yılına kadar bu hizmete devam edip, bu sure içinde iki defa toplam üç buçuk ay kadar
mazul kaldım. 12 senelik müşirlik makamında hizmetim sırasında Padişah-ı şahaneden bir
nişan, bir imtiyaz nişanıyla, saltanatı zamanında meydana getirilmiş küçük imtiyaz
madalyasıyla diğer bir gümüş kılıç ve iki adet binek hayvanı inayet ve ihsan buyrulmuştur.
Ayrıca iki oğlumu damat edinmişlerdir. Şevket-meab hazretlerinden bu ana kadar görmüş
olduğum iltifatın minnettarı bulunduğum cihetle daima ve her durumda kendilerine sadık
kalarak her bir emir ve fermanlarını canımı feda edercesine yerine getirmeyi kendime borç
edinmiştim”53.
Gazi Osman Paşa, yıllardan beri göğüs darlığı hastalığından muzdarip idi. Vefatından bir
buçuk sene evvel hastalığı krize dönüşmüş ve sonunda Paşa'yı yatağa mahkûm etmişti.
Hastalıktan kurtulamayarak 5 Nisan 1900 Perşembe günü vefat eden Gazi Osman Paşa,
vasiyeti üzerine Fatih Camii avlusuna defnedilmiştir54. Ölümü gerek yurt içinde ve gerekse
yurt dışında büyük bir teessürle karşılanmış, kendisine duyulan sevgi ve saygının bir neticesi
olarak adına şiirler ve marşlar söylenmiş, ismi kasabalara, semtlere ve okullara verilmiştir.
OSMAN PAŞA’NIN EMLAK VE EMVALİNE DAİR VASİYETNAMESİ
Sözlükte “bitiştirmek, bağlamak; önermek” anlamlarındaki vasiyyet (çoğulu vesâyâ) fıkıhta
kişinin, malını ölüm sonrasına bağlayarak bir şahsa veya hayır ciheti ne teberru yoluyla temlik
etmesini ifade eder. Ölüme bağlı bu işlemi yapan kişiye mûsî, vasiyetten yararlanacak kişiye
veya hayır cihetine mûsâ leh, vasiyet konusu mal veya menfaate mûsâbih denir. Vasiyet bazan
“mûsâbih” anlamında da kullanılır 55 . Ayrıca vasiyet yanında vesâyet de “bir başkasından
kişinin hayatında veya ölümünden sonra bir şey yapmasını istemek” anlamına gelmekle
birlikte daha sonra bu kelimelerin ölüm sonrasında “bir şeyin yapılmasını isteme”
51

Albay Talat, a.g.e., s. 118.
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manasındaki kullanımı yaygın hale gelmiştir 56 . Fakihler vasiyeti ölümden sonrasına dayalı
teberruda bulunmaya, vesâyeti ise “kişinin küçük çocuklarını koruyup gözetmek veya
vasiyetlerini yerine getirmek üzere bir vasî tayin etmesi” anlamına tahsis etmişlerdir 57 .
Vasiyetin kaydedildiği belgeye vasiyetnâme denir58.
Eskiden beri bütün toplumlarda görülen bir hukukî işlem türünü belirten vasiyet, mülkiyet
hakkının kaybedildiği bir zamana bağlı şekilde malda yapılan tasarruf olması yönüyle genel
prensipler açısından bir istisna teşkil eder. Nitekim Hz. Peygamber, “Allah, amellerinize
eklenmek üzere -hayatta iken yaptığınız iyilikler dışında hayırda bulunabilmeniz içinvefatınız sırasında mallarınızın üçte biri üzerinde size tasarruf yetkisi vermiştir” ifadesiyle
vasiyetinmeşrû kılınış sebebine işaret etmiştir. Vasiyet sayesinde öldükten sonra hayırla
yâdedilme, mirasçı olamayan yoksul akrabaları gözetme, hayatta iken iyiliği görülen
kimseleri ödüllendirme ve kamu yararına yönelik hizmetlere katkı sağlama gibi amaçlar
gerçekleştirilir.
Kuran-ı Kerimde “Birine bir şey yapmayı tavsiye etti, öğütledi”59 anlamına gelir. Beşayette
sekiz yerde geçen vasiyet kelimesi üçünde60“vasiyet etmek”, diğerlerinde ise “vasiyet konusu
mal veya menfaat” manasında kullanılır. Hukukî bir işlem olarak vasiyetten söz eden ayetlerin
bir kısmında vasiyetin yerine getirilmesi gerektiği, değiştirilmesinin büyük bir vebal sayıldığı
vurgulanırken61 bazılarında mirasın ölenin borçları ödenip vasiyeti yerine getirildikten sonra
taksim edilmesi ve vasiyet sebebiyle mirasçıların zarara uğratılmaması istenir.
Hadislerde de vasiyet kelimesi sıkça geçer. Hz. Peygamber Müslümanlara vasiyetlerini
sağlıklı günlerinde hazırlamalarını öğütlemiş vemiras payları Allah tarafından belirlenen
mirasçılara mal vasiyet edilmemesi gerektiğini bildirmiş, ayrıca ölümden sonra da
faydalanılacak hayır amaçlı teberruları teşvik etmekle birlikte mirasçıları varlıklı bırakmanın
onları dilenmeye mecbur edecek şekilde muhtaç bırakmaktan daha hayırlı olduğunu ve
bundan dolayı en çok terikenin üçte biri kadar vasiyette bulunulabileceğini açıklamıştır.
Vasiyetnamesi söz konusu Olan Gazi Osman Paşa’da vasiyetnamesini yazarken gayet adil
davranmış yukarıda belirtilen İslam hukukuna göre taksimat yapmaya çalışmıştır. Kendisi
vasiyetnamesinin giriş kısmında“Müddeti ömrümde mahsus maaşımla ihsan-ı şahaneden
olarak ve helâlü’l-minellâh olarak ma’lumü’l-miktar akçemden evvel ba evvel teçhiz ve
tekfinim için beş yüz lira-î Osman-î tahsis edip daha az kıymette beis olmayacağı ve hiç bedeli
olmak üzere aklı başında ya ulemadan ve yahud muhtaç yaşlı bir zata yirmi bin kuruş
i’tasıyla” cümlesiyle ölümü gerçekleştikten sonratechiz ve tekfin işlemleri için gereken
meblağı dahi hesaplayarak aklı başında birisine verilmesini ve bu harcamalar için
kullanılmasını istemiştir.
Gazi Osman Paşa vasiyetnamesiyle ölümünden sonraki durum için karışıklıklara mahal
vermemiştir. Kendi ifadesiyle tüm mal varlığının mesleğinden gelen kazancı olduğu yani
56
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maaşı olduğunu ifade etmiş. Osman Paşa aslında göğüs hastalığından muzdaripti ve uzun
yıllar bu durumdan dolayı sıkıntılar yaşamıştı. Ancak bu hastalıktan dolayı son iki senesi
tamamen yatağa bağımlı halde geçmişti. Osman Paşa hayatından da anlaşılacağı üzere
hayatının çoğunu askerlik mesleğiyle ve cephede düşmanla savaşlarda geçirmiştir. Böylece
çok mal-mülk sevdalısı bir şahsiyet olmamıştır ve kendi maaşı dışında hiçbir şeye tenezzül
etmemiş.
Gazi Osman Paşa’nın 4 erkek evladının olduğunu ve bu evlatlarından Nurettin Paşa ve
Kemalettin Paşa Sultan II. Abdulhamid’in damatları oldukları için ikisine bir hisse
bırakmamıştır. Çünkü bunların bir hisseye ihtiyacı olmadığı inancındadır ve ikisinin de vazife
sahibi olmaları da etkili olmuş. Yine üçüncü oğlu Cemal Bey’de şayet aklını kullanırsa
onunda damatlığa aday olduğunu ve dolayısıyla buna da hissede pay bırakmadığını
görüyoruz. Ancak Osman Paşa’nın dördüncü oğlu Hüseyin Abdulkadir ise doğuştan engelli
olduğundan bir iş yapabilecek durumda değil. Bundan dolayı validesini bu oğluna vasi tayin
ederek en büyük hisseyi bu oğluna bırakmıştır. Ayrıca kendi zevcesine de büyük miktarda bir
hisse, mevcut evini ve ne kadar mücevherat varsa kendisine bırakmıştır. Muharcir olan ve
eşinin yanında ev hizmetlerin yürütülmesinde yardımcı olan Muhderat hanıma da izdivacı için
küçük bir pay taksim etmiştir.
Osman Paşa vasiyetnamesinde ayrıca “üç senelik olmak üzere kalmış siyam ve selatiçünşer’en
verilmesi lazım gelen sadakanın î’tası eşyayı beyyitekamilen haremime ait olup hiçbir
taraftan müdahale edilmemesi, emvalı gayri menkulenin dahi alâmafarezallâh takdim
edilmesi” cümleleriyleson dönemde hastalığından dolayı namaz ve oruç farzlarını yerine
getiremediği ve bunun için gerekli olan sadakanın da kalan mallarından karşılanmasını
istemiştir62 .Gazi Osman Paşa vefat etmesinden sonra vasileri arasında sıkıntılı bir duruma
mahal vermeyecek derecede şer’i kurallar çerçevesinde bir vasiyetname hazırladığı için hiçbir
sıkıntı yaşanmamış.
SONUÇ
Gazi Osman Paşa çok genç yaşta askerlik mesleğine atılmış ve aldığı her vazifeyi hakkıyla
yerine getirmiştir. Paşa birçok yerde farklı görevleri ifa ettikten sonra Plevne için
vazifelendirilmiştir. Özellikle Plevne Muharebeleriyle dönemin büyük devletlerinin dikkatini
çekmeyi başarabilmiştir. Muharebelerde bir avuç askeriyle kendilerinden kat kat fazla olan
Ruslar karşısında ortaya koyduğu askerî dehaya sahiptir. Bu cesurane ve kahraman direnişiyle
yalnız kendi askerlerini veya vatandaşlarını değil, düşmanları da dahil olmak üzere tüm
insanlığı kendisine hayran bırakan en büyük kumandanlardan birisi olarak taraflı tarafsız
herkesçe takdir edilmiştir. Osman Paşa, Ruslar tarafından 16 Aralık’ta maiyeti ile beraber esir
edilerek Rusya'ya götürülüp orada iki ay kadar misafir edilmiştir. Ayastafanos barış
antlaşmasının imzalanması üzerine yurda dönmüştür. Sultan II. Abdulhamid özellikle Osman
Paşa’ya ayrı bir değer vermiş ve iki kızını da Osman Paşa’nın iki oğluyla evlendirmiştir.
Osman Paşa vefatına kadarda Sultanın sarayından ayrılmamıştır. Sonuç olarak Gazi Osman
62
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Paşa’nın ismi özellikle Plevne ile özdeşleşmiş ve günlerce, hatta aylarca dünya gazetelerinin
manşetlerini süslemiş olmaları bunun en açık kanıtı olmuştur. Nitekim hangi dilde olursa
olsun o günün gazetelerinden birisini alıp sayfalarını çevirenler Plevne ve Gazi Osman
Paşa’yı takdir ve hayranlıkla bezeli ibarelerle karşılarında bulmuşlardır.
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ÖZET
Dünyanın birçok bölgesinde yetişebilen mısır bitkisi besin ve enerji değeri yüksek, insan
beslemesi ve hayvan yemi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 2017 yılı dünya mısır
üretiminin (1059 milyon ton) %36’sı ABD’de (385 milyon ton), %22’si Çin’de (232 milyon
ton) üretilirken Türkiye’de ise %0.6’sı (5.9 milyon ton) üretilmiştir. Türkiye’de tahıllar
içerisinde buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip olan mısır, ana ürün ve ikinci
ürün olarak üretilmektedir. Dekara mısır verimi Türkiye’de 942 kg olup dünya mısır
veriminin (499 kg/da) yaklaşık iki katıdır. Son yıllarda mısır verimi ve üretim miktarı
Türkiye’de artmakla birlikte, mısır üretimi 2008 yılına göre 2017 yılında %38, dekara verim
ise %28 oranında artış göstermiştir. Bu çalışmada son 10 yılda Iğdır ilinde mısır üretim
miktarı ve fiyatındaki değişiklikler ile il ekonomisine katkı düzeyi araştırılmıştır. 2017 yılı
Türkiye mısır üretiminin % 0.4’ü Iğdır’da üretilmiştir. 2017 yılında mısır verimi 2008 yılına
göre %59 artarak 519 kg/da dan 826 kg/da’a yükselirken üretim miktarı aynı yıllar 207 ton
dan 24735 tona çıkmıştır. Son 10 yılda mısır verim ve üretim miktarı Iğdır’da artış
göstermiştir. Iğdır’da mısır üretiminin %75’i (18705 ton) merkez ilçede yapılırken %14’ü
(3546 ton) Karakoyunlu ve %10’u ise Aralık ilçesinde yapılmıştır. 2008 yılında ton fiyatı 333
$ dan 72261 $ değerinde mısır üretilirken 2017 yılında üretilen mısırın değeri 70 kat artarak
tonu 206 $ dan 5090204 $ değerinde mısır üretimi yapılmıştır. Iğdır ilinde daha fazla alanda
mısır ekiminin yapılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve üretiminin artırılması bölge
ekonomisine ve mısır üreticisine daha fazla kazanç sağlanması bakımından önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Ekonomik Önem, Üretim, Iğdır
ABSTRACT
Corn is a plant that can grow in many regions of the world, has high energy and nutrients and
widely used in human nutrition and animal feed. In 2017, while 36% of world corn production
(1059 million tons) is produced in USA (385 million tons), 22% in China (232 million tons),
0.6% of production (5.9 million tons) is produced in Turkey. Corn which has the largest
acreage after wheat and barley in cereals in Turkey, produced as the main product and the
second product. Turkey has 942 kg of corn yield and ıt is approximately doubled from world's
corn yield (499 kg/da). In 2017 compared to 2008, as recent years Turkey's corn yield and
production quantity increased 38% and yield per hectare has increased by 28%. In this study,
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amount of corn production, changes in the price and level of contribution to provincial
economy were examined in Iğdır. 0.4% of Turkey's corn production was produced in Igdir in
2017. Compared to 2008, as corn yield increased from 519 kg/da to 826 kg/da by increasing
59% in Iğdır, production increased from 207 tons to 24735 tons in the same years. In the last
10 years, corn yield and production amount increased in Iğdır. In Iğdır, while 75% of corn
production is made in the central district (18705 tons) 14% of it is made in Karakoyunlu
district (3546 tons) and 10% in Aralık district. In 2008, the price of corn produced from $
333 to $ 72261, in 2017, corn value which was produced raised 70 times and the amount of
corn produced from $ 206 to $ 5090204. In Iğdır, taking measures to increase corn production
and increasing its production is important in terms of gaining more profit for the regional
economy and corn producer.
Key Words: Corn, Economic Importance, Production, Iğdır
GİRİŞ
Dünya tahıl ekiliş alanında buğday ve çeltikten sonra üçüncü sırada yer alan tane mısır
üretimde ise ilk sırada yer almakta olup birçok açıdan önemli bir üründür. Çeşit zenginliği ve
yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip olan mısır (Yaşak ve ark., 2003, Alan ve ark., 2005),
insan ve hayvan beslenmesinde başlıca karbonhidrat kaynağını oluştururken, endüstride
(nişasta, glikoz ve sanayi) ve biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır (Özata ve Kapar, 2014).
Mısır tahıllar içerisinde dünyada en yüksek verimi gösteren, güneş enerjisini en iyi
kullanabilen (C4 bitkisi) ve birim alandan en fazla kuru madde üretebilen bir bitkidir (Kırtok,
1998). Kendisinden sonra ekilen bitkinin verimi, genellikle ekim nöbetine giren diğer tahıllara
göre daha yüksek olup ana ürün ve ikinci ürün olarak Türkiye’de birçok yerde yetiştirilebilir
(Vartanlı, 2006).
Tablo 1. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Üretimi (Milyon Ton)
Ülkeler
ABD
Çin
Brezilya
AB
Arjantin
Meksika
Hindistan
Ukrayna
Romanya
Kanada
Rusya
G.Afrika
Türkiye
Sırbistan
Diğer

2008
306
166
51
66
16
24
20
11
7.8
10.6
6.7
12.3
4.3
6.1
94

2009
332
164
56
60
23
20
17
10
8.0
9.6
4.0
13.6
4.3
6.4
95

2010
316
177
57
58
24
21
22
12
9.1
12.0
3.1
11.2
4.3
6.8
103

2011
313
193
73
68
21
19
22
23
10.5
11.4
6.7
12.1
4.2
6.3
106

2012
273
206
82
58
32
22
22
21
5.6
13.1
8.2
12.4
4.6
3.5
115

2013
351
218
80
64
33
23
24
31
10.3
14.2
11.6
15.0
5.9
5.9
114

2014
361
216
85
76
34
25
24
28
11.3
11.5
11.3
10.6
6.0
7.7
120

2015
346
225
67
59
40
26
23
23
8.9
13.6
13.2
8.2
6.4
6.0
120

2016
385
220
98
63
50
28
26
28
10.7
13.2
15.3
17.6
6.4
7.5
121

2017
371
216
88
65
40
27
27
24
14.8
14.1
13.2
12.7
5.9
4.0
123

Kaynak: Anonim, 2017
FAO verilerine göre Dünya mısır üretimi 2016 yılında 187.9 milyon hektarlık ekiliş alanında,
1.06 milyar ton üretime ulaşmış ve verim 564 kg/da olup aynı yıl Türkiye’de 679537 hektarlık
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ekiliş alanında (Dünya ekim alanının %0.36’sı), 6400000 ton (Dünya üretiminin %0.60’ı)
mısır üretilmiş olup verim 942 kg/da dünya ortalamasının oldukça üzerindedir (FAO, 2016).
2017 yılı dünya mısır üretiminde ilk iki sırayı ABD ve Çin alırken Türkiye 13. sırada yer
almaktadır.
Tablo 2. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Verimi (ton/ha)
Ülkeler
ABD
Kanada
Türkiye
AB
Arjantin
Çin
Romanya
Ukrayna
Brezilya
Rusya
G.Afrika
Sırbistan
Meksika
Hindistan
Dünya

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9.6
9.1
7.2
7.2
6.6
5.6
3.2
5.0
3.6
3.9
4.2
4.8
3.3
2.4
5.1

10.3
8.4
7.2
6.9
7.8
5.3
3.4
5.0
4.3
2.9
4.2
5.2
3.3
2.0
5.2

9.6
9.8
7.3
7.0
6.4
5.5
4.1
4.5
4.2
2.2
3.9
5.2
3.0
2.5
5.1

9.2
8.9
7.1
7.3
5.7
5.8
4.0
6.5
4.8
4.3
3.9
5.0
3.1
2.5
5.1

7.7
9.2
7.4
6.0
6.6
5.9
2.2
4.8
5.2
4.2
3.8
2.7
3.1
2.6
4.9

9.9
9.6
8.9
6.5
6.8
6.0
3.9
6.4
5.1
5.0
4.8
4.7
3.2
2.7
5.4

10.7
9.4
9.0
7.9
7.3
5.8
4.5
6.2
5.4
4.2
3.5
6.5
3.5
2.6
5.6

10.6
10.3
9.3
6.4
7.4
5.9
3.4
5.7
4.2
4.8
3.7
5.4
3.6
2.6
5.4

11.0
10.0
9.4
7.4
7.5
6.0
4.1
6.6
5.6
5.5
5.9
7.3
3.7
2.7
5.8

11.1
10.0
9.1
7.8
6.4
6.1
5.9
5.4
5.3
4.9
4.8
4.0
3.7
2.9
5.7

Kaynak: Anonim, 2017
Dünya mısır verimi sıralamasında Türkiye (9.1 ton/ha), ABD (11.1 ha/ton) ve Kanada’dan
(10.0 ton/ha) sonra üçüncü sırada yer almakla birlikte dünya ortalamasının oldukça
üzerindedir. 2008 yılına göre 2017 yılında Türkiye mısır veriminde %26’lık artış
gözlenmiştir.
Tablo 3. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır İthalat Miktarı (milyon ton)
Ülkeler

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Meksika

7.8

8.4

7.8

11.6

5.6

9.8

10.8

13.8

14.0

16.2

AB

3.8

2.3

7.9

5.8

10.8

15.7

8.9

13.7

13.2

15.6

Japonya

16.0

16.6

15.7

14.5

14.5

15.2

14.2

14.7

15.6

15.3

G.Kore
Mısır

6.8
5.2

7.9
5.3

7.5
5.9

7.2
6.7

8.2
5.8

9.2
7.7

10.1
7.7

9.6
8.5

9.1
8.2

10.1
10.0

Türkiye

0.5

0.6

0.4

0.7

1.7

1.3

2.1

1.4

1.3

2.1

Diğer

68.8

54.6

56.6

64.4

58.7

72.6

82.0

88.4

90.5

95.5

Dünya

101.1

87.2

94.1

99.3

99.6

121.8

125.1

136.3

138.0

148.6

Kaynak: Anonim, 2017
Mısır ithalatında ilk sırayı Meksika alırken bunu AB ve Japonya izlemektedir. Türkiye mısır
ithalat miktarı 2008 yılında 0.5 milyon ton iken 2017 yılında %320 artarak 2.1 milyon tona
yükselmiştir.
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Tablo 3. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır İhracat Miktarı (milyon ton)
Ülkeler

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ABD

45.8

50.7

48.0

42.7

20.0

42.8

47.2

45.8

61.9

52.6

Brezilya

6.8

6.4

11.5

8.5

26.4

23.5

20.6

35.9

12.8

32.6

Arjantin

12.5

13.4

15.7

16.1

21.6

12.0

19.8

18.6

22.7

27.3

Ukrayna
Rusya

5.5
1.3

5.3
0.4

5.1
0.1

13.6
1.8

13.6
1.9

19.9
4.1

18.2
2.9

17.3
4.7

20.6
5.2

18.6
4.8

Diğer

12.4

10.9

13.8

16.6

16.1

19.4

16.4

13.9

14.8

12.7

Dünya

84.4

87.2

94.1

99.3

99.6

121.8

125.1

136.3

138.0

148.6

Kaynak: Anonim, 2017
2017 yılında dünyada en fazla mısır ihracatı yapan ülkeler sırasıyla ABD, Brezilya, Arjantin
ve Ukrayna gelirken Brezilya 2008 yılına göre 2017 yılında mısır ihracatını %379 artırarak
6.8 milyon tondan 32.6 milyon tona, Ukrayna ise %238 artırarak 5.5 milyon tondan 18.6
milyon tona çıkarmıştır.
Tablo 5. Türkiye Mısır Ekim Alanı, Hasat Edilen Alan, Üretim ve Verim
Yıllar

Ekilen alan
(dekar)

Hasat edilen
alan (dekar)

Üretim
miktarı (ton)

2004

5450000

5447050

3000000

551

2005

6000000

5999390

4200000

700

2006
2007

5360000
5175000

5282838
5169606

3811000
3535000

721
684

2008

5950000

5937101

4274000

720

2009

5920000

5912786

4250000

719

2010
2011

5940000
5890000

5935519
5857130

4310000
4200000

726
717

2012

6226094

6222426

4600000

739

2013

6599980

6592221

5900000

895

2014
2015

6586450
6881699

6556627
6861686

5950000
6400000

907
933

2016

6800192

6795370

6400000

942

2017

6390844

6377264

5900000

925

Verim
(kg/dekar)

Kaynak: TÜİK, 2017a
2004-2017 yılları arasında Türkiye mısır ekim alanı %17 artarak 5.44 milyon dekardan 6.38
milyon dekara, üretim miktarı %96 artarak 3 milyon tondan 5.9 milyon tona, verim ise %68
artarak 551 kg/da dan 925 kg/da’a yükselmiştir.
Türkiye 2017 yılı mısır üretiminde ilk sırayı 1036130 ton ile Adana almaktadır.
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Tablo 6. Türkiye’de Başlıca İllerin Mısır Üretimi (ton)
Yıllar

Adana

2004
722394
2005
1014668
2006
1014235
2007
1013099
2008
1036626
2009
894099
2010
748160
2011
760744
2012
682462
2013
915284
2014
1005651
2015
1015428
2016
1086606
2017
1036130
Kaynak: TÜİK, 2017a

Mardin

Şanlıurfa

Osmaniye

Mersin

Hatay

102137
146659
137032
232754
298546
232725
306564
445764
435588
513639
569153
724032
547740
517474

49536
101702
88013
115564
186078
328582
453006
375414
608991
732125
581560
687598
547715
422950

172062
235686
234947
193514
256483
211719
387598
300075
322153
326705
360346
341996
386052
381604

239965
347697
230422
216022
231477
206734
157055
163747
148472
216533
235639
200260
220547
200787

121262
188468
157923
93966
137205
112323
103178
75265
136984
213598
183898
208605
199360
98718

Kınacı ve Kün, (1999) Orta Anadolu da giderek daha geniş alanlarda sulu tarım
uygulandığını, mısırın sulu koşullarda ekim nöbetine girebilecek, dane veya silaj için
ekilebilen iyi bir yem bitkisi olarak da Orta Anadolu da üretim sansına sahip olduğunu,
Şişman (2009) Karadeniz yöresindeki mısır üretiminin ülke ihtiyacını karşılamaktan ziyade,
yörede oluşan mutfak kültürüne ve gıdasal tüketime yönelik, halk yaşamının bir parçası ve
halk kültüründe önemli bir yere sahip bulunduğunu, Işık ve ark, (2015) mısır tarımında ekim
öncesi ve çıkış öncesi glyphosate uygulamalarının yabancı otla mücadelede
kullanılabileceğini, Yılmaz ve Han, (2016) Giresun İli, Bulancak ilçesinin mısır üretiminde
iklimsel avantajları olduğunu, kaliteli ve verimli mısır yetiştiriciliğinin kolaylıkla
yapılabileceği, Sakin ve Azapoğlu, (2017) mısır üretiminin artırılmasında gübrenin en önemli
tarımsal girdi konumunda olduğunu, kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini,
Burcu ve Akgün, (2018) mısır veriminde ekim zamanı ve sıra arası mesafenin etkili faktörler
olduğunu, Cihangir ve Öktem, (2018) verim, kalite ve net ekonomik kârlılık göz önüne
alındığında; at gübresi, tavuk gübresi, kompost, sığır gübresi, koyun gübresi ile humik asit
uygulamalarının organik cin mısır tarımında kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
Bu çalışmanın amacı Iğdır ve ilçelerinde mısır ekim alanı, üretim miktarı ve verim düzeyi ile
il ekonomisine katkısını belirlemektir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın ana materyalini, ikincil veriler oluşturmaktadır. Konu ile ilgili bilimsel
araştırmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı faaliyet yayınları, FAO, TÜİK vb. kaynaklardan
faydalanılmıştır. Mısır üretim değeri hesaplanırken 2008 yılı ortalama $ kuru 1.293 TL ve
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2017 yılı ortalama $ kuru 3.648 TL olarak esas alınmış olup aynı yıllar mısır kg fiyatı 0.43 TL
ve 0.75 TL olarak alınmıştır (TÜİK, 2017b; TCMB, 2017).
BULGULAR VE TARTIŞMA
2004-2007 yılları arasında Iğdır ve ilçelerinde mısır ekim alanı, hasat edilen alan, üretim
miktarı, verim düzeyi ve her bir ilçenin il ekonomisine katkı düzeyleri belirlenirken öncelikle
Iğdır daha sonra ilçe üretim miktarları belirlenmeye çalışılmıştır.
Tablo 7. Iğdır İlinde Mısır Ekim Alanı, Hasat Edilen Alan, Üretim ve Verim
Üretim miktarı
(ton)

Verim
(kg/dekar)

Yıllar

Ekilen alan
(dekar)

Hasat edilen alan
(dekar)

2004

2160

2160

832

385

2005

2120

2120

1125

531

2006

1132

1132

670

592

2007

593

593

304

513

2008
2009

418
364

418
364

217
197

519
541

2010

2231

2231

1353

606

2011

10723

10723

10229

954

2012
2013

31478
27538

31478
27538

24670
22608

784
821

2014

30860

30860

24077

780

2015

37091

37091

31323

844

2016

28534

28534

24383

855

2017

32715

29955

24735

826

Kaynak: TÜİK, 2017a
Iğdır’da 2004 yılında 2160 da alanda 832 ton mısır üretilmiş ve 385 kg/da verim elde
edilmiştir. Iğdır ili mısır ekim alanı ve üretim miktarı 2009 yılına kadar azaldıktan sonra
tekrar artışa geçmiş ve 2017 yılında ekim alanı 29955 dekara, elde edilen ürün miktarı 24735
tona, dekara verim ise 850 kg düzeylerine yükselmiştir. Iğdır’da 2004 yılında üretilen mısırın
değeri 72261 $ olup ton fiyatı 332 $, 2017 yılında üretilen mısırın değeri ise 5090204 $ olup
ton fiyatı 205 $ dır. Son 10 yılda mısır fiyatındaki azalma bir yandan üretici gelirinin diğer
yandan mısır üretiminin bölge ekonomisine katkısının azalmasına neden olmuştur.
Merkez ilçede 2014 yılında 690 dekarlık alanda 223 ton mısır üretimi yapılırken 2008 yılına
kadar mısır ekim alanı ve üretim miktarı giderek azalmış ve sonraki yıllarda üretim miktarı
giderek artmıştır. 2008 yılında merkez ilçede 251 dekarlık alanda 40572 $ değerinde 122 ton
mısır üretilirken, 2017 yılında 22080 dekarlık alanda 3845560 $ değerinde 18705 ton mısır
üretimi yapılmıştır. Merkez İlçe Iğdır ekonomisine mısır üretimi bakımından en fazla gelir
sağlayan ilçe konumundadır.
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Tablo 8. Iğdır Merkez İlçe Mısır Verileri
Yıllar/İlçeler

Ekilen Alan
(dekar)

Hasat edilen
Alan (dekar)

Üretim miktarı
(ton)

Verim
(kg/dekar)

2004

690

690

223

323

2005

580

580

309

533

2006

323

323

171

529

2007

445

445

219

492

2008

251

251

122

486

2009

364

364

197

541

2010

1456

1456

916

629

2011

9929

9929

9580

965

2012

25000

25000

19050

762

2013

20660

20660

17003

823

2014

21974

21974

17743

807

2015
2016

20220
20896

20220
20896

19357
19744

957
945

2017

24840

22080

18705

847

Kaynak: TÜİK, 2017a
Tuzluca ilçesinde 2006-2010 yılları arasında mısır üretimi yapılmazken 2017 yılında 9
dekarlık alanda 4 ton mısır elde edilmiştir. Iğdır’ın en az mısır üretimi yapılan ilçesi Tuzluca
olarak belirlenmiştir.
Tablo 9. Iğdır Tuzluca İlçesi Mısır Verileri
Yıllar/İlçeler

Ekilen Alan
(dekar)

Hasat edilen
Alan (dekar)

2004

110

110

45

409

2005

120

120

51

425

2006

0

0

0

0

2007
2008

0
0

0
0

0
0

0
0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

1000

1000

915

915

2013

8

8

7

875

2014

9

9

7

778

2015

42

42

33

786

2016

19

19

12

632

2017

9

9

4

444

Üretim miktarı
(ton)

Verim
(kg/dekar)

Kaynak: TÜİK, 2017a
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Tablo 10. Iğdır Aralık İlçesi Mısır Verileri
Yıllar/İlçeler

Ekilen Alan
(dekar)

Hasat edilen
Alan (dekar)

Üretim miktarı
(ton)

Verim
(kg/dekar)

2004

800

800

385

481

2005

1250

1250

662

530

2006

647

647

399

617

2007

0

0

0

0

2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

626

626

344

550

2011

0

0

0

0

2012

100

100

91

910

2013

259

259

157

606

2014

3076

3076

2111

686

2015
2016

3768
3062

3768
3062

2555
2050

678
669

2017

3680

3680

2480

674

Kaynak: TÜİK, 2017a
Aralık ilçesi 2007-2009 yılları arasında ve 2011 yılında mısır üretimi yapılmazken sonraki
yıllarda üretim miktarı artmış ve 2017 yılında 3680 dekarlık alanda 509863 $ değerinde 2480
ton mısır üretimi yapılmıştır.
Tablo 11. Iğdır Karakoyunlu İlçesi Mısır Verileri
Yıllar/İlçeler
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ekilen Alan
(dekar)
560
170
162
148
167
0
149
794
5378
6611
5801
13061
4557
4186

Hasat edilen
Alan (dekar)
560
170
162
148
167
0
149
794
5378
6611
5801
13061
4557
4186

Üretim miktarı
(ton)
179
103
100
85
95
0
93
649
4614
5441
4216
9378
2577
3546

Verim
(kg/dekar)
320
606
617
574
569
0
624
817
858
823
727
718
566
847

Kaynak: TÜİK, 2017a
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Karakoyunlu ilçesinde 2004 yılında 560 dekarlık alanda 179 ton mısır üretimi yapılmış olup
değeri 59528 $ dır. İlçede 2009 yılında mısır üretimi yapılmazken 2017 yılında 4186 dekarlık
alanda 3546 ton mısır üretilmiş olup değeri 729022 $ dır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
2017 yılı Türkiye mısır üretiminin % 0.04’ü (24735 ton) Iğdır ilinde gerçekleşmiş olup verim
(826 kg/da) Türkiye ortalamasının altındadır. 2012 yılına kadar artan üretim miktarı bu yıldan
sonra 25-30 bin ton civarlarında dalgalı bir seyir izlemiş olup genel olarak artış göstermiştir.
2008 yılında mısırın ton fiyatı 332 $ iken 2017 yılında 205 $ seviyelerine gerilemiştir. Mısır
fiyatındaki %62’lik azalma mısır yetiştiricisinin artan girdi fiyatları karşısında daha yüksek
maliyetle çalışarak daha düşük Gayrisafi Brüt Hasıla elde etmesine sebep olmaktadır. Mısır
fiyatlarının yükseltilmesi üretici örgütlerinin kurulması önerilebilir. İlde 2008 yılında 72261 $
değerinde mısır üretilirken bu değer 2017 yılında 5090204 $ düzeyine yükselmiştir. Iğdır’da
mısır üretiminin %75’i (18705 ton) merkez ilçede yapılırken (3845560 $) %14’ü (3546 ton)
Karakoyunlu (729022 $) ve %10’u ise Aralık ilçesinde (509863 $ ) yapılmıştır. 2017 yılında
ilgili bakanlık tarafından dekara 17 TL mısır desteği açıklanmasına karşın bu miktar yetersiz
kalmaktadır. Mısır destekleme fiyatının artırılarak bölge üreticisinin daha fazla alanda mısır
üretmesinin teşvik edilmesi çiftçi ve il ekonomisine sağlanan katkının artırılması bakımından
önem arz etmektedir.
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ÖZET
İnsan beslenmesinin temel enerji kaynaklarından biri olan şeker, çeşitli gıdalarda yer alarak
insanın ihtiyaç duyduğu günlük kalorinin %60’ını karşılamaktadır. Dünya şeker üretiminin
%87’si şeker kamışından ele edilirken Türkiye şeker üretiminin %99’u şeker pancarından elde
edilmektedir. 2016 FAO verilerine göre Dünyada üretilen şeker pancarının (277230790 ton)
%18’ini (51366830 ton) ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu karşılarken, %7’sini
(19465452 ton) 5. sırada yer alan Türkiye karşılamaktadır. 2016 yılı Dünya ortalamasından
(6073 kg/da) daha yüksek verime sahip (6086 kg/da) Türkiye şeker pancarı üretim miktarı
2004 yılına göre 2017 yılında 13 milyon tondan 21 milyon tona yükselmiştir. Türkiye’nin
doğu sınırında yer alan Iğdır ilinde şeker pancarı üretim alanı 2015 yılında 170 dekara kadar
gerilerken 2017 yılında ekim alanı 3523 dekara, üretim miktarı ise 12940 tona yükselmiştir.
Bu çalışmada Iğdır ilinde şeker pancarı üretim, fiyat ve il ekonomisine katkı düzeyi
incelenmiştir. 2017 Türkiye şeker pancarı ekim alanının %0.104’ü ve üretiminin ise %0.061’i
Iğdır ilinden elde edilmiş olup verim (3673 kg/da) dünya ve Türkiye ortalamasının altındadır.
Iğdır şeker pancarı üretim miktarı 2004 yılından 2015 yılına kadar %99 oranında azalırken
2016 ve 2017 yıllarında tekrar artış gözlenmiştir. Iğdır’da şeker pancarı üretiminin %62’si
(8097 ton) merkez ilçede yapılırken, %20’si (2653 ton) Karakoyunlu ilçesinde ve %18’i ise
(2190 ton) Aralık ilçesinde yapılmıştır. 2008 yılı itibarı ile Iğdır ilinde tonu 77 $ dan
10089791 $ değerinde şeker pancarı üretilirken 2017 yılında tonu 52 $ dan 673958 $
değerinde şeker pancarı üretimi yapılmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında Iğdır’da şeker pancarı
üretimi artmasına karşın 2004 yılında üretilen 239422 ton seviyesine göre oldukça düşük
düzeydedir. Bölgede şeker pancarı üretiminin artırılması üretici ve il ekonomisine katkı
sağlanması bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şeker Pancarı, Üretim, Ekonomik Önem, Iğdır.
ABSTRACT
Sugar which is one of the basic energy sources of human nutrition that, meets 60% of the
daily calorie needed by human by taking part in various foods. While 87% of sugar
production in world is obtained from sugar cane, in Turkey 99% of sugar production is
obtained from sugar beet. According to FAO's data in 2016, while Russian Federation is in
first place in the world in the production with 51366830 (18%) tons of sugar beets, Turkey is
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in fifth place with 19.465.452 (7%) tons of sugar beet production. Turkey sugar beet
production quantity which has higher yield (6086 kg/da) than the average of world in 2016
(6073 kg/da) raised 21 million tons from 13 million tons in 2017 compared to 2004. The area
of sugar beet production in Iğdır where is Turkey's eastern on the border located, in 2015 fell
to 170 per decare, in 2017 planting area of 3523 decares the amount of production has
increased to 12940 tons. In this study, ıt was examined that level of sugar beet production,
price and contribution to the provincial economy in Iğdır. In 2017, 0.104% of the Turkey
sugar beet growing areas and 0.061%’of the production was obtained from Igdir and yield
(3673 kg/da) is below the Turkey and world average. While amount of sugar beet production
in Iğdır decreased by %99 from 2004 to 2015, it increased again in 2016 and 2017. In Iğdır,
while 62% of sugar beet production (8097 tons) was made in the central district, 20% (2653
tons) was made in Karakoyunlu district and 18% (2190 tons) in Aralık district. In Iğdır, as of
2008 while sugar beet was produced from $ 77 to $ 10089791, In 2017, sugar beet was
produced from $ 52 to $ 673958. Although the production of sugar beet increased in Iğdır in
2016 and 2017, it is very low compared to 239422 tons produced in 2004. Increasing sugar
beet production in the region is important in terms of contributing to producer and provincial
economy.
Key Words: Sugar Beet, Production, Economic Importance, Iğdır.
GİRİŞ
Şeker pancarı endüstri bitkileri içerisinde önemli bir yere sahip olup yaprakların bir kısmı taze
kaba yem kaynağı olarak değerlendirilirken, bir kısmı ise tarlada bırakılmakta ve organik
gübre olarak toprağa karışmaktadır. Kırsal alanda yaşayanlara işgücü istihdamı sağlamakta,
ülkenin şeker ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmakta, iyi bir münavebe bitkisi olmasının
yanı sıra ihracat yoluyla ülkeye döviz girdisi sağlamaktadır. İnsan sağlığı üzerine olumlu etki
yapan petkin maddesi şeker pancarı posasında bulunmakta olup (Yılmaz ve ark., 2016) şeker
pancarının besin değeri arpanın 2, buğdayın ise 2.5 katıdır (Altunok ve Er, 2013). Kaliteli
kaba yem açığı olan Türkiye’de protein ve şeker bakımından zengin olan şeker pancarı
yapraklarından hayvanlar yararlanılmaktadırlar (Can vd, 2003). Dünyada 2 milyar ton şeker
üretiminin %87.21’i (1890661751) şeker kamışından, %12.79’u (277230790) ise şeker
pancarından sağlanmaktadır (FAO, 2016). Dünya 2016 yılı şeker pancarı ekim alanının
(4564868 milyon ha) %7.4’ü (338883 ha), elde edilen üretim miktarının (277230790 ton)
%7.6’sı (21149020 ton) Türkiye’de üretilmektedir. Türkiye şeker pancarı verimi (6086 kg/da)
Dünya veriminin (6073 kg/da) üzerindedir (FAO, 2016).
2016 FAO verilerine göre Rusya Federasyonu 51366830 ton şeker pancarı üretimiyle
Dünyada ilk sırada yer almakta iken Türkiye 19465452 ton şeker pancarı üretimiyle beşinci
sırada yer almaktadır.
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Tablo 1. Yıllar İtibariyle Başlıca Ülkelerin Şeker Pancarı Üretimi (1000 ton)
Yıllar/
Ülkeler

Rusya
Federas
yonu

Fransa

ABD

Alman
ya

Türkiye

Ukrayna

Polonya

Birle
şik
Krallık

2004

218094

307883

300210

271590

135172

166004

127304

58571

90420

28605

2005

212755

311496

274330

252847

151812

154678

117306

78811

86870

34295

2006

306729

298714

340640

206466

144522

224207

114748

75075

74000

39050

2007

288362

332298

319120

251391

124147

169777

126816

89312

67330

54582

2008

289953

303212

243860

230026

154883

134377

87151

100438

76410

51326

2009

248920

351603

270187

259190

172747

100675

108492

71790

84570

53335

2010

222559

318749

290608

234319

179421

137490

99726

92962

65275

78403

2011

476433

379449

262140

295775

161265

187400

116742

107308

85040

74861

2012

450569

330774

319547

276868

149199

184389

123495

117404

72911

91261

2013

393212

336305

297457

228287

164886

107894

112342

92598

84300

100443

2014

335134

378446

283813

297481

167430

157341

134889

80004

93100

110456

2015

390305

335077

320880

225720

164620

103308

93645

80320

62180

119829

2016

513668

337949

334579

254972

194655

140115

135238

80958

56870

133234

Çin

Mısır

Kaynak: FAO, 2016

2016 FAO verilerine göre Fransa 8393 kg/da şeker pancarı verimiyle Dünyada ilk sırada yer
alırken Türkiye 6086 kg/da şeker pancarı verimiyle altıncı sırada yer almaktadır. 2004
yılından 2016 yılına kadar Türkiye şeker pancarı veriminde düzenli olarak artış
gözlenmektedir.
Tablo 2. Yıllar İtibariyle Başlıca Ülkelerin Şeker Pancarı Verimi (kg/da)
Yıllar/
Ülkeler
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fransa

Almanya

8006
8230
7875
8453
8682
9411
8306
9700
8644
8544
9295
8701
8393

6165
6019
5774
6243
6229
6757
6435
7430
6886
6387
7986
7216
7622

Birleşik
Krallık
5871
5870
5649
5386
6386
7418
5509
7545
6072
7205
8005
6909
6613

ABD

Türkiye

Polonya

Mısır

Çin

Ukrayna

5677
5454
6457
6325
5999
5813
6211
5339
6558
6369
6118
6923
7341

4290
4524
4464
4154
4829
5332
5459
5488
5325
5824
5980
6046
6086

4283
4099
4379
5125
4648
5426
4836
5736
5825
5801
6825
5199
6579

4829
4878
4986
5232
4743
4799
5828
4925
5128
5193
5215
5139
5225

3083
3752
3977
4136
4075
3854
4250
4736
4979
5092
5765
5868
5967

2383
2482
2847
2942
3562
3149
2795
3633
4108
3989
4765
4359
4812

Rusya
Federasyonu
2765
2823
3254
2919
3625
3232
2409
3917
4089
4421
3701
3878
4704

Kaynak: FAO, 2016

2016 FAO verilerine göre 243830 ton şeker pancarı ithalatı ve 11633000 $ ithalat tutarı ile
dünyada ilk sırada yer alan Hırvatistan’ı 196649 ton şeker pancarı ithalatı ve 9427000 $
ithalat tutarı ile Çekya takip ederken ton başına en yüksek tutarı İsviçre (75 $/ton)
ödemektedir.
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Tablo 3. Başlıca Ülkelerin Şeker Pancarı İthalat Miktarı ve Tutarları
Ülkeler
Hırvatistan
Çekya
İsviçre
ABD
Belçika
Kaynak : FAO, 2016

İthalat Miktarı (ton)

İthalat Tutarı 1000$

243830
196649
96403
60152
15016

11633
9427
7278
3360
1106

Ton Başına İthalat
Tutarı ($)
48
48
75
56
74

Tablo 4. Başlıca Ülkelerin Şeker Pancarı İhracat Miktarı ve İhracat Geliri
Ülkeler
Avusturya
Macaristan
Almanya
Kanada
Sırbistan
Kaynak: FAO, 2016

İhracat Miktarı (ton)

İhracat Geliri 1000$

163014
83451
74335
59760
30977

9211
2846
6427
3563
1191

Ton Başına İhracat
Geliri ($)
56
34
86
60
35

2016 FAO verilerine göre 163014 ton şeker pancarı İhracatı ve 9211000 $ şeker pancarı
ihracat geliri ile dünyada ilk sırada yer alan Avusturya’yı 83451 ton şekerpancarı ihracatı ve
2846000 $ şeker pancarı ihracat geliri ile Macaristan takip etmektedir. Ton başına en yüksek
ihracat gelirini (86 $) Almanya elde etmektedir.
Tablo 5. Türkiye Şeker Pancarı Ekim Alanı, Hasat Edilen Alan, Üretim ve Verim
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ekilen alan
(dekar)
3153440
3358120
3256995
3002421
3219806
3244428
3291669
2972648
2806945
2913282
2887851
2744873
3224477
3392742

Hasat edilen alan
(dekar)
3150530
3355560
3237141
2988692
3207307
3239704
3286513
2938411
2801858
2909097
2874607
2739912
3219533
3388829

Üretim miktarı
(ton)
13517241
15181247
14452162
12414715
15488332
17274674
17942112
16126489
14919940
16488590
16743045
16022783
19592731
21149020

Verim
(kg/dekar)
4290
4524
4464
4154
4829
5332
5459
5488
5325
5668
5824
5848
6086
6241

Kaynak: TÜİK, 2017a
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Türkiye şeker üretimin neredeyse tamamına yakını (%99) şeker pancarından elde
edilmektedir (TÜİK, 2017a). 2017 yılında Türkiye’de 1525000 ton şeker üretilmiştir
(Anonim, 2017).
2017 TÜİK verilerine göre Türkiye’de 3388829 da alanda 21149020 ton şeker pancarı
üretilmiş ve dekara 6241 kg verim elde edilmiştir.
Tablo 6. Türkiye’de Başlıca İllerin Şeker Pancarı Üretimi
Yıllar/İller
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Konya
2754248
3832166
3890397
3593540
4725606
5284787
4935320
4686332
4466620
5193577
4864882
4570731
5665228
6007777

Yozgat
1019237
1184522
1063812
890532
1032185
1228616
1634126
1391863
1404268
1455553
1530856
1563832
1786013
1912376

Eskişehir
773961
792535
682572
647277
888550
1262257
837656
1037147
1047347
1169710
1312098
1261718
1540646
1348925

Aksaray
615063
656112
887736
651481
950560
1006685
972861
949016
941731
972320
1044875
1016149
1173610
1194071

Kayseri
560871
623523
650404
600939
869166
967240
929629
773255
706385
788447
802782
940232
1025243
1167443

Kaynak: TÜİK, 2017a
2017 TÜİK verilerine göre Türkiye’de şeker pancarı üretimi yapan iller arasında ilk sırayı
6007777 ton ile Konya alırken bunu Yozgat ve Eskişehir izlemektedir.
Turgut (2012) üç farklı şeker pancarı (Beta vulgaris saccharifera L.) çeşidinin üç ayrı
lokasyonlardaki performanslarının verim ve kalite özelliklerine etkisinin araştırdığı
çalışmasında lokasyon ve çeşit seçimi önemli olduğunu belirlemiştir. Rozman et al (2014),
şeker endüstrisinde ana geri besleme döngülerini ve ana unsurların dinamiklerini inceledikleri
çalışmada pancar işleme özellikleri dikkate alındığında a) sınırlı bir pancar işleme süresi ve b)
üretim sezonunun başında üretim kapasitesine başlangıç ayarlamasının önemli olduğunu
bulmuşlardır. Fedai (2016) Türkiye’nin tarımsal alanda rekabet edebileceği tek ürünün şeker
pancarı olarak görüldüğünü, uluslararası bir politika alanı olarak şekerde yaşanan gelişmelerin
şeker örgütlerinin ekim alanlarında kota, pancar dışı şeker ithali gibi uygulamaların
Türkiye’yi doğrudan etkilediğini belirtmiştir. Karadeniz (2016) Dünyada şeker sanayini
düzenleyen kuruluşlara üye olan Türkiye’nin, küresel şeker politikaları çerçevesinde 1998
yılından itibaren şeker pancarı üretiminde kota uygulamaya başladığını, buna bağlı olarak
giderek pancar ekim alanları daraldığını ve pancar üreten çiftçi sayısı da azaldığını, bunun
yansımalarının Erzincan ilinde de görüldüğünü, geçim kaynaklarının sınırlı olduğu
Erzincan’da şeker pancarının doğrudan ve dolaylı olarak birçok insana istihdam
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oluşturduğunu ve söz konusu politikaların devam ettiği sürece yörenin sosyoekonomik hayatı
üzerinde diğer tarımsal ürünlerden daha etkili olan şeker pancarının da önemini giderek
azaltacağını ifade etmiştir. Kulan ve ark, (2016) bazı şeker pancarı çeşitlerinin Eskişehir
koşullarındaki performanslarını incelemişler, Maden, Agnessa ve Zanzibar çeşitlerinin yüksek
verime, Calixta, Zanzibar ve Maden çeşitlerinin ise yüksek polar şeker oranına sahip oldukları
belirlemişlerdir. Gürel (2017) Yabani pancardaki şeker varlığının %4-6 iken, şeker pancarı
seleksiyonunun yapıldığı yemlik pancarda bu oran %12 olduğunu, bu oranın son yıllarda
geliştirilen ticari şeker pancarı çeşitlerinde ise %20’ye kadar yükseltildiğini ifade etmiştir.
Bu çalışmanın amacı Iğdır ve ilçelerinde şeker pancarı ekim alanı, üretim miktarı ve verim
düzeyi ile il ekonomisine katkısını belirlemektir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın ana materyalini, ikincil veriler oluşturmaktadır. Konu ile ilgili bilimsel
araştırmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı faaliyet yayınları, FAO, TÜİK vb. kaynaklardan
faydalanılmıştır. Şeker pancarının üretim değeri hesaplanırken 2008 yılı ortalama $ kuru
1.293 TL ve 2017 yılı ortalama $ kuru 3.648 TL olarak esas alınmış olup aynı yıllar şeker
pancarı kg fiyatı 0.10 TL ve 0.19 TL olarak alınmıştır (TÜİK, 2017b; TCMB, 2017)
BULGULAR ve TARTIŞMA
Iğdır ve ilçelerinde 2004 yılından 2017 yılına kadar şeker pancarı ekim alanı, hasat edilen
alan, üretim miktarı, verim düzeyi ve her bir ilçenin il ekonomisine katkı düzeyleri
belirlenirken öncelikle Iğdır daha sonra ilçe üretim miktar ve değerleri belirlenmeye
çalışılmıştır.
Tablo 7. Iğdır İlinde Şeker Pancarı Ekim Alanı, Hasat Edilen Alan, Üretim ve Verim
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kaynak: TÜİK, 2017
November 6-7, 2018

Ekilen alan
(dekar)
52690
46960
45220
37441
35352
23190
19160
6435
1785
665
890
170
1704
3523

Hasat edilen alan
(dekar)
52690
46960
45220
37441
35352
23190
19160
6435
1785
665
890
170
1704
3523

Üretim miktarı
(ton)
239422
190216
179780
152133
130461
83495
64274
24366
6480
2345
2465
617
8318
12940
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Verim
(kg/dekar)
4544
4051
3976
4063
3690
3600
3355
3786
3630
3526
2770
3629
4881
3673
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Iğdır’da 2004 yılında 52690 da alanda 239422 ton şeker pancarı üretilmiş ve 4544 kg/da
verim elde edilmiştir. Iğdır ili şeker pancarı ekim alanı ve üretim miktarı giderek azalmış ve
2015 yılında ekim alanı 170 dekara, elde edilen ürün miktarı ise 617 tona kadar düşerek
durma noktasına gelmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında ekim alanı tekrar artarak 1704 ve 3523
dekara, elde edilen ürün miktarı ise 8318 ve 12940 tona yükselmiştir. Iğdır’da şeker pancarı
üretim miktarının 2015 yılına kadar azalmasının ve sonraki yıllarda tekrar artmasının hangi
nedenlerden kaynaklandığının araştırılması sürdürülebilirlik bakımından önem arz etmektedir.
Tablo 8. Iğdır Merkez İlçe Şeker Pancarı Verileri
Yıllar/İlçeler

Ekilen Alan
(dekar)
2004
31540
2005
27850
2006
27725
2007
23624
2008
20543
2009
13829
2010
9381
2011
3023
2012
186
2013
0
2014
0
2015
0
2016
1420
2017
2078
Kaynak: TÜİK, 2017a

Hasat edilen
Alan (dekar)
31540
27850
27725
23624
20543
13829
9381
3023
186
0
0
0
1420
2078

Üretim miktarı
(ton)
147490
113194
110626
94688
79120
48880
29487
11542
588
0
0
0
7089
8097

Verim
(kg/dekar)
4676
4064
3990
4008
3851
3535
3143
3818
3161
0
0
0
4992
3897

Merkez ilçede 2004 yılında 31540 dekarlık alanda 147490 ton şeker pancarı üretimi
yapılırken 2012 yılına kadar şeker pancarı ekim alanı ve üretim miktarı giderek azalmış ve
2013-2015 yılları arasında üretim yapılmazken 2016 ve 2017 yıllarında ilçe çiftçisi tekrar
şeker pancarı üretimine başlamıştır. 2008 yılında merkez ilçede üretilen şeker pancarının
değeri 11406806 $ iken bu değer 2017 yılında 421718 $’a düşmüştür.
Tuzluca ilçesinde 2006 yılında şeker pancarı üretimi yapılmazken 2007-2015 yılları arasında
üretim giderek azalmış ve 2016-2017 yıllarında ise şeker pancarı üretiminden tamamen
vazgeçilmiştir.
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Tablo 9. Iğdır Tuzluca İlçesi Şeker Pancarı Verileri
Yıllar/İlçeler

Ekilen Alan
(dekar)

Hasat edilen
Alan (dekar)

Üretim miktarı
(ton)

Verim
(kg/dekar)

2004

2530

2530

9208

3640

2005

2440

2440

8400

3443

2006

0

0

0

0

2007

1251

1251

4745

3793

2008

1325

1325

3265

2464

2009

830

830

2394

2884

2010

690

690

2190

3174

2011

465

465

1741

3744

2012

400

400

1386

3465

2013

250

250

993

3972

2014

190

190

701

3689

2015
2016

60
0

60
0

286
0

4767
0

0

0

0

0

2017
Kaynak: TÜİK, 2017a

Tablo 10. Iğdır Aralık İlçesi Şeker Pancarı Verileri
Yıllar/İlçeler

Ekilen Alan
(dekar)
2004
3340
2005
3130
2006
3194
2007
2360
2008
2212
2009
1425
2010
1418
2011
931
2012
342
2013
130
2014
240
2015
110
2016
195
2017
533
Kaynak: TÜİK, 2017a

Hasat edilen
Alan (dekar)
3340
3130
3194
2360
2212
1425
1418
931
342
130
240
110
195
533

Üretim miktarı
(ton)
14617
10866
10219
8882
6096
4581
3698
3110
1126
392
687
331
700
2190

Verim
(kg/dekar)
4376
3472
3199
3764
2756
3215
2608
3340
3292
3015
2863
3009
3590
4109

Aralık ilçesi şeker pancarı ekim alanı 2004 yılında 3340 dekar, ürün miktarı 14617 ton olup
2017 yılında ekim alanı 533 dekara üretim ise 2190 ton düzeylerine gerilemiştir. 2017 yılında
Aralık ilçesinde 114062 $ değerinde şeker pancarı üretimi yapılmıştır.
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Tablo 11. Iğdır Karakoyunlu İlçesi Şeker Pancarı Verileri
Yıllar/İlçeler
2004

Ekilen Alan
(dekar)
15280

Hasat edilen
Alan (dekar)
15280

Üretim miktarı
(ton)
68107

Verim
(kg/dekar)
4457

2005

13540

13540

57756

4266

2006

14301

14301

58935

4121

2007

10206

10206

43818

4293

2008

11272

11272

41980

3724

2009

7106

7106

27640

3890

2010

7671

7671

28899

3767

2011

2016

2016

7973

3955

2012
2013

857
285

857
285

3380
960

3944
3368

2014

460

460

1077

2341

2015

0

0

0

0

89
912

89
912

529
2653

5944
2909

2016
2017
Kaynak: TÜİK, 2017a

Karakoyunlu ilçesinde 2004 yılında 15280 dekarlık alanda 68107 ton şeker pancarı üretimi
yapılırken 2015 yılında üretim yapılmamış ve 2017 yılında üretim miktarı 2909 ton düzeyinde
gerçekleşmiştir.
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
2017 yılı Türkiye şeker pancarı ekim alanının %0.104’ü (3253 da) ve üretiminin ise %0.061’i
(12940 ton) Türkiye’nin doğu sınırında bulunan ve Ermenistan, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti
ve İran ile sınırı bulunan Iğdır ilinde gerçekleşmiş olup verim (3673 kg/da) Dünya ve Türkiye
ortalamasının altındadır. 2004 yılında ilde üretilen 239422 ton şekerpancarı sonraki yıllarda
giderek azalmış ve 2015 yılında 170 tona kadar düşmüştür. 2008 yılında şeker pancarının ton
fiyatı 77 $, 2017 yılında ise 52 $ seviyesindedir. Şeker pancarı fiyatının 10 yılda artmak
yerine %31 düşmesi üretici gelirinin azalmasına sebep olmuştur. Üretimde kullanılan girdi
fiyatlarının artması ürün maliyetlerini yükseltmekte buna karşın ürün fiyatının düşmesi ise
üreticinin üretimden vazgeçmesine sebep olmaktadır. Üretimin devamlılığı ve üretici gelirinin
artırılması için şeker pancarı kg fiyatının yükseltilmesi gerekmektedir. İlde 2008 yılında
10089791 $ değerinde şeker pancarı üretilirken bu değer 2017 yılında 673958 $ düzeyine
gerilemiştir. Iğdır’da şeker pancarı üretiminin % 62’si (8097 ton) merkez ilçede yapılırken bu
ilçenin şeker pancarı üretiminin il ekonomisine katkısı 421718 $, % 20’si (2653 ton)
Karakoyunlu ilçesinde ve ekonomik katkı 137956 $ ve ayrıca % 18’i ise (2190 ton) Aralık
ilçesinde yapılmış olup ekonomik katkı miktarı ise 114062 $ olarak belirlenmiştir. Bölge
üreticisinin daha fazla alanda şeker pancarı üretmesinin teşvik edilmesi gerek çiftçi ve gerekse
il ekonomisine katkı sağlaması bakımından önemlidir.
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL İTHALATI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ARDL ANALİZİ

Sertaç HOPOĞLUa-Hakan ERYÜZLÜb-Köksal KARADAġ c

ÖZET
Türkiye’nin son yıllarda tarımda kendine yeten bir ülke olma konumunu kaybedip
kaybetmediği kamuoyunda sıkça tartıĢılan bir konu haline gelmiĢtir. Medyada tarımsal ürünlerde
ithalatın artması ve özellikle canlı hayvan ve karkas et ithalatı ile ilgili olarak yapılan haberler olumsuz
bir tablo çizmektedir. Bununla birlikte, küresel ısınmanın getirdiği üretim değiĢimleri ve nüfus
artıĢının yarattığı baskılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda talebini artırmaktadır. Türk
tarımının en önemli yapısal özelliklerinden olan düĢük verimlilik de bir diğer potansiyel sorun olarak
öne çıkmaktadır. Bu durum tarımsal ürünlerin ithalatını artırmaktadır. Bu çalıĢmada, 1988-2015
dönemi yıllık verileri kullanılarak Türkiye’de küresel ısınma, kentsel nüfus ve tarımda
mekanizasyonun tarımsal ithalat üzerinde uzun dönemde etkili olup olmadığı Pesaran, Shin ve Smith
(2001) ARDL eĢbütünleĢme yaklaĢımı ile incelenmiĢtir. ÇalıĢmada bağımlı değiĢken tarımsal ithalat
değerinin gayrisafi yurtiçi hâsılaya oranı olarak alınmıĢtır. Küresel ısınmayı temsilen yıllık ortalama
sıcaklıklar ve mekanizasyonu temsilen yıllık traktör sayıları kentsel nüfus ile birlikte bağımsız
değiĢkenler olarak kullanılmıĢtır. Analizin bulguları küresel ısınma, kentsel nüfus ve mekanizasyon ile
tarımsal ithalat arasında uzun dönemli bir iliĢkiye iĢaret etmektedir. Ancak, küresel ısınmanın etkisi
kentsel nüfus ve mekanizasyonun ortak etkisiyle birlikte anlamlı olmaktadır. Dinamik En Küçük
Kareler (DOLS) yöntemiyle tahmin edilen eĢbütünleĢme denkleminde tarımsal ithalat üzerinde en
etkili değiĢken mekanizasyon olarak görünmektedir. Bu nedenle, tarımda dıĢa bağımlılığı azaltmak
için mekanizasyon yoluyla verimlilik artıĢını teĢvik edecek politikalar uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal ithalat, Tarımsal mekanizasyon, kentsel nüfus, eşbütünleşme
JEL Kodları: C22, F00, Q17, Q37
FACTORS AFFECTING AGRICULTURAL IMPORTS IN TURKEY: AN ARDL
ANALYSIS
ABSTRACT
Whether Turkey is maintaining its position as self-sufficient country in agriculture has become
an active topic of public debate in Turkey in recent years. News coverage in the media about
increasing agricultural imports, particularly live animals and carcass meat, reflects a negative outlook.
In the meantime, production changes brought about by global warming and pressures from a growing
population causes food demand to increase in Turkey as well as in other areas of the World. Low
productivity, which has been a structural characteristic of the Turkish agriculture, exacerbates the
problematic situation. This situation increases imports of agricultural products. Thus, this study aims
to investigate whether there is a long-term relationship between global warming, urban population and
agricultural mechanization, and agricultural imports. An econometric analysis is carried out for this
aim using annual data from the period 1988-2015. The dependent variable in the econometric study is
the ratio of agricultural import value to gross domestic product while annual average temperatures,
a
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number of tractors and urban population are independent variables. Annual average temperatures and
number of tractors are used as proxies for global warming and mechanization. ARDL cointegration
approach developed by Pesaran, Shin and Smith (2001) is followed in the analysis. Findings of the
analysis suggest a long-term relationship between global warming, urban population and
mechanization and agricultural imports. However, the effect of global warming becomes significant
together with the combined effect of urban population and mechanization. Mechanization found as the
most effective factor on agricultural imports in the cointegration equation estimated by Dynamic
Ordinary Least Squares (DOLS) method. Therefore, policies focusing on increasing productivity
through mechanization should be promoted in order to decrease dependence on agricultural imports.
Keywords: Agricultural imports, Agricultural mechanization, urban population, cointegration
JEL Classification: C22, F00, Q17, Q37

1. GİRİŞ
Türkiye’nin son yıllarda tarımda kendine yeten bir ülke olma konumunu kaybedip
kaybetmediği son yıllarda kamuoyunda sıkça tartıĢılan bir konu haline gelmiĢtir. Medyada tarımsal
ürünlerde ithalatın artması ve özellikle canlı hayvan ve karkas et ithalatı ile ilgili olarak yapılan
haberler olumsuz bir tablo çizmektedir. Bununla birlikte, küresel ısınmanın getirdiği üretim
değiĢimleri ve nüfus artıĢının yarattığı baskılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda talebini
artırmaktadır. Türk tarımının en önemli yapısal özelliklerinden olan düĢük verimlilik de bir diğer
potansiyel sorun olarak öne çıkmaktadır. ĠĢletme yapısının küçük ve örgütlenme düzeyinin düĢük
olması yanı sıra, tarımda verimi artırıcı olan mekanizasyonun da düĢük düzeylerde gerçekleĢmesinin
düĢük verime neden olduğu belirtilmektedir. Bu durumda, ülke içerisinde üretilemeyen bazı tarımsal
ürünlerin ve gıda maddelerinin yurtdıĢından ithali zorunlu hale gelmektedir.
Akder (2009) IFPRI’ye atfen, verim artıĢı ve teknoloji geliĢtirme konusunda yatırım eksikliği,
iklim değiĢikliği ve nüfus artıĢının Dünyada tarım ürünleri fiyatlarını artıran en önemli yedi neden
arasında olduğunu bildirmektedir. Bu üç olgu ülkemizdeki tarım ürünleri fiyatlarını hem iç piyasada
arzın azalması ve talebin artması yoluyla, hem de ithalatı artırarak dıĢ ticaret yoluyla artırabilmektedir.
Tarımda mekanizasyonun tarımsal verimi artırdığı bir gerçektir. Türkiye’den daha küçük iĢlenebilir
tarımsal alana sahip Hollanda gibi ülkelerin mekanizasyonla yükselttikleri verimlilik yoluyla toplam
tarımsal üretimlerini artırdıkları her fırsatta verilen bir örnektir. Bunun yanı sıra, Endüstri 4.0 çağına
uyum sağlamanın önemli olduğu günümüzde, tarımsal ürünleri minimum insan iĢgücüyle, en düĢük
maliyetli ve en yüksek verimle üretebilmek için uydu kontrollü sistemler, nesnelerin interneti gibi ileri
teknolojilerin tarımsal üretimin çeĢitli alanlarında kullanılması amacıyla özelleĢtirilmiĢ sistemler
geliĢtirilmektedir. Bu nedenle mekanizasyonun yaratacağı verim etkilerinin bilinmesi ve gelecekte
verimi artırabilecek olan teknolojilere yatırım yapılması önem arz etmektedir.
Küresel ısınma dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de doğanın alıĢılagelmiĢ iĢleyiĢini
bozmaktadır. DeğiĢen sıcaklık tarımsal üretim döngüsünü olumsuz etkileyen dengesizlikler
yaratmaktadır. Bu durum bazı ürünlerin arzını azaltırken, artan nüfusun gıda ihtiyacını karĢılamak
amacıyla ithalat yoluna gidilmektedir. Dolayısıyla, bu çalıĢmanın çıkıĢ noktası, Türkiye’de gıda
ithalatının mekanizasyona bağlı verim özelliklerinden veya küresel ısınma ve nüfus artıĢının getirdiği
doğal Ģartlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusudur. Bu bağlamda, çalıĢmada mekanizasyon,
küresel ısınma ve nüfus ile tarımsal ithalat arasında uzun dönemli bir iliĢki olup olmadığı
araĢtırılmaktadır.
ÇalıĢmanın bir sonraki bölümünde konu ile ilgili literatür gözden geçirilmektedir. Üçüncü
bölümde veri kaynakları ve uygulanan ekonometrik yöntem açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde
ekonometrik analiz bulgularına yer verilmektedir. Son bölümde çalıĢmanın sonuçları
değerlendirilmektedir.
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Son yıllarda dünyanın bazı bölgelerinde gıda ve tarımsal ürün ithalatının artması önemli sosyal
ve ekonomik sorunlara neden olabilmektedir. Küresel gıda fiyatlarındaki artıĢ özellikle nüfusun
yüksek olduğu kentsel alanlarda sosyal sorunlara neden olmaktadır (Hendrix ve Haggard, 2015).
Kastner, Erb ve Haberl (2014) tarımsal mal ithalatçılarının genellikle düĢük verimlilikte ülkeler
olduklarını ve bu nedenle gelecekteki verim farklılıklarının ortadan kaldırılmasının, mevcut verim
farklılıklarının geçici olarak giderilmesine dayanan ticaret politikalarından daha önemli olduğunu dile
getirmiĢlerdir. Fader v.d. (2013), tüm dünya nüfusunun %16’sının tarımsal ürün talebini uluslar arası
ticaret yoluyla karĢıladıklarını ve özellikle Afrika ve Orta Doğu’da ekilebilir arazi artıĢı, daha az
kaynak kullanan ürünlerin üretimi ve verim artıĢı gerçekleĢmeden büyüyen bir nüfusun tarım ürünleri
talebi için uluslar arası ticaretin hacmini giderek daha geniĢleteceklerini bildirmektedir. Nitekim, Can
(2008) de dünyada nüfus artıĢının yanı sıra, kuraklıklarla düĢen üretim, azalan stoklar gibi faktörlerin
tüm dünyada gıda fiyatlarını artırdığını, bu faktörlerin etkisiyle Türkiye’nin hem gıda ithalat
miktarının hem de gıda ithalat değerinin arttığını bildirmiĢtir. Bayramoğlu ve Yurtkur (2015), 1999:22014:6 dönemi verileri ve VAR modeli kullanarak yaptıkları çalıĢmalarında Türkiye’de gıda
sanayinde fiyatları belirleyen en önemli etkenin dolar kuru olduğunu bildirerek, gıda sanayinde ithal
üretim faktörlerine olan bu bağımlılığın, dolar kurunun gıda sanayi fiyatları üzerinden yansımasıyla
tarımsal ürün fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtmektedirler. Bu bağlamda verimi artırmak sadece
Türkiye gibi geliĢen ekonomiler için değil, tüm dünya için büyük önem arz etmektedir. Gıda
ithalatının artıĢı, hem cari açığın geniĢlemesine, hem de gıda kaynaklı yoksulluğun artmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle tarımsal üretimin artması için üretkenliğin mekanizasyon yoluyla artırılması
gerekmektedir (Negrete, 2015). Türk tarımında yeni teknolojilere ve biyoteknolojik geliĢmelere uzak
durma veya bunları zararlı olarak görme eğilimi, tarımda teknoloji kullanarak verimi artırma ve artan
bir nüfusun protein ihtiyacını karĢılama olasılığını düĢürmektedir (Çetiner, 2017).
Literatürde özellikle sıcaklık artıĢı ve karbondioksit salınımının tarımsal üretim üzerindeki
etkileri ve nüfus artıĢının gıda güvenliği boyutu ile ilgili çalıĢmalar ağırlıkla öne çıkmaktadır. Yeterli
teknolojik geliĢmenin olmaması ve tarımsal ticarete müdahaleler getirilmemesi koĢulları altında
küresel ısınmadan kaynaklı iklim değiĢikliğinin 2050 yılında 4.2 Milyar insanı yetersiz beslenme
tehlikesiyle karĢı karĢıya bırakabileceği bildirilmektedir (Dawson, Perryman ve Osborne, 2016). 19502003 dönemini içeren geniĢ bir veri setini kullanan Dell, Jones ve Olken (2012) sıcaklık artıĢının
sadece tarımsal çıktıyı değil, sanayi üretimini, siyasi istikrarı ve genel ekonomik büyümeyi de
olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Tekeoğlu v.d. (2017) karbondioksit salınımını
küresel ısınma için temsili değiĢken olarak kullandıkları çalıĢmalarında 26 OECD ülkesinden oluĢan
panelde, 1999-2013 dönemi için karbondioksit salınımındaki bir birimlik artıĢın gıda tüketici
fiyatlarında 0.86 birimlik bir etki yarattığını Dinamik EKK (DOLS) yöntemi ile tahmin etmiĢlerdir. Bu
fiyat artıĢı özellikle gıda alanında giderek daha fazla ithalata bağımlı hale gelen ülkeler için büyük bir
tehdittir. Bayraç ve Doğan (2015) ARDL yöntemi ile Türkiye’de iklim değiĢikliklerinin tarım
sektörüne etkilerini inceledikleri çalıĢmalarında 1980-2013 döneminde tarımsal verimin GSYH
üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu saptamıĢ ve sıcaklık artıĢının tarımsal gayrisafi yurtiçi hâsılayı
(GSYH) etkilediğine dair bulgular elde etmiĢlerdir. Benzer bir sonuç BaĢoğlu ve Telatar (2012)
tarafından da bildirilmektedir.
3. VERİ VE METODOLOJİ
ÇalıĢmada kullanılan veri seti 1988-2015 dönemi yıllık verilerini içermektedir. ÇalıĢmada
bağımlı değiĢken olarak yıllık tarımsal ithalat değerinin GSYH’ya oranı kullanılmıĢtır. Yıllık tarımsal
ithalat ve GSYH değerleri BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) veritabanından sağlanmıĢ
ve oran hesaplanarak seri haline getirilmiĢtir. Bağımsız değiĢkenler olarak tarımsal mekanizasyonu
temsilen yıllara göre traktör sayıları, kentsel nüfus ve yıllık ortalama sıcaklık değerleri kullanılmıĢtır.
Traktör gerektiğinde takılan alet ve edevatlarla çok amaçlı olarak kullanılabildiğinden mekanizasyonu
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temsilen kullanılmıĢtır. Kentsel nüfusun gıda talebi daha fazla olduğundan, ithalat üzerindeki nüfus
etkilerini görebilmek için bu değiĢken çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir. Yıllık ortalama sıcaklık ise küresel
ısınma etkilerini temsilen kullanılmıĢtır. Yıllara göre traktör sayısı serisi TÜĠK (Türkiye Ġstatistik
Kurumu) veritabanından alınmıĢtır. Kentsel nüfus verileri FAO veritabanından sağlanmıĢtır. Yıllık
ortalama sıcaklık verileri ise Dünya Bankası’nın Ġklim DeğiĢimi Bilgi Portalı veritabanında bulunan
1988-2015 yıllarını kapsayan aylık verilerin ortalamaları alınarak elde edilmiĢtir.
Uygulamada ilk olarak serilerin birim kök içerip içermediği sınanmıĢ, sonrasında ise Pesaran,
Shin ve Smith (2001) tarafından geliĢtirilen ARDL Sınır Testi (Bounds Test) yardımıyla değiĢkenler
arasındaki uzun dönem iliĢki araĢtırılmıĢtır. Ardından DOLS yöntemi ile eĢbütünleĢme denklemi
tahmin edilmiĢ ve katsayılar yorumlanmıĢtır.
3.1. Birim Kök Testleri
Yöntemsel olarak ilk adım serilerin birim kök içerip içermediğinin sınanmasıdır. Serilerin
durağanlığı GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF-1989) ve Phillips-Perron (PP-1988) birim kök testleri
ile sınanmıĢ ve Tablo 2’de verilmiĢtir. Ġncelenen serilerin tümü hem sabitli, hem de sabitli ve trendli
modelde birinci farklarında durağandır.
Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları
ADF
C+T
IMVAG

C
I(1)

-5.49(0)*
[0.0007]
-5.57(0)*
[0.0006]
-3.25(0)***
[0.096]
-3.92(2)**
[0.0261]

TEMP
TRAC
URBP

PP

I(0)
I(1)
I(0)

-5.61(0)*
[0.0001]
-3.73(0)*
[0.0092]
-3.32(0)**
[0.0241]
-4.52(1)*
[0.0015]

C+T
I(1)
I(0)
I(1)
I(1)

-5.65(5)*
[0.0005]
-5.59(2)*
[0.0005]
-3.25(0)***
[0.096]
-4.08(5)**
[0.0183]

C
I(1)
I(0)
I(1)
I(1)

-5.82(5)*
[0.0001]
-3.68(1)**
[0.0103]
-3.32(0)**
[0.0241]
-2.78(2)***
[0.0747]

I(1)
I(0)
I(1)
I(1)

*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlılığı göstermektedir. ADF testi için parantez içindeki
değerler gecikme uzunluğu, PP testi için Newey-West aralıklarıdır. KöĢeli parantez içindeki değerler, olasılık
değerleridir. %10, %5 ve %1 anlam düzeyi için ADF kritik değerleri sabitli ve trendli model için sırasıyla -4.33,
-3.58 ve -3.22, sabitli model için sırasıyla -3.69, -2.97 ve -2.62’dir. %10, %5 ve %1 anlam düzeyi için PP kritik
değerleri sabitli ve trendli model için sırasıyla -4.33, -3.58 ve -3.22, sabitli model için sırasıyla -3.69, -2.97 ve –
2.62’dir.

3.2. Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL Bounds Test Yaklaşımı
DeğiĢkenler arasında iliĢkinin olup olmadığı belirlemek için kullanılan yöntemlerden biri ARDL
sınır testi, aĢağıda (1) numaralı regresyon denkleminde y bağımlı değiĢken ve k adet Xj’ler bağımsız
değiĢken olmak üzere ARDL sınır testi görülmektedir.
𝑝

∆𝑦𝑡 = 𝜃0 +

𝑘

𝑝

𝛾𝑖 ∆𝑦𝑡−1 +
𝑖−1

𝑝

𝛿𝑗 ,𝑖 ∆𝑋𝑗 ,𝑡−𝑖 + α0 𝑦𝑡−1 +
𝑗 −1 𝑖−0

α𝑗 ∆𝑋𝑗 ,𝑡−1 + 𝜀𝑡

(1)

𝑖−0

(1) denkleminde; 𝜀𝑡 , hata terimini; p, değiĢkenlerin gecikme uzunluğunu; 𝜃0 , sabit terimi ve
𝛾𝑖 , 𝛿𝑗 ,𝑖 , α0 , α𝑗 ilgili değiĢkenlerin katsayılarını temsil etmektedir. (1) numaralı regresyon modelinde
değiĢkenler arasında eĢbütünleĢme iliĢkinin var olup olmadığını belirlemek için F istatistiği kullanılır
ve değiĢkenler arasında sınır testine iliĢkin H0 hipotezi, α ‘ların sıfıra eĢit olduğunu gösteren
hipotezdir.
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Pesaran, Shin ve Smith (2001), tüm değiĢkenlerin I(0) ya da I(1) oldukları iki uç durum için
sırasıyla alt ve üst sınır tablo kritik değerlerini oluĢturmuĢlardır. Hesaplanan F istatistiği I(1) üst sınır
değerinden büyük çıkması durumunda değiĢkenler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisi vardır diyebiliriz.
Dolayısıyla testin uygulanabilmesi için değiĢkenlerin I(2) seviyesinin altında durağan olmaması
gerekmektedir. Aynı derecede durağan olmasalar dahi ARDL uygulanabilmesi için I(2) seviyesinin
altında durağan olmaları yeterlidir. Testin bir baĢka özelliği değiĢken sayısının az olmasında dahi
testin uygulanabilme yeteneğidir.
DeğiĢkenler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisi bulunursa değiĢkenler için uzun dönem esneklik
katsayılarının tahmini için aĢağıdaki ARDL modeli kullanılır.

𝑦𝑡 = ∅0 +

𝑝
𝑖=1 𝜃𝑖 𝑦𝑡−𝑖

+

𝑘
𝑗 =1

𝑞𝑗
𝜌 𝑋
𝑖=0 𝑗 ,𝑖 𝑗 ,𝑡−𝑖

+ 𝜀𝑡

(2)

(2) denkleminde, 𝜀𝑡 , hata terimini; p, bağımlı değiĢkenin gecikme uzunluğunu; 𝜌𝑗,𝑖 , j’ninci
bağımsız değiĢken bağımsız değiĢkenin gecikme uzunluğunu; ∅0 , sabit terimi ve 𝜃𝑖 , 𝜌𝑗,𝑖 ilgili
değiĢkenlerin katsayılarını ifade etmektedir. Bağımsız değiĢken Xj için uzun dönem esneklik katsayısı
∈𝑗 , (2) nolu denklemin parametreleri kullanılarak hesaplanır;

𝛽𝑗

𝑞 ,𝑗
𝑡 =1 𝜌 𝑗 ,𝑖
𝑝
1− 𝑖=1 𝜃 𝑗

(3)

Kısa dönem etkileri görmek için ARDL hata düzeltme modeli (ARDL-HDM) aĢağıda
gösterildiği gibidir.

∆𝑦𝑡 = 𝜋0 +

𝑝
𝑖=1 𝜆𝑖 ∆𝑦𝑡−1

+

𝑘
𝑗 =1

𝑞𝑗
𝜔 ∆𝑋𝑗 ,𝑡−𝑖
𝑖=0 𝑖

+ 𝜓𝐸𝐶𝑡−1 + 𝜀𝑡

(3)

(3) numaralı ARDL-HDM’de; EC, hata düzeltme terimini; 𝜋0 , sabit terimi; 𝜔𝑖 , 𝜆𝑖 ilgili
değiĢkenlerin katsayılarını ve 𝜓, modelin dengeye gelme hızını gösterir. EC aĢağıdaki uzun dönemden
denklemi olan (4)’den hesaplanır;

𝐸𝐶𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛼 −

𝑘
𝑗 =1 𝛽𝑗 𝑋𝑗 ,𝑡−𝑖

(4)

(4) numaralı ARDL-HDM’de ECt-1 hata düzeltme teriminin katsayısının, 0 ile -1 arasında bir
değer alması ve bu katsayının istatistiki olarak anlamlı olması gerekmektedir.
4. Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL Bounds Test Sonuçları
ARDL testi değiĢik düzeylerde durağan olan değiĢkenler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin olup
olmadığının araĢtırılmasına imkân verir. ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenlerin serileri ADF ve PP birim
kök testleri sonuçlarına göre aynı düzeylerde durağan olmadığından Pesaran-Shin-Smith (2001)
ARDL Bounds test yaklaĢımı kullanılmıĢtır. Bu yaklaĢıma göre eĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığından
söz edebilmek için test istatistiğinin Pesaran-Shin ve Smith (2001) tarafından belirtilen I(0) ve I(1)
kritik üst sınırlar değerlerinden büyük olması gerekmektedir. Eğer test istatistiği üst ve alt sınırlar
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arasında ise eĢbütünleĢme iliĢkisi belirsizdir, ancak eĢbütünleĢme yoktur Ģeklinde yorumlanır. Eğer
test istatistiği I(0) kritik değerinden küçükse eĢbütünleĢme iliĢkisi yoktur. Pesaran-Shin- Smith (2001)
testi uygulanırken, sınırlı örneklemden kaynaklı bilgi kaybı olmaması için gecikme uzunluğu 2 olarak
alınmıĢtır. ÇalıĢmada uygulanan Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL Bounds Test sonuçları Tablo 3’de
verilmiĢtir.
Tablo 3. Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL Bounds Test Sonuçları
Test İstatistiği
11.47438
Anlam Düzeyi
%10
%5
%1

I(0) Sınırı
2.37
2.79
3.65

I(1) Sınırı
3.2
3.67
4.66

Bulunan Bounds Testi istatistiği sonucu I(0) ve I(1) kritik sınır değerlerinden büyük
olduğundan değiĢkenler arasında uzun dönemli iliĢki olmadığı Ģeklindeki temel hipotez kabul
edilememektedir. Bu sonuçlara göre yıllık ortalama sıcaklık, traktör sayıları ve kentsel nüfus ile
tarımsal ithalat değeri arasında 1988-2015 yılları arasında uzun dönemli bir iliĢki olduğu söylenebilir.
Uzun dönem eĢbütünleĢme regresyonu ise Dinamik EKK (DOLS) yöntemi ile tahmin
edilmiĢtir. Saikkonen (1991) ve Stock ve Watson (1993)’a atfedilen DOLS yaklaĢımı, uzun dönemli
parametrelerin yansız ve içselliğin düzeltildiği tahminlerini elde etmek için ilk farkları alınmıĢ I(1)
tahmincilerin geçmiĢ ve gelecek değerlerini modele katarak parametrik bir ayarlama yapılması üzerine
kurulmuĢtur (Mehmood ve Shahid, 2014, Shahzad, vd. 2014). DOLS yaklaĢımının panel veri ile
yapılan çalıĢmalarda OLS(EKK) ve FMOLS (Fully-Modified OLS) yaklaĢımlarına göre sınırlı
örneklemlerde daha iyi sonuçlar verdiği bildirilmektedir (Kao ve Chiang, 2000). DOLS ile tahmin
edilen uzun dönemli eĢbütünleĢme denklemi aĢağıdaki gibidir:
IMVAG= -0.0020873+ 0.002713*TEMP-0.111582*TRAC+0.00286*URBP
(0.006)

(0.0006)

(0.009)

(0.0002)

[-3.64]

[4.36]

[-12.33]

[14.81]

(5)

olarak bulunmuĢtur. EĢitlikte bütün katsayılar %1 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. EĢitliğe göre uzun
dönemde bir derecelik sıcaklık artıĢı tarımsal ithalat değeri/ GSYH oranını yaklaĢık 0.0028 birim
artırmakta, kentsel nüfustaki bir kiĢilik bir artıĢ bu oranı yaklaĢık 0.003 birim artırmakta ve traktör
sayısındaki bir araçlık artıĢ tarımsal ürünler ithalatının GYSH’ya oranında 0.112 birimlik bir azalmaya
neden olmaktadır. Bu durum mekanizasyonun getirdiği verim etkilerinin uzun dönemde tarımsal
ürünler ithalatı için diğerlerine göre daha etkili bir faktör olduğuna iĢaret etmektedir.
Bu adımdan sonra bağımsız değiĢkenlerin her biri ve bağımsız değiĢkenlerin ikili
kombinasyonları ile bağımlı değiĢken ithalat değerinin GSYH’ya oranı arasındaki uzun dönemli
iliĢkiler yine Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL testi ile sınanmıĢtır. Sonuçlar Tablo 4’de
görülmektedir.
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Tablo 4. Tek Başına ve Kombinasyon Olarak Değişkenlerin Uzun Dönemli İlişkileri
Bağımsız Değişkenler
TEMP

Test İstatistiği
2.19

Sonuç
ĠliĢki yok.

TRAC

1.77

ĠliĢki yok.

URBP

2.63

ĠliĢki yok.

TEMP+TRAC

1.59

ĠliĢki yok.

TEMP+URBP

2.41

ĠliĢki yok.

TRAC+URBP

6.52

İlişki var.

Kritik Değerler
%10
I(0):3.02
I(1):3.51
%5
I(0):3.62
I(1):4.16
%1
I(0):4.94
I(1):5.58
%10
I(0):2.63
I(1):3.35
%5
I(0):3.10
I(1):3.87
%1
I(0):4.13
I(1):5.00

Bu sonuçlara göre ele alınan değiĢkenlerden hiçbiri tek baĢlarına tarımsal ürün ithalatındaki
artıĢa 1988-2015 döneminde etki etmemektedirler. Ancak nüfus artıĢı ve traktör sayısı bir arada
bağımsız değiĢken olarak alındığında tarımsal ithalatı uzun dönemde etkiledikleri görülmektedir.
Bununla birlikte, küresel ısınma ile birlikte değiĢen iklim Ģartlarının bazı dönemlerde çeĢitli ürünlerde
ithalat ihtiyacı doğurabileceği de ihtimal dâhilindedir. Bu bağlamda, ortaya çıkan bu durumun nedeni
çalıĢmanın veri mevcudiyetinden dolayı kısıtlı bir zaman aralığı için gerçekleĢtirilmesi ve yıllık veriler
kullanılması ile sıcaklıktaki değiĢmelerin dönemsel verim etkilerinin tam anlamıyla
değerlendirilememesi olduğu düĢünülmektedir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Küresel ısınma ve artan nüfusun getirdiği baskı tarımsal üretimde verimliliği tüm dünya için
önemli bir hale getirmiĢtir. Son yıllarda özellikle artan canlı hayvan ve karkas et ithalatı Türkiye’nin
tarımsal üretim alanında kendine yetebilen bir ülke konumundan uzaklaĢtığı tartıĢmalarını da
beraberinde getirmiĢtir. Bu çalıĢmanın temel sorusu tarımsal ürünlerde ithalat artıĢının temelinde
tarımsal mekanizasyondan kaynaklı üretkenlik artıĢının yetersiz kalmasının bir etkisi olup olmadığıdır.
Tarımsal mekanizasyonu temsilen traktör sayıları bağımsız değiĢken olarak alınmıĢ, tarımsal ithalata
etkisi olabilecek küresel ısınmayı temsilen yıllık ortalama sıcaklık ve gıda talebinin özellikle kentsel
alanlarda daha çok olduğundan hareketle yıllara göre kentsel nüfus diğer bağımsız değiĢkenler olarak
ele alınmıĢtır.
Deneysel çalıĢmada Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL Sınır Testi yaklaĢımı kullanılmıĢ ve sonuç
olarak, her üç bağımsız değiĢkenin bir arada olduğu modelde bağımsız değiĢkenler ile bağımlı
değiĢken olan tarımsal ithalat değerinin GSYH’ya oranı arasında uzun zamanlı bir iliĢki olduğu
görülmüĢtür. Ancak, değiĢkenler tek baĢlarına ve ikili kombinasyonlar olarak ele alınıp analiz
edildiğinde sadece kentsel nüfus ve traktör sayılarının bağımsız değiĢkenler olarak bulunduğu
modelde uzun dönemli eĢbütünleĢme iliĢkisi bulunmuĢtur. Bu durum küresel ısınmanın etkilerinin bu
iki değiĢken ile birlikte uzun dönemde anlamlı hale geldiğini göstermektedir. DOLS yöntemi ile
tahmin edilen eĢbütünleĢme regresyonunda traktör sayıları ile tarımsal ithalat değerinin GSYH’ya
oranı arasındaki ters iliĢki verimliliği artıracak olan mekanizasyonun doğru politikalarla
desteklenmesiyle tarım ve gıda alanında dıĢa bağımlılığın azalacağına iĢaret etmektedir.
ÇalıĢmanın veri mevcudiyeti nedeniyle kısa bir zaman dönemini ele alması elde edilen bulgulara
ihtiyatla yaklaĢılmasını gerektirmektedir. Tarımsal ürünlerdeki dönemsellik göz önüne alındığında
bazı ürünlerin dönemsel olarak artan veya azalan sıcaklıklara verebilecekleri değiĢik tepkiler de çeĢitli
tarım ürünlerinde ithalat yapılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, çalıĢmanın daha kısa zaman
aralıklarında (aylık) derlenmiĢ verilerle ve daha uzun yılları kapsayan bir dönemde yapılması, sınırlı

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

900

örneklemden kaynaklanan bilgi kayıplarını giderebilecek ve ele alınan iliĢkinin daha kolay ve kesin
anlaĢılmasına katkı sağlayabilecektir. Bunlara ek olarak fiyat, maliyet gibi değiĢkenlerin de eklenmesi
ekonomik açıdan daha kapsamlı ve daha tutarlı bir analizin yapılmasına yardımcı olacaktır.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK
DURUMLARININ İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Bircan EYÜP
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, bircaneyup@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALTUN
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, faltun@trabzon.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmada öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenmeye yönelik durumlarının farklı
değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma grubu Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi birinci sınıfta öğrenim
gören 207 (Kadın=156, Erkek= 51) öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri
‘Bilgi Toplama Formu’ ile elde edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı istatistik teknikleri ve KiKare testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarında cinsiyet ile
algılanan yabancı dil düzeyi (χ2= 8.51, sd= 2, p< .05) ve bilinen dil sayısı (χ2= 8.05, sd= 3, p<
.05) arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri
bölümleri ile algıladıkları dil seviyeleri (χ2= 9.18, sd= 8, p> .05) ve bilinen dil sayısı (χ2=
9.58, sd= 8, p> .05) arasında ise anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma grubunda
yabancı dil için hazırlık okuyan 11 kişi (%5.3) varken özel ders alanların sayısı 16’dır (%7.7).
Araştırma sonuçları literatür bulguları doğrultusunda tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğrenimi, öğretmen adayları, cinsiyet.
INVESTIGATION OF THEIR CONDITIONS RELATED TO FOREIGN LANGUAGE
LEARNING OF TEACHER CANDIDATES
ABSTRACT
In this study, it is aimed to examine into their conditions related to teacher candidates' foreign
language learning in terms of different variables. Survey method was used in the study. The
study group is comprised of 207 (Female = 156, Male = 51) teacher candidates who study in
the first grade of Fatih Faculty of Education at Karadeniz Technical University. The data of
the study was obtained with the Information Collection Form. Descriptive statistical
techniques and chi-square test were used in the analyzes. According to the results of the study,
there was a significant relationship between gender in the teacher candidates with the
perceived foreign language level (<2 = 8.51, sd = 2, p <.05) and the number of known
languages (χ2= 8.05, sd= 3, p< .05). It was determined that there was no significant
relationship between the students' departments with perceived language levels (s2 = 9.18, sd =
8, p> .05) and the number of known languages (d2 = 9.58, sd = 8, p> .05). While there are 11
people (5.3%) studying in the preparatory class for foreign language in the research
group,there are 6 people (7.7%) who took the private lessons.. The results of the study were
discussed in accordance with the literature findings.
Key Words: Foreign language learning, teacher candidates, gender.
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GİRİŞ
Yabancı dil öğrenimi 21. yüzyılın gereklilikleri arasında görülmektedir. Küreselleşen dünyada
pek çok alandaki yenilikleri takip etmek, diğer uluslarla iletişim kurabilmek ve kişisel gelişim
için bu beceriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ülkelerin çoğunun eğitim programlarında
yabancı dil derslerine farklı kademelerde de olsa yer verilmektedir. Türkiye’de de örgün
eğitimin her aşamasında yabancı dil dersleri zorunlu hale getirilmiştir. Yüksek öğretim
kurumlarında, 1983 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda yabancı
dil öğretimi ele alınmış ve bütün üniversitelerde zorunlu hale getirilmiştir. Böylece genel
olarak üniversitelerin birinci veya ikinci sınıflarında ortak zorunlu ders olarak İngilizce I ve
İngilizce II dersleri okutulmaktadır (Aydoslu, 2005 akt. Memduhoğlu ve Kozikoğlu, 2015:
185-186).
Üniversitelerin bireyi mesleğe ve hayata hazırlaması bakımından hem bireyin hem de
toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rolleri vardır (Gündüz, 2017). Bu bakımdan
bu kurumlardan mezun olacak kişilerin her anlamda donanımlı olmaları beklendiği gibi
yabancı dil açısından da belirli bir yeterliğe ulaşmış olmaları gerekir. Zira bilgi kaynaklarının
arttığı ve bilginin hızla yayıldığı bir dünyada bu gelişmelerden anında haberdar olabilen
bireyler bu ilerlemenin ve gelişmenin sağlayıcıları arasında yer alabilirler.
Bilhassa eğitim alanında günümüzdeki gelişmeleri takip edip sınıf ortamına aktarabilmek ve
öğrencileri bu sürece iyi bir şekilde hazırlayabilmek için öğretmenlere önemli görevler
düşmektedir. Bu bakımdan gelişmelerden anında haberdar olmak, dünyanın farklı yerlerindeki
öğretmenlerle işbirliğine giderek öğrencilere farklı dünyaları tanıtabilmek öğretmenlerin
yabancı dil bilmelerinin de günümüz dünyasında bir ihtiyaç hâline geldiğini göstermektedir.
Ayrıca farklı kültür ve dil gruplarından öğrencilerin bir araya geldiği eğitim kurumlarının da
sayısı giderek artmakta ve öğretmenler bu alanda zorluklar yaşamaktadır (Aykırı, 2017; Bulut,
Kanat Soysal ve Gülçiçek, 2018; Moralı, 2018). Bu durum üniversitelerin eğitim
fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenme konusunda
yaşadıkları eksikliği de ortaya koymaktadır. Ancak literatür incelendiğinde yapılan
çalışmaların daha çok yabancı dil öz yeterliği, kaygı ve tutumlar üzerinde yoğunlaştığı
görülmüştür. Öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenme çabaları ve bu konuya ilişkin algıları
ile ilgili çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Bu doğrultuda bu araştırmada öğretmen adaylarının
yabancı dil öğrenmeye yönelik durumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi, geçmişte ya da halen var olan
bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yöntemidir (Karasar, 2009:
77). Çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde öğrenim
gören 207 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına ait tanımlayıcı bilgiler tablo
1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Öğretmen adaylarına ait tanımlayıcı bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet

Lisans Programı

Hazırlık Alma
Durumları
Özel Ders Alma
Durumları
Bilinen Dil Sayısı

Algılanan Dil
Seviyesi

Kadın
Erkek
Türkçe Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Resim-İş Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Sıfır
Bir dil
İki dil
Üç dil
Kötü
Orta
İyi

f
156
51
65
60

%
75.4
24.6
31.4
29

39
30
13
11
196
16
191
82
78
39
8
33
92
82

18.8
14.5
6.3
5.3
94.7
7.7
92.3
39.6
37.7
18.8
3.9
15.9
44.4
39.6

Veri Toplama Aracı
Bilgi Toplama Formu: Bilgi formu ile öğrencilerin demografik özellikleri (cinsiyet),
öğrenim durumları (lisans programı) ve yabancı dile yönelik durumları (hazırlık alma
durumu, özel ders alma durumu, bilinen dil sayısı, algılanan dil seviyesi) hakkında tanımlayıcı
bilgiler elde edilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Bilgi toplama aracı araştırmacıların kendileri tarafından uygun ders saatlerinde sınıf
ortamlarında öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Adaylara yapılan uygulamanın amacına dair
kısa bir açıklama yapılmıştır.
Veriler SPSS 23 programı ile incelenmiştir. Bu doğrultuda tanımlayıcı istatistik teknikleri ile
öğretmen adaylarının özellikleri tespit edilmiştir. Adayların cinsiyetleri ve lisans programları
ile algıladıkları dil seviyesi ve bildikleri dil sayısı arasındaki ilişkilerin analizi için ki-kare
tekniği kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile bildikleri dil sayısı arasındaki ilişki
ki-kare istatistiği ile analiz edilmiş ve elde edilen bulgular tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre
öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile bildikleri dil sayısı arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (𝑥2=8, p<.05). Kadınların % 41.7’sinin bir, % 22.5’inin iki veya daha fazla dil
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bildiği; erkeklerin % 22.5’inin bir, % 23.5’inin ise iki veya daha fazla dil bildiği ortaya
çıkmıştır. Kadınların % 35.9’u ve erkeklerin % 51’inin hiçbir dil bilmediği görülmüştür.
Tablo 2. Cinsiyet ve bilinen dil sayısı arasındaki ilişki
Bilinen Dil Sayısı

N
%
N
%

Kadın
Erkek

Sıfır

Bir

56
35.9
26
51

65
41.7
13
25.5

İki ve daha
fazla
35
22.5
12
23.5

Toplam
156
100
51
100

𝑥 2=8.00 sd=3 P=.046

Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile algıladıkları dil seviyesi arasındaki ilişkinin analizinde
ki-kare istatistiği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 3’te sunulmuştur. Tablo
incelendiğinde öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile algıladıkları dil seviyesi arasında anlamlı
bir ilişki bulunduğu görülmüştür (𝑥2=8.51, p<.05). Kadınların % 15.4’ü dil seviyelerini iyi, %
50’si orta ve % 34.6’sı kötü olarak algılarken; erkeklerin % 17.6’sı kötü, % 27.5’i orta ve %
54.9’u kötü algılamaktadır.
Tablo 1. Cinsiyet ve algılanan dil seviyesi arasındaki ilişki

Kadın
Erkek

N
%
N
%

Algıladıkları Dil Seviyeleri
İyi
Orta
Kötü
24
78
54
15.4
50
34.6
9
14
28
17.6
27.5
54.9

Toplam
156
100
51
100

𝑥 2=8.51 sd=2 P=.014

Öğretmen adaylarının lisans programları ile bildikleri dil sayısı arasındaki ilişkiyi belirlemek
için ki-kare istatistiğinden yararlanılmış ve bulgular tablo 4’te gösterilmiştir. Buna göre
öğretmen adaylarının lisans programları ile bildikleri dil sayısı arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır (𝑥2=9.57, p>.05). Lisans programlarında herhangi bir yabancı dil bilmeyen
öğretmen adaylarının oranları % 50 Türkçe Öğretmenliği, % 38.5 Resim-İş Öğretmenliği, %
35 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, % 30.8 Müzik Öğretmenliği ve % 30 Fen Bilgisi
Öğretmenliği şeklinde sıralanmaktadır. Sadece bir yabancı dil bilen öğretmen adaylarının %
46.2’si Resim Öğretmenliği, % 46.2’si Fen Bilgisi Öğretmenliği, % 43.3’ü Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık, % 40’sı Müzik Öğretmenliği ve % 24.6’sı Türkçe Öğretmenliği
bölümlerinde öğrenim görmektedir. Öğretmen adaylarının iki veya daha fazla yabancı dil
bilenlerinin oranları ise % 30’u Müzik Öğretmenliği, % 24.6’sı Türkçe Öğretmenliği, %
23.1’i Fen Bilgisi Öğretmenliği, % 21.7’si Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve % 15.4’ü
Resim-İş Öğretmenliği şeklindedir.
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Tablo 5. Lisans Programı ile bilinen yabancı dil sayısı arasındaki ilişki
Bilinen Yabancı Dil Sayısı
İki ve daha Toplam
Sıfır
Bir
fazla
N
33
16
16
65
Türkçe
%
50.8
24.6
24.6
100
N
21
26
13
60
PDR
%
35
43.3
21.7
100
N
15
18
6
39
Resimİş
%
38.5
46.2
15.4
100
N
9
12
9
30
Müzik
%
30
40
30
100
N
4
6
3
13
Fen
Bilgisi
%
30.8
46.2
23.1
100
𝑥 2=9.57 sd=8 P=.296

Öğretmen adaylarının devam ettikleri lisans programları ile algıladıkları dil seviyeleri
arasındaki ilişki ki-kare istatiktiği ile analiz edilmiş ve elde edilen bulgular tablo 5’te
sunulmuştur. Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının lisans programları ile algıladıkları
dil seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir (𝑥 2=9.18, p>.05). Dil
seviyelerini iyi olarak algılayan öğretmen adaylarının lisans programlarına dağılımı % 23.3’ü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, % 16.9’u Türkçe Öğretmenliği, % 16.5’i Müzik
Öğretmenliği ve % 7.7’si Resim-İş Öğretmenliği şeklindedir. Fen Bilgisi Öğretmenliği
öğrencilerinden hiçbirinin dil seviyesini iyi olarak algılamadığı ortaya çıkmıştır. Dil
seviyesini orta olarak değerlendiren adayların % 51.3’ü Resim-İş Öğretmenliği, % 45’i PDR,
% 43.1’i Türkçe Öğretmenliği, % 40’ı Müzik Öğretmenliği ve % 5.8’i Fen Bilgisi
Öğretmenliğine devam etmektedir. Dil seviyelerini kötü olarak algılayan adayların ise %
43.3’ü Müzik Öğretmenliği, % 41’i Resim-İş Öğretmenliği, % 40’ı Türkçe Öğretmenliği, %
31.7’si Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve % 5.1’i Fen Bilgisi Öğretmenliği
programlarında eğitim almaktadır.
Tablo 4. Lisans programı ve algılanan dil seviyesi arasındaki ilişki
Algılanan Dil Seviyesi
Toplam
İyi
Orta
Kötü
N
11
28
26
65
Türkçe
%
16.9
43.1
40
100
N
14
27
19
60
PDR
%
23.3
45
31.7
100
N
3
20
16
39
Resim
%
7.7
51.3
41
100
N
5
12
13
30
Müzik
%
16.5
40
43.3
100
N
0
5
8
13
Fen
%
0
5.8
5.1
100
𝑥 2=9.1 8 sd=8 P=.327
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile bildikleri yabancı dil sayısı ve algıladıkları
dil seviyesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna karşın öğretmen adaylarının
öğrenim gördükleri lisans programları ile bildikleri yabancı dil sayısı ve algıladıkları dil
seviyesi arasında anlamlı farklar tespit edilememiştir.
Yabanı dil öğreniminde bireysel farklılıklar önemli rol oynar. Bilişsel biçimler, kişilik
unsurları, zekâ, ana dili seviyesi gibi farklılıkların yanı sıra cinsiyet faktörü de dil
öğreniminde bireysel farklılıklardan biri olarak kabul edilir (Cook, 2008; Griffiths, 2008).
Alanyazın incelendiğinde cinsiyet ve yabancı dil öğrenimi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok
çalışmaya rastlanmaktadır (Aydın, 2006; Durmuşçelebi, Bozgeyikli ve Çetinkaya, 2018;
Feery, 2008; Główka, 2014; Hanbay, 2013; Kızıltepe, 2003; Onursal Ayırır, Arıoğlu ve Ünal,
2012). Cinsiyet üzerine yapılan çalışmaların genelinde kadın öğrencilerin erkek öğrencilere
oranla hem genel hem de beceriler özelinde daha başarılı oldukları ortak sonucu ortaya
çıkmaktadır (Ay, 2014: 9). Bu çalışmada da elde edilen sonuçlar kadın öğretmen adaylarının
erkek öğretmen adaylarına oranla daha fazla yabancı dil bildikleri ve dil seviyelerinin daha iyi
olduğunu algıladıkları görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın bu sonuçları alanyazınla
benzerlik göstermektedir.
Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri lisans programları ile bilinen yabancı dil sayıları
arasında bir ilişki yoktur. Özellikle dil bölümü olan Türkçe Öğretmenliği ve üniversiteye giriş
puanı açısından daha yüksek olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencilerinin
dile ilgilerinin daha yüksek olacağı düşünülse de sonuçlar diğer bölümlerle bu bölümlerde
öğrenim gören öğretmen adayları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Hatta dil
eğitimi bölümü olan Türkçe öğretmenliğinde öğrenim görenlerin yarısının ikinci bir dil
bilmedikleri ortaya çıkan ilginç bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Alanyazın incelendiğinde
öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programlarla yabancı dil öğrenme durumlarını
karşılaştıran sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmaların daha ziyade öğretmen
adaylarının kullandıkları yabancı dil öğrenme stratejilerini ve derse yönelik tutumlarını, sınıf
kaygılarını belirlemeyle ilgili oldukları görülmültür (Pan ve Akay, 2015; Tok, 2007). Ancak
eğitim fakültelerine yönelik yapılan çalışmaların genellikle tek bir programdaki öğretmen
adaylarının yabancı dil durumları ile ilgili tutum ve akademik başarılarını tespit etmeye
yönelik oldukları görülmüştür (Genç ve Kaya, 2010; Saracaloğlu ve Varol, 2007).
Araştırma bulguları ışığında aşağıdaki öneriler getirilebilir:





Eğitim fakülterinde yabancı dil derslerinin bu ihtiyacı hissettirici ve giderici nitelikte
düzenlenmesi önerilmektedir.
Bu çalışma sadece öğretmen adayları üzerinde yapılmıştır. Hizmet içindeki
öğretmenler ve dil çeşitliliğinin olduğu bölgelerdeki öğretmenleri içeren çalışmalar
yapılabilir.
Öğretmenlerin dil öğrenme istekliliğini arttırıcı çalışmalara ağırlık verilebilir.
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TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMINA İLİŞKİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ İNCELEMESİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
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ÖZET
İş sağlığı ve güvenliği disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bu çalışmada kamu istihdamı
politikası çerçevesinde uygulanmakta olan toplum yararına çalışma programına ilişkin iş
sağlığı ve güvenliği uygulamaları ele alınmıştır. Dünya genelinde istihdamın artırılması,
işsizliğin azaltılması amacıyla aktif istihdam politikaları uygulamalarının ön plana çıktığı
görülmektedir (Aşkın, U., ve Özlem Aşkın, E., 2017). Bu çalışmanın amacı programın
uygulanmasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun
hangi ölçülerde uygulandığını tespit etmek ve bu konuya ilişkin bir bakış açısı
kazandırmaktır. Çalışma, hem eğitimin bir formu olarak sosyal hastalıkların (yoksulluğun)
tedavisinde; hem de piyasanın ihtiyaçlarının karşılanmasında çift yönlü bir işlev görmektedir
(Gün, S., 2013).
Türkiye’de 2008 yılı krizi sonrasında işsizlikle mücadele kapsamında uygulamaya konulan
Toplum Yararına Çalışma Programının (TYÇP) iş sağlığı ve güvenliği yönünden
değerlendirilmesinin yapıldığı bu anket çalışması, Gaziantep ilinde resmi bir kurumda
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilen 400 kişi ile yüz yüze
gerçekleştirilmiştir. Bu anket çalışmasında Likert Ölçekleme Modeli’nin Üç Düzeyli Cevap
Kategorisi ile yapılandırılmış iki seçenekli soru sorma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Elde
edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile değerlendirmeye tabi tutularak
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, TYÇP’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin çalışanlar için önemi
tartışılmıştır. Programın daha kalıcı ve sürdürülebilirliği için çözümler önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Likert Ölçekleme Modeli, TYÇP, TYP, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
İş Kanunu, İstihdam, SPSS.
ABSTRACT
Occupational health and safety is an interdisciplinary discipline. In this study, occupational
health and safety practices related to the work program for the benefit of the society
implemented within the framework of public employment policy are discussed. It is seen that
active employment policies have become prominent in order to increase employment and
reduce unemployment worldwide (Aşkın, U., and Özlem Aşkın, E., 2017). The aim of this
study is to determine the application of the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety
and the Law No. 4857 on the implementation of the program and to gain a perspective on this
issue. The study, both as a form of education in the treatment of social diseases (poverty); as
well as a double-sided function in meeting the market's needs (Gün, S., 2013).
In Turkey, implemented within the scope of the fight against unemployment after the crisis of
2008, Community Benefit Study Program (under this program) occupational health and this
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survey it conducted the assessment in terms of safety, Gaziantep in an official institution in
the Community Benefit Program (CIP), which were conducted face to face with 400 people
employed . In this survey, Likert Scaling Model 's Three - Level Response Category was used
and two - option questioning methods were used together. The data were evaluated by using
SPSS package program. In conclusion, the importance of Occupational Health and Safety in
TYÇP was discussed. Solutions have been proposed for a more permanent and sustainability
of the program.
Keywords: Likert Scaling Model, under this program, TYPE, Occupational Health and
Safety Law, Labor Law, Employment, SPSS.
1.GİRİŞ
12/03/2013 ve 28585 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliğinde Toplum Yararına Program (TYP;) İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya
yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin
gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında problem yaşanan işsizlerin çalışma
alışkanlığından ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını
amaçlayan ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan
program olarak tanımlanmaktadır.
İşsizlik, insanoğlunun en büyük problemleri arasında yer alıp bulunulan ortamın ekonomik
yapısına göre şekillenmektedir. Burada geçici gelir desteği ifadesi iş sağlığı ve güvenliği
kültürünün olumlu yönde netice vermesine mani olmaktadır. Çalışanlar ve İŞKUR üzerinden
hizmet alımı gerçekleştiren kurumlar bu sürecin kısa ve geçici olmasından dolayı kişisel
koruyucu donanım, eğitimler, periyodik sağlık muayeneleri, … gibi iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarını angarya olarak görmektedirler. İşin devamlı olmaması iş sağlığı ve
güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Aynı yönetmeliğin 66. Maddesinin 4. Fıkrasında “Bir katılımcı TYP’ den en fazla yirmi dört
ay yararlanabilir.” ibaresiyle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oturmasına bir nebze de olsa
olumlu yönde katkı sunduğu düşünülebilir. Kast edilen çalışma mühletinin arttırılması da belli
bir tecrübe ve araştırmanın neticesi olduğu kanaatini taşımaktadır. Araştırmalar ve saha
denetimleri ile yüz yüze görüşmeler neticesinde İŞKUR üzerinden hizmet alımıyla çalıştırılan
personellerden alınan geri dönütlerin en büyüğünü işin devamlı olması talebi oluşturmuştur.
Ekonomik düzeyi yüksek olsun veya düşük olsun işsizlik her ülkenin huzur ve refah düzeyini
belirlerken, bu çerçevede oluşturulan istihdam politikaları da büyük bir öneme sahiptir.
İstihdam problemlerini gidermek için yapılan plan ve programlarda maalesef iş sağlığı ve
güvenliğine gereken önem verilmemektedir. Çalışanın ve işverenin güvenlik politikalarını
belirleyen iş sağlığı ve güvenliği kültürü önemsenmeyince hem istihdamda hem de işgücü
veriminden istenen netice alınamamaktadır. Kayıt dışı çalışma; uygun kişisel koruyucu
ekipman bulundurmama, ücret düşüklüğü, iş kazası, meslek hastalıkları, bilgisizlik, … gibi
problemler iş sağlığı ve güvenliği öneminin anlaşılmamasından dolayı ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de Toplum Yararına Çalışma Programı uygulamaları ilk dönem olarak 1990’lı
yıllarda özelleştirme süreci ile birlikte uygulanan Dünya Bankası Finansmanlı program, ikinci
dönem olarak 1999 depremi sonrasında uygulanan program ve üçüncü dönem olarak 2008
kriz sonrasında işsizlik sigortası fonundan karşılanan toplum yararına çalışma programı
şeklinde tasnif edilebilir ( Erikli, S., ve Bayat B., 2016). İşsizliğin ve kayıt dışılığın artması
sadece ekonomik boyutu değil aynı zamanda sosyal ve kültürel boyutu da olumsuz yönde
etkilemektedir. Böylece Türkiye’ de istihdam sorununun boyutları olan; hızlı teknolojik
gelişmeler, mesleki eğitim ve işgücü piyasası arasındaki uyumsuzluklar, modern sanayinin
gelişmesi ile birlikte meydana gelen ihtiyaçlara işgücü niteliğinin cevap verememesi, yabancı
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sermayenin yetersizliği, özel ve kamu sektörlerindeki yatırımların yeterli düzeyde
arttırılamaması, sermaye yetersizliği, yüksek nüfus artışı, … gibi sorunlardan dolayı iş sağlığı
ve güvenliği kültürü tam olarak şekillenememektedir. Bu unsurların iyileştirilmesi için eğitim
düzeyine ve tecrübeye bakmadan gerekli eğitimlerin çalışanlara empoze edilmesi ile
sağlanacağı kuşkusuzdur.
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 67. Maddesinde Toplum Yararına Program
kapsamında istihdam edilecek olanlar için; kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış
olmak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)
şeklinde şartlar belirlemiştir. Toplum yararına çalışma programı (TYÇP) 31/12/2008' de
yürürlüğe giren Türkiye İş Kurumu İş Gücü Uyum Hizmetleri yönetmeliğiyle yasal zemin
oluşturulmuştur. İŞKUR Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edilen çalışanlara
ödenen ücretler asgari düzeyde olup yapılan ödemeler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan
karşılanmaktadır. Fon'dan yapılan ödemeler asgari ücret, vergi ve diğer yasal kesintilerdir.
12/03/2013 tarihinde Aktif İşgücü Hizmetleri yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle İşgücü
Uyum Hizmetleri yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır (Karakuş, G., 2016).
İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yayımlamış olduğu Toplum Yararına
Program Genelgesi (2013/1)’ nin 10. maddesinde yüklenicinin sorumluluklarına değinirken
(12) maddesindeki “TYP sırasında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almak,
buna ilişkin tüm araç ve gereçleri bulundurmak, iş kazası ve meslek hastalıklarında resmi
kurumlara yapılması gerekli olan bildirimleri süresi içerisinde yapmak yüklenicilerin
sorumluluğundadır. Yükleniciler iş kazasının meydana gelmesi durumunda resmî kurumlara
yapılması gereken bildirimleri süresi içerisinde yapmakla ve durumu İl Müdürlüğüne
bildirmekle yükümlüdür.” ifadesine istinaden iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yükleniciye
yani hizmeti alan kuruma yüklenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği ülkenin; ekonomisinin
gelişmişlik düzeyi, sosyal yapısı, sağlık sistemi, sanayileşme düzeyi, eğitim sistemi ve düzeyi
gibi pek çok faktörle doğrudan ilişkili olup herkesin ortak sorumluluğudur (Gerim, İ., 2013).
İş sağlığı ve güvenliği dünya’ nın en önemli olgularından biri haline gelmiştir. İnsanoğlu
geçimini sağlamak için üretmek, üretmek için de çalışmak zorundadır. Bu yüzden çalışma
sürecinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi her kesimin vicdani
sorumluluğundadır. Kısa dönemli olsun uzun dönemli olsun çalışma sisteminin insana değer
veren bir alt yapıyla kurulması sağlanmalıdır. Çalışma sisteminin ve şartlarının insan haklarını
temel alarak şekillendirilmesi kültürel bir düzeye çıkarılması iş sağlığı ve güvenliğinin
gereğidir. Son dönemlerde ülkelerin gelişmişlik düzeyi kendi vatandaşlarına vermiş olduğu
değer ile ölçülmektedir. İnsanoğlu için hayatından daha değerli bir olgu yoktur. Aslında her
canlı değerli bir olguya sahiptir. Bu olgu iş sağlığı ve güvenliği ile güvence altına alınmaya
çalışılmıştır. Ülkelerin çalışma hayatındaki gelişmişlik düzeyi iş kazaları ve meslek
hastalıkları ile oranlanır hale gelmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği
olgusunda anlamlı farkındalık oluşturmak için her işin başı olan eğitim sürecinin zamanında
ve yerinde uygun materyallerle aktarılması gerekir.
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 65. Maddesinde de Toplum Yararına Programın
uygulanabileceği alanlar, Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işleri
yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park
düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı ve erozyon engelleme çalışmaları şeklinde belirlenmiş ve
bu kapsamda bir sınırlılık getirilmiştir. Bu sınırlılık hem istihdamı hem de iş sağlığı ve
güvenliğinin kapsamını sınırlandırmaktadır. Sınırlama çalışma sahasını daralttıkça iş sağlığı
ve güvenliği gereği aktarılması gereken bilinci de sınırlayacağı söylenebilir.
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Kapsamın genişlettirilmesi ile her sahada güvenlik bilincinin oturtulması sağlanabilir. Bu
uygulama istihdamı geliştiren uzun soluklu programlar ve standartlara uygun olarak çizilmiş
olan planlar çerçevesinde yürütülebilir. Toplum Yararına Çalışma Programı ile; özelleştirme
ve ekonomik reform programları sebebiyle işlerinden çıkarılan işçiler ile kapsama dahil
ikincil işsizlerden kültürel mirasın, çevrenin ve kamusal alt yapının korunması, sosyal
yardımlaşma, … vb. alanlarda çalışmak isteyenlere en fazla 6 ay (24 ay (RG-27/9/201730193) olarak değiştirilmiştir) süreyle geçici iş imkânı sağlanmaktadır. Bu program
katılımcılara geçici iş imkânları sunarak onları belli bir süre için maddi olarak destekler ve
ayrıca katılımcılar bu sayede çalışma ortamına alışarak mesleğin tecrübesini ve disiplinini
elde etmiş oluyor. TYÇP hizmetleri sonunda, bu hizmetlerden yararlandırılan katılımcıların
asgari %10’unun hizmet sağlayıcı tarafından bir işe yerleştirilmesi zorunlu kılınmıştır
(Alabaş, A., 2007).
2. AMAÇ
Bu çalışmanın asıl amacı; TYP kapsamında istihdam edilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
bilgi ve tutum düzeylerini belirlemektir. İş güvenliği yönünden kapsamlı bir incelemenin
yapılması ve bilinçlendirme gayesiyle çalışanlarda güvenlik kültürünün oluşmasına yardımcı
olarak kısmen de olsa sağlanan istihdamlarda gerekli olan önlemlerin iş güvenliği bünyesinde
alınmasını sağlamak ve bu şartlarda çalışanların problemlerine ayna tutmaktır. Kamu
istihdamı politikası çerçevesinde uygulanmakta olan toplum yararına çalışma programı
kapsamında istihdam edilen çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ele
alınmasını sağlamak ve bu tür programlar sayesinde işsizlikle mücadele edilirken iş sağlığı ve
güvenliği kültürünün de unutulmaması gerektiği değerlendirilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliğinin Kanunu; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin
işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına
faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır (Kılkış, İ., 2013).
İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması sadece işveren veya çalışana bağlı değildir. Bu
sistem üç ana unsur üzerine temellendirilmiştir. Bu çarklardan biri sorumluluğunu yerine
getirmediği durumda veya görevini aksattığı durumda güvenlik kültürü istenen amaca hizmet
etmemiş olur. İşsizlik, enflasyon ve yoksulluk, kayıt dışı istihdama neden olan en temel
sorunlardan sadece bir kaçıdır. İşsizlik ve enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, kayıt dışı
istihdamda da artış gözlemlenmektedir. Kayıt dışılık ise iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yok
saymaktadır. Kayıt dışı istihdam neticesinde iş güvenlik kültürü büyük bir yara almakta ve
sistemin oturmasına mani olunmaktadır. Kayıt dışılığın iş sağlığı ve güvenliğine vermiş
olduğu zararları; iş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtlarının tutulamaması, maddi ve
manevi tazminat hakkının kaybı, uygun kişisel koruyucu donanımların sağlanmaması,
eğitimlerin verilmemesi, liyakat kaybı, … şeklinde sıralamak mümkündür. Günümüzde sosyal
güvenlik sisteminin iyi yönetildiği gelişmiş ülkelerde bile sosyal güvenlik sistemlerinde daha
iyi hizmet vermek amacıyla değişikliklere gidilmektedir. Devletin verdiği hizmetlerden
memnuniyetin yüksek olması çalışanların kayıtlı olmalarına da etki edebilmektedir (SGK,
2018).
3. MATERYAL VE METOD
Veri toplama aracı olarak 5 adet demografik soru, 25 adet üçlü likert soru ve 30 kategorik
soru olmak üzere toplamda 60 soruluk bir anket tekniği kullanılmıştır. iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinden sonra işyeri hekimi tarafından verilen sağlık eğitimlerinden önce yapılmış olan
ankette elde edilen veriler SPSS istatistik paket programına aktarılarak analiz edildi. Anket
soruları çalışanın iş güvenliği bilinç ve tutumunu ölçebildiği gibi çalışanları bilinçlendirecek
nitelikteki sorulardan oluşmaktadır. Araştırma yaklaşık üç aylık bir süreç içerisinde yapılmış
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ve SPSS paket programının veri tabanına aktarılmıştır. Tanımlayıcı ve istatistiksel teknikler
kullanılarak analiz edilen bu çalışma; Türkiye’nin Gaziantep ilinde İŞKUR’ un Toplum
Yararına Çalışma Programı kapsamında faaliyet gösteren ve bir kamu kurumunda istihdam
edilen N=400 çalışan üzerinde yapılan bir araştırma ile sınırlandırılmıştır. Çalışanların eğitim
düzeyinin düşük olması, ankete katılmak istememeleri ve sektörel bazlı bazı problemler
mevcut kısıtlamalar olarak gösterilebilir.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi kapsamında; betimleyici istatistikler, güvenilirlik
analizi ve Bağımsız T testinden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre TYP kapsamında
istihdam edilen çalışanların iş güvenliği bilinç seviyelerinde pozitif bir yükseliş gösterildiği
söylenebilir. Tüm katılımcılar basit rassal yöntem (basit rastgele örneklem almanın ana
prensibi her bir ana kütle elemanının aynı olasılıkla örneğe girebilmesidir) ile rast gele
seçilmiştir. Katılımcılardan kendilerini ifşa edecek bilgiler talep edilmemiş ve kimlik bilgileri
gizli tutulmuştur.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Betimleyici istatistik verilerine göre; katılımcıların % 86’ sı erkek (n=344), % 14’ ü kadın
(n=56)’ dır. Katılımcıların medeni durumlarına göre % 8,8’i Bekâr (n=35), % 80,8 Evli
(n=323), % 6,5’ inin eşi vefat etmiş (n=26) ve % 4’ nün de Boşanmış (n=16) olduğu tespit
edilmiştir. Eğitim düzeylerine göre; % 12’si Okuryazar değil (n=48 kişi olup bunlar okuma
yazma bilenler eşliğinde yüz yüze anket verilerini doldurmuştur), % 20,8’i Okuryazar (n=83),
% 57,3’i ilköğretim mezunu (n=229), % 8’i lise mezunu (n=32), % 1,3’ ü Yüksekokul
mezunu (n=5) ve % 0,8’i Lisans (n=3) mezunudur. Yaş ortalamaları ise; % 15’i 18-35 yaş
aralığında (n=60), % 38’i 36-55 yaş aralığında (n=152), % 43,5’ i 56-65 yaş aralığında
(n=174), % 4,5’ i 65 yaş ve üzerinde (n=14) olduğu görülmüştür.
Yaş ve cinsiyetin istatistiki verilerine göre ise; 18-35 yaş aralığında; 49 erkek ve 11 kadın, 3655 yaş aralığında; 131 erkek ve 21 kadın, 56-65 yaş aralığında; 150 erkek ve 24 kadın
bulunurken 65 yaş ve üzeri ise sadece 14 erkek çalışandan oluşmaktadır. Serbestlik derecesi
(df) ise; 398 şeklinde bulunmuştur.
Cronbach Alfa katsayısı bireysel puanların k soru içeren bir ölçekte sorulara verilen
cevapların toplanmasıyla bulunduğu durumlarda soruların birbirleriyle benzerliğini,
yakınlığını ortaya koyan bir katsayıdır. Genellikle Likert ölçeği Q-Tipi ölçek türlerinde
uygulanır ve 0 ile 1 arasında değerler alır. Katsayının 1’e yakın değer alması ilgili ölçeğin
tutarlı ve güvenilir olduğunu gösterir (Sönmez ve ark., 2017). Sorular arasında negatif
korelasyon varsa Cronbach Alfa Katsayısı da negatif çıkar. Alfa’nın negatif çıkması,
güvenirlik modelinin bozulmasına neden olur. Çünkü bu durumda ölçeğin toplanabilirlik
varsayımı bozulmuş ve ölçek toplanabilir ölçek olmaktan çıkmış olur. Alfa katsayısının
bulunabileceği aralıklar ve buna bağlı olarak da ölçeğin güvenirlik durumu şu şekilde ifade
edilmektedir.
a)
b)
c)
d)

0,00
0,40
0,60
0,80

≤
≤
≤
≤

α
α
α
α

< 0,40 ise ölçek güvenilir değildir,
< 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir,
< 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir,
< l,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.

TYP kapsamında hazırlanan anketin güvenilirlik analizini yaptığımızda; Anket verilerine
ilişkin güvenilirlik analizinde Cronbach’s Alpha Değeri 0,846 olarak bulunmuştur. Anket
verilerinin analizine (N=400) istinaden bulunan Cronbach’s Alpha Değeri 0,846 olup; 0,80 ile
1,00 arasında olduğu için yüksek güvenilir bir ölçek olduğu anlaşılmıştır. Bu da yapılan
anketin yüksek tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.
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İş güvenliği bilinç seviyelerinde herhangi bir fark olup olmadığını gözlemlemek için
Parametrik Olan Bağımsız Örneklem T Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 (%5)
olarak kabul edilmiş ve veriler % 95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Parametrik Olan
Bağımsız Örneklem T Testi için “İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci Cinsiyete Göre farklılık
göstermekte midir?” sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Bu soru Parametrik test olan
Bağımsız örneklem T testi veya Parametrik olmayan Mann - Whitney U testi ile
çözülebilmektedir. Bu durumda iki seçenek ortaya çıkmaktadır. Birinci seçenek cinsiyet ikinci
seçenek ise anketteki bilinç ölçme sorularıdır. Bu iki testten hangisinin kullanılacağına karar
vermek için iki durum söz konusu olmaktadır.
Birinci durum; parametrik testi uygulayabilmek için N>30 olmalıdır. Bu durum her iki
cinsiyet durumu için de geçerlidir. Yani hem bayan hem de erkek deneklerin sayısının 30’ dan
büyük olması gerekmektedir. İstatistik tablosundan elde edilen veriler (N=400 kişi)
çerçevesinde değerlendirilerek erkek sayısı 344, bayan sayısı 56 olduğu için birinci durum
sağlanmıştır.
İkinci durum; verilerin normal dağılıp dağılmadığını test etmektir. Bunun için tek örneklem
kolmogrov-silmov F testi uygulanmıştır. Grup varyanslarının homojenliği için uygulanan F
testi (levene’nin homojenlik testi) neticesinde test dağılımı normal olduğu elde edilerek ikinci
durumda sağlanmıştır.
Bu iki durumun sağlanması neticesinde parametrik olan Bağımsız Örneklem T testinin
verilere uygun olduğu kararlaştırılmıştır. Yukarıda ifade edilen soruya ilişkin olarak boş
hipotez şu şekilde oluşturulmuştur;
H0: Cinsiyete göre İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci(farkındalığı) aynıdır.
Boş hipoteze istinaden H1 denencesi de;
H1: Cinsiyete göre İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığı birbirinden farklıdır.
şeklinde belirlendikten sonra test gerçekleştirilmiştir. ( Testi yapmak için sırasıyla; a)Analyze,
b)Compare Means, c) İndependent Samples T Testi seçilir.) Açılan tabloda faktör bölümüne
cinsiyet, test değişkenleri bölümüne de bilinç ölçme soruları aktarılarak Tablo 1’ deki veriler
elde edilmiştir.

Medeni Haliniz
Yaşınız

Engel Durumunuz
Eğitim Durumunuz
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Ortalama Standart
Hata

Standart Hata

N

Ortalama

Cinsiyet

Tablo 1: Grup İstatistikleri

Erkek

344

2.06

0.53

0.03

Kadın

56

2.05

0.72

0.10

Erkek

344

2.38

0.78

0.04

Kadın

56

2.23

0.76

0.10

Erkek

344

1.82

0.39

0.02

Kadın

56

1.88

0.33

0.04

Erkek

344

2.69

0.87

0.05
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Anlam
Eşitliği için ttesti
(Varyanslar
eşit sayıldı)
t

p

0.06

0.96

1.28

0.20

-1.06

0.29

0.31

0.76
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Kadın

56

2.64

0.98

0.13

Erkek

344

2.01

0.90

0.05

Kadın

56

2.07

0.87

0.12

Erkek

344

1.17

0.48

0.03

Kadın

56

1.21

0.53

0.07

Erkek

344

1.87

0.92

0.05

Kadın

56

1.89

0.85

0.11

Erkek

344

1.15

0.46

0.02

Kadın

56

1.20

0.52

0.07

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimi her yıl

Erkek

344

1.12

0.41

0.02

verilmelidir

Kadın

56

1.14

0.40

0.05

İşe başlama eğitimi işi tanımam için bana çok

Erkek

344

1.26

0.58

0.03

yardımcı oldu

Kadın

56

1.27

0.59

0.08

İŞKUR personeli olduğum için dışlandığımı

Erkek

344

1.72

0.89

0.05

hissediyorum

Kadın

56

1.54

0.81

0.11

Erkek

344

2.21

0.93

0.05

Kadın

56

2.23

0.87

0.18

Verilen işlerin yapılması için bize tanınan süreler

Erkek

344

1.97

0.94

0.05

yeterlidir

Kadın

56

2.09

0.94

0.13

Erkek

344

1.23

0.55

0.03

Kadın

56

1.14

0.40

0.05

TYÇP kapsamında kamuda çalışmaktan

Erkek

344

1.27

0.56

0.03

memnunum

Kadın

56

1.21

0.53

0.07

Erkek

344

2.23

0.89

0.05

Kadın

56

2.27

0.84

0.11

Erkek

344

1.42

0.74

0.04

Kadın

56

1.70

0.91

0.12

İş ile ilgili problemlerimizi aktaracak ilgili

Erkek

344

1.65

0.85

0.05

sorumlularımız vardır

Kadın

56

1.96

0.95

0.13

Aldığımız İSG eğitimlerinin evimizde de

Erkek

344

1.34

0.65

0.03

farkındalık oluşturduğunu hissediyorum

Kadın

56

1.39

0.73

0.10

Bu iş sahasında öğrendiğim İSG kurallarını başka

Erkek

344

1.31

0.63

0.03

işyerinde de kullanabilirim

Kadın

56

1.21

0.53

0.07

İSG talimatnamesinin okudum ve kurallarına

Erkek

344

1.26

0.58

0.03

uyarak gereğini yerine getiriyorum

Kadın

56

1.23

0.60

0.08

Erkek

344

1.88

0.87

0.05

Kadın

56

1.86

0.77

0.10

İşyerinde bir problem yaşadığımda yazılı olarak

Erkek

344

2.06

0.90

0.05

dile getiriyorum

Kadın

56

2.34

0.86

0.11

İşyeri hekimlerinin ilaç yazmaları (E-Reçete

Erkek

344

1.77

0.90

0.05

sisteminden) işimizi çok kolaylaştırdı

Kadın

56

1.95

0.96

0.13

Mesleğime uygun işte çalıştırılıyorum
İşim sigortalı olduğu için memnunum
Belediye amirleri bize çok yardımcı oluyor
Meslek eğitimi benim için çok önemlidir

Çalışma saatlerimiz standartlara uygundur

Sendikal faaliyetler olmalıdır

Çalışma sahamızdaki görev dağılımı adildir
Çalışma sahamızın İSG hizmetlerinden memnunum

Haftada 45 saat çalışmak bana çok fazla geliyor
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-0.50

0.62

-0.70

0.49

-0.18

0.85

-0.66

0.51

-0.35

0.73

-0.04

0.97

1.42

0.13

-0.19

0.85

-0.92

0.36

1.17

0.15

0.66

0.51

-0.30

0.76

-2.45

0.04

-2.51

0.02

-0.55

0.58

1.08

0.22

0.28

0.78

0.14

0.87

-2.20

0.02

-1.37

0.17
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İşyerinde KKD (Kişisel Koruyucu Donanım)' lar

Erkek

344

2.07

0.89

0.05

eksiksiz veriliyor

Kadın

56

2.09

0.86

0.11

TYÇP kapsamında verilen izin haklarımız

Erkek

344

2.04

0.89

0.05

uygundur

Kadın

56

2.05

0.84

0.11

İşe geliş ve gidişlerimizde ulaşım problemi

Erkek

344

1.49

0.78

0.04

yaşıyoruz

Kadın

56

1.45

0.76

0.10

Ara dinlenme sürelerimi uygun şekilde

Erkek

344

1.91

0.90

0.05

kullanabiliyorum

Kadın

56

1.68

0.79

0.105

Erkek

344

2.04

0.84

0.04

Kadın

56

2.20

0.80

0.11

Erkek

344

1.90

0.42

0.02

Kadın

56

2.02

0.30

0.04

Erkek

344

1.65

0.57

0.03

Kadın

56

1.84

0.60

0.08

Erkek

344

1.51

0.64

0.03

Kadın

56

1.50

0.63

0.08

Erkek

343

1.48

0.60

0.03

Kadın

56

1.55

0.66

0.09

Erkek

344

1.49

0.66

0.04

Kadın

56

1.41

0.63

0.08

Erkek

344

1.75

0.59

0.03

Kadın

56

1.77

0.54

0.07

Erkek

344

1.85

0.55

0.03

Kadın

56

1.93

0.46

0.06

KKD’ ler ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikte

Erkek

344

1.93

0.71

0.04

midir?

Kadın

56

1.91

0.64

0.09

Erkek

344

1.85

0.66

0.04

Kadın

56

1.96

0.60

0.08

Erkek

344

1.77

0.66

0.04

Kadın

56

1.63

0.62

0.08

SGK Hizmet dökümünden hiç sigortalarınızı takip

Erkek

344

1.76

0.65

0.03

ediyor musunuz?

Kadın

56

1.71

0.56

0.07

Erkek

344

1.87

0.59

0.03

Kadın

56

1.95

0.48

0.06

İşyerinizdeki yangın söndürme tüplerinin yerlerini

Erkek

344

1.75

0.62

0.03

biliyor musunuz?

Kadın

56

1.79

0.65

0.09

Yangın söndürme tüpünü kullanmasını biliyor

Erkek

344

1.62

0.65

0.03

musunuz?

Kadın

56

1.66

0.61

0.08

Yangın söndürme tüpü evinizde veya arabanızda

Erkek

344

1.71

0.63

0.03

var mı?

Kadın

56

1.79

0.59

0.08

Ramak kala olaylarını bildiriyorum
Eski Hükümlü müsünüz?
Mesleki eğitim aldınız mı?
Temel işe başlama eğitimi aldınız mı?
Doktorunuzu tanıyor musunuz?
İSG uzmanınızı tanıyor musunuz?
Aldığınız ücret yeterli midir?
Çalışma saatleriniz uygun mu?

Ramak Kala olaylarınızı hiç bildirdiniz mi?
E – Devlet Kapısını hiç kullandınız mı?

ALO 170 hattını hiç aradınız mı?
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-0.15

0.88

-0.12

0.90

0.40

0.69

1.84

0.05

-1.32

0.19

-1.93

0.02

-2.33

0.02

0.09

0.92

-0.80

0.42

0.88

0.38

-0.18

0.86

-0.98

0.27

0.19

0.85

-1.20

0.20

1.50

0.13

0.55

0.58

-0.90

0.30

-0.43

0.67

-0.45

0.65

-0.85

0.39
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İlkyardım dolabı veya çantasının yerini biliyor

Erkek

344

1.72

0.62

0.03

musunuz?

Kadın

56

1.75

0.64

0.08

Erkek

344

1.73

0.61

0.03

Kadın

56

1.70

0.60

0.08

İlkyardım dolabını veya çantasını kullanabiliyor

Erkek

344

1.68

0.63

0.03

musunuz?

Kadın

56

1.70

0.57

0.08

Erkek

344

1.63

0.61

0.03

Kadın

56

1.68

0.61

0.08

Erkek

344

1.79

0.52

0.03

Kadın

56

1.79

0.53

0.07

Erkek

344

1.74

0.56

0.03

Kadın

56

1.77

0.57

0.08

Çalıştığınız işyerinin tehlike sınıfını biliyor

Erkek

344

1.70

0.64

0.03

musunuz?

Kadın

56

1.75

0.64

0.08

Erkek

344

1.26

0.55

0.03

Kadın

56

1.29

0.56

0.07

İşveren tarafından toplu taşıma imkânı sağlanmış

Erkek

344

1.85

0.54

0.03

mı?

Kadın

56

1.88

0.47

0.06

Yemekleriniz uygun şekilde ve zamanında veriliyor Erkek

344

1.67

0.64

0.03

mu?

Kadın

56

1.86

0.55

0.07

Çalışma sahasında ihtiyaçlarınızı giderirken

Erkek

344

1.65

0.61

0.03

problem yaşıyor musunuz?

Kadın

56

1.61

0.65

0.09

Amirleriniz veya kontrolörünüzle kolay iletişim

Erkek

344

1.64

0.60

0.03

kurabiliyor musunuz?

Kadın

56

1.73

0.62

0.08

Erkek

344

1.64

0.59

0.03

Kadın

56

1.43

0.63

0.08

344

1.58

0.71

0.04

Evinizde İlkyardım dolabı veya çantası var mı?

İşyerinizde iş hijyenine dikkat ediyor musunuz?
Hiç iş kazası geçirdiniz mi?
Hiç iş kazasına tanık oldunuz mu?

İşinizin geçici olması sizi rahatsız ediyor mu?

Hafta sonlarında da çalıştırılıyor musunuz?
İşyeriniz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile

Erkek

İşyeri Hekimleri tarafından kontrol edilerek gerekli
telkinler yapılıyor mu?

Kadın

56

1.66

0.69

0.09

Bir problem yaşadığınızda yönetime yazılı yoksa

Erkek

344

1.80

0.40

0.02

sözlü mü bildiriyorsunuz?

Kadın

56

1.80

0.40

0.05
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-0.36

0.72

0.34

0.73

-0.15

0.88

-0.55

0.58

0.10

0.92

-0.33

0.74

-0.57

0.57

-0.37

0.71

-0.26

0.79

-2.07

0.02

0.46

0.64

-1.03

0.30

2.48

0.01

-0.75

0.45

-0.12

0.90
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Levene’s Test For Equality of Variances (F); Erkekler ile kadınların İş Sağlığı ve
Güvenliği bilinci aynı olup olmadığı varsayımını test eder. F sonucu anlamlı değilse yani
0.05<F büyük ise varyansın “Cinsiyete göre İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığı aynı olduğu”
varsayımı ihlal edilmiyor demektir. Yukarıdaki tabloda bazı sorular hariç; erkeklerin iş sağlığı
ve güvenliği bilincine ilişkin varyans değerinin aynı olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda cinsiyete göre İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci arasındaki farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı sorular bazında ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Böylece cinsiyete göre bazı sorularda fark çıkmadığı için; H0 hipotezi kabul edilmiş oldu.
Bazılarında da H1 hipotezi kabul edilmiştir. Anlamlılık düzeyi (p) değerlerine de bakılırsa
bazı sorularda ( p<0.05 durumunda) anlamlı iken; bazı sorularda ise (0.05<p olduğu durumda)
anlamlı çıkmamıştır. Birinci p verilerine göre aşağıdaki kategorizasyon elde edilirken; tablo
1’deki veriler birinci p değerine bağlı olarak iki kuyruklu p değerlerine istinaden yazılmıştır.
a) 0.01’ den küçük olanlar çok önemli,
b) 0.05’ den küçük olanlar önemli,
c) 0.05’ den büyük olan sorularda ise önemsiz yani anlamlı bulunmadığı için cinsiyete
göre farkındalık bakımından bir fark yoktur (p>0.05 ) şeklinde yorumlanmaktadır.
5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Hem ulusal hem de uluslararası literatüre katkı sunmak üzere kısmi zamanlı çalışanlar
üzerinde iş sağlığı ve güvenliği tutumunu değerlendirmek için yapılan bu çalışmada elde
edilen anket verilerine göre; çoğunlukla erkekler ile kadınlar arasında iş sağlığı ve güvenliği
farkındalığı bakımından bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Çıkan sonuçlar analiz
edildiğinde bilinç düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir. Yapılan
değerlendirmeler neticesinde çalışanların yaş ortalamaları arttıkça işyerlerinde elde edilen
tecrübeden veya 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun
dayatmalarından olsa gerek iş güvenliği kültür düzeyinin yeterli olduğu ifade edilebilir.
Burada tecrübe yaşın ilerlemesiyle gözlemlenen iş kazası ve meslek hastalıklarına istinaden
elde edilen deneyim olarak ifade edilebilir. Eğitim sisteminde oturtulmaya çalışılan iş
güvenliği eğitimlerinin yanına tecrübeyi eklemek mümkündür.
TYP kapsamındaki istihdamın genişletilmesi ve kategorize edilmesi tavsiye edilebilir. Çünkü
bu kategorizasyon sayesinde gençlere istihdam ile nitelikli personel yetiştirilebilirken,
emeklilik yaşı yaklaşmış olan çalışanın da emekliliğine yardımcı olunacaktır. Bu kapsamda
istihdam edilen çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerini yerinde ve zamanında
vermek güvenlik kültürünün kalıcı nitelikte netice vermesini sağlayacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığının hayat boyu öğrenme programı kapsamında okuma düzeyi düşük
olanlara okuma ve yazma imkânı sağlanırken, program içerisinde görsel ağırlıklı ve her
yaştaki çalışana hitap edebilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin de verilmesi tavsiye
edilmektedir.
Çalışanlarla birlikte işverenlerin, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin de
kendilerini geliştirebilmek ve bilgi düzeyini üst düzeylerde tutabilmek için İSG Kâtip gibi bir
sistem üzerinden tecrübeli eğitmenler tarafından uzaktan veya yüz yüze eğitimle güncel
mevzuatlar ile tecrübelerin aktarılacağı bir sistemin kurulması sağlanmalıdır. İş güvenliği
uzmanları ile işyeri hekimlerinin üniversitelerden aldığı eğitimle yetinmemesi gerekir. Bilim
ve teknolojinin sürekli kendini yenilemesi neticesinde sistemin oturtulması için çalışanlar, İş
güvenlik uzmanları, işyeri hekimleri, işverenler. … gibi ortak paydada buluşan her kesimin bu
bilgiler doğrultusunda kendilerini yenilemeleri gerekir. Devlet ise bu yenilemeye yardımcı
olmak için uygun zemini hazırlamakla kendini mükellef olarak görmelidir.
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İtimasçılığın önüne geçilmeli liyakate göre istihdam sağlanmalıdır. Çünkü iltimasçılık
neticesinde diğer çalışanlar üzerindeki iş yükü artmakta ve işin devam probleminin yanında
bu problem büyük bir mobbing etkisi oluşturmaktadır.
İşe giriş ve çıkışların da iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak daha kalıcı sonuçlar doğurması
için belli bir kanuni dayatmanın getirilmesi gerekmektedir. Bu kanuni dayatma çerçevesinde
çalışanların hak kaybı önlenmeli ve çalışanların keyfi çıkışlarına mani olunmalıdır. Bu da
TYP kapsamında istihdam edilenlerin artık işçi sayılması ile sağlanabilir. Bu çerçevede yıllık
izin, kıdem ve ihbar tazminatları, sendikaya üye olma hakkı, sosyal haklar, …gibi olanaklar
da sağlanmış olacaktır. Böylece giriş ve çıkışların kayıt altına alınmasının sağlanmasıyla hak
mahrumiyetleri giderilebilecektir.
Daha uzun soluklu bir program yapılarak (en az üç yıllık gibi) çalışanların hem işi hem de
çalışma disiplinine sahip olması sağlanmalıdır. Böylece emeklilik için alımı gerçekleşenlerin
emekliliği sağlanmış olur, genç ve dinamik işgücüne sahip olanlar için de kalıcı bir deneyim
kazandırma işlemi sağlanmış olur.
Amme hizmeti kapsamındaki istihdamlar başta olmak üzere yüklenicilerin ilk önce işe
başlama eğitimini vermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimlerin eksiksiz
verilerek belgelendirilmesi ve özlük dosyalarına konulması gerekmektedir.
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İŞ MAKİNALARI OPERATÖRLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
UYGULAMALARI VE EĞİTİMİ
İsmail AKŞİT
Iğdır Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sahinbeyismail@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Bahri GÜR
Iğdır Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, bahri.gur@igdir.edu.tr
ÖZET
Bu çalışma, iş makinası operatörlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden problemlerine
değinmek için ele alınmıştır. İş Makineleri Operatörlüğü Programları ile yetiştirilen nitelikli
insan kaynağı sayesinde bu olumsuzlukların önüne geçilebilecek ve ülke ekonomisine katkı
sağlanabilecektir (Pehlivan, M., ve ark., 2017). İşyerindeki çalışan temsilcileri ve destek
elemanları, riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlarla yapılacak derin ve daha sistemli
analizler, risklerin anlaşılmasını geliştirerek tehlikelerin azaltılmasına destek olacaktır
(Güller, A., ve Gündüz, T., 2017). Ana amaç hem operatörü hem makinayı hem de çevreyi
korumaktır.
Bu çalışma 125 kişilik operatör üzerinde yüz yüze yapılan ve derecelendirme, tercih
belirleme, açık uçlu soru ile demografik soru yöntemleri kullanılan anketten elde edilen
veriler doğrultusunda SPSS paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Bu çerçevede
sonuçlar yorumlanmış ve tespit edilen problemlerin giderilmesi için operatörlerin dikkat
etmesi gereken hususlar hakkında önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak bu çalışmada, ağır
ve tehlikeli işlerde çalışan operatörler için iş sağlığı ve güvenliğinin önemi tartışılmıştır. İş
Sağlığı ve Güvenliği programının kalıcı çözümleri için bazı tespit ve öneriler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; İş Makinaları; Operatörler; SPSS.
ABSTRACT
This study is discussed in order to address the problems of occupational health and safety
workers. Thanks to the qualified human resources trained with Construction Machinery
Programs, these problems can be prevented and the country's economy will be able to
contribute (Pehlivan, M., et al., 2017). Workers' representatives and support staff at the
workplace, and deep and more systematic analyzes with the employees who are
knowledgeable about the risks will support the reduction of the risks by improving the
understanding of the risks (Güller, A., and Gündüz, T., 2017). The main purpose is to protect
both the operator and the machine and the environment.
This study was carried out face-to-face on a 125-person operator and was evaluated with the
help of the SPSS package program in accordance with the data obtained from the
questionnaire, which was used for rating, preference determination, open-ended question and
demographic question methods. In this framework, the results were interpreted and
suggestions were made about the issues to be taken into consideration by the operators in
order to solve the problems. As a result, this study discusses the importance of occupational
health and safety for operators working in heavy and dangerous jobs. Some determinations
and suggestions have been made for the permanent solutions of the Occupational Health and
Safety program.
Keywords: Occupational Health and Safety Law; Business Machines; Operators; SPSS.
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1. GİRİŞ
Sanayileşme sonrasında ortaya çıktığı varsayılan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışma
hayatında gün geçtikçe büyük bir önem kazanmaktadır. İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir
çalışma ortamın hazırlanmasına imkânı sunan ve multi disipliner bir bilim dalı olarak
nitelendirilen iş sağlığı ve güvenliği, günümüzde kendi kapsamını genişleterek her bir
canlının önemine vurgu yapmaktadır.
İnsanoğlunun kendi ihtiyacı doğrultusunda sınırlarını aşarak daha devasa çaplı projeleri
meydana getirme isteğinden olsa gerek hem daha büyük güçte hem de kapsamlı makine ve
ekipmanlara olan ihtiyacından ötürü insanın proje ufkunu gün geçtikçe genişletmekte ve akla
kapı açmaktadır. İhtiyacın medenileşme yolunda göstermiş olduğu üstatlığı iş makinelerinde
ve çalışma sahasında gözlemlemek mümkündür. İş makinelerinin yönetim ve kontrolünde
alınması gereken tedbirler meydana gelebilecek olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenmesi için büyük bir önem arz etmektedir.
İş makinaların operatör ifadesi ülkemizde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Makina Emniyeti
Yönetmeliğinde (2006/42/AT) Operatör; Makinaları kuran, çalıştıran, ayarlayan, bakımını
yapan, temizleyen, tamir eden veya hareket ettiren kişi veya kişiler olarak ifade edilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığının İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergesinde
Operatör; kendi başına ve belirli bir süre (en fazla 8 saat/gün) içerisinde iş makinesini yaptığı
iş ve özelliğine uygun emniyetli ve verimli kullanan, iş makinesinin çalışma öncesi ve çalışma
sonrası kontrol bakım ve ayarlarını yapma bilgi, beceri, tecrübe ve operatörlük belgesine
sahip nitelikli kişidir. Bu çerçevede operatörlere operatörlük yetkisini veren Operatörlük
Belgesi; Karayolları Trafik Kanununun 42. maddesi gereğince İş Makinesi kullanıcıların
sahip olması gereken belge olarak ifade edilmiş ve zorunlu tutulmuştur. 5580 sayılı Kanun
kapsamında, 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerini yerine getiren Uzmanlar İş
Makinaları ve Operatörlük Kursu gibi bağımsız olarak açılan özel kurslardan, 3308 sayılı
Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
kapsamında resmi ve ücretsiz kurslardan belgelerini alabilirler (Akpınar Vefa, M., 2016).
18/10/1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan 2918
numaralı Karayolları Trafik Kanunu’ nun 3. maddesinde iş makineleri; Yol inşaat makineleri
ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde
kullanılan, iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş olan karayolunda insan,
hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlar olarak tanımlanmıştır. Makinalar,
operatörün müdahalesine ihtiyacı sınırlı tutacak şekilde tasarımlanarak imal edilmiştir.
Operatörün müdahalesi kaçınılmaz durumda ise bu müdahaleler kolayca ve güvenli bir
şekilde yapılmalıdır. Makinanın, operatörün sağlık ve güvenliği için risk oluşturan tehlikeli
bir ortamda kullanımı amaçlanıyorsa veya makinanın kendisi tehlikeli bir durum oluşturuyor
ise operatörün iyi çalışma şartlarına sahip olması ve öngörülebilir tehlikelerden korunması
için yeterli olan tedbirleri alabilecek bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir.
1819 yılında İngiltere ve İskoçya’da pulluğun yol inşaatında kullanılmasından sonra iş
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makinaları tüm dünyada da yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde iş makinalarının
yaygınlaşması ise 1940’ lı yıllardan sonra olmuştur (Adıgüzel, M., 2010).
Operatör, çalışmış olduğu konum(lar)da tehlike oluşturan veya oluşturabilecek hiçbir unsurun
bu alanlarda bulunmamasını sağlamalıdır. Ayrıca iş makinalarının kumanda sistemleri tehlike
alanına her hangi bir kişinin girmesini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Profesyonel
olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen iş makinaları için uygun düzeyde hem
görsel hem de yazılı kullanım talimatları hazırlanmalı ve sürücüye bu talimatname
okutulmadan kullanma yetkisi verilmemelidir.
İnşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından incelendiğinde operatörler başta olmak üzere
inşaat sahası içerisindeki tüm çalışanlar için birden fazla tehlike ve riskle karşılaşılmaktadır.
İnşaat alanındaki tehlike ve riskler tesiste çalışanlar (operatörler dahil), ziyaretçiler ve
işveren(ler) şeklinde en az üç kategoride değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu üç kategori için
risklerden bazılarını sıralamak gerekirse; yanıklar, sıcaklık, toz, elektrik, yüksekten düşme,
gürültü, titreşim, bilgisizlik, ihmal, çok yoğun çalışma, tedbirsizlik, umursamazlık, ailevi
problemler, kurallara uymama, titreşim, … gibi birçoğunu ölümlü veya yaralanmalı kaza
sebebi olarak sayabiliriz. İnşaat sektöründe meydana gelen meslek hastalıkları ve iş
kazalarının neticesinde; ölüm, yaralanma veya sakatlanmanın yanında maliyet artışları,
tazminatlar, vicdani sorumluluklar, iş veriminin düşmesi, bakım ve tedavi masraflarını da
beraberinde getirmektedir.
İş makine ve ekipmanlarının artmasıyla birlikte iş makinalarını kullanacak olan nitelikli
elemanlara aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
istinaden çıkartılan yönetmeliklerden biri olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan
İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğe göre mesleki yeterlilik
belgesine sahip olmayanların çalıştırılmaması veya çalışmaması gerektiği ifade edilmektedir.
Bu yönetmelik ile mesleki yönden gerekli olan uygulamalara değinilmekte ve gerekli bazı
telkinler yapılmaktadır.
Yasa koyucu tarafından uygulanması istenen mevzuat hükümleri çalışan veya çalıştıran
tarafından yeteri kadar özümsenmedikçe ve hakkıyla uygulanmadıkça kazandırılmak istenen
güvenlik kültürü amacına ulaşılamaz. Bu amaca ulaşmak için gerekli olan denetimlerin,
bilgilendirmelerin ve uygulamaların eksiksiz bir şekilde yerinde ve zamanında yapılması
gerekmektedir. Bu şartlar yeterli düzeyde sağlanmadıkça çalışma alanında ihtiyaç duyulan
sayıda veya yeterlilikte ara eleman yetiştirmek mümkün olmayacaktır. Nitelikli eleman
yetiştiril(e)meyince eleman yetersizliğinden dolayı işverenler kendi bünyesinde çalışan
vasıfsız elemanları kendi imkânları ölçüsünde yetiştirerek istihdam etmek zorunda kalacaktır.
Gerekli eğitimleri almadan, işveren veya işveren bünyesinde uzun süre çalışanlar tarafından
tecrübeleri çerçevesinde öğrendikleriyle çalışmaya başlayacak olan vasıfsız elemanlar
kullandıkları makinalarda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayacakları gibi teknolojik
gelişmelerden de bihaber olabilir. Bu yüzden işyerine ciddi boyutta zarar vererek ölümlü veya
yaralanmalı iş kazalarına ve maddi hasarlara sebebiyet verebileceklerdir.
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Çalışma alanında kullanılan iş makinaları çok geniş bir yelpaze oluşturmakta ve bu yelpaze
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Makineleri Sürücü Eğitim Kurslarıyla İlgili
Yönerge kapsamında sınırlandırılmıştır. Bu yönergeye istinaden çalışma hayatında kullanılan
küçük el aletlerinden tutun devasa iş makinalarına kadar bütün makinalar için mesleki kurs ve
programlar düzenlenmeye çalışılmıştır. İş makinaları adı altında toplanan bütün makinaların
gerekli ve yeterli eğitimi almış olan liyakatlı kişiler tarafından kullanılması sağlanmalıdır.
Sosyal Güvelik Kurumunun (SGK) istatistiki verileri değerlendirildiğinde iş makinalarından
dolayı meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarının göz ardı edilmemesi gerekir.
Karayolları Trafik Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığınca; onaylanması uygun görülen
operatörlük sertifikalarıyla iş makinalarını kullanabilme yeterliliğini veren G sınıfı ehliyetleri
veya mesleki yeterlilik belgesi olan sertifikaları çalışma sahası içerisinde bulundurmak
zorunlu tutulmuştur. Bu ehliyeti alabilmek için öncelikle operatörlük belgesi (İş Makinesi
Kullanma Yetki Belgesi) olarak adlandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yetkilendirilen özel eğitim kurumlarından da alınması için imkân sağlanan sertifikaların
alınarak çalışma sahasında (özlük dosyalarında) bulundurulması mevzuatça zorunlu
tutulmuştur. Böylece iş makinalarının kullanımında operatörlerin geçerli bilgi ve deneyime
sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri yasal olarak dayatılmıştır. 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu’nun 42’ inci maddesi ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
gereğince Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilen esaslara uygun olarak düzenlenen kursa
katılarak program sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmuş olan kişilere iş
makinası kullanma yetki (operatörlük) belgesi verilmektedir. Deneyimin ve tecrübenin
belgelendirme işlemi sadece sertifika, ehliyet veya katılım belgesi ile değil, artık 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu gereği 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren
geçerliliği zorunlu tutulan meslek kodu hizmet dökümüne yansıtılması ile de
yapılabilmektedir. İş makinası operatörlerinin sahip olması gereken operatörlük belgesinin
yasal dayanağı 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun mesleki eğitim kaidesidir.
Belgelerin geçerli olması milli eğitim bakanlığı tarafından onaylı olması şartına bağlanmıştır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 30’ uncu maddesine istinaden çıkarılan İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6. Maddesinin ikinci
fıkrasında “İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II (2.1. Kendinden hareketli iş
ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış çalışanlar
tarafından kullanılır)’de belirtilen hususlara uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlar.”
hükmü, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 17’ nci Maddesinin 3’ üncü fıkrasındaki
“Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde,
yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.” hükmü ile 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17’ nci ve 30’ uncu maddelerine dayanılarak
hazırlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 5’ inci ve 6’ ıncı maddelerinde hangi belgelerin geçerli
olacağı ve belgenin gerekliliği hakkındaki hususlar belirlenmiştir.
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İş makinelerinin kullanımında mesleki eğitim belgesi bazı durumlarda yeterli iken bazı
durumlarda mesleki eğitimin yanında operatörlük belgesi de zorunlu tutulmaktadır. Ağır
makinelerde (silindir, forklift, ekskavatör, vinç/mobil vinç, finişer, greyder, loder-yükleyici,
beko loder-kazıcı yükleyici, delik delme ve sondaj makineler, …gibi) her ikisinin de
bulundurma zorunluluğu var iken; Transpalet, Tavan Vinci, … gibi kısmen hafif sayılan iş
makinelerinde ise mesleki eğitim belgesinin bulundurulması yeterli tutulmuştur. Karayoluna
çıkma yetkisi bulunan iş makinelerinin operatörlük ehliyetine (G sınıfı) Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından Sürücü Belgesinde Kullanılacak olan İş Makinası Kodunun işlenmesi
zorunlu tutulmuştur (105. İş makineleri, 105.06 Forklift, 105.04 Ekskavatör, 105.02 Beko
Loder (Kanal Kazıma Makinesi), …gibi). Kullanılan iş makinesi ile karayoluna çıkılmayacak
ise sadece depo, şantiye sahası veya fabrika sınırları içerisinde kullanılacak ise sürücü
belgesine işletilmesine gerek yoktur. Bu tür durumlarda da çalışanın özlük dosyasında
mesleki eğitim belgesinin bulundurulması zorunlu tutulmuştur. Bu belgelerin geçerli olup
olmadığı il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayının bulunmasına bağlı kılınmıştır. Milli
eğitim tarafından onaylanmamış olan belgeler geçersiz sayılmaktadır.
Meydana gelen kazaların büyük bir oranının insan kaynaklı olduğu düşünülünce eğitimin ne
kadar önemli olduğu görülmektedir. Gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla operatörlerin
hayatının kaybetmesi gibi çok ağır sonuçlara neden olacak olan iş makinelerinin
kullanımından kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenmesi için ilk olarak eğitim
parametresine odaklanılması gerekmektedir. Operatörlerin dalgınlıkları, dikkatsizlikleri ve
hazırlanan prosedürlere uymadan çalışmaları kazalarda önemli bir yer tutmaktadır (Uzun
Mert, İ., 2012). Operatörler iş makinaları ve ekipmanlarının periyodik bakımlarını yapmakla
mükellef olup bu mükellefiyeti yerine getirirken hem kendisi için hem de çevresi için gerekli
olan iş güvenliğini de sağlamakla yükümlüdür. Bu sorumluluk operatörler için uygulamalı ve
teorik eğitimin önemini vurgulamaktadır. İnsan hatasından kastedilen, sıklıkla operatörlerin
yapmış olduğu hatalı davranışlar ile makinaların civarında çalışanların gerekli önlemleri
almadan çalışma yapmasını kapsamaktadır. Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
mevzuatların düzenlenmesi ve uygulamalardaki geri dönütler sayesinde şekillenmesi ile bu
husustaki eğitimlerin yaygınlaşarak niceliğinin yanında niteliğinin de artmasını sağlayacaktır.
2. AMAÇ
İnsanoğlu teknolojik gelişmelere istinaden makinaların kullanımından daha çok istifade
etmeyi ve insanın beden gücüne duyulan ihtiyacı azaltmayı amaç edinmektedir. Bu çalışmada;
26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğindeki az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda
sıklıkla kullanılan İş Makinelerinin sürücülerinin eğitim düzeylerinin (mezuniyet) İş Sağlığı
ve Güvenliği Kültürüne olan etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Operatörlere ve iş
makinelerine yardımcı olarak çalıştırılan işçilere saha içerisinde hem uygulamalı hem de
teorik olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi neticesinde iş güvenliği kültürü
anlayışının kalıcı olması sağlanacağı düşünülmektedir. Teknolojik gelişmeler bir taraftan
işleri kolaylaştırırken diğer taraftan işyerinde büyük tehlike ve riskleri beraberinde
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getirmektedir. Çalışma ortamlarına göre farklı ortamlarda çalışanlar farklı risklere maruz
kalabilmektedir. Eğitim düzeyinin arttırılması neticesi ile birlikte yaşanan kazaların detaylı
incelenmesi, operatör sektöründeki risk etmenleri, meslek hastalıkları, ramak kala olayları ve
meydana gelebilecek olan iş kazalarının değerlendirilmesi gibi hususlarda alınacak olan
tedbirler doğrultusunda güvenlik kültürünün sağlam bir zemin üzerine oturması sağlanabilir.
Eğitimin her yaş ve her dönem için önemli olmasına tecrübe de eklenirse iş güvenliği
kültürünün daha kalıcı olması sağlanabilir. Eğitim düzeyinin arttırılması neticesinde reaktif
yaklaşım yerine proaktif yaklaşımlar sergilenecek, işe uygun işçi ve ekipmanların seçimi
doğrultusunda ekip çalışmasıyla iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi güvenlik kültürünü
olumsuz etkileyen etkenler minimize edilmiş olacaktır.
Operatörler için kast edilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aslında tüm çalışanlara
aktarılarak her canlının yeryüzü için önemli olduğu vurgulanmalıdır. Liman, hava meydanları,
karayolu ve inşaat sahalarında iş makinesi operatörleri ve diğer sürücüleri yönlendiren kişi
olarak tanımlanan Serdümen (Sapancı – İşaretçi) bu çalışanların başında gelmektedir.
Operatörlerin göremediği alanlarda onlara öncülük ve rehberlik eden işaretçinin eğitimi en az
operatör sürücülerinin eğitimi kadar önemlidir. Ana amaç çok can kayıplarının yaşandığı
operatörlük sektörüne eğitim kültürünün kazandırılması neticesinde alınması gereken basit
tedbirler ile engellenebilen ölümlü ve yaralanmalı kazaların yanında maddi kayıplarının da
engellenmesidir. Bu hususta insanoğlunun yaşamını tehlikeye atacak olan durumların
önlenmesine yönelik en uygun adımın seçilmesi temel alındığında eğitimler ile birlikte
makine ve ekipmanları için operatörlük veya mesleki yeterlilik belgelerinin alınması ve yetkili
kişi tarafından kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Eğitimlerdeki gaye hem operatörü
hem işyerini hem de çevreyi korumak olduğu için iş güvenliği kültürünün temelini
oluşturmaktadır.
İş makinalarının canlı rehberleri olarak anılan İşaretçi (Serdümen – Sapancı) ile operatör
arasındaki iletişim biçimi çalışma esnasında büyük bir öneme sahiptir. İş makinelerinin genel
özelliklerinden olan çalışma esnasındaki yüksek seviyedeki gürültü ve titreşimden dolayı
operatör ve işaretçi arasında iletişim kurulamamaktadır. Bu problemden ötürü çok fazla
sayıda ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları meydana gelmektedir. Maddi ve manevi
yükümlülükler de bu kazaların neticeleri arasında sayılmaktadır. Bu yüzden operatörler ile
işaretçiler arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması çok önemli olup ülkemizde sağlık ve
güvenlik işaretleri yönetmeliğinde iletişim kurma biçimi somut veriler ile gösterilmiştir. Hem
çalışanlara (işaretçi/sapancı, destek elemanları, operatörler, … gibi) hem de işverenlere
uygulamalı ve teorik eğitimler aracılığıyla somut görsel verilerin aktarılmasında rehberlik ve
danışmanlık vazifesi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa istinaden iş güvenlik
uzmanları ile işyeri hekimlerine verilmiştir.
3. MATERYAL VE YÖNTEM
100 kişi üzerinden yapılmak üzere planlanan bu çalışmada dağıtılan anket formlarından 25
tanesi çalışanlar tarafından fazla doldurulunca burada değerlendirilmiştir. Araştırma kamu ve
özel sektörde çalışan operatörlük belgesine haiz 125 kişi üzerinde yüz yüze yapılmış ve 27
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sorudan oluşan anket yöntemi uygulanmıştır. Yanıtlanan anket sorularından 2 tanesi eksik
doldurulduğundan geçersiz sayılarak hesaba katılmamıştır. Araştırmanın Gaziantep ilinde
olması, sadece operatörlere yönelik yapılması ve inşaatta çalışan operatörlerin iş güvenliği
yönünden eğitim düzeylerinin değerlendirmesine yönelik olması araştırmanın sınırlılıkları
arasında yer almaktadır. Araştırmada kullanılan anket soruları; demografik ve operatörlerin
çalışma sahası içerisinde iş güvenliği yönünden hem bilinç düzeylerini belirleyecek hem de
memnuniyetlerini ölçebilecek nitelikteki sorulardan oluşmaktadır. Veriler 2018 yılında
yaklaşık iki aylık bir süreç içerisinde Gaziantep ilinde inşaat sahasında görev yapan iş sağlığı
ve güvenliği uzmanlarının desteğiyle elde edilmiştir. Araştırma anketinde elde edilen veriler
doğrultusunda eksik işaretlenmiş olan bazı sorular ve seçenekler kaldırılmıştır. Eğitim düzeyi
yüksek olan yüksek lisans ve eğitim düzeyi çok düşük olan okuryazar değil seçenekleri tercih
edilmediği için anketten çıkarılmıştır. Aynı şekilde ağır ve tehlikeli işler sınıfında yer
aldığından olsa gerek hiçbir bayanın olmamasından ötürü kadın seçeneği de anketten
çıkarılmıştır. Elde edilen veriler parametrik ve nonparametrik yöntemlerle değerlendirilmek
üzere SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programının veri tabanına
işlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde betimleyici istatistikler (frekans analizi) ve
verilerin nominal yani bağımsız kategorik değişkenlerden, iki ve daha fazla bağımsız gruptan
oluşmasından dolayı nonparametrik yöntemlerden olan Ki-Kare testi uygulanmıştır. p(sig.) <
0.05 (%5) ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiş ve veriler % 95 güven aralığında
değerlendirilmiştir.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verimli bulup bulmadıkları açısından ki-kare
testi ile karşılaştırıldığında bazı sonuçlar anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Bu kapsamda
hipotezler (denenceler) aşağıdaki şekilde kurulmuştur.
H0 hipotezi: Öyle olması arzu edilen ve test edilmesi gereken hipotez olduğu için
“Mezuniyetin (eğitimin) çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine etkisinde anlamlı
farklılık vardır.”
H1 hipotezi: Mezuniyetin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine etkisinde anlamlı
farklılık yoktur.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmaya katılanların %100’ü erkek (N=125) olduğu için ağır ve tehlikeli işler sınıfında
(çok tehlikeli) yer alan bir çalışma sahası olması hasebiyle normal karşılanırken; operatörlük
mesleğine gönül bağlamış bayanların bu alanlarda çalışmasının iş makinelerinin bakım ve
disiplini için büyük bir önem arz ettiği belirtilmektedir. Çalışanların %34,4’ ü 18-35 yaş
aralığında (n=43), %36’ sı 36-55 yaş aralığında (n=45), %29,6’ sı 56-65 yaş aralığında (n=37)
olduğu verilerden elde edilmiştir. Çalışanların medeni durumuna göre ise; %12’si bekâr
(n=15), %76,8’si evli (n=96), %7,2’sinin eşi vefat etmiş (n=9) ve %4’ü de eşinden boşandığı
(n=5) elde edilen verilerde görülmektedir. Burada medeni durumun çalışanların
performansına olan etki boyutunun tespiti amaçlanmıştır. Engel durumuna göre yüzdelik ve
frekans değerleri ise; %91,2’ si engelli değil (n=114) iken, %8,8’si engelli (n=11) olduğu
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görülmüştür. Buradaki engelli durumu meslekin icra edilmesine mani olmayacak boyutu kast
etmektedir. %5,6’sı eski hükümlü (n=7) iken %94,4’ünün sabıka kaydı olmadığı (n=118)
tanımlayıcı istatistiki verilerden anlaşılmaktadır.
Çalışmanın en önemli parametresinden olan eğitim durumuna göre frekans ve yüzdelik
istatistiki verileri ise; %11,2’si okuryazar (n=14), %20’si ilkokul (n=25), %24’ü ilköğretim
(n=30), %24,8’i lise (n=31), %12,8’i yüksekokul (n=16) ve son olarak %7,2’si lisans (n=9)
mezunu olarak tespit edilmiştir. Anket verilerinden elde edilen istatistiki veriler aşağıdaki
tabloda toplu olarak gösterilmektedir.
Anket verilerimizde daha sonradan bir eksiklik olarak tespit edilen ve eklenmesi gereken
sorulardan biri de kamu kurumu mu yoksa özel kurum mu olduğu hakkında sorunun
olmamasıdır.
Tablo 1: Eğitim Durumuna Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Tablosu

Okur Yazar

İlkokul

İlköğretim

Lise

Yüksek
Okul

Lisans

18-35

5

7

12

13

6

0

43

36-55

4

10

11

14

3

3

45

56-65

5

8

7

4

7

6

37

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Bekâr

4

1

2

4

4

0

15

Evli

10

22

23

25

8

8

96

Eşi Ölmüş

0

2

2

1

3

1

9

Boşanmış

0

0

3

1

1

0

5

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Engelli

2

2

4

1

2

0

11

Engelli Değil

12

23

26

30

14

9

114

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Evet

2

1

0

3

0

1

7

Hayır

12

24

30

28

16

8

118

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Evet

9

12

19

18

9

5

72

Hayır

5

13

11

13

7

4

53

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

4 Saat

2

6

11

7

2

3

31

6 Saat

3

15

7

14

4

5

48

Sorular

Yaşınız Nedir?

Medeni Durumunuz Nedir?

Engel Durumunuz var mı?

Eski Hükümlü müsünüz?

Mesleğinizi seviyor
musunuz?

Toplam

Eğitim Durumunuz Nedir?

Günde kaç saat uyuyorsunuz?
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Operatör olarak aylık
maaşınız ne kadardır?

Maaşınızın yeterli olduğunu
düşünüyor musunuz?

Günde ortalama kaç saat
çalışıyorsunuz?

Daha önce iş kazası
geçirdiniz mi?

8 Saat

7

4

12

10

9

1

43

10 Saat

2

0

0

0

1

0

3

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Asgari Ücret

5

8

7

7

1

0

28

7

14

22

23

10

2

78

2.000 – 3.000 TL
Arası

2

3

1

1

5

7

19

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Evet

5

0

4

2

0

1

12

Hayır

9

25

26

29

16

8

113

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

8 Saat

7

17

20

15

6

4

69

10 Saat

5

5

4

10

6

2

32

12 Saat

0

1

3

4

2

3

13

12 Saatten Fazla

2

2

3

2

2

0

11

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Evet

4

2

8

6

7

6

33

Hayır

10

23

22

25

9

3

92

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Trafik Kazası

1

2

1

1

1

0

6

0

0

3

2

1

2

8

1

1

0

3

3

2

10

0

1

0

0

1

0

2

1

1

3

1

1

2

9

1

0

1

1

0

0

3

Toplam

4

5

8

8

7

6

38

Ölümlü Kaza

1

1

0

1

2

1

6

Uzuv Kayıplı

0

0

3

1

0

2

6

Ağır Yaralanma

2

0

0

2

2

0

6

Hafif Yaralanma

1

4

6

4

3

3

21

Toplam

4

5

9

8

7

6

39

Sözlü

3

4

11

7

4

1

30

Telsizle

1

4

3

3

1

1

13

El-Kol İşareti

8

11

12

13

11

3

58

Telefon

2

6

4

8

0

4

24

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Çarpma
İnşaattan düşme
Geçirdiğiniz iş kazasının

Malzeme

sebebi nedir?

Sıçraması
Teknik Arıza
Elektrik Akımına
Kapılma

Sapancı - İşaretçi ile nasıl
iletişim kuruyorsunuz?
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Daha önce iş sağlığı ve

Evet

14

24

28

30

16

9

121

güvenliği ile alakalı eğitim

Hayır

0

1

2

1

0

0

4

aldınız mı?

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Kesinlikle Gerekli

8

11

25

18

12

6

80

Gerekli

6

12

5

12

4

3

42

0

2

0

0

0

0

2

Gereksiz

0

0

0

1

0

0

1

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

G Sınıfı

9

11

20

20

12

7

79

Diğer

5

14

10

11

4

2

46

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

İş yerinden ayrıldıktan sonra

Evet

10

20

24

25

14

9

102

en fazla rahatsızlığı bel ve

Hayır

4

5

6

6

2

0

23

sırtta mı yaşıyorsunuz?

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

İş makinanızı kapasitesi

Evet

7

10

17

16

7

6

63

üzerinde çalıştırıyor

Hayır

7

15

13

15

9

3

62

musunuz?

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Evet

1

0

5

4

5

2

17

Hayır

13

25

25

27

11

7

108

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

Az Tehlike

3

5

3

4

3

1

19

Tehlikeli

4

5

11

8

2

3

33

Çok Tehlikeli

6

14

14

17

11

4

66

Bilmiyorum

1

1

2

2

0

1

7

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

1 Saatten Az

1

1

5

9

5

2

23

1 Saat - 2 Saat Arası

3

7

7

6

7

2

32

İşyerinde çalışma saatleri

3 Saat - 4 Saat Arası

1

6

5

4

1

4

21

içerisinde ne kadar süreyi

5 Saat - 6 Saat Arası

4

0

3

2

0

0

9

ayakta geçiriyorsunuz?

7 Saat - 8 Saat Arası

4

5

1

4

2

1

17

8 saatten fazla

1

6

9

6

1

0

23

Toplam

14

25

30

31

16

9

125

1 Saatten Az

1

0

2

0

0

0

3

1 Saat - 2 Saat Arası

2

0

0

2

0

0

4

İşyerinde çalışma saatleri

3 Saat - 4 Saat Arası

2

3

3

4

1

2

15

içerisinde ne kadar süreyi

5 Saat - 6 Saat Arası

1

8

9

5

1

1

25

oturarak geçiriyorsunuz?

7 Saat - 8 Saat Arası

4

12

8

8

9

2

43

8 saatten fazla

4

2

8

12

5

4

35

14

25

30

31

16

9

125

İş sağlığı ve güvenliği ile
alakalı verilen eğitimler
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ehliyetiniz varsa türü nedir?

Alkol kullanıyor musunuz?

İşyerinizin tehlike sınıfı
aşağıdakilerden hangisidir?

Olsa da olur
olmasa da

Toplam
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Tablo 2: Çalışanlar tarafından doldurulan çoklu seçenek sorusunun eğitim durumuna göre istatistiki
verileri
Eğitim Durumunuz Nedir?
Okur
Yazar

Lisans

Toplam

13

16

15

4

4

55

Bilgisizlik

4

7

10

8

4

0

33

İhmal

2

9

12

8

7

2

40

4

8

12

7

4

0

35

Umursamazlık

2

3

9

7

7

1

29

Ailevi problemler

0

4

5

2

4

2

17

Hızlı çalışma

4

6

8

4

8

1

31

2

6

6

7

5

0

26

6

6

10

8

8

2

40

2

3

5

4

5

0

19

2

1

5

1

2

0

11

Size göre inşaat
sahası içerisinde

önemli nedeni
nedir?

Okul

3

çalışma

kazalarının en

Yüksek

Tedbirsizlik

Çok yoğun/fazla

meydana gelen iş

İlkokul İlköğretim Lise

İşyerinden kaynaklı
sorunlar
Kurallara uymama
Kişisel koruyucu
kullanmama
Diğer

Bu sonuçlar değerlendirildiğinde genel olarak mezuniyetin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
farkındalığı üzerinde etkisinin kısmen de olsa olduğunu, zira iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin eğitim durumuna kıyasla çalışanların farkındalığı üzerinde daha büyük bir etkisi
olduğu söylenebilir. Bu çerçevede değerlendirme yapılırsa bazı seçenekler için H0 hipotezi
kabul edilirken bazı seçenekler için de H1 hipotezi kabul edilmektedir. Yaşın ilerlemesi
çerçevesinde çalışma sahasındaki gözlemler doğrultusunda kazanılan tecrübenin de mezuniyet
kadar önem arz ettiği vurgulanabilir. 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve
güvenliği kanununun meyvelerini bu anket sonucuna göre elde edildiği söylenebilir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ulusal ve uluslararası literatüre büyük katkılar sağlayacağı ümit edilen bu çalışma neticesinde
bazı öneriler değerlendirilmektedir. Çalışanlara uygulamalı ve teorik iş güvenliği
eğitimlerinin verilmesi ile birlikte eğitim düzeyinin arttırılması için üniversitelerle işbirliği
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seçeneği değerlendirilebilir. Ayrıca operatörler çeşitli seminer ve kongreler ile
bilinçlendirilmelidir. Üniversitelerde açılan iş makineleri operatörlüğü programları, son
yıllarda teknolojik gelişmenin neticesinde ön plana çıkmıştır. İş makinesi operatörlerinin
teçhizatlı ve disiplinli bir ortamda yetişmesi için uygun bölüm ve programların açılması
gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte sektörün ihtiyaçları göz önünde
bulundurulduğunda eğitim seviyesinin artış göstermesi gerekir. Milli servet değerinde olan iş
makinelerinin atıl durumda kalmaması için başta operatörler olmak üzere bütün çalışanların
gerekli hassasiyeti göstermesi sağlanmalıdır.
Öncelikle, şoför ve operatörlere yönelik araştırmalar arttırılmalı ve literatürde bu tür
çalışmalara daha çok yer verilmelidir. Bu çalışma alanlarında görev yapan yöneticiler ve
çalışanların stres yaratan kaynakları iyi tanımalı ve farkında olmalıdırlar. Böylece gerek
kendilerini gerekse çalışanlarını önceden alacakları tedbirler ve yapacakları uygulamalarla
koruyabilirler (Ulaşlı, K., 2016).
Operatörlerin eğitim durumuna göre iş sağlığı ve güvenliği tutumları ile ilgili yurt içi ve yurt
dışında yapılan her hangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği çalışan işe başlamadan önce bu
eğitimlerin tam teşekküllü bir şekilde verilmesi gerekmektedir.
Üniversitelerde kurulması tavsiye edilen operatör yetiştirme alanları için belli ölçütlerde araç
ve ekipmanın firmalardan hibe bazında alınarak amme hizmetine sunulmalıdır. Bu kapsamda
kurulacak olan uygulama alanlarının da iş güvenliği yönünden tam teçhizatlı olması
sağlanmalıdır. Ayrıca bu saha(lar)da verilen uygulamalı eğitimler neticesinde yapılacak olan
uygulama sınavlarının da kamera ile kayıt altına alınması gerekir.
Ağır iş makinalarının karayollarında problem teşkil etmeyecek şekilde alternatif bir yolun
yapılması ve bu yolun yükü ağır makineler, kamyon, paletli araçları taşıyan makinalar, … gibi
araçlar için kullanılması sağlanmalıdır. Karayollarında kapasiteye uygun olarak yolların
belirlenmesi ve bu yolların teknolojik gelişmelere uygun olarak periyodik bakımlarının
yapılması tavsiye edilir (ışıklı veya görsel levhalar, hız ve yük sınırlayıcılar, …gibi). Bu
tedbirlerin alınmasıyla yollar iş makinelerine tam olarak hitap edebilecek bir düzeye çıkacak
ve operatörlerin güvenliği de sağlanmış olacaktır.
İş makinelerinde kör nokta olarak tarif edilen bölgelerin görüntülenmesi ve acil durumlarda
operatörleri uyararak o anki durumun detaylı görülmesini sağlayan kamera sistem(ler)inin
getirilmesi ve çalışır halde bulundurulmasının zorunlu tutulması önerilir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III’ de 1.3 ile
1.3.4 maddelerine istinaden hazırlanan Ek-1 formunun bir defter haline getirilerek
operatörlere doldurma zorunluluğunun getirilmesi gerekir. Bu sayede belli bir süre bu
kontrolleri yapan operatörde alışkanlık kazandırılacağı hatta bu bilinçlenme düzeyi ile
çevrelerine emsal olacağı kanaati bulunmaktadır. Çalışanlarda güvenlik kültürünü sağlamak
için suyun taşı delmesi misali bu tür evrakların doldurtulmasıyla bilinçli bir alışkanlık
kazandırılmalıdır.
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Kriz zamanları, muhasebe yapma zamanı olduğu için meydana gelen her bir iş kazasını kriz
zamanı olarak ifade etmek mümkündür. Bu krizdeki eksikliklerin veya aksaklıkların
elektronik sistemde tavsiye ve önerileriyle birlikte bir havuz sisteminde bulundurulması ve
paydaşların hizmetine sunulması önerilir.
Çalışanlar tarafından sitem vari olarak ankete yansıtılan eksikliklerin sigorta ve maaşın
yetersiz olduğu yönündeydi. Bu da hala sigortasız işçilerin çalıştırıldığını ve eşit işe eşit
ücretin sağlanmadığını göstermektedir. Operatörlerin bu kadar tehlikeli bir sahada
çalışmalarına rağmen sigortasız ve düşük ücrete çalıştırılmaları kanun koyucu tarafından
gerekli denetimlerin tam olarak yapılmadığını göstermektedir. Bu yüzden yasa koyucuyu
temsilen müfettişlerin sahada daha aktif bir şekilde faaliyet göstermesi gerekmektedir.
Özellikle sahada işaretçilerin de en az operatörler kadar eğitimli ve deneyimli olmaları
hususunda teftişi yapanlar temkinli olmalıdır. Birinci denetimlerinde eksikliklerin giderilmesi
için raporların hazırlanması ve makul sürenin tanınması, ikinci denetimlerinde ise
eksikliklerin giderilmemesi halinde yüklü müeyyidelerin uygulanması önerilmektedir.
Tarımda kullanılan iş makinelerini kullanacak olanların da makine kullanımında tam
anlamıyla uygun yaşta ve ehliyetli kişilerden oluşması sağlanması gerekir. Bu çalışanlara
eğitimler esnasında yorgunluk, sinirlilik, dikkat dağınıklığı, alet ve makinelerin bakımı,
iletişim, … gibi hususlarda etkileyici düzeyde ve yol gösterici nitelikte eğitim ve seminerler
verilmelidir.
Sonuç olarak gerek operatörlerden gerekse bu sahada çalışanlardan dolayı meydana gelen iş
kazaları ve meslek hastalıkları gibi konuların basit önlemlerle önlenebileceği
unutulmamalıdır. İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek herkesin vicdani
sorumluluğundadır. Bu vicdani sorumluluğun her yaştaki kişiye kazandırılması ancak iş
güvenliği eğitimlerinin hem uygulamalı hem de teorik olarak verilmesiyle mümkündür.
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Ek 1: İş Makinası Günlük Kontrol Listesi *
İŞ MAKİNASI GÜNLÜK KONTROL LİSTESİ
Plakası / Kod No:
Marka / Model:
Operatörün Adı Soyadı/İmzası:

Tarih – Saat:
Araç KM / Saat (h) :
Çalışma Alanı/Yapılacak İş:

Aracı Çalıştırınız

Lastikler / Bijonlar

1.

Ampermetre
.

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

2.

Araç Telsizi

☐ Uygun

3.

Aynalar

☐ Uygun

4.

Debriyaj

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

5.

Direksiyon Sistemi

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

6.

Egzoz

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

7.

El Freni

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

8.

Farlar

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

9.

Flaşörler / Sinyaller

☐ Uygun

Bijonlar

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

☐ Uygunsuz

1.
2.

Diş Derinliği

☐Havası Düşük

☐ Havası Fazla

☐ Uygunsuz

3.

Hava Basıncı

☐ Uygun
☐ Uygunsuz
Yakıt Durumu
Aracın Yakıt Durumu (Seviyeyi İşaretleyiniz)

0

1/4

1/2

3/4

1/1

Boş

Dolu
Araç Altının Kontrolü
Darbe Var mı?

☐ Var

☐ Yok

☐ Uygun

☐ Uygunsuz
☐ Uygunsuz

1.

10. Fren Lambaları
11. Fren Sistemi

2.

Hidrolik Kaçağı var mı?

☐ Var

☐ Yok

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

3.

Su Kaçağı Var mı?

☐ Var

☐ Yok

12. Geri Vites Lambası
13. Geri Vites Sesli İkaz

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

4.

Yağ Damlası Var mı?

☐ Var

☐ Yok

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

5.

Yakıt Kaçağı Var mı?

☐ Var

☐ Yok

14. Gösterge Paneli
15. Emniyet Kemeri
16. Hararet Göstergesi
17. Hidrolik Kumandalar

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

Açıklamalar:

☐ Uygun
☐ Uygun

☐ Uygunsuz
☐ Uygunsuz

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

18. Hidrolik Sistem Basınç Göstergesi
19. Korna

☐ Uygun
☐ Uygun

20. Motor Çalışması
21. Vites (Şanzıman) Sistemi
22. Yağ Basıncı

☐ Uygunsuz

1.

Aracın Motor Kontrolü
Akümülatörün Durumu
☐ Uygun

☐ Uygunsuz

☐ Uygunsuz

2.

Fren Hidrolik Yağ Seviyesi

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

3.

Hidrolik Yağ Seviyesi

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

4.

Kablolar

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

☐ Uygun

☐ Uygunsuz

5.

Motor Kaputu Açma Sistemi

☐ Uygun
☐ Uygun
☐ Uygun
☐ Uygun
☐ Uygun
☐ Uygun

☐ Uygunsuz
☐ Uygunsuz
☐ Uygunsuz
☐ Uygunsuz
☐ Uygunsuz
☐ Uygunsuz

Avandanlık
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

220 Volt Şarj Kablosu
☐ Var
Bijon Anahtarı
☐ Var
El Feneri
☐ Var
İlkyardım Çantası
☐ Var
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
☐ Var
Reflektör
☐ Var
Takoz
☐ Var
Takviye Kablosu
☐ Var
Yangın Söndürücü
☐ Var
Sigorta / Muayene / Vize
Araç Muayene Bitiş Tarih
Kasko Sigortası Bitiş Tarihi
Periyodik Muayene Bitiş Tarihi
Trafik Sigortası Bitiş Tarihi
Vize / Muayene Bitiş Tarihi
Açıklamalar

☐ Yok
☐ Yok
☐ Yok
☐ Yok
☐ Yok
☐ Yok
☐ Yok
☐ Yok
☐ Yok

Motor Temizliği
Motor V Kayış Gerginliği
Motor Yağ Seviyesi
Radyatör Sıvı Seviyesi
10. Şanzıman Yağı
6.
7.
8.
9.

Yan Tarafta Bulunan Resimlerde Sorunu Olan Bölge(ler) İşaretlenerek Bu
Kısımda Açıklamasını Yapınız.
Onay / Nihai Karar
Araç Çalışmaya Uygundur
Araç Çalışmaya Uygun Değildir
( Ad /Soyad /İmza )
( Ad /Soyad /İmza )

*https://isgfrm.com/threads/is-ekipmanlari-kontrol-listesi-ornek.26942/#post-297693 sitesinden faydalanılmıştır.
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KARS HALKI’NIN TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIM DÜZEYİNİN
KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Doç. Dr. Ötüken SENGER
Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, otukensenger@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TANIR
Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, tanirdeniz35@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmada Kars Halkı’nın Temel Bilgi Teknolojileri kullanım düzeyi bakımından
demografik özelliklerine göre kümeleme analizi yapılmıştır. Bunun için Kars’ın her bir
mahallesinde nüfus yoğunluğuna orantılı olarak toplamda 1000 kişiye anket uygulanmıştır.
Ankete katılanlardan yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleği, aylık geliri,
hanede bulunan birey sayısı ve hane halkı çalışan sayısı gibi demografik bilgiler alınmış ve
katılımcıların genel olarak Temel Bilgi Teknolojilerinde hangi düzeyde olduğunu tespit etme
amaçlı sorular yöneltilmiştir. Çalışmanın analiz aşamasında çok değişkenli istatistiksel
yöntemlerden olan kümeleme analizi yardımıyla Temel Bilgi Teknolojisi kullanımında
meslek grupları, eğitim durumları ve gelir seviyeleri kümelenmiştir. Meslek gruplarına göre
kümeleme sonuçları incelendiğinde birinci kümede işçi ve memurun ikinci kümede çiftçi ve
ev hanımının üçüncü kümede de emekli, esnaf ve serbest mesleğin yer aldığı görülmüştür.
Eğitim durumlarına göre kümeleme sonuçları incelendiğinde birinci kümede ön lisans, lisans
ve yüksek lisansın ikinci kümede ilkokul mezunu, okur-yazar ve okur-yazar olmayanın
üçüncü kümede de ortaokul ve lise mezununun yer aldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Kümeleme Analizi, Temel Bilgi Teknolojileri, İstatistik.
ABSTRACT
In this study, it is aimed to make clustering analyze for the usage of information technologies
levels according to demographic characteristics of the people living in Kars. For this purpose,
a total of 1000 people have been surveyed in each district of Kars in proportion to the
population density. Demographic information such as age, gender, marital status, education
status, occupation, monthly income, number of households and the number of households
have been collected from the participants and questions have been asked to determine the
usage of information technologies levels of the participants. In the analysis phase of the study,
occupational groups, educational status and income levels have been clustered according to
the usage of information technologies levels using clustering analysis method which is one of
the multivariate statistical methods. When the clustering results have been examined
according to occupational groups, retired has been located in the first cluster, workers and
civil servants have been located in the second cluster, and the farmer and housewife have
been located in the third cluster. When the clustering results have been examined according to
educational status, associate, bachelor and master graduate have been located in the first
cluster, primary school graduate, literate and non-literate graduate have been located in the
second cluster, and junior high school and high school graduate have been located in the third
cluster.
Keywords : Clustering Analyze, Basic Information Technologies, Statistics.
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GİRİŞ
Teknolojinin hızlı değişimi ile birlikte ülkeler bu değişime ayak uydurmak zorunda
kalmaktadır. Bu durumda toplumları bilgi toplumu olmaya yöneltmektedir. Bununla birlikte
insanlarda da değişim kaçınılmaz olmaktadır. Bilgi toplumunda sürekli değişen ve gelişen
bilgi karşısında, insanların bunları ezberlemesi gereksiz ve olanaksız hâle gelmiştir. Bilgi
toplumundaki insanların; bilgiye nasıl erişebileceğini bilen, gerektiğinde bilgilerini
kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen bireyler olması istenmektedir (Çepni, 2005).
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler teknolojik değişim sürecinin içerisindedir. Bu
değişim süreci genel olarak batı ülkelerinde başlamakta ve daha sonra tüm dünyaya
yayılmaktadır. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkeler, bu değişim sürecini gelişmiş olan
ülkelerin gerisinden takip etmektedir.
Teknolojik değişim süreciyle birlikte tüm dünyada katma değeri yüksek ürünlerin üretimi
artarken ekonomik büyüme gerçekleşmektedir. Çünkü teknolojik değişim süreci ekonomik
refah artışını sağlayan temel araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye açısından
bakıldığında Türkiye’nin orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna
geçebilmesi için teknolojik gelişmişlik düzeyini arttırması gerekmektedir (Dalgıç B ve ark.,
2014). Bu hususta Kars Halkı özelinde teknolojik gelişmişlik düzeyi araştırması
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada Kars Halkı’nın Temel Bilgi Teknolojileri kullanım düzeyi bakımından
demografik özelliklerine göre kümelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Kars’ın her bir
mahallesinde nüfus yoğunluğuna orantılı olarak toplamda 1000 kişiye anket uygulanmıştır.
Ankete katılanlardan yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleği, aylık geliri,
hanede bulunan birey sayısı ve hane halkı çalışan sayısı gibi demografik bilgiler alınmış ve
katılımcıların genel olarak Temel Bilgi Teknolojilerinde hangi düzeyde olduğunu tespit etme
amaçlı sorular yöneltilmiştir.
YÖNTEM
Örneklem
Kars Halkı’nın Temel Bilgi Teknolojileri kullanım düzeyinin incelenmesinde araştırma evreni
olarak Kars’ın her bir mahallesinde nüfus yoğunluğuna orantılı olarak toplamda 1000 kişiye
anket uygulanmıştır. 1000 kişiye ait demografik veriler incelendiğinde katılımcıların %54.3’ü
erkek ve %45.7’si kadındır.
Veri Toplama Aracı
Veri Toplama Aracı olarak geliştirilen ölçek beş dereceli Likert tipinde olup, 8 soru
demografik verilere ilişkin 16 soru Temel Bilgi Teknoloji kullanımıyla alakalı toplam 24
sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.872 olarak
bulunmuştur.
İŞLEM
Katılımcılara bağlı olarak elde edilen verilere ilişkin olarak demografik özelliklerin frekans
dağılımlarından sonra, ilgili özellikler itibariyle katılımcıların gruplanmasının sağlandığı
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kümeleme analizi kullanılmıştır. Veri madenciliği yöntemlerinden biri olan Kümeleme
Analizi, verilerin özelliklerini göz önüne alarak, birbirleri ile benzer olan verileri alt kümelere
ayırmayı sağlayan çok boyutlu veri analiz yöntemidir.
Kümeleme analizi, nesneleri küme içerisinde çok benzer biçimde, kümeler arasında farklı
olacak biçimde kümeler. Kümeleme analizi tıp, biyoenformatik, ekonomi, bankacılık,
mühendislik, astronomi ve yerbilim, sosyal bilimler vb. birçok alanda önemli uygulamalara
sahiptir.
Söz konusu analizde küme sayısı belirlemede hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden Ward’s
yöntemi kullanılmıştır. Optimum kümeler elde etmeyi ve kümeleme yayılımının
küçültülmesini sağlayan bu yöntem, kümeler içi varyansı en küçük yapmayı amaçlar (Dahla
ve Naes, 2004; He, 1996). Benzerlik/farklılık ölçümü olarak ise Karesel Öklid uzaklığı
seçilmiştir. Daha sonra belirlenen küme sayısına göre K-means tekniği kullanılarak kümeleme
işlemi gerçekleştirilmiştir. K-means kümeleme algoritması n tane noktanın önceden
belirlenmiş k değerine göre m boyutlu uzayda k tane ayrık kümeye ayırma işlemidir
(MacQueen, J., 1967). Burada aynı kümeye ait noktalar birbirlerine diğer kümelere ait
noktalara göre daha çok benzerdir. Verilerin analizinde “SPSS 20.0 for Windows” istatistiksel
paket programı kullanılmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların 8 demografik soruya verdiği cevaplardan elde edilen verilere dayalı olarak
öncelikle frekans dağılımları oluşturulmuştur. Bu dağılımlara göre Tablo 1’den görülebileceği
gibi katılımcıların yaş aralığı incelendiğinde 18-27 yaş aralığında olanlar %44.7 ile en yüksek
orana sahip olup 68 ve üzeri olanlar %2.2 ile en düşük orana sahiptir. Katılımcıların eğitim
durumu incelendiğinde büyük çoğunluğu %29.9 ile lisans düzeyinde olup okur-yazar değilim
cevabı verenler %2.9 ile en düşük orana sahiptir. Katılımcıların mesleki durumları
incelendiğinde büyük çoğunluğu %22.9 ile işsiz olup en düşük oran %2.4 ü ile çifçi kesimdir.
Katılımcıların aylık gelirleri incelendiğinde 1000 ve altı gelire sahip olanlar %34 ile en
yüksek orana sahip olup 5000 ve üzeri %3.6 ile en düşük orana sahiptir.
Benzerlik ölçüsü olarak Öklid uzaklığı alınarak katılımcıların Temel Bilgi Teknolojileri
kullanım düzeyi değişkenleri bakımından Ward’s Hiyerarşik Kümeleme tekniğine göre analiz
yapıldığında Şekil 1’deki dendogramdan verilerin 3 kümeye ayrıldığı gözükmektedir. Bundan
dolayı başlangıç küme sayısı 3 olarak belirlenmiştir.
Şekil 1. Katılımcıların Temel Bilgi Teknolojileri kullanım düzeyi değişkenleri bakımından Ward’s
Tekniğine göre dendogram yapısı
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Frekans Dağılımı

Katılımcı Özellikleri
Cinsiyet

Erkek
Kadın
Yaş
18-27
28-37
38-47
48-57
58-67
68 ve üzeri
Medeni Durum
Evli
Bekar
Eğitim
Okur-yazar değilim
Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisans üstü
Memur
Mesleği
İşçi
Serbest Meslek
Çiftçi
Esnaf
Emekli
İşsiz
Ev Hanımı
Aylık Gelir Düzeyi
1000 ve altı
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001 ve üzeri
Hanenizde Bulunan 1
Birey Sayısı
2
3
4
5
6 ve üzeri
Hane Halkı Çalışan 1
Sayısı
2
3
4 ve üzeri
November 6-7, 2018

Katılımcı Sayısı
543
457
447
243
144
88
55
22
486
514
29
47
115
116
210
142
299
41
153
181
114
24
110
34
229
155
340
297
193
91
43
36
41
78
159
221
242
259
471
368
115
46

%
54.3
45.7
44.7
24.3
14.4
8.8
5.5
2.2
48.6
51.4
2.9
4.7
11.5
11.6
21.0
14.2
29.9
4.1
15.3
18.1
11.4
2.4
11.0
3.4
22.9
15.5
34.0
29.7
19.3
9.1
4.3
3.6
4.1
7.8
15.9
22.1
24.2
25.9
47.1
36.8
11.5
4.6
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Benzerlik ölçüsü olarak Öklid Uzaklığı ve küme sayısı dendogramdan elde edilen değer olan
3 sayısı alınarak K-means Hiyerarşik Olmayan Kümeleme tekniğine göre analiz yapıldığında
1. kümede 426 kişi, 2. kümede 181 kişi ve 3. kümede 393 kişi yer almıştır. Tablo 2’den de
görüldüğü gibi katılımcılardan 1. kümede yer alanların sorulara vermiş olduğu cevapların
daha çok Temel Bilgi Teknolojisi düzeyinin iyi düzeyde olduğunu gösterirken 3. kümede yer
alanların Temel Bilgi Teknolojisi düzeylerinin düşük ve 2. kümede yer alanların Temel Bilgi
Teknolojisi düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Küme merkezlerinin birbirine
olan Öklid uzaklıkları incelendiğinde Tablo 3’den de görüldüğü gibi 1. ve 2. kümeler en uzak
konumda iken 1. ve 3. kümelerin merkezleri birbirine en yakın konumdadır.
Tablo 2. Değişkenlerin küme merkezlerindeki aldığı son değerler

Kümeler
1

2

3

Teknoloji ile ilgili en son çıkan ürünleri, yenikleri ve kampanyaları
4
takip ederim

2

3

Yeni çıkan teknojik ürünlerin Kars’a hemen geldiğini düşünüyorum. 2

2

2

Kars’taki teknoloji ürünlerin satıldığı mağazalardan memnun
3
değilim.

3

3

İs, eğitim veya normal hayatta bilgisayar programlarını kullanırım.

4

2

3

Teknolojik imkanları kullanarak gazete , dergi vb. şeyleri okurum.

4

2

3

Bilgisayar okur yazarlığının iş başvurusu ve işe alımlarında etkili
4
olduğunu düşünüyorum.

2

3

Elde ettiğim bilginin paylaşıldığı sitenin güvenir olup olmadığına
4
dikkat ederim

2

3

Elde ettiğim bilginin sunumunda hangi programın kullanılacağını
4
bilirim (Powerpoint, Word, Excel, Video, pdf vb.)

2

3

İnternette elde ettiğim bilgileri yorumlamaya çalışırım

4

2

3

İnternette elde ettiğim bilgiyi doğruluk , tarafsızlık , güvenilirlik
4
güncellik gibi etkenler açısından değerlendiririm.

2

3

Ulaştığım bilgiler ön yargı , kar amacı, yönlendirme, propaganda
gibi mantıksal hatalar barındırabilecek unsurlar içerip içermediğini 4
değerlendirebilirim.

2

3

İnternete elde ettiğim bilgileri kendi sözcüklerimle ifade etmeye
4
çalışırım

2

3

İnternette dolaşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum

4

2

4

Genel olarak kendimi iyi bir Temel Bilgi Teknolojisi kullanıcısı
4
olarak görüyorum.

2

3
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Tablo 3. Küme merkezlerinin birbirine olan uzaklıkları

Küme

1

1
2

7.885

3

3.422

2

3

7.885

3.422
4.559

4.559

Meslek gruplarına göre kümeleme sonuçları incelendiğinde birinci kümede işçi ve memurun
yer aldığı, ikinci kümede çiftçi ve ev hanımlarının yer aldığı üçüncü kümede ise emekli, esnaf
ve serbest meslek olanların yer aldığı görülmüştür.
Eğitim durumlarına göre kümeleme sonuçları incelendiğinde birinci kümede ön lisans, lisans
ve yüksek lisans mezunlarının ikinci kümede ilkokul mezunu, okur-yazar ve okur-yazar
olmayanların, üçüncü kümede ise ortaokul ve lise mezunlarının yer aldığı görülmüştür.
Yaş aralığına göre kümeleme sonuçları incelendiğinde birinci kümede 18-27 ve 28-37 yaş
aralıkları, ikinci kümede 48-57, 58-67 ve 68-üzeri yaş aralıkları, üçüncü kümede ise 38-47 yaş
aralığının yer aldığı görülmüştür.
Gelir seviyelerine, hane halkı çalışan sayısı ve hane halkı birey sayısına göre ise kümeleme
yapılamadığı görülmüştür. Fakat gelir düzeyi ve hane halkı çalışan sayısı arttıkça Temel Bilgi
Teknolojileri düzeyi artarken hane halkı birey sayısı arttıkça ise Temel Bilgi Teknolojisi
düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Kars Halkı’nın Temel Bilgi Teknolojisi düzeyi konusunda araştırma yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre halkın büyük çoğunluğu Temel Bilgi Teknolojisi düzeyini iyi veya
orta düzeyde olarak belirtmiştir. Kendini Temel Bilgi Teknolojileri konusunda iyi düzeyde
görenlerin işçi veya memur, ön lisans, lisans veya yüksek lisans mezunu ve 18-27 veya 28-37
yaş aralıklarında yer aldığı, kendini orta düzeyde görenlerin emekli, esnaf veya serbest
meslek, ortaokul veya lise mezunu ve 38-47 yaş aralığında yer aldığı kendini yetersiz
görenlerin ise çiftçi veya ev hanımı, ilkokul mezunu, okur-yazar veya okur-yazar olmayan ve
48-57, 58-67 veya 68-üzeri yaş aralıklarında yer aldığı görülmüştür. Ayrıca gelir düzeyi ve
hane halkı çalışan sayısı arttıkça Temel Bilgi Teknolojileri düzeyi artarken hane halkı birey
sayısı arttıkça ise Temel Bilgi Teknolojisi düzeyinin azaldığı görülmüştür.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Kars özelinde genç katılımcıların Temel Bilgi
Teknolojilerine olan ilgisinin yüksek olması Kars’ın geleceği açısında umut verici olarak
değerlendirilebilir. Fakat özellikle 45 yaş ve üstü katılımcıların Temel Bilgi Teknolojilerine
olan ilgisinin düşüklüğü Kars’ın Temel Bilgi Teknolojileri konusundaki gelişmişlik düzeyini
düşürmektedir. Bu hususta Halk Evleri, Özel Kurslar, Üniversite veya M.E.B. okullarının
desteği ile açılabilecek Bilgisayar İşletmenliği tarzı kursların Kars Halkı’nın Temel Bilgi
Teknolojileri konusundaki farkındalığını arttırıcı yönde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca Kars özelinde yapılan bu çalışmanın Türkiye geneline olan uyarlamasına başka bir
çalışmada yer verilebilir.
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YÖNETİM ALGISININ GENELLEŞTİRİLMİŞ LOGİT YÖNTEMİ İLE ANALİZİ:
BAKANLIK TEŞKİLATLARI ÖRNEĞİ
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ÖZET
Son yirmi yıllık süreçte modern toplumlarda kamu yönetiminin doğası, rolü ve
sorumluluklarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Katı hiyerarşik yapıları ve yoğun
bürokratik süreçleri içeren eski yönetim yaklaşımları fonksiyonelliğini yitirmiş, bunun yerini
özel sektörün yöntem ve tekniklerini uygulayan kamu yönetimi anlayışı geçmiştir. Bu
yönetim anlayışının en temel özelliği girişimcilik ve yenilikçiliktir. Girişimcilik ve
yenilikçilik, ürün, hizmet ve diğer faaliyetlere, rekabetçi bir ortamda değer katan, hâlihazır
uygulamaları, verimliliği ve etkinliği artırarak değiştiren eylem modeli olarak ifade
edilmektedir. Kamu yönetiminde yenilikçilik ve girişimciliğin başarılı bir biçimde
uygulanması için girişimciliği ve yenilikçiliği benimseyen kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu yüzden, kamu yöneticilerinin konuya dair algılarının ortaya çıkarılması önem arz
etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kamu yönetiminde girişimci ve yenilikçi yönetim
anlayışının, yönetim kademelerince nasıl algılandığını ortaya çıkarmaktır. Bakanlıkların
merkezi teşkilatlarında görev yapan üst, orta ve alt kademe yöneticileri örneği esas alınmıştır.
Çalışmada Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modeli ile girişimci ve inovasyonel yönetimin kamu
kurumlarında görev yapan yöneticilerce nasıl algılandığı ölçülmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimci Yönetim, Yenilikçilik, Kamuda
İnovasyon Algısı,
ABSTRACT
In the last two decades, significant changes have occurred in the nature, role and
responsibilities of public administration in modern societies. The old management
approaches, including rigid hierarchical structures and intense bureaucratic processes, have
lost their functionality. İt has been replaced by a public management approach that
implements the methods and techniques of the private sector. Entrepreneurship and
innovation are the main features of this management approach. Entrepreneurship and
innovation are expressed as models of action, which add value to products, services and other
activities in a competitive environment and change existing practices by increasing efficiency
and efficiency. Entrepreneurship and innovation are needed for the successful implementation
of innovation and entrepreneurship in public administration. Therefore, it is important to
reveal the perceptions of the public administrators on the issue. The aim of this study is to
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reveal how entrepreneurial and innovative management approach in public administration is
perceived by management levels. The top, middle and lower level managers working in the
central organizations of the ministries were taken as the basis. In this study, it has been tried
to measure how entrepreneurial and innovative management is perceived by the
administrators working in public institutions with Generalized Sequential Logit Model.
Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Management, Innovation, Innovation
in Public Sector
GİRİŞ
Temelini Max Weber’den alan geleneksel kamu yönetimi anlayışı bilgi toplumunun
gereklerine cevap vermekten uzaktır. Bili ve teknolojideki hızlı değişimin hayatın tüm
alanlarına nüfuz etmesi kaçınılmak olduğu için kamu yönetimi de büyük değişim ve
dönüşümler yaşamaktadır. Son zamanlarda öne çıkan Yeni Kamu Yönetimi veya Kamu
İşletmeciliği felsefesi, girişimci ve inovatif (yenilikçi) yönetimlerin rolünü ön plana
çıkarmaktadır. Son dönemlerde, başta özel sektör olmak üzere, kamu sektörünün her hizmet
kolu için popüler bir kavram olarak ifade edilen girişimci ve inovatif yönetim anlayışı, kamu
örgütlerini hizmetten yararlanan kişilere daha da yakınlaştıracak bir fonksiyon üstlenmektedir.
Dışarıdan bakılınca, gelişmiş ülkelerin geldikleri gelişmişlik seviyeleri, vatandaşlarının sahip
olduğu hayat standartlarındaki yükselmeler, her alanda etkin ve başarılı yönetim anlayışları
ile, içerden de iletişim teknolojileri sayesinde bilgiye erişimin kolaylaşması, gücün hiyerarşik
olarak bölüşümü yerine, yatay bölüşümünün yaygınlaşması, toplumda değişen talep ve
beklentilerin artması vb. sebepler inovatif ve girişimci yönetimleri kaçınılmaz kılmaktadır.
Girişimcilik ve inovasyon olgusu, hem değişimi hem de istekli bir biçimde öğrenmeyi
gerektirir. Değişim ve öğrenme süreci yeni fikirlere dönüşmediği takdirde inovasyon olarak
algılanamaz (Bekkers, V., Edelenbos J.and Steijn, B. 2011: 3). Çünkü kamu yönetiminde
inovasyon, belirli bir bilgiyi, kurumsal ve endüstriyel ortamı, belirli düzeyde sorunları tespit
edebilme ve onlara çözüm üretebilme kabiliyetini, belirli faaliyetleri maliyet eksenli olarak
çözebilecek ekonomik anlayışı ve tecrübe aktarımını kullanacak şekilde öğrenmeyi zorunlu
kılmaktadır. Burada, mevcut geleneksel örgütsel sınırlardan ziyade, uzman personel rotasyonu
kadar, işbirliği, interaktif ilişkinin varlığı, fikir, bilgi, tecrübe ve veriler gibi kaynakların
karşılıklı olarak paylaşılmasında yönetimin becerileri ve bu yöndeki isteklilik seviyeleri
büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden girişimci ve inovatif yönetim anlayışının yöneticilerce
nasıl algılandığının ortaya çıkarılması son derece önem arz etmektedir.
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GİRİŞİMCİ ve YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNETİM KAVRAMLARI
Girişimcilik Kavramı

Girişimcilik kavramı literatürde farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Kamu yönetimi
açısından girişimcilik; yeni işlem ve yöntemleri ortaya çıkararak, bunların kamu kurum ve
kuruluşlarında başarıyla uygulanabilir hale dönüştüren yenilikçi süreç şeklinde tanımlanabilir.
Stone (1992:31-32 akt. Öztürk, O, 2012:155) girişimciliği “Kamusal amaçlar doğrultusunda
mevcut sistemin üzerine kurulduğu standart yönetim süreçlerinin ve müdahalelerinin dışına
çıkarak yenilikçiliğin, risk almanın ve proaktifliğin söz konusu olduğu örgütsel bir süreç”
olarak tanımlarken, Morris ve Jones, (1999: 74). “Toplumsal düzeyde oluşan fırsat ve imkânları
en iyi şekilde değerlendirmek üzere kamu ve özel sektör kaynaklarını daha önce herhangi bir
örneğine rastlanmayan bir biçimde bir araya getirmek suretiyle vatandaşlar için değer yaratan
bir süreç” şeklinde tanımlamaktadır.
Peverelli ve Song (2012; 19), girişimcilik konusuna daha geniş bir perspektiften
bakmakta ve girişimcilikle ilgili yapılan çalışmaları esas alarak, girişimcilik konusunda üç
temel yaklaşımın olduğunu ileri sürmektedirler. Bunlar:
1. Ekonomik yaklaşım: Girişimciliğin ticari yönünü ön plana çıkaran bir
yaklaşımdır. Üretim faktörlerini farklı yöntemlerle bir araya getirip, değişik mal ve
hizmetlerin üretilmesini ifade eder.
2. Boyutsal yaklaşım: Kamu kurumlarının üretip sunduğu kamusal hizmetlere farklı
bir boyut kazandırmayı ifade eder. Örneğin, elektronik ortamda kamusal hizmetlere
ulaşımını ve kullanımını sağlamak kamu hizmetlerinin yapısını ve işleyiş biçimini
farklılaştırmaktadır.
3. Sosyal kimlik yaklaşımı: Kamu kurumlarının toplumsal imaj algısını olumlu
yönde değiştirmek ve farkındalık yaratmak. Böylece, kamu kurumlarıyla ilgili toplum
kesimleri arasında oluşan hantal devlet anlayışı veya "bugün git-yarın gel" algısı
silinebilecek ya da en azından hafifletilebilecektir.
Bugün ise, gelişen ve değişen bürokratik süreçleri dikkate aldığımızda, Peverelli ve
Song'un yaptıkları sınıflandırmaya bir de Yönetsel Yaklaşım eklenmesi gerekir.
4.Yönetsel girişimcilik yaklaşımı: Herhangi bir kamu örgütünü yönetirken, kamu
politika ve hizmet süreçlerindeki boşlukları kolay ve hızlı bir şekilde görebilen ya da
boşluktan daha da öte, sunulmakta olan bir hizmetin daha etkili ve verimli bir biçimde
nasıl yerine getirebileceğini algılayabilen ve kurgulayabilen bir yaklaşıma sahip olma
anlamına gelmektedir. Halk arasında sürekli duyulan genel-geçer bir söz vardır: Geç gelen
hizmet, hizmet değildir. Diğer taraftan da zamanında sunulduğu halde beklentilere cevap
veremeyen hizmetlerin katkı değeri ve memnuniyet algısı da düşüktür. Yönetsel
girişimcilik, sözü edilen bu boşlukları görebilmenin adıdır. Yönetsel girişimci modelde,
kurumsal süreçlerdeki kara delikler ister istemez çalışanlara kişisel inisiyatif alanı açmakta
ve yolsuzluk fareleri buralardan süreçlere nüfuz etmektedir. Bu sebepledir ki, proaktif
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yönetimler, hizmet süreçlerindeki perdelenmiş ya da karanlık alanları da kolayca
görebilmeli ve bu kanalları aydınlatabilmelidir. Bunun yolu ise yönetim süreçlerine etki
edebilen girişimci ve yenilikçi yaklaşımları öncelemek, dinamik ve değişime açık beyinleri
kamusal hayata kazandırmaktan geçer.
1.2. İnovasyon ve İnovatif Yönetim Kavramları
Kamu yönetiminde inovasyon farklı araştırmacılar tarafından değişik yönleri itibarı ile
tanımlanmaktadır. Damanpour, inovasyonu “yeni bir fikir veya davranış tarzının meydana
getirilmesi ve kuruma uyarlanması” olarak tanımlamaktadır. Damanpour’a göre, kurum
çalışanlarını hizmet kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir ürün, bir süreç, yeni bir plan ve
program yeni bir yapılanma modeli veya yönetim sistemi, inovasyon olarak ifade edilebilir
(Damanpour, 1991:556). Tanımdan anlaşılacağı gibi inovasyon kavramı, çok yönlü ve
karmaşık bir özelliği barındırmaktadır.
Chan ve Sawhney (2015:6) kamu yönetiminde inovasyonu, “kamu kuruluşları
tarafından bir ekosistem içinde, kamu değerini arttırmak amacıyla, yeni bir fikrin
geliştirilmesi ve uygulanması” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamada üç temel sürece
vurgu yapılmaktadır. Bunlar; yeni bir fikrin geliştirilmesi-uygulanması; ekosistem ve –sonuç
olarak da- kamu değeri süreçleridir.
Kamu yönetimi inovasyonu, yeni fikirlerin sisteme entegre edilmesi suretiyle sosyal
değer üretilmesidir. Bu tanıma göre, kamu sektörü inovasyonu, mevcut hizmet ve süreçlerde
küçük adımlar atarak, kamu hizmetlerinin üretilmesi ve sunulması süreçlerinde yeni yol ve
yöntemler geliştiren inovasyondur. Bazen de kamudaki inovasyon, sistemin radikal bir
biçimde değiştirilmesi şeklinde de olabilir (Alves, 2013: 673).
Kamu yönetimindeki inovasyon çalışmaları daha çok, kamu politikaları, kamu
hizmetleri, hizmetlerin sunum yöntemleri, idari, örgütsel veya kavramsal inovasyon şeklinde
olabilmektedir. Bu alandaki inovasyon biçimlerini araştırmacılar değişik şekilde
sınıflandırabilmektedir. Windrum'a göre, kamu kesimindeki inovasyon türleri şunlardır
(Torugsa ve Arundel, 2014: 3):
Politik inovasyon; hem bir takım yeni siyasi kavramların geliştirilmesini ve
hem de mevcut politika araçlarının yeniden değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Hizmet inovasyonu; vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir
hizmetin uygulamaya konulması veya mevcut bir hizmetin niteliğinin geliştirilmesi şeklinde
olabilmektedir.
Hizmet sunum inovasyonu; kamu hizmetlerinin temini ve dağıtımında yeni
yöntemlerin kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır.
İdari ve örgütsel inovasyon; kamu kurumlarında çalışanlar ve arka planda
fikirsel destek sağlayan ve hizmet üreten personelin, uygulamakta oldukları yöntem ve iş
süreçlerindeki değişiklikleri içermektedir.
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Kavramsal inovasyon, mevcut politika, hizmet, süreç ve örgütsel yapılanmayla
ilgili yeni bakış açılarının ve yeni misyonun ortaya çıkması olarak ifade edilmektedir.
Vries, Bekkers ve Tummers (2014), bu alandaki önemli araştırmacıların
çalışmalarını esas alarak, kamu yönetimindeki inovasyonu dört kategoride analiz etmektedir.
Tablo.3’te de görüldüğü gibi bunlar:
1) Süreç inovasyonu (organizasyonun teknolojik veya idari özüne odaklanmış),
2) Ürün veya hizmet inovasyonu,
3) Yönetişim inovasyonu ve
4) Kavramsal inovasyon.
Koch ve Hauknes (2005: 9), kamu yönetiminde olabilecek inovasyonun biçimlerini şu
şekilde sınıflandırmaktadırlar:
- Tamamen yeni ya da var olanın geliştirilmesiyle ortaya çıkan farklı bir hizmet
şekli veya yöntemi (mesela evde sağlık bakımı),
- Süreç inovasyonu (bir hizmet ya da malın üretilmesi/sunulması yönteminde bir
değişim),
- İdari inovasyon (örnek olarak, bir politika değişimine yol açabilecek yeni bir
politika aracı oluşturma),
- Sistem inovasyonu (yeni bir sistem veya mevcut bir sistemde esaslı bir
değişim; mesela yeni örgütlerin kurulması veya işbirliği ve iletişimde yeni modeller),
- Kavramsal inovasyon (yeni kavramların kullanılmasıyla ortaya çıkan
değişimler; mesela entegre su yönetimi gibi).
Başka bir araştırmada, kamu sektöründeki yönetişim süreçleriyle ilgili inovatif
girişimler şu şekilde tasnif edilmektedir (Anttiroiko, Bailey ve Valkama, 2011: 13):
Örgütsel sınırları yıkmak suretiyle ağ temelli üretim modelleriyle ilgili
bakış açılarının kapsamını genişletme,
Dar kapsamlı politik süreçler veya üretim sistemlerinden ziyade geniş
kapsamlı bir hedefler setini belirleyerek, ihtiyaç duyulan finansman, malzeme ve insan
kaynakları konusunda yeni alternatifler geliştirmek,
Siyasal iktidarın, temel hak ve özgürlüklerin sınırlarını ve kapsamını
yeniden belirlemesi ve temel hak ve özgürlüklerin teşvik edilmesi konusuyla ilgili
kaynakları harekete geçirebilme gücüne bağlı olarak daha farklı sosyo-politik ilişkileri
oluşturması,
Genellikle, kamu yararı amacıyla, özel mülkiyete konu
gayrimenkullerde, cebri yol kullanma yerine, farklı karar mekanizmalarının
geliştirilmesi,
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İnovasyonların başarısını ve istenirliliğini değerlendirmek, faydacı
bakış açısını adalet, dürüstlük ve toplumsal inşa yönünde genişletmek için özgün
normların geliştirilmesi.
Yukarıda yapılan açıklamalardan ve konunun uzmanı birçok bilim adamı ve
araştırmacı tarafından dile getirilen açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere, kamu
yönetiminde inovasyon denildiğinde her zaman ve her ortamda aynı şey anlaşılmamaktadır.
Örgütün yapısına, işleyiş biçimine, sunduğu kamu hizmetlerinin çeşitliliği ve türüne göre
kamu yönetiminde inovasyonun içeriği değişebilmektedir. Ortak olan tek nokta kamu
yönetiminde inovasyonun temel amacının daha etkin bir kurumun tesis edilebilmesi ve
hizmetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesinin sağlanmasıdır.
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

2.1.

Araştırmanın Önemi

Günümüzde, değişen ihtiyaçlara en etkin biçimde cevap vermek de kamu
hizmetlerinde yeni yol ve yöntemlerin bulunması anlamını da içeren girişimci ve yenilikçi
kamu yönetimi anlayışını ön plana çıkarmaktadır.. Bugün, gerek merkezi gerekse yerel
yönetimler, hem kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi hem de stratejik olarak kamu kurumlarının
inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu alanlardaki personel algısının değişmesi için
ciddi adımlar atmak zorundadır. Bu nedenle yaptığımız çalışma alandaki araştırmalara önemli
bir adım olabilecek bir rolü üstlenmektedir. Çünkü kamu yönetiminde yenilikçi ve
girişimcilik olgusunun yerleşmesi ve bu anlayışa sahip bir yönetimin uygulanması, her şeyden
önce kamu yönetiminin değişik kademelerinde çalışan personelin algı ve bilinç seviyesinin
belirlenip doğru yönetilmesine bağlıdır. Bu yüzden yapılan bu alan çalışması, durum tespiti
açısından büyük bir önem arz etmektedir.
2.2.

Araştırmanın Amacı

Çalışmanın amacı, yeni kamu yönetimi, özellikle girişimci ve inovatif kamu yönetimi
anlayışının merkezi kurumlarda görev yapan idarecilere yansımasını ölçmektir. Bu doğrultuda
Bakanlıklar ve kurumların Ankara merkezli birimlerindeki çeşitli düzeylerde yer alan
yöneticilerin girişimcilik ve inovasyon algıları ölçülmeye çalışılmıştır.
2.3.

Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, yöntem olarak teorik yaklaşım çerçevesinde
“dolaylı ve alıntısal araştırma” yöntemi kullanılmış, alan araştırmasında ise “nicel araştırma”
yöntemlerinden biri olan “Betimsel yöntem” kullanılmıştır. Mevcut durumu en iyi şekilde
ölçmeye yönelik bir anket ölçeği geliştirilmiştir. 5’li Likert ölçeği esas alınarak hazırlanan
anketler, tespit edilen kurumlara gönderilerek veriler toplanmıştır.
2.4. Araştırmanın Modeli (Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modeli)
Nitel bağımlı değişkenli regresyon modellerinde, bağımlı değişkenin ikiden fazla
değer aldığı durumlarda, seçenekler arasında eğer sıralama önemli ise bu yapıya sıralı nitel
tercih modelleri denmektedir. Sıralı nitel tercih modellerinden biri de sıralı logit modelidir.
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Sıralı logit modellerinde gözlenemeyen (latent) değişken yaklaşımı kullanılır ve bağımlı
değişken gözlenemeyen bu değişkenin fonksiyonu olarak tahmin edilir (Long(1997,s:116118)ve Borooah (2002,s:7-8)).
Sıralı logit modellerinin temel varsayımı paralel eğimler varsayımıdır. Bu varsayım, k
tane düzeye sahip olan bağımlı değişkenin k-1 tane model için ayrıca oluşturulmasına gerek
duyulmamaktadır. Yani farklı düzeyler için regresyon fonksiyonlarının logit ölçeğe paralel
olduğu varsayılır. Her bir sıralı kategori için eşitlikler sadece sabit kısmından değişikliğe
uğramaktadır(h.özkoç&ö.akkuş,2016:134).
Modelin paralellik varsayımının sağlanıp sağlanmadığını test etmek için
Brant(1990)’ın Wald testi kullanılır. Paralel regresyon varsayımının sağlandığı durumda
oluşturulan tüm kümülatif logitler de k’ıncı bağımsız değişkene ait βk katsayıları birbirine eşit
olmaktadır. Paralellik varsayımı çoğunlukla sağlanmadığı veya araştırmacılar bu durumu
ihmal ettiklerinde sıralı logit model sonuçlarına güvenilmemektedir. Paralellik varsayımın
sağlanmadığı durumlarda sıralı bir bağımlı değişkene sahip olan modeller olduğu zaman bile
multinominal logit modelinin uygulandığı görülmektedir. Bağımlı değişkeni sıralı olan bir
modele sıranın önemsiz olduğu model uygulanması tahmin sonuçlarında ve parametrelerde
etkinlik kayıplarına neden olacaktır. Tam tersi durumda yani sıranın önemsiz olduğu bir
bağımlı değişkene sahip modele sıralı olan bir model uygulandığında ise tahmin sonuçlarında
ciddi sapmalara neden olacaktır (Amemiya, 1985:293).
Paralel regresyon varsayımını gerektirmeyen ve sıralı yapıyı bozmayan sıralı logit
modellerden biride “genelleştirilmiş sıralı logit” modeli olarak da ifade edilmektedir. Bu
model paralel regresyon (oranlı odds) varsayımının ihlal edildiği durumlarda oranlı odds
modeli olan sıralı logit modeli yerine tercih edilmektedir(Fujimoto, 2003: 18).
Fu (1999:160-164) tarafından önerilen genelleştirilmiş sıralı logit modelinde (oranlı
olmayan odds modeli), multinominal logit modelinin aksine logit oluşturma esnasında
kümülatif logitler kullanılmaktadır ancak oranlı odds varsayımı sağlanmamaktadır.
Genelleştirilmiş sıralı logit modelde , Y bağımlı değişkeninin Yi=0,1,2,,,m değerlerini
aldığını düşünelim. Modeldeki ,bağımlı değişken olan Y’nin bölünebildiği m-1 kesim
noktalarının her bir düzey için katsayılar ve sabit terim tahminlenir. Oluşan küme faktörleri βk
, bir dizi kümülatif dağılım fonksiyonuna denk gelir ;

P(Yİ  k )  F ( X k )

k=1,2,3,…,m

Verilen (m) kategori olasılığı için genelleştirilmiş sıralı logit modeli,
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 F (1  X 1 )

Pr(Yi  m | X)   F ( m  X  m )  F ( m1  X  m1 )
1  F (  X  )

M 1
M 1

2018

m 1
1  m  M 1
m M

F lojistik kümülatif dağılım, β eşitlikler boyunca bağımsızca değişebilen logit katsayı
vektörü, τ kesim noktası, m ise logit eşitliğidir. Oranlı odds modelinin her bağımsız değişken
için oranlı odds varsayımını sağlayan genelleştirilmiş sıralı logit modelinin özel bir durumu
olduğu söylenilebilir. Genelleştirilmiş sıralı logit modelinin m. kategori için kümülatif olasılık
fonksiyonu,
k


P(Yi  m)  F  m    mk  X k 
k 1



m=1,2,…,M-1

k


Olarak ifade edilir ve F  m    mk  X k  fonksiyonu hata teriminin dağılım
k 1


fonksiyonunu tanımlamaktadır. Oranlı odds modelinde olduğu gibi bu modelde de hatalar
lojistik dağılım göstermektedir ( Winkelmann, Boes, 187). F lojistik kümülatif dağılım, β logit
katsayı vektörü (eşitlikler süresince bağımsızca değişebilen katsayı vektörüdür), m logit
eşitliği, τ ise kesim noktasıdır (Fullerton, 2009:306-347).
Genelleştirilmiş sıralı logit modelinde tahmin edilen katsayılar bilindiği gibi doğrudan
yorumlanamamaktadır. Bu nedenle modelin katsayılarını yorumlamak amacı ile fark oranları
hesaplanmaktadır. Genelleştirilmiş sıralı logit modellerinde katsayı yorumları yapılırken,
Örneğin 4 kategoriden oluşan bir bağımlı değişkenimiz varsa ve; Eğer M=4 ise, J = 1 için 1.
kategori, 2, 3 ve 4 kategorileri ile karşılaştırılır; J = 2 için karşılaştırma 1 ve 2 ile 3 ve 4
kategorileri arasındadır; ve J = 3 için 1, 2 ve 3 kategorileri 4.kategoriyle karşılaştırılır
(Williams, R. 2006 s. 59-60. )
Bu karşılaştırma açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişkenin seçenekleri üzerindeki
etkilerini daha ayrıntılı olarak inceleme ve yorumlama imkânı sunmaktadır (Williams,
2006b:58).
2.5. Veri ve Değişkenler
Çalışmanın evrenini (ana kütle), Tablo 8’de görüldüğü gibi, Bakanlıklar ve Bağlı,
İlgili ve İlişkili kurumların Ankara merkezli birimlerindeki çeşitli düzeylerde yer alan
yöneticilerden oluşan 6.953 kişi oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünün hesaplanması, bu
konuda hazırlanan tablolardan yararlanılarak belirlenmiştir. 0,05 hata payı öngörüldüğünde,
300 kişilik bir örnek, güvenilirlik için yeterli olarak kabul edilmiştir. Hedeflenen ana kütlenin
tamamına ulaşmanın zaman, maliyet ve ulaşabilme gibi nedenlerden dolayı zor olacağı göz
önünde bulundurularak, bu kitleyi temsil ettiği varsayılan Basit Olasılıklı yöntemle 300 kişilik
bir örneklem seçilmiştir. Bu örneklem grubundaki 14 kişiden elde edilen verilerin fiziksel bazı
hatalar göstermesi ve bu nedenle çalışmanın amaçları doğrultusunda sağlıklı sonuçlar elde
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edilemeyeceği öngörüsünden yola çıkılarak çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bundan hareketle
de çalışmanın örneklem grubunu 286 kişi oluşturmaktadır.
Tablo 1. Araştırma Kapsamına Alınan Kamu Kurumlarının Mevcut Personel Durumu
Bakanlık ve Bağlı, İlgili ve İlişkili
Merkez
Kadro
Sayısı

Boş

Dolu
Kadro

Kadro

Müsteşar

26

24

2

Müsteşar Yardımcısı

112

71

41

Genel Müdür

193

128

63

492

257

235

37

27

10

127

91

36

1.729

1.393

57

134

91

43

Müşavir

2.171

1.779

694

Şube Müdürleri

4.550

2.772

1.779

Unvanlı Müdürler

635

329

306

177

78

99

910

554

356

10.383

6.953

3.430

Genel
Yardımcısı

Müdür

Kurum Başkanları
Kurum
Yardımcıları

Başkan

Daire Başkanları
Daire
Yardımcıları

Unvanlı
Yardımcıları
Şef
GENEL
TOPLAM

Başkan

Müdür

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere anket evreni, kurumların Müdür Yardımcıları ve
üzeri unvandaki yöneticilerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Ankette bütün sektörler
kapsama dâhil edilmeye çalışılmıştır. İmar, şehirleşme, altyapı, teknoloji, eğitim, enerji,
kültür, sanat, sağlık, sosyal hizmetler, tarım, hayvancılık, turizm, ulaştırma ve genel yönetim
hizmetlerinde (düzenleyici ve denetleyici hizmetler) görev yapan farklı kademedeki
yöneticilere anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bağımlı değişken tablo 1’de
belirtilen yönetim kademeleri üst yönetim, orta yönetim ve alt yönetim kademesi olmak üzere
3 kademeye bölünmüştür. Üst kademe yönetimi, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurum Başkanları, Kurum Başkan Yardımcılarını; Orta
Kademe Yönetimi, Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları, Müşavir, Şube Müdürü; Alt
Kademe Yönetimi ise Unvanlı Müdürler Ünvanlı Müdür Yardımcıları, Uzman, Uzman
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

954

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Yardımcıları, Şef ve diğerlerini kapsamaktadır. Tahmin edilen modelde anlamlı elde edilen
değişkenler ve tanımlamaları tablo 2’de verilmiştir
Tablo 3 Değişkenler ve Bulgular
Değikenler
Yaşınız
Eğitim
Halen görev yapmakta olduğunuz unvandaki çalışma
süreniz?
İdari Konum
Paydaş olmayanlarla etkileşim alanında
inovasyon/yenilikler uyguladığını düşünüyor musunuz?
paydaşlarla etkileşim alanında inovasyon/yenilikler
uyguladığını düşünüyor musunuz?
Yönetim veya örgütsel süreçler alanında
inovasyon/yenilikler uyguladığını düşünüyor musunuz?
uyguladığını düşündüğünüz inovasyon/yenilikler
uygulamaları ile insan kaynaklarının daha etkili kullanılmaya
başlandığını düşünüyor musunuz?
Uyguladığını düşündüğünüz inovasyon/yenilikler
uygulamalarının iş kalitesini arttırdığını düşünüyor musunuz?
uyguladığını düşündüğünüz inovasyon/yenilikler
uygulamalarının iş yapılan alanı değiştirdiğini düşünüyor
musunuz?
Uyguladığını düşündüğünüz inovasyon/yenilikler
uygulamalarının kullanıcı memnuniyetini arttırdığını düşünüyor
musunuz?
Uyguladığını düşündüğünüz inovasyon/yenilikler
uygulamalarının maliyetleri azalttığını düşünüyor musunuz?
Çalışanların değişime karşı direnç oluşturmalarının
inovasyon/yenilik süreçlerinde engel oluşturduğunu düşünüyor
musunuz?
Fiziki altyapı yetersizliklerinin inovasyon/yenilik
süreçlerinde engel oluşturduğunu düşünüyor musunuz?
Yöneticilerin değişim ve dönüşüme karşı direnç
göstermesinin inovasyon/yenilik süreçlerinde engel
oluşturduğunu düşünüyor musunuz?
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Tanımlamalar
1)25-34 yaş, 2)35-44 yaş, 3)45-54
yaş 4)55 üstü
1)Orta öğretim ve Önlisans 2)Lisans
3) Yüksek Lisans 4)Doktora
1)3yıl ve daha az 2)4-7 yıl 3)8
yıldan fazla
1)Merkez (Ankara) 2)Diğer
1)Evet 2) Hayır
1)Evet 2) Hayır
1)Evet 2) Hayır
1)Evet 2) Hayır

1)Evet 2) Hayır

1)Evet 2) Hayır

1)Evet 2) Hayır

1)Evet 2) Hayır

1)Evet 2) Hayır

1)Evet 2) Hayır
1)Evet 2) Hayır
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Bulgular

Türkiye’de Kamu Yöneticilerin girişimci ve inovatif yönetim algısının etkiyen
faktörler genelleştirilmiş sıralı logit modeli yardımı ile tahmin edilmiş ve tahmin sonuçları
tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’te yer alan genelleştirilmiş sıralı logit modelinin katsayıları
istatiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir. Modellerde olan açıklayıcı değişkenlerin
bağımlı değişkeni etkileyip etkilemedikleri LR testi ile incelenmiştir. Tüm modellerde LR
testinin “açıklayıcı değişkenler bağımlı değişkeni etkilememektedir” şeklindeki temel hipotezi
reddedilmiştir. Genelleştirilmiş sıralı logit modellerinin katsayı tahminleri doğrudan
yorumlanamadığından dolayı bu katsayıları yorumlayabilmek için fark oranları hesaplanmış
ve β katsayılarının işaretlerine göre Üst Kademe, Orta Kademe ve Alt Kademe yönetim
kademeleri üzerine açıklayıcı değişkenlerin etkileri ve etkilerini yönü belirlenmiştir.
Tablo 4 incelendiğinde, Orta öğretim ön lisans, Lisans ve Yüksek lisans eğitimli
olanların katsayıları negatif elde edilmiştir. Orta öğretim ön lisans, Lisans ve Yüksek lisans
mezunu olanlar Doktora eğitimine sahip olanlara göre orta kademe ve üst kademe yönetici
olma olasılıklar daha az olmaktadır. 25-34, 34-44 ve 45-54 yaşında olanlar 55 yaşından büyük
olanlara göre orta ve üst kademe yönetici olma olasılıkları daha az olmaktadır. Kurumun
yönetim ve örgütsel alanda inovasyon/yenilik uyguladığını düşünenler, uygulamadığını
düşünenlere göre Orta kademe yönetici olma olasılığı 0.29 kat daha fazla olmaktadır.
Kurumun uyguladığı inovasyon/yenilik uygulamaları ile insan kaynaklarını daha etkin
kullandığını düşünenler, insan kaynaklarının daha etkin kullanılmadığını düşünenlere göre
Orta kademe yönetici olma olasılığı 4 kat daha az iken üst kademe yönetici olma olasılığı 0.22
kat daha fazla olmaktadır.
Kurumun uyguladığı inovasyon ve yeniliklerin kullanıcı memnuniyetini artırdığını
düşünenler, memnuniyeti artırmadığını düşünenlere göre orta kademe yönetici olma olasılığı
7.9 kat az iken bu oran üst yöneticiler de ise 0.80 kat daha fazla olmaktadır. Kurumun
yönetim ve örgütsel alanda inovasyon/yenilik uyguladığını düşünenler, uygulamadığını
düşünenlere göre Orta kademe yönetici olma olasılığı 0.29 kat daha fazla olmaktadır.
Kurumun uyguladığı inovasyon/yenilik uygulamaları ile insan kaynaklarını daha etkin
kullandığını düşünenler, insan kaynaklarının daha etkin kullanılmadığını düşünenlere göre
Orta kademe yönetici olma olasılığı 4 kat daha az iken üst kademe yönetici olma olasılığı 0.22
kat daha fazla olmaktadır. Kurumun uyguladığı inovasyon ve yeniliklerin kullanıcı
memnuniyetini artırdığını düşünenler, memnuniyeti artırmadığını düşünenlere göre orta
kademe yönetici olma olasılığı 7.9 kat az iken bu oran üst yöneticiler de ise 0.80 kat defa fazla
olmaktadır.
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Genelleştirilmiş Sıralı Logit Sonuçları
N= 286
Log Likellihood =-118,30

Değişkenler
Ortaöğrt ve Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
25-34 yaş
34-44 yaş
45-54 yaş
Ünvan süresi: 3 ve 3 yıldan az
Ünvan süresi:4-7 yıl
Merkez Ankara
Paydaş olmayanlarla etkileşim
Alanında inovasyon uygulamıştır
Paydaşlar etkileşim
Alanında inovasyon uygulamıştır
S8 Yönetim ve örgütsel alanda
inovasyon
İnovasyon ile insan kaynaklarını
etkili kullanma
İnovasyon ile iş kalitesini artırma
İnovasyon ile iş yapılan alanda
değişim
İnivasyon ile kulanıcı
memnuniyetini artırma
İnovasyon ile maliyet azaltma
Çalışanların değişime direnci
inovasyonu engeller
Fiziki alt yapı eksikliği
inovasyonu engeller
Yöneticilerin direnci inovasyonu
engeller
sabit

LR chi2 (46) = 222.81
Prob > chi2= 0.0000
Model 1 Orta Kademe Yönetim
Katsayılar
Standart Odds
Hata
-4.446*** 1.6757
0.0117
-0.639
.99141
0.5274
-0.062
0.9944
0.9398
-6.376*** 1.0331
0.0017
-2.667*** 0.8065
0.0694
-1.124
0.7265
0.3250
2.3043*** 0.6599
10.017
.97474
0.5714
2.6504
1.5253**
0.6480
4.5963

Model 2 Üst Yönetim
Katsayılar
Standart
Odds
Hata
-20.451
3814.3
1.31e-09
-5.2641***
1.3008
0.00517
-2.0893**
0.8408
0.12376
-18.033
1620.4
1.47e-0
-3.9628***
1.3816
0.01900
-1.9043**
1.0249
0.14891
0.79248
0.9667
2.20887
-0.1432*
0.9059
0.86652
2.11449
1.5415
8.28538

3.157***

1.1639

0.0425

15.046

1394.6

2.92e-07

2.3471***

0.8537

10.456

-0.80449

0.8271

2.23555

1.2045**

0.5569

0.2998

0.5372

0.8726

0.58437

-1.4223*

0.7412

4.1465

1.5053*

1.1549

0.22194

-0.9069*

0.5508

2.4767

-0.86106*

0.7238

2.36567

1.907**

0.8470

0.1484

15.855

1486.4

1.30e-07

0.7836

7.9194

0.2132*

0.7653

0.80796

.66034

2.3202

-0.92133*

0.7428

2.51264

-0.6993

0.5073

2.0125

-0.51413*

0.6958

1.67219

1.5003***

0.5222

0.2230

1.4459

0.9217

0.23551

1.6541***

0.4964

0.1912

1.0740

0.9372

0.34161

-1.5049

1.2158

4.5040

-0.13662

1.8806

1.14639

2.0693***
-0.84167

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir.
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SONUÇ
Ülkemizde, kamu kaynaklarını kullanarak pek çok alandaki kamusal hizmet ve
görevleri yürüten idarecilerin geleneksel örgüt şekil ve sınırları dışına çıkarak, girişimci ve
inovatif eğilimler içinde olduğunu görmekteyiz. Ancak buna rağmen, bürokratik kurumlarda
bu konudaki düşünce ve davranışlar yönetim kademelerine göre farklılık göstermektedir.
Kamu Yöneticilerin girişimci ve inovatif yönetim algısının etkiyen faktörler genelleştirilmiş
sıralı logit modeli yardımı ile tahmin edilmiş ve çıkan sonuçlara göre, eğitim seviyesi
doktoranın altında olanların genelde orta kademe yöneticisi olduğu, 55 ve üstü yaş
grubundakilerin üst düzey yönetici olma olasılıklarının daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Üst
düzey yöneticilerinin girişimci ve inovatif yönetim anlayışının uygulandığına dair görüşleri
daha olumlu iken, orta ve alt kademe yönetimin bu konuda üst kademe ile aynı görüşte olduğu
tespit edilmiştir. Aynı şekilde, üst kademe yönetim kurumun uyguladığı inovasyon ve
yeniliklerin kullanıcı memnuniyetini artırdığını ifade ederken, orta ve alt kademe yönetimin
aynı düşüncede olmadığı, en azından kurumda uygulanan girişimci ve inovatif düşüncenin
çalışanlarca aynı memnuniyet derecesinde karşılanmadığını ifade etmişlerdir. Kurumun
uyguladığı inovasyon/yenilik uygulamaları ile insan kaynaklarını daha etkin kullandığını
düşünme konusunda da üst kademe yönetim daha olumlu düşünürken, orta ve alt kademe
yönetimi üst kademe yönetime göre daha az olumlu düşünmüşlerdir.
Kısacası, ülkemizdeki bürokratik düşüncenin istediğimiz şekilde değişmediğini, üst
düzey yönetimin dışarıya yönelik hep olumlu bir imaj verme çabası içinde olduğu, buna
karşılık orta ve alt kademe yönetimin konuya daha gerçekçi yaklaştığını söylemek
mümkündür. Tabi bunu yüzde yüz böyledir diye söylemek de çok gerçekçi olmaz. Çünkü,
yönetsel kademeler arasındaki idari ilişkiler, kurumsal aidiyet duygusu, kurum-içi güç
mücadeleleri önemli faktörlerdir. Tüm bunları kapsayan geniş içerikli çalışmalarla durum net
olarak tespit edilebilir.
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KRONİK HASTALIĞI OLMAYAN YAŞLI BİREYLERDE MANEVİ BAKIM,
YAŞAM KALİTESİ VE ARADAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hemşire Sedat DOĞAN
Susuz Toplum Sağlık Merkezi, sorisedat@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt AKGÜN ŞAHİN
Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, zumrut8136@hotmail.com
ÖZET
Bu araştırma kronik hastalığı olmayan yaşlı bireylerde manevi bakım, yaşam kalitesi ve
aradaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma
evrenini; Şubat-Haziran 2017 tarihleri arasında Kars’ın Susuz ilçesinde yaşayan, Kars Susuz
Toplum Sağlığı Merkezi'ne kayıtlı 65 yaş ve üstü kronik hastalığı olmayan bireyler
oluşturmuştur. Araştırma örneklemini ise araştırmanın yapıldığı tarihler arasında Susuz
Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvuran, araştırma kriterlerine uyan 110 birey oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında hasta tanılama ve bilgi formu, maneviyat ve manevi bakım
derecelendirme ölçeği ve yaşam kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPPS 16.0 paket
programında analiz edilmiştir. Evli,geniş aileye sahip ve bedensel engel nedeniyle bakıma
ihtiyaçları olan bireylerin maneviyat ve manevi bakım puan ortalamalarının yüksek ve gruplar
arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Maneviyat ve
manevi bakım ölçeği toplam puan ortalaması 52.07±9.81 olduğu tespit edilmiş. Maneviyat ve
manevi bakım (22.88±3.45) puan ortalamasının en yüksek, dinsellik (12.56±2.10) en düşük
puan ortalamasına sahip olduğu bulunmuştur.Yaşam kalitesi ölçek toplam puan ortalaması
71.73±18.65 olduğu tespit edilmiş.Erkek olan, evli olan, gelir düzeyi az olan, çalışmayan,
geniş aileye sahip olan ve bedensel engel nedeniyle bakıma ihtiyacı olan bireylerin yaşam
kalitesi özerklik alt boyut puan ortalamasının yüksek olduğu ve gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (p<0.05). Ölüm ve ölmek (15.78±3.18) puan
ortalamasının en yüksek, sosyal katılım (10.23±3.48) en düşük puan ortalamasına sahip
olduğu bulunmuştur.Bu çalışma sonucunda maneviyat ve manevi bakım arttıkça, yaşam
kalitesinin de arttığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, maneviyat, yaşam kalitesi, yaşlı

EVALUATING SPIRITUAL CARE, LIFE QUALITY AND THE RELATIONSHIP
BETWEEN THEM IN ELDERLY INDIVIDUALS WITHOUT ANY CHRONIC
DISEASE
ABSTRACT
This study was planned descriptively for the purpose of evaluating spiritual care, life
quality and the relationship between them in elderly individuals without any chronic disease.
Target population of the study consisted of individuals who lived in Susuz district of Kars,
were registered to Kars Susuz Community Health Center, aged 65 years and older and had no
chronic disease between February-June 2017. Study sample, on the other hand, consisted of
110 individuals who applied to the Susuz Community Health Center between the
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aforementioned dates and met the inclusion criteria. The data were collected using patient
identification and information form, spiritualityand spiritual care grading scale and life quality
scale. The data were analyzed in the SPPS 16.0 package software. It was determined that
individuals who were married, had an extended family and were in need of care due to their
physical disability had higher score averages of spiritualityand spiritual care and there was a
statistically significant difference between the groups(p<0.05).It was determined that the total
score average of spiritualityand spiritual care grading scale was 52.07±9.81. It was found that
spiritualityand spiritual care (22.88±3.45) had the highest score average, whereas religiosity
(12.56±2.10) had the lowest score average. It was determined that the total score average of
life quality scale was 71.73±18.65.It was observed that individuals who were male, married,
had less income, did not work, had an extended family and were in need of care due to their
physical disability had higher score averages of basic domain of autonomy and there was a
statistically significant difference between the groups(p<0.05).It was found that death and
dying (15.78±3.18) had the highest score average, whereas social participation (10.23±3.48)
had the lowest score average. As a result of the study, it was determined that life quality
increased in parallel with the increase of spiritualityand spiritual care.
Key Words: Chronic disease, spirituality, life quality, elder
GİRİŞ
İnsanlar biyolojik, manevi (spiritual), psikolojik, sosyo-kültürel boyutları olan bir
canlılardır. Bilindiği gibi insanın bu boyutlarının tümü birbiri ile etkileşim içindedir. Bu
bağlamda fiziksel alanda oluşan bir sorun, sosyal ve psikolojik alan, ruhsal alanda oluşan bir
sorun ise fiziksel alanda sorunlara neden olabilmektedir (Hutchison 1997, Dossy ve
Dossy1998,Velioğlu 1999, Öz 2004). Bu nedenle ancak insanın bu boyutlarının tümünde
sorun yoksa ve uyum içinde ise sağlıklı olmaktan söz edilebilir. Amerikan Holistik
Hemşireler Birliği (AHNA) tarafından sağlıklı olmanın tanımı beden, beyin ile ruh arasındaki
uyum seviyesi olarak tanımlanmaktadır (Hutchison 1997).
Literatürde manevi değerlerin umudu yitirmeme, ölümle ilgili anksiyetede azalma,
yaşamda bir desteğin varlığını hissetmede etkili olduğu bildirilmektedir. Diğer taraftan
maneviyat, bireyin pozitifliğini, güçlerini ve yaşam şeklini destekleyerek kendisini en üst
düzeyde ortaya çıkarmasını, güçlü, umutlu ve barış içerisinde olmasını sağladığın da hastalık
ile birlikte sağlık üzerinde de güçlü etkileri bulunmaktadır (Gordon 1982, Ergül ve Bayık
2004, Hall 2006). Moadel ve ark.'nın (2000) de kanser olan 248 hasta da yaptıkları çalışmada,
hastaların %40' ından fazlası manevi ihtiyaçlarının karşılanması halinde korkularıyla baş
ettiklerini, hayatın anlamını bulduklarını, umutlarının arttığını ifade ederek rahatlık
hissettiklerini bildirmişlerdir ( Moadel ve ark). Ayrıca Johnson ve Spilka (1991) kanserli
hastalar için ibadet ve iman etmenin baş etmede önemli bir kaynak olduğunu saptamışlardır
(Johnson ve Spilka).
Yaşlılık döneminde maneviyat ön plana çıkmakta ve maneviyat, kişinin sahip
olduğundan daha fazla bir güçle yaşamdan mana bulmasının pek çok yolunu
gösterebilmektedir (Yavuzer 2015). Oldnall (1996), maneviyatın kişinin yaşamına anlam
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kattığını ayrıca kişinin yaşamını etkileyen inanç ile birlikte değerler düzenini oluşturmak için
yardım ettiğini belirtmiştir. Bu nedenle maneviyatın ön planda olduğu yaşlılık döneminde
yaşlıların uzun yaşamalarının yanı sıra kronik sağlık sorunları ile baş edebilmeleri, toplumsal
yaşama aktif olarak katılabilmeleri ve yaşam kalitelerini yükseltmek için algıladıkları yaşam
anlamı ile de ilgilenilmelidir. Çalışmalar, dini inancın, yaşlı insanlar için hayatın sorunlu
zamanlarında ve yaşam kalitesini artırmada başa çıkma yöntemi olarak önemli bir etmen
olduğunu göstermektedir (Pargament ve ark. 1995, Koenig 2006).
Yaşlılarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi salt tanımı gereği yaşam kalitesinin
önemini ortaya koyar. Tanımı gereği yaşam kalitesi “mutlu olmak, kendinden hoşnut olmak”
ile ilgili bir öznel değerlendirmedir. Sağlık algısı; kronik hastalıklar ve neden oldukları
problemler, bağımlılıkların artışı, hareket kısıtlılığı, iletişimin azalması, yaşlanmanın neden
olduğu psikolojik sorunlar ve ölüm duygusu nedeniyle hissedilen algıdır. Yaşam kalitesi,
hastalıkların değerlendirilmesi ve tıbbi bakımın değerlendirilmesinde önemli bir göstergedir
(Arslan ve ark. 1999). Birey yaşlandıkça yaşam kalitesi otonomi ve bağımsızlığından
etkilenmektedir. Günümüzde anne, bebek ve çocuk ölümlerinin azalmasına; küreselleşme,
bilim ve teknolojinin gelişmesi, sağlıklı yaşam davranışlarının önemsenmesi önemli katkıda
bulunmuştur ve bireylerin yaşam kalitesini artırmıştır (Arpacı 2008).
Araştırma bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleri ve manevi bakım
gereksinimlerini belirleyerek bu ihtiyaçlarını giderilmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışma kronik hastalığı olmayan yaşlı bireylerde manevi bakım, yaşam kalitesi ve
aradaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Araştırmanın Şekli:Araştırma kronik hastalığı olmayan yaşlı bireylerde manevi bakım,
yaşam kalitesi ve aradaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: Bu araştırma Kars ili Susuz Toplum Sağlığı
Merkezi'ne kayıtlı bireylerin evlerinde toplanmıştır. Veriler Şubat-Haziran 2017 tarihleri
arasında toplanmıştır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırma evrenini Kars Susuz Toplum Sağlığı
Merkezi'ne kayıtlı 65 yaş ve üstü kronik hastalığı olmayan bireyler oluşturmuştur. Örnekleme,
araştırmanın yapıldığı tarihler arasında Susuz Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvuran, araştırma
kriterlerine uyan 126 birey araştırmaya dahil edilmiştir. 65 yaş ve üstü olan, kronik hastalığı
olmayan, psikiyatrik sorunları olmayan ve soruları anlayabilecek bilişsel yeterliliği olan 126
bireyden 16'sı araştırmaya katılmayı kabul etmediği için çalışma 110 kişi ile tamamlanmıştır.
Araştırmanın Değişkenleri:Bağımsız Değişkenler: Araştırmaya katılan yaşlı bireylere
ait tanıtıcı özellikler.
Bağımlı Değişkenler: Kronik hastalığı olmayan yaşlı bireylerin maneviyat ve manevi
bakım düzeyi ve yaşam kalitesi puanları.
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Veri Toplama Araçları: Araştırma kapsamına alınan bireylere, araştırmacı tarafından
hazırlanan Hasta Tanılama Bilgi Formu (Ek 1), Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme
Ölçeği (MMBÖ) (Ek 2) ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Yaşlı Modülü
(WHOQOL-OLD.TR ) (Ek 3) kullanılmıştır.
Verilerin Değerlendirmesi: Veriler SPSS (Statistical Packagefor SocialScience) 16.0
paket programında değerlendirilmiştir. Hastaların tanıtıcı özelliklerine ilişkin veriler,
Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi
Ölçeği Yaşlı Modülü'ne ait veriler SPPS' de yüzdelik, ortalama ve standart sapma ile
değerlendirildi. Tanıtıcı özellikler; Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği ve Dünya
Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Yaşlı Modülü alt grupları ile karşılaştırılmasında
bağımsız örneklemede t testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
Maneviyat ve Manevi Bakım ile Yaşam Kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson
korelasyon analizi kullanılmıştır. Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği ve Dünya
Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Yaşlı Modülü alt grupların güvenirlik analizinde
Cronbach Alpha değerine bakılmıştır. Sonuçlar %95' lik güven aralığında, anlamlılık p<0.01
ve p<0.05 düzeyinde değerlendirilmişti
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde araştırmaya katılan bireylerin tanıtıcı özelliklerine ait bulgular, bireylerin
maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği puan ortalamalarının dağılımı ve yaşam
kalitesi ölçeği puan ortalamalarını etkileyen değişkenlere ait bulgular; maneviyat ve manevi
bakım dereceleme ölçeği puan ortalamaları ile yaşam kalitesi ölçeği puan ortalamaları
arasındaki ilişkiye ait bulgular yer almaktadır.
Tablo 1.Yaşlı Bireylerin Tanıtıcı Özellikleri.

Özellikler
Yaş
60- 69
70- 79
80 ve üzeri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim durumu
Okur yazar değil
Okur yazar
İlköğretim
Lise ve üzeri
Medeni durum
Evli
Bekar
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N

%

35
48
27

31.8
43.6
24.6

37
73

33.6
66.4

26
16
43
25

26.3
14.5
39.1
20.1

78
32

70.9
29.1
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Gelir düzeyi
Geliri giderinden az
Geliri giderinden çok

39
71

Çalışma durumu
Çalışan
Çalışmayan

Aile yapısı
Çekirdek aile
Geniş aile
Bedensel engel nedeniyle
Bakıma ihtiyacı olma durumu
Var
Yok
Yaş ortalaması
TOPLAM

2018

35.5
64.5

33
77

30.0
70.0

54
56

49.1
50.9

45
65

40.9
59.1

68.15±6.40
110

100

Araştırma kapsamına alınan bireylerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de
görülmektedir. Araştırmaya katılanların %43.6'sı70-79 yaş arasında olup, yaş ortalaması
68.15±6.40’tır. Yaşlıların %66.4’ünün erkek, %39.1’inin ilköğretim mezunu, %70.9’unun
evli, %64.5’inin gelirinin giderinden çok olduğunu ifade ettikleri, %70.0’inin çalışmadığı,
%50.9’unun geniş aileye sahip olduğunu, %59.1’inin bakıma ihtiyacının olmadığı
saptanmıştır (Tablo 1).
Tablo 2.Yaşlı Bireylerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği Puan
Ortalamalarının Dağılımı.
Değişkenler
Yaş
60-69
70-79
80 ve üzeri
Test ve p
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Test ve p
Eğitim durumu
Okur yazar değil
Okur yazar
İlköğretim
Lise ve üzeri
Test ve p
Medeni durum
Evli
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Maneviyat ve manevi
bakım
12.12±3.21
12.25±3.06
12.34±3.62

Dinsellik

Bireysel bakım

10.45±3.54
10.18±3.36
10.78±3.24

14.15±3.10
14.27±3.60
14.10±3.02

KW: 0.258
p> 0.05

KW: 0.109
p>0.05

KW:0.187
p>0.05

12.24±4.58
12.12±3.63
t:0.489
p>0.05

10.33±3.21
10.54±3.98
t:0.121
p>0.05

16.12±3.10
16.47±3.44
t:0.258
p>0.05

11.32±3.14
11.85±3.20
11.41±3.52
11.10±3.12
KW: 0.378
p>0.05

10.14±3.54
10.57±3.88
10.15±3.12
10.36±3.11
KW:0.125
p>0.05

12.36±3.23
12.45±3.41
12.41±3.00
12.21±3.74
KW: 0.208
p>0.05

16.12±3.12

11.11±2.23

12.36±3.87
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Bekar
Test ve p
Gelir düzeyi
Geliri giderinden az
Geliri giderinden çok
Test ve p
Çalışma durumu
Çalışan
Çalışmayan
Test ve p
Aile yapısı
Çekirdek aile
Geniş aile
Test ve p

Bedensel engel
nedeniyle bakıma
ihtiyacı olma durumu
Var
Yok
Test ve p

2018

12.32±3.22
MWU:1.388
p<0.05

11.10±2.17
MWU:0.320
p>0.05

12.18±3.44
MWU:0.412
p>0.05

12.17±3.65
12.20±3.32
t:0.352
p>0.05

10.17±3.52
10.58±3.45
t:0.152
p>0.05

14.21±3.12
14.20±3.10
t:0.258
p>0.05

12.52±3.63
12.12±3.70
t:0.412
p>0.05

10.66±3.36
10.17±3.45
t:.0.374
p>0.05

16.20±2.30
16.43±2.24
t:0.254
p>0.05

12.14±3.20
16.52±3.63
t:1.658
p<0.05

10.11±2.13
10.74±2.30
t:0.214
p>0.05

14.12±3.74
14.52±3.36
t:0.320
p>0.05

16.63±3.45
12.56±3.20

10.11±2.47
10.10 ±2.22

10.28 ± 3.69
10.85 ±3.14

t:1.233
p<0.05

t:0.324
p>0.05

t:0.358
p>0.05

Tablo 2’te görüldüğü gibi bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre maneviyat ve manevi
bakım dereceleme ölçeği alt boyut puan ortalamalarının dağılımları verilmiştir. Ölçeğin
maneviyat ve manevi bakım alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde; evli, geniş aileye
sahip ve bedensel engel nedeniyle bakım ihtiyacı olan bireylerin puan ortalamalarının yüksek
ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05) (Tablo
2). Bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim, gelir ve çalışma durumunun maneviyat ve manevi bakım
dereceleme alt boyut puan ortalamalarına göre karşılaştırıldığında puan ortalamaları açısından
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, bu değişkenlerin manevi bakımı
etkilemediği görülmüştür (p>0.05).
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Tablo 3.Yaşlı Bireylerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Yaşam Kalitesi Ölçeği Puan Ortalamalarının
Dağılımı.

Duyusal
Yetiler
Değişkenler
Yaş
60-69
70-79
80 ve üzeri

Test ve p

Cinsiyet
Kadın
Erkek

Test ve p
Eğitim durumu
Okur yazar değil
Okur yazar
İlköğretim
Lise ve üzeri

Test ve p

Medeni durum
Evli
Bekar

Test ve p

Gelir düzeyi
Geliri giderinden az
Geliri giderinden çok
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Özerklik
X±SS

Geçmiş, Bugün
ve Geleceğe Ait
Aktiviteler
X±SS

Sosyal
Katılım
X±SS

Ölüm ve
Ölmek
X±SS

Yakınlık
X±SS

17.20±2.69
15.12±3.20
11.45±3.14

12.20±2.14
12.14±2.74
12.32±2.98

10.23±2.20
10.45±2.03
10.56±2.60

11.30±2.25
11.14±2.01
11.85±2.27

12.11±2.08
12.06±2.11
12.11±2.66

KW:2.152
p<0.05

KW:0.520
p>0.05

KW:0.452
p>0.05

KW:0.521
p>0.05

KW:0.489
p>0.05

14.31±2.12
15.83±3.20

11.55±3.20
14.41±3.66

11.93±2.70
11.01±2.65

12.89±2.90
12.58±2.30

11.12±2.12
14.89±2.20

t:0.489
p>0.05

t:1.121
p<0.05

t:0.341
p>0.05

t:0.685
p>0.05

t:1.452
p<0.05

11.52±2.25
10.41±2.74
10.78±2.20
12.98±3.45

10.27±2.12
10.36±2.88
10.60±2.96
10.10±2.30

10.78±2.25
11.12±2.88
11.78±2.10
11.32±2.66

10.13±2.38
10.88±2.66
10.20±2.12
11.25±2.65

10.18±2.62
10.20±2.69
10.56±2.17
10.87±2.27

KW: 0.422
p>0.05

KW:0.687
p>0.05

KW: 0.741
p>0.05

KW:0.378
p>0.05

KW: 0.547
p>0.05

11.25±2.36
11.20±2.85

13.54±2.12
10.87±2.20

10.22±3.48
10.56±3.42

10.66±2.56
10.58±2.30

14.88±2.92
10.20±2.89

MWU:0.388
p>0.05

MWU:1.157
p<0.05

MWU:0.314
p>0.05

MWU:0.685
p>0.05

MWU:1.191
p<0.05

10.96±2.41
10.28±2.25

14.47±2.22
10.18±2.89

10.10±2.31
10.28±2.64

10.29±2.13
10.34±2.27

10.88±2.12
10.74±2.17
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10.11±2.3
6
10.27±2.4
5
10.14±2.1
4
KW:0.36
9
p>0.05
11.88±2.9
2
11.20±3.1
4
t:0.120
p>0.05
11.32±2.2
3
11.20±2.1
5
11.88±2.8
5
11.442.52
KW:
0.286
p>0.05

11.58±2.6
9
11.42±2.3
7
MWU:0.
452
p>0.05
10.17±2.1
1
10.21±2.2
7
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Test ve p
Çalışma durumu
Çalışan
Çalışmayan

Test ve p
Aile yapısı
Çekirdek aile
Geniş aile

Test ve p
Bedensel engel nedeniyle
bakıma ihtiyacı olma
durumu
Var
Yok
Test ve p

2018

t:0.352
p>0.05

t:1.148
p<0.05

t:0.334
p>0.05

t:0.340
p>0.05

t:0.357
p>0.05

t:0.359
p>0.05

11.10±2.74
11.09±2.12

10.21±2.01
13.77±2.11

11.13±2.17
11.01±2.11

11.22±2.10
11.42±2.07

10.30±2.78
10.24±2.14

t:0.652
p>0.05

t:1.285
p<0.05

t:0.352
p>0.05

t:0.454
p>0.05

t:0.148
p>0.05

11.38±2.1
2
11.41±2.1
5
t:0.408
p>0.05

11.89±2.54
11.09±2.12

10.11±2.36
14.23±2.87

13.98±3.22
13.22±3.02

11.87±2.31
11.40±2.22

10.11±2.56
14.51±2.07

t:0.658
p>0.05

t:1.189
p<0.05

t:0.458
p>0.05

t:0.632
p>0.05

t:1.059
p<0.05

16.23±3.18
16.14±3.92

16.78 ±3.14
10.41 ±3.70

10.10 ± 3.52
10.56 ±3.07

13.89 ± 3.69
13.25 ± 3.80

14.14 ± 3.10
10.20 ±3.52

t:0.385
p>0.05

t:1.426
p<0.05

t:0.120
p>0.05

t:0.387
p>0.05

t:1.520
p<0.05

10.23±2.9
0
10.32±2.2
8
t:0.752
p>0.05

12.96 ±
2.96
12.12
±21.2
t:0.321
p>0.05

Tablo 3’te görüldüğü gibi bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre yaşam kalitesi ölçeğine ait puan
ortalamalarının dağılımları verilmiştir. Erkek olan, evli olan, gelir düzeyi az olan, çalışmayan, geniş
aileye sahip olan ve bedensel engel nedeniyle bakıma ihtiyacı olan bireylerin özerklik temel alan alt
boyut puan ortalamalarının yüksek olduğu ve bu gruplar arasında istatistiksel olarak aradaki farkın
anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 3). Yine erkek olan, evli olan, geniş aileye sahip olan
ve bedensel engel nedeniyle bakıma ihtiyacı olan bireylerin ölüm ve ölmek temel alan alt boyut
puan ortalamalarının yüksek olduğu, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu
belirlenmiştir(p<0.05) (Tablo 3).
Yaş değişkeninin ise sadece duyusal yetiler alt boyutunda yüksek olduğu ve gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 3).
Tablo 4. Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği Puan Ortalamalarının
Dağılımı.
Yaşam Kalitesi Ölçeği

X±SS

Maximum

Minumum

Duyusal Yetiler

11.76±3.12

19.0

4.0

Özerklik

14.88±2.32

18.0

5.0

Geçmiş, bugün ve geleceğe ait aktiviteler

12.15±3.45

20.0

5.0

Sosyal katılım

10.23±3.48

18.0

5.0
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Ölüm ve ölmek

15.78±3.18

19.0

3.0

Yakınlık

11.96±3.10

18.0

4.0

Toplam Puan

71.73±18.65

112.0

30.0

Maneviyat ve manevi bakım

22.88±3.45

31.0

1.0

Dinsellik

12.56±2.10

16.0

1.0

Bireysellik

16.63±3.96

22.0

1.0

Toplam Puan

52.07±9.81

85.0

1.0

Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme
Ölçeği

Tablo 4’de yaşlıların yaşam kalitesi ölçeği ve maneviyat ve manevi bakım dereceleme
ölçeği puan ortalamalarının dağılımı gösterilmiştir. Yaşam kalitesi ölçeği temel alanların puan
ortalaması değerlendiğinde; Ölüm ve ölmek temel alanı (15.78±3.18)puan ortalamasının en
yüksek, Sosyal katılım temel alanının (10.23±3.48) en düşük puan ortalamasına sahip alt
boyut olduğu belirlenmiştir. Yaşam kalitesi ölçeği genel olarak değerlendirildiğinde ölçek
toplam puanının 71.73±18.65 olduğu ve yüksek yaşam kalitesine sahip oldukları
belirlenmiştir.maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği alt boyut puan ortalamasının
dağılımı incelendiğinde; maneviyat ve manevi bakım (22.88±3.45) puan ortalamalarının en
yüksek, dinsellik(12.56±2.10) alt boyutunun ise en düşük puan ortalamasına ait alt boyut
olduğu bulunmuştur.Maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği genel olarak
değerlendirildiğinde ölçek toplam puanının 52.07±9.81olduğu ve orta düzeyde maneviyat ve
manevi bakım sergilendiği görülmektedir.
Tablo 5. Yaşam Kalitesi Ölçeği ile Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği Puan Ortalamaları
Arasındaki İlişki.
Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği
Yaşam Kalitesi Ölçeği

Maneviyat ve
manevi bakım

Dinsellik

r

r

p

Bireysel bakım

p

r

P

Duyusal Yetiler

.247

p>0.05

.158

p>0.05

.236

p>0.05

Özerklik

.504

p<0.05

.458

p<0.05

.458

p<0.05

Geçmiş, bugün ve geleceğe
ait aktiviteler
Sosyal katılım

.525

p<0.05

.520

p<0.05

.496

p<0.05

.208

p>0.05

.120

p>0.05

.220

p>0.05

Ölüm ve ölmek

.587

p<0.05

5.47

p<0.05

.541

p<0.05
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Yakınlık

.123

p>0.05

.209

p>0.05

2018

.198

p>0.05

Tablo 5'de yaşam kalitesi ölçeği ile maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği puan
ortalaması arasındaki ilişki verilmiştir.Maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği puan
ortalaması arttıkça, yaşam kalitesi ölçeği puan ortalamalarının da arttığı
saptanmıştır.Maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği ile yaşam kalitesi ölçeği puan
ortalamaları arasında istatistiksel yönde anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Maneviyat ve manevi bakım arttıkça yaşam kalitesinin de arttığı bulunmuştur.
Çalışmadan elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.
Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 68.15±6.40’tır (Tablo 1). Göke'nin (2015) de
yaptığı çalışmada bireylerin yaş ortalaması 69. 23±5.04 olarak bulmuştur.
Çalışmaya katılan bireylerin özelliklerine göre maneviyat ve manevi bakım ölçeği alt boyut
puan ortalamaları incelendiğinde;evli, geniş aileye sahip ve bedensel engelinden dolayı
bakıma ihtiyaçları olan bireylerin puan ortalamalarının yüksek ve gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.05); yaş,cinsiyet, eğitim durumu, gelir düzeyi
ve çalışma durumu puan ortalamalarının düşük ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farkın olmadığı saptanmıştır (p>0.05), (Tablo 2).
Bu araştırmada evli bireylerin maneviyat ve manevi bakım alt boyut puan ortalamasının
bekarlara göre yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.
Yazgan (2014)' ın kanser hastası olan ve olmayan bireylerle yaptığı çalışmada; kanser hastası
olmayan evli bireylerin, manevi bakım puan ortalamasının yüksek olduğunu belirlemiştir.
Jadidi ve ark. (2015) çalışmasında evli olan yaşlı bireylerin maneviyat ve manevi bakım puanı
bekar olanlara göre daha yüksek çıktığını ve manevi bakım ile evli olma arasında pozitif bir
ilişki olduğunu belirlemişlerdir.Bu araştırma bulgusu daha önce yapılan araştırma sonuçları
ile benzerlik göstermektedir. Bu araştırmada geniş aileye sahip olan bireylerin maneviyat ve
manevi bakım alt boyut puan ortalamasının çekirdek aileye sahip olan bireylere göre yüksek
olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Kişilerin maneviyata
bakışı yaşadıkları hayat şartları ve çevreye göre değişmektedir. İnsanlar, manevi
gereksinimlerini karşılamak için yaşadıkları çevrede, başka bireylerden sevgi görme/
gösterme davranışı sergileyerek, dokunma ve güven ilişkisi kurma gibi iletişim becerileri ile
karşılamaktadırlar.Ayrıca aile desteği, dini uygulamaları geliştirme gibi uygulamalar manevi
bakımı desteklemektedir(Ercan ve ark. 2017).
Jadidi ve ark. (2015) çalışmasında, ailesi ile yaşayan bireylerin maneviyat puan
ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Yine, Rezaei ve ark.(2008) çalışmasında eşleri
ölen yada boşandıktan sonra yalnız yaşayan bireylerin manevi bakım ortalama puan skorunun;
eşleriyle beraber yaşayan yada geniş ailede yaşayanlara göre daha düşük olduğunu
belirlemişlerdir.Bu araştırma bulgusu daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik
göstermektedir.
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Bu araştırmada bedensel engeli nedeniyle bakıma ihtiyacı olan bireylerin maneviyat ve
manevi bakım alt boyut ortalamasının, bakıma ihtiyacı olmayan bireylere göre yüksek olduğu
ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Modjarrad (2004)’nın
maneviyatın sağlıkla ilişkisi incelendiği çalışmasında; maneviyatın sağlığı koruduğunu,
hastalıkları giderdiği ve zorluklarla baş etmeyi kolaylaştırdığı sonucuna varmıştır. Bussing
(2010)'e göre maneviyat kişinin kendine olan saygısını arttırır, yaşamına değer ve anlam
katar, bireysel amaçlar sunar ve duygusal rahatlama sağlayarak umut verir. Grant(2004) ise
çalışmasında; maneviyatın insanlara iç huzur ve başa çıkma enerjisi verdiğini, fiziksel
rahatlama sağladığını ve kendini tanımayı kolaylaştırdığını, başkalarıyla işbirliği yapmalarına
yardımcı olduğunu vurgulamıştır. Tongprateep (2000) göre, güçlü manevi inançlarıyla Budist
yaşlıların hastalık sürecini daha az acı çekerek geçirdiklerini ve yaşam kalitelerini
arttırdıklarını belirtmiştir. Bu araştırma bulgusu daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik
göstermektedir.
Bu çalışmada yaşın maneviyat ve manevi bakım puan ortalamalarını etkilemediği ve
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.Çalışma sonucumuzdaki bulgulara
bakıldığında 65 yaş üstü bireylerde maneviyat algılarının aynı olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırmada cinsiyetin maneviyat ve manevi bakım puan ortalamalarını etkilemediği ve
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.Yazgan (2014) çalışmasında; sağlıklı
bireylerde cinsiyetin dini tutumu etkilemediği belirlemiştir. Literatür incelendiğinde Çınar
(2013) çalışmasında sağlıklı bireylerde yapılan bir başka araştırmada cinsiyetin maneviyatı
etkilemediğini belirtmektedir. Cirhinlioğlu'nun (2010) çalışmasında kronik hastalığı olmayan,
sağlıklı bireylerde çalışmış olup cinsiyetin manevi tutumu etkilemediği, manevi yönelimler
açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirmiştir. Araştırmadan elde
edilen bulgu literatür ile benzerlik göstermektedir. Bu araştırmada eğitim durumunun
maneviyat ve manevi bakım puan ortalamalarını etkilemediği istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olmadığı belirlenmiştir. Benzer olarak Allahbakhshian ve ark. (2010) multiple skleroz
hastalarında yaptıkları çalışmada demografik özelliklerin maneviyatı etkilemediğini
bulmuşlardır. Kuzgun ve Sevim (2004) 'in ve Acar ve ark.(1999) çalışmasında eğitim ile dini
yönelim arasında istatistiksel olarak anlamsız fakat pozitif bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.
Bu araştırmada gelir düzeyi ve çalışma durumunun maneviyat ve manevi bakım puan
ortalamaların etkilemediği ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
belirlenmiştir.Benzer olarak Yazgan (2014) çalışmayan sağlıklı bireylerde gelir düzeyi ve
çalışma durumunun maneviyatı etkilemediğini bulmuştur.Araştırma sonucu, daha önce
yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir.
Bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre yaşam kalitesi temel alan puan ortalamalarının
dağılımları verilmiştir. Erkek, evli olan, gelir düzeyi az olan, çalışmayan geniş aileye sahip
olan ve bedensel engelinden dolayı bakıma ihtiyacı olan yaşlı bireylerin özerklik temel alan
alt boyut puan ortalamalarının yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0.05). Yine erkek, evli, geniş aileye sahip olan ve
bedensel engelinden dolayı bakıma ihtiyacı olan yaşlı bireylerin ölüm ve ölmek temel alan alt
boyut puan ortalamalarının yüksek olduğu, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yaş parametresi değişkeninin ise sadece duyusal yetiler alt
boyut puan ortalamasının yüksek olduğu, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
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olmadığı saptanmıştır. (Tablo 3). Eğitim durumunun ise yaşam kalitesi puan ortalamalarını
etkilemediği ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 3).
Araştırmaya katılan bireylerde yaşa göre yaşam kalitesi temel alan puan ortalamalarının
dağılımları incelendiğinde; duyusal yetiler alt boyut puan ortalamasının yüksek olduğu,
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Aydın ve
Karaoğlan'ın (2012)' de yaptığı çalışmada bireylerde yaş ile yaşam kalitesi temel alan puan
ortalamalarının dağılımları incelendiğinde;duyusal yetiler alt boyut puan ortalamasının
yüksek olduğu, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğunu saptamışlardır.
Benzer olarak Altay ve ark. (2016)' da yaptığı çalışmada bireylerde yaş ile duyusal yetiler
yaşam kalitesi alt boyut arasında pozitif bir ilişki olduğu,duyusal yetiler alt boyut puan
ortalamasının yüksek olduğunu bulmuşlardır. Araştırma sonucu daha önce yapılan
çalışmalarla benzerlik göstermektedir.
Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre yaşam kalitesini temel alan puan
ortalamalarının dağılımları incelendiğinde; erkek bireylerin; özerklik, ölüm ve ölmek
alanlarını temel alan alt boyut puan ortalamalarının,yüksek olduğu ve gruplar arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0.05). Orfila ve ark.(2006) çalışmalarında;
yaşlılarda yaşam kalitesinin tüm boyutlarında ortalama puan skorunun kadınlarda erkeklere
göre daha düşük olduğunu bulmuşlardır. Arslan ve Bölükbaşı (2003) erkeklerin yaşam
kalitesinin kadınlardan daha yüksek olduğu belirtmiştir. Baysan'ın (2008) çalışmasında
cinsiyete göre yaşam kalitesi incelendiğinde, erkeklerin yaşam kalitesi algısının kadınlara
göre yüksek olduğunu bildirmiştir. Jadidi ve ark. (2015) çalışmalarında; yaşlılarda kadın ve
erkeklerin yaşam kalitesi arasında önemli fark olduğunu ve erkeklerin yaşam kalitesi ortalama
puan değerinin kadınlara göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma sonucu daha
önce yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir.
Araştırmaya katılan bireylerin medeni durumlarına göre yaşam kalitesini temel alan puan
ortalamaları incelendiğinde evli olanların; özerklik ve ölüm ve ölmek alanların temel alan alt
boyut puan ortalamalarının yüksek olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu bulunmuştur (p<0.05). Baysan'ın (2008) çalışmasında dul olan,yalnız yaşayan
yaşlıların yaşam kalitesi puan ortalaması düşük saptanmıştır. Jadidi ve ark.(2015)
çalışmasında evli çiftlerin yaşam kalitesi,boşanmış ve dul olanların yaşam kalitesinden daha
yüksek olduğunu saptanmıştır. Liss ve ark. (2006) ve Armstrong ve ark. (2006) çalışmalarında
yaşam kalitesinin evli bireylerde yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırma sonucu
literatür ile benzerlik göstermektedir.
Araştırmaya katılan bireylerin gelir durumuna göre yaşam kalitesi temel alan puan
ortalamalarının dağılımları incelendiğinde; gelir düzeyi az olan ve çalışmayan bireylerin
özerklik alanların temel alan alt boyut puan ortalamalarının yüksek olduğu ve gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0.05), (Tablo 3). Şahin ve ark.
(2014)'nın huzur evinde yaptıkları çalışmada herhangi bir mesleği ve geliri olmayan bireylerin
yaşam kalitelerinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Tseng ve ark. (2001), Knesebeck ve ark.
(2007) ve Paskulin ve ark. (2007)'nın yaptıkları araştırmalarda; çalışmayan ve geliri az olan
yaşlıların yaşam kalitelerinin yüksek olduğunu bulmuşlardır. Araştırma sonucu daha önce
yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir.
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Araştırmaya katılan bireylerin aile yapısına göre yaşam kalitesi temel alan puan ortalamaları
incelendiğinde; geniş aileye sahip olan bireylerin özerklik, ölüm ve ölmek temel alan alt
boyut puan ortalamalarının yüksek olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu bulunmuştur (p<0.05), (Tablo 3). Mohammadi ve Babaei'nin (2011)
çalışmasında; evde aileleriyle yaşayan bireylerin huzurevinde yaşayan ya da bir bakımevinde
yaşayan bireylere göre yaşam kalitesinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Şahin ve ark.
(2014) çalışmasında çocuk sahibi olan ve aileleriyle iyi ilişkileri olan bireylerin özerklik,
ölüm ve ölmek alanlarının puan ortalamalarının yüksek olduğunu bulmuşlardır.Tseng ve ark.
(2001) ve Hjaltadottir ve ark. (2007)'nın çalışmalarında geniş aileye sahip olan bireylerin
yaşam kalitesinin yüksek olduğunu saptamışlardır. Bu araştırma sonucu literatür ile benzerlik
göstermektedir.
Araştırmaya katılan bireylerin, bedensel engelinden dolayı bakıma ihtiyacı olanlarda yaşam
kalitesi temel alan puan ortalamalarının dağılımı incelendiğinde ölüm ve ölmek temel alan alt
boyut puan ortalamasının yüksek olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu bulunmuştur (p<0.05), ( Tablo 3). Araştırmaya katılan bireylerin doğuştan ya da
sonradan (kaza, yaralanma, düşme) oluşan bedensel engellerden dolayı ölüm ve ölmeye
ilişkin kaygı ve korku yaşadıkları düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde kronik
hastalıkların yaşam kalitesini etkilemediği, kronik hastalığa bağlı olan ya da olmayan kısıtlılık
ya da özürlülük durumunun yaşlıların yaşam kalitesini önemli ölçüde azalttığı belirtilmiştir
(Aydın ve Karaoğlan 2012, Ünal ve ark.2015, Hongthong 2015, Atalay ve ark 2016).
Bireylerin eğitim durumuna göre yaşam kalitesi temel alan puan ortalamaları incelendiğinde;
özerklik, ölüm ve ölmek alanlarını temel alan alt boyut puan ortalamalarında farkın olmadığı
saptanmış ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05)(Tablo 3). Baysan'ın (2008)
çalışmasında yaşlı bireylerde eğitim durumuna göre ölüm ve ölmek alanlarını temel alan alt
boyut puan ortalamaları incelediğinde; farkın olmadığı saptanmıştır. Bu araştırma sonucu
daha önce yapılan araştırma sonucu ile uyumlu bulunmuştur.
Bireylerin yaşam kalitesi ölçeği ve maneviyat ve manevi bakım ölçeğine ait puan
ortalamalarının dağılımı gösterilmiştir.Çalışmaya katılan tüm bireylerin temel alan yaşam
kalitesi ölçeğini toplam puan skoru 71.73±18.65'dır.Yaşam kalitesi ölçeği temel alanların
puan ortalaması değerlendiğinde; Ölüm ve ölmek temel alanı (15.78±3.18) puan
ortalamasının en yüksek ve özerklik (14.88±2.32), sosyal katılım temel alanının (10.23±3.48)
en düşük puan ortalamasına sahip alt boyut olduğu belirlenmiştir. Maneviyat ve manevi
bakım ölçeği alt boyut puan ortalamasının dağılımı incelendiğinde; maneviyat ve manevi
bakım (22.88±3.45) puan ortalamalarının en yüksek, dinsellik(12.56±2.10) alt boyutunun ise
en düşük puan ortalamasına ait alt boyut olduğu bulunmuştur(Tablo 4).
Çalışmaya katılan bireylerin yaşam kalitesi ölçeği temel alanların puan ortalaması arasında en
yüksek ölüm ve ölmek puanı ile en düşük ise sosyal katılım puanı çıkmıştır. Göken'nin (2015)
yaptığı çalışmada yaşam kalitesi ölçeğin alt boyutlarının ağırlıklı ortalama ve ağırlıklı standart
sapma değerlerine göre; en düşük puan skoru duyusal işlevler boyutunda bulunmuşken en
yüksek puan skoru özerklik boyutunda elde edilmiştir.Genel olarak yaşın artmasıyla beraber,
ölüm kaygısının da arttığı belirtilmiştir (Göken 2015).
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Çalışmadaki bulgular doğrultusunda yaşlılıkta ölüme ve ölmeye ilişkin endişeler,kaygılar ve
korkuların arttığı görülmüş ve toplum içinde gündelik yaşam faaliyetlerine katılımın düşük
olduğu saptanmıştır.
Bu çalışmada tüm bireylerin maneviyat ve manevi bakım ölçeği toplam puan skoru
52.07±9.81'dır.Araştırmada maneviyat ve manevi bakım ölçeğinde alınan en yüksek puan
69'dır.Maneviyat ve manevi bakım ölçeği alt boyut puan ortalamasının dağılımı
incelendiğinde; Maneviyat ve manevi bakım (22.88±3.45) puan ortalamalarının en yüksek,
dinsellik(12.56±2.10) alt boyutunun ise en düşük puan ortalamasına ait alt boyut olduğu
bulunmuştur.Bu sonuç araştırmaya katılan bireylerin maneviyat ve manevi bakımı
önemsediklerini düşündürtmektedir. Fakat maneviyat ve manevi bakımı alt boyutundan alınan
en yüksek puan 31’dir. Bu sonuç bize, yaşlı bireylerin maneviyat ve manevi bakım ile ilgili
bilgi gereksinimlerine ihtiyaçları olduğunu göstermiştir. Ölçeğin dinsellik alt boyutundan
alınabilecek en yüksek puan 16’dır. Buna göre yaşlıların maneviyatın dini boyutuna önem
verdikleri söylenebilir. Bu çalışmada yaşlıların maneviyat ve manevi bakım ölçeği bireysel
bakım alt boyut puan ortalamasının 16.63±3.96 olduğu bulunmuştur (Tablo 4). Ölçeğin
bireysel bakım alt boyutundan alınabilecek en yüksek puanın 22’dir. Bu durum bize yaşlı
bireylerin hayatında yer alan bireysel bakıma önem verdiğini düşünülmektedir. Bu çalışmada
yaşlıların maneviyat ve manevi bakım ölçeği toplam puan ortalamasının 52.07±9.81 olduğu
belirlenmiştir (Tablo 4). Ölçek toplamından alınabilecek en yüksek puan 69’dir. Buna göre
yaşlıların maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.
Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin yaşam kalitesi ölçeği ile spiritüel bakım ölçeği puan
ortalaması arasındaki ilişki verilmiştir. spiritüel bakım ölçeği puan ortalaması arttıkça, yaşam
kalitesi ölçeği puan ortalamalarının da arttığı saptanmıştır(P<0.05)(Tablo 5). Çalışmaya
katılan
yaşlı
bireylerin
temel
alan
yaşam
kalitesinin
alt
boyutları
incelendiğinde;özerklik,geçmiş bugün ve geleceğe ait aktiviteler,ölüm ve ölmek
boyutların,spiritüel bakım ölçeğindeki maneviyat ve manevi bakım,dinsellik ve bireysel
bakım boyutları arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır(p<0.05).
Witford ve ark.(2008), Salsman ve ark.(2011) çalışmasında spiritüel bakım ölçeği puan
ortalaması arttıkça, yaşam kalitesi ölçeği puan ortalamalarının da artığını saptanmışlardır.
Jadidi ve ark.(2015) çalışmasında yaşlı bireylerde manevi bakım ile yaşam kalitesi arasında
pozitif bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.Bu araştırma sonucu, daha önce yapılan çalışma
sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kronik hastalığı olmayan yaşlı bireylerde manevi bakım, yaşam kalitesi ve aradaki
ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmanın sonuçlarında;
Çalışmaya katılan tüm bireylerin maneviyat ve manevi bakım alt boyut puan ortalamaları
incelendiğinde; evli, geniş aileye sahip ve bedensel engel nedeniylebakım ihtiyaçları olan
bireylerin puan ortalamalarının yüksek ve gruplar arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu saptanmıştır. Yaşam kalitesi temel alan puan ortalamalarının dağılımları
incelendiğinde; erkek ve evli olan, gelir düzeyi az olan, çalışmayan, geniş aileye sahip olan ve
bedensel engel nedeniyle bakıma ihtiyacı olan yaşlı bireylerin özerklik temel alan alt boyut
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puan ortalamalarının yüksek olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür.
Çalışmaya katılan tüm bireylerin temel alan yaşam kalitesi ölçeğini toplam puan ortalaması
71.73±18.65'dır. Yaşam kalitesi ölçeği temel alanların puan ortalaması değerlendiğinde; Ölüm
ve ölmek temel alanı (15.78±3.18) puan ortalamasının en yüksek, Sosyal katılım temel
alanının (10.23±3.48) en düşük puan ortalamasına sahip alt boyut olduğu belirlenmiştir.
Maneviyat ve Manevi Bakım Ölçeği alt boyut puan ortalamasının dağılımı incelendiğinde;
Maneviyat ve manevi bakım (22.88±3.45) puan ortalamalarının en yüksek,
Dinsellik(12.56±2.10) alt boyutunun ise en düşük puan ortalamasına ait alt boyut olduğu
bulunmuştur.
Maneviyat ve manevi bakım ölçeği puan ortalaması arttıkça, yaşam kalitesi ölçeği puan
ortalamalarının da arttığı saptanmıştır.
Öneriler;
Bireylerin ölüme yönelik artmış endişe,kaygı ve korkularını azaltmak için toplum içinde
günlük yaşam faaliyetlerine katılımı arttırılmalıdır.
Elde edilen bulgular ışığında, tüm yaş gruplarındaki bireylerde yaşam kalitelerini artırmaya
yönelik ve manevi değerlerine gereken önemi verecek şekilde hemşirelik girişimleri
planlanmalıdır.
Yaşlı bireylere bakım verilirken; maneviyat algısını ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler
göz önünde bulundurması önermektedir.
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ABSTRACT
Tunneling is always dangerous and engineering activities that can be encountered by
accident. Tunnel construction phases have been identified primarily in this work on tunnel,
which is one of the heaviest and most dangerous business lines in the world. Then the hazards
and risks that could be encountered in terms of occupational health and safety were then
determined for each of these identified stages. A description of the planned preventive actions
to remove these risks has been made. Thereafter, a study was made by approximately 5
experts whose preventive actions for hazards and risks identified using these data were
subjected to binary comparisons according to their importance grade.
This work is inspired to become Turkey's longest railway tunnel Bahçe-Nurdağı speed
train project, each has 2 tunnel 10 kilometers in length. With the work done in the project with
these features; it is aimed to determine the preventive measures that should be taken
according to the importance of the risks and risks that may be encountered in tunnel
construction stages and to contribute to the country's economy, development by increasing
awareness and minimizing the risk of death and injury and thus completing tunnel works at
desired times and conditions.
Keywords: Occupational Health and Safety, Risk, Importance Grade, Binary
Comparison.
INTRODUCTION
The construction of the tunnel in Turkey are based on 1950 's. The first tunnels were
built to protect distance from natural disasters (landslides, avalanches, fire, etc.) rather than
facilitating transportation. Turkey is also in the late 1980s in conjunction with the
construction of the highway speed and new equipment in the construction of the tunnel of the
new Austria Tunneling Method (NATM) was used as construction technologies. In early 1990
double tube tunnel systems used in highways. 2000 years when the tunnel systems of 5
kilometers and more are being built, tunnel systems ranging from 10 kilometers to 15
kilometers after 2010 are constructed with methods such as TBM (Tunnel Boring Machine) or
drilling blasting. Turkey also made a large number of tunnels over the last 20 years and longer
than 10 kilometers of tunnels to be made with the introduction of more the importance of the
work the tunnel safety have increased.
Tunnelling includes a variety of risks, depending on the floor conditions. Even if the
geological studies were done before the construction of the tunnel, it is never possible to
determine the ground conditions for the whole tunnel. Therefore, sudden changes in ground
conditions in tunnel construction, which occurs due to the occupational safety and health
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accidents, high rate of occupational accidents in the construction industry, has seen a
importance share.
In recent years, railway and highway tunnels have been experiencing a serious problem
of occupational safety. The most important reasons; implementation of high-risk construction
methods, design and construction work to the same firm, keeping construction times short,
limited budget and competition in construction sector. In the 19 accidents that occurred in the
world since 2000, a total of $ 600 million financial loss. Of these, the Shanghai Subway
construction costs $ 80 million and Singapore Subway construction earn $ 50 million
financial loss in the. Dozens of workers lost their lives in both accidents.
Turkey compared to the EU average per 100 thousand people employed fatal
occupational accident rate has been identified as 14.4% (Figure 1). On 30 June 2012, the
official newspaper published and entered into force on 1 January 2013, there has been an
increase in occupational accidents with the development of our country after the Occupational
Health and Safety Law No. 6331 (Figure 2).

Figure 1. EU-Turkey 100 thousand workers in the rates of fatal occupational accidents
(Eurostat, SGK 2010 statistics yearbook).

Figure 2. Number of occupational accidents by years (SGK data).
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

979

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Materiel
In the context of the Bahçe-Nurdağı speed train project (Figure 3), the Microsoft Office
Excel program was used to determine the importance of the hazards and risks that may be
encountered during the tunnel works according to a certain systematic.

Figure 3. Bahçe-Nurdağı tunnel overview
Methods
Using the binary comparison method used in this study; firstly, in order to describe the
risks associated with the health and safety of the tunnel work, the hazards encountered in the
tunnel construction stages were determined. The potential risks posed by occupational health
and safety in the tunnel construction stages are identified and the Risk Assessment Table is
included. Then, planned measures to eliminate these risks were identified as substances. As a
result, the resulting data obtained by taking advantage of the risks and measures in the case of
a binary comparison according to the importance grade of the Binary Comparison Table has
been given.
Risk Assessment Table
In the table prepared for the evaluation of the possible risks caused by the dangers
encountered in the tunnel construction stages:
1.

Description of the activities carried out in the tunnel construction stages,

2.

Definitions of potential hazards arising during these activities,

3.

Definitions of possible risks that these hazards may cause,

4.

Measures planned to control or eliminate these risks,

5.
The grade of importance to be used in the binary comparison of planned
measures and hazards is given.
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Table 1, Table 2, presents the risk assessment studies for some activities carried out in
tunnel studies.
Table 1. Risk assessment table for steel shoring activity.

Table 2. Risk assessment table for emergency plan activity.

Binary Comparison Table
The planned measures to eliminate the potential risks encountered during tunnel
construction and the table in which the dangers are subject to binary comparison between
themselves:
1.
To determine the importance grade of measures to prevent each possible risk
by subjecting the measures to binary comparison,
2.
By binary comparison of identified dangers, includes the identification of the
grade of importance.
Table 3, Table 4, presents the binary comparison studies for some activities in the tunnel
studies.
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Table 3. Binary comparison table for the electrical work activities.
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Table 4. Binary comparison table for the laboratory activities.

RESULTS AND DISCUSSIONS
The inspiration for this study is that the Bahçe-Nurdağı speed train project is on its way
to becoming the longest railway tunnel in Turkey. This project has 2 tube passes, each of
which is 10 kilometers long. In a study on a project with these features, dangers that may be
encountered during tunnel construction and the necessary solution proposals for the risks that
may be caused by these dangers are by using the binary comparison method among
themselves, data analyzed by the experts in accordance with the importance rating. As a result
of these evaluations, the following conditions have been determined.
Risk Assessment Results
As a result of the risk assessment study;
1.
Risk assessment of all activities carried out in tunnel construction work was
done and measures to be taken.
2.
Identified preventive actions were referred to as substances and efforts were
made to raise awareness of possible risks to tunnel workers.
3.
A precise rating system has been created that measures to be taken for dangers
and risks will be subjected to binary comparison themselves.
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4.
With the risk assessment study conducted for tunnel work, the risk assessment
studies detected in previous studies have been re-updated and after that, it was aimed to
contribute to the risk assessment studies related to tunnels.
Binary Comparison Results
As a result of the binary comparison method;
1.
As a result of activities carried out in the tunnel construction stages, the
dangers were compared to each other by experts and their importance levels were determined.
Thus, it was aimed to ensure awareness of the activities in the tunnel sector by determining
which danger is more important than which danger.
2.
To control the potential risks caused by the activities carried out in the tunnel
construction stages or measures planned to eliminate, have been binary compared by experts
among themselves and their importance is determined. Thus, it is determined that the
preventive activities are more important and after that, it was decided on which schedule the
measures to be taken will be taken before. By minimizing these decisions, accidents will be
experienced in the next tunnel work, the correct and effective implementation of occupational
health and safety conditions will be ensured in the tunnel works.
CONCLUSIONS
Growth and development in our country has led to speed development of the tunnel
sector. However, in parallel with the development of the sector, the desired level of
occupational health and safety has not been achieved. In particular, construction and
development of security culture in building works, applicability of new approaches in terms
of occupational health and safety, occupational accident in the sector, reduction of
occupational disease and any losses related to them, occupational health and safety legislation
of the parties and applications through informing, determining the priority risks in tunnel
construction works and preventing and more effective removal of preventive measures will
help prevent or reduce potential accidents.
In this study, according to the identified dangers that may occur in tunnel construction
work is to propose measures to be taken identify risks in order of priority. Identifies as the
start, tunnel construction types, the construction stages and the methods used are then the
dangers that may occur in the construction phase and possible risks caused by these dangers
and the data contained in the necessary precautions are given.
Finally, the danger of occupational health and safety in tunnel construction, risk and
identifying risk prevention activities, determining the order of importance of potential danger
and risk prevention activities based on the scoring basis. As a result of this, the danger of
activities to be faced and by placing risk-prevention activities on a specific system, ıt is aimed
to contribute to the national economy and development by minimizing the possible accidents
and conducting the tunnel works in a healthy way.
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ÖZET
Devletlerin ekonomiyi yönlendirme araçlarından biri olan teşvikler, ekonomi açısından
önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Turizm sektörüne sunulan turizm teşvikleri ise,
turistik tesis sayısı, ülkeye gelen turist sayısı ve ülkenin döviz gelirlerini artırması yönünde
önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de turizm Akdeniz ve Ege Bölgelerinde
yoğunlaşmakta iken Doğu Bölgesi turizm gelişimi yönünden geri kalmıştır. Türkiye’de turizm
sektörünün canlandırılması için birçok bölgede ve özellikle de Güneydoğu Anadolu ve Doğu
Aanadolu Bölgelerinde turizm teşvikleri uygulanmıştır. Bu araştırmada turizm teşviki
kullanım alanlarından biri olan konaklama işletmelerinde teşvik kullanımı ele alınmıştır.
Araştırma Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Iğdır ilindeki konaklama işletmelerini
kapsamaktadır. Araştırma verileri işletme yöneticileri veya sahiplerine yöneltilen yapılandırılmış anket
sorularından elde edilmiştir. Araştırma sonucunda konaklama işletmesi yöneticilerinin veya
sahiplerinin konaklama işletmelerinde turizm teşviki değerlendirmelerine yer verilmiştir. Elde edilen
bulgulara göre; Iğdır ilinde yer alan 5 konaklama işletmesinin turizm teşviklerinden

yararlandığı, diğer işletmelerin teşvik konusunda bilgilerinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm Teşvikleri, Konaklama İşletmeleri, Iğdır.
ABSTRACT
The incentives, which are one of the tools of the state to direct the economy, are
considered as an important factor for the economy. The tourism incentives offered in the
tourism sector are used as an important tool in terms of the number of tourist facilities, the
number of tourists visiting the country and the country's foreign exchange revenues. While
tourism is concentrated in the Mediterranean and Aegean regions in Turkey, The eastern
region have been left behind in terms of tourism. Tourism incentives have been implemented
in many regions and especially in Southeast Anatolia and East Anatolia regions for the
revitalization of the tourism sector in Turkey. In this research, tourism incentive use in
accommodation establishments, which is one of the usage areas of tourism incentives, is
discussed.
The research includes accommodation establishments in Iğdır province in the Eastern
Anatolia Region. Research data are derived from structured survey questions directed to
business managers or owners. Result of the research includes tourism incentive evaluations of
the administrators or the owners in the accommodation establishment. According to the
findings; ıt has been concluded that the 5 accommodation establishments in Iğdır province
benefit from tourism incentives and that other enterprises do not have information about
incentives.
Key words: Tourism Incentives, Accomodation Companies, Igdır.
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GİRİŞ
Turizm sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir gelir
kaynağı olarak görülmektedir. Gelişmiş ülkeler turizm sektörü ile hem üretmiş oldukları
ürünleri hem de doğal ve kültürel miraslarını sunarlarken gelişmekte olan ülkeler ise, milli
gelirlerini arttırmayı ve var olan ekonomik istikrarsızlıkları yok etmeyi hedeflemektedirler.
Bu yönüyle düşünüldüğünde turizm sektörünün teşvik edilmesi amacıyla ülkeler ekonomi
politikalarında turizm teşviklerine de yer vermektedir. Turizm teşviklerinin amacı gelişmekte
olan ve gelişmiş ülkeler bağlamında farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde turizm
teşvikleri rekabet gücünü korumak, teknolojik gelişmeyi sürdürmek ve verimliliği arttırmak
gibi amaçlara yönelik iken, gelişmekte olan ülkelerde ise turizm teşvikleri ekonomik
kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücü kazanmak, geri kalmış bölgeleri
kalkındırmak, istihdam imkânlarını genişletmek gibi amaçlara yönelik olmaktadır. Gelişmekte
olan ülkeler içerisinde yer alan Türkiye’de turizm teşvik konusu ilk olarak 1950 yılında
“Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu” ile gündeme gelmiş ve günümüzde de hala turizm
teşvikleri ile ilgili yasal düzenlemelere yer verilmiştir. Özellikle turizm yönünden zengin
kültürel mirasa sahip olan bölgelere turist çekilmesi amacıyla hükümetler turizm teşviklerini o
bölgelerde daha da yoğunlaştırmaktadır. Iğdır ili hem tarihi kültürel miras açısından hem de
bulunduğu jeopolitik konum açısından turizm sektöründe önemli bir bölge sayılmasına
rağmen maalesef alt yapı ve tanıtım yetersizliğinden dolayı ilde yeterli turizm geliri
sağlanamamaktadır.
Çalışmanın amacı, Iğdır ilinde bulunan konaklama işletmelerinin turizm teşvikleri ile
ilgili görüşlerini almak ve eğer turizm teşviklerini kullanmıyorlarsa bunun sebeplerini
araştırmaktır.
Turizm Teşviklerinin Tarihsel Gelişimi
Turizm sektörü, bugünün küresel ekonomisinde en hzılı ve en fazla büyüyen
sektörlerinden biri olmaktadır. 2013 yılında turizm sektörü küresel GSYİH’ya %9 oranında
katkıda bulunmuş ve 2015 yılında dünya çapında her onbir işte doğrudan ve dolaylı olarak bir
şirket kurulmuştur. Ayrıca uluslararası turizm gelişmeleri 2017 yılında % 7 büyümüş ve bu
büyüme 2009 küresel ekonomik krizden bu yana en yüksek artış olmuştur. Ilgili sektördeki
istihdamı dolaylı olarak etkileme eğilimi ile turizm sektörü kadınlara, göçmenlere, kırsal
nüfusta bulunan genç iş gücü gibi iş gücü piyasasına daha az erişimi olan işçilere hitap
etmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda turizm sektörünün ekonomik
büyümeye, çeşitliliğe ve ekonomilerin yapısal dönüşümüne önemli derecede katkı sağladığını
söylemek mümkündür (UNCTAD, 2013: 3-4; UNWTO, 2017: 4). Özellikle de gelişmekte
olan ülkelerde ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından turizm, önemli bir sektör
konumundadır. Turizm sektörünün emek yoğun özelliğinin istihdamı artırması, ülkeye döviz
girdisi sağlayarak ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi, vergi gelirlerini artırması,
bölgeler arasındaki gelişmişlik ve ekonomik farklılıklara azaltıcı bir etki oluşturması, turizm
sektörüne yapılan yatırımların katma değer yaratması gibi sebeplerden dolayı turizm
sektörünü geliştirmek ve korumak amacı ile bu sektörde bulunanlara Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkeler tarafından teşvikler verilmektedir (Usta, 1992: 145).
Türkiye’de turizm teşvikleri konusunda yapılan ilk düzenleme 1950 yılında yürütülen
5647 sayılı ”Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu” ile yapılmıştır. Turizm Müesseselerini
Teşvik Kanunu ile hangi tür işletmeler ‘Turizm Müessesi’ olarak kabul edilmeli, teşviklerden
yararlanma şartları ve verilen teşviklerin denetlenmesi ile ilgili dezenlemeler tespit
edilmektedir (Toker, 2007: 82). Daha sonra 1953 yılında turizm sektöründeki teşvik etmek
amacıyla 6086 sayılı ‘Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu’ yürürlüğe girmiştir. yatırımları Bu
kanun ile turizm sektöründe yatırım yapmak isteyen özel şirketlerin teşvik edilmesi
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amaçlanmıştır (Şanlıoğlu ve Özcan, 2017: 100). Bu yasa ile getirilen teşvik önlemlerinden en
önemlisi, turizm yatırımlarına on yıl süreyle vergi indirimi desteği verilmesidir. Yerli
yatırımcılar ile beraber yabancı sermayenin de Türkiye’de yatırım yapmasını teşvik etmek
için 1954 yılında 6224 sayılı ”Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu” yürürlüğe
girmiştir (Kozak, 2010: 105). Kamu sektörünün öncülüğü ile özel sektörü turizm yatırımına
çekmek amacıyla, 1957 yılında işletmelere uygun kredi vermek amacıyla Turizm Bankası
kurulmuştur. Kurulan Turizm Bankası’nın görevleri (www.resmigazete.gov.tr);
 Turistik yerlerde inşaat yapmak ve kiralamak,
 Turistik alanlardaki tarihi yerlerin restorasyon çalışmaları ile ilgilenmek,
 Turizme malzeme ve teçhizat imal etmek veya ithal etmek gibi ticari işlerle
ilgilenmek,
 Diğer turizm firmaları ile işbirliği kurmak,
 Yerli ve yabancı resmi veya özel seyahat acentası, nakliye şirketleri ile ilişkiler
kurmak,
 Turizm ile ilgili ticari, sınai ve mali işlerle ilgilenmek,
 Turizme hizmet veren tüm işletmelere çeşitli vadelerde krediler açmak olarak
sıralanmıştır.
Türkiye’de 1961 yılında kabul edilen yeni anayasa ile planlı kalkınma amaç edinmiş ve
bu amaç doğrultusunda hükümet ekonomi politikalarında kalkınma planlarına yer vermiştir.
1963 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yürürlüğe girmiştir. Birinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda Turizm teşviklerine de yer verilmiş ve turizm teşvikleri daha çok alt yapı
yatırımlarına yönelmiştir. Planda yer alan diğer teşvik kararları (www.kalkinma.gov.tr);


Tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi,



İç ve dış turizm talebinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,



Gümrük ve kambiyo işlemlerinin daha basit hale getirilmesi,


Turistik tesis yatırımları konusunda Turizm Bankası’na yetki verilmesi ve
yatırımların artırılmasının hedeflenmesi olarak sıralanmıştır.
1968 yılında ise İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yürürlüğe girmiştir. Turizm gelirini,
turist sayısını ve harcama miktarını artırmayı amaçlayan bu plan; ayrıca turizmin tüm
işlevlerinden (sosyal, ekonomik, kültürel) tam olarak faydalanmayı hedeflemiştir (Kozak,
2010: 110).
1973 yılında yürürlüğe giren Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise konaklama
tesisi yatırımlarına devam edilmesine ve bu tesislerin kitle turizmine uygun yapılmasına karar
verilmiştir. İlaveten iç turizm, dış turizm ve sosyal turizmin geliştirilmesi, tanıtma,
organizasyon ve denetim faaliyetlerine ağırlık vermiştir ( www.kalkinma.gov.tr).
1979 yılında yürürlüğe giren Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda organize turizm
bölgeleri oluşturulması, sektörün işleyişini kitle turizmine göre düzenleme ve yabancı
sermaye yatırımlarını özendirme çalışmaları ile ilgili kararlar alınmıştır (Kozak, 2010: 110).
Türkiye’de turizm sektörü özellikle 1980’li yıllardan sonra önemli bir gelişme
göstermiştir. 1980 yılında çıkarılan 8/1133 sayılı ”Turizm Teşvik Çerceve Kararı ile” ile
sektöre sağlanan kolaylıklar ise (Toker, 2007: 82):
 Turizm sektörüne yasal bir koruma çercevesi oluşturulması
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 Yatırım yapılacak alanların belirlenerek planlanması, turizm sektörünün teşviki için
yeni finansman kaynaklar ile yöntemlerinin oluşturulması ve yabancı sermayenin bu alana
çekilmesi için Turizm Kordinasyon Kurulu’ na görev verilmesi olarak sıralamaya tabi
tutulmuştur.
1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı "Turizm Teşvik Kanunu” turizm sektörünün
gelişimini önemli ölçüde hızlandırmıştır. Turizm Teşvik kanunuyla turizm sektörüne sağlanan
kolaylıklar (Ulutürk, 1998: 165):
 Turizm sektörünün gelişme hızını artırarak, günümüzdeki seviyelere ulaşmasında
belirleyici rol oynamassı
 Hukuki düzenlemeler yapılarak kamu arazilerinin yatırımcılara tahsis edilmesi
 Hibe kapsamında düşük faizli krediler verilmesi
 Turizm sektörüne vergi, resim, harç istisnası gibi kolaylıklar sağlanması olarak
sıralanmıştır.
2000’li yıllardan günümüze kadar 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile sağlanan
kolaylıklar (www.resmigazete.gov.tr);
 Turizm kredileri,
 Elektrik, Havagazı , su ücretleri ve haberleşme kolaylıkları,
 Yabancı personel çalıştırma izni,
 Ar-Ge yardımı,
 Uluslararası yurtiçi ve yurtdışı fuarlarının desteklenmesi ,
 Vergi, resim ve harç istisnası,
 İhracatta KDV istisnası,
 Pazar araştırmaları desteği,
 Gelir vergisi spotaj desteği,
 Sigorta primi desteği,
 Enerji ve yatırım yeri desteği,
 Faiz desteği,
 Reklam masraflarına katkı desteği olarak gösterilebilir.
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’ndan sonra Uygulamaya Konulan Beş yıllık
kalkınma Planları ( Kozak, 2010: 112-113);
 1985 yılında uygulamaya konulan ve 4 yıl süreyle uygulanan Beşinci Kalkınma
Planı’nda Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin turizm amacıyla değerlendirilmesi
yönünde kararlar alınmıştır.
 1990 yılında uygulanmaya başlanan ve 4 yılı kapsayan Altıncı Kalkınma Planı’nda
turizmin çeşitlendirilmesi, altyapı ve üstyapı eksiklerinin tamamlanması ve turizm alanında
eğitilmiş personel acığının kapatılması amaçlanmıştır.
 1996 ile 2000’li yılları kapsayan Yedinci Kalkınma Planının önceliği turizmin
çeşitlendirilmesi ve pazarlama faaliyetleri olmuştur.
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 2001 yılı ile 2005 yılını kapsayan Sekizinci Kalkınma Planı, Tarihi mekanların
kullanılması, turizmin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta ölçekli kuruluşların desteklenmesi
yönünde kararlar alınmıştır.
 2007- 2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, bölgesel farklılıkların
azaltılmasında turizmden faydalanma, doğal ve tarihi mekanları koruyucu ve geliştirici bir
yaklaşımla turizmin geliştirilmesi ve hizmet kalitesini artırma amaçlı kararlar alınmıştır.
2023 turizm stratejisine göre teşvik hedefleri (www.kultur.gov.tr).:
 Turizm teşviklerinin uygulanabilirliğinin artırılarak yatırımların artırılması,
 Teşvik uygulamalarında bölge, yıl ve uygulama dönemlerinin yıllık olarak
belirlenmesi
 Turizm kenti yaklaşımı çercevesinde yatırımcıya daha fazla tasarım hakkı verilmesi
 Turizm tesislerinin yenilenmesi amacıyla, yatırımcıya uzun vadeli, düşük faizli kredi
imkanları sağlanması olarak ifade edilmiştir.
Iğdır İlinde Yer Alan Konaklama İşletmelerinin Turizm Teşvikleri İle İlgili
Görüşleri
Iğdır ili, Doğu Anadolu Bölgesinin Erzurum-Kars Bölümünde bulunmaktadır. Kuzey ve
kuzeydoğusunda Ermenistan, doğusunda Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan), ve İran
ile komşu olan ilin toprakları; Güneyden Ağrı, Batı ve Kuzeybatıdan ise Kars illeri ile
çevrelenmiştir. Iğdır Türkiye’de üç ülke ile ortak sınırı olan tek il konumundadır (Şimşek ve
Alim, 2009: 2). Iğdır ilinde yayla turizmi, kuş gözlemciliği, bitki inceleme, çim kayağı, yamaç
paraşütü, dağ bisikleti ve atlı sporlar gibi turistik faaliyetler yapılabilmektedir. 6000 yıllık
tarihi olan Iğdır ili, Kültür ve Turizm acısından zengin olup, ilde birçok tarihi eser
bulunmaktadır. Merkez’de 27, Karakoyunlu ilçesinde 4, Aralık ilçesinde 7 ve Tuzluca
ilçesinde 27 adet olmak üzere toplam 65 adet tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. Bu kültür
varlıkları genel olarak kale, mezarlık, ev, kilise, kervansaray, anıt ve eski yerleşim
birimlerinden oluşmaktadır. İlde Korhan Yaylası, Karakoyunlu eski yerleşim yeri, Asma köy
eski yerleşim yeri ve Kültepe Höyüğü olmak üzere 4 adet sit alanı bulunmaktadır (Iğdır
Valiliği / Kültür ve Turizm - Iğdır). Bu bağlamda düşünüldüğünde Türkiye’nin diğer illeri
gibi Iğdır ili de turizm açısından önemli potansiyele sahiptir. Ancak Iğdır ilinde alt yapı
yetersizlikleri, ilin gelişiminin son yıllarda artış göstermesi, havalimanının yeni açılması ve
tanıtım eksikliği gibi sebepler yüzünden ilin turizm potansiyeli tam olarak ortaya
çıkamamıştır. Bu durum turizm sektörünün ilin ekonomisine katkısını da beklenen düzeyden
uzaklaştırmaktadır (SERKA, 2013: 62). Bu yönüyle düşünüldüğünde Iğdır ilinde turizm
sektörünü canlandırmak ve sektörün ilin ekonomisine katkı sağlaması açısından turizm
teşviklerini Iğdır ili açısından değerlendirmek bu çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır.
Çalışmada Iğdır ilinde bulunan konaklama işletmelerinin turizm teşvikleri hakkında
bilgilerinin olup olmaması ya da turizm teşvikleri hakkında bilgileri var ise bu teşvikleri
kullanıp kullanmamaları konusu araştırılmaktadır.
Araştırma, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Iğdır ili
merkezinde bulunan toplamda 15 adet konaklama işletmesini kapsamaktadır. Çalışmanın
evreni Iğdır ilinde bulunan 15 adet konaklama işletmesi oluşturmaktadır. Çalışmada veri
toplama amacıyla işletme yöneticilerine yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılandırılmış soru
formu uygulanmıştır. Bu çalışmada 15 konaklama işletmesinin tamamına ulaşılması
hedeflenmiş fakat; bazı konaklama işletmelerinde yetkili birilerine ulaşamama veya
bazılarının görüşmeyi kabul etmemesi gibi nedenlerle 9 konaklama işletmesi çalışmaya dahil
edilmiştir. Bu nedenle de araştırma 9 konaklama işletmesini kapsamaktadır. Soru formu iki
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bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Iğdır ilinde yer alan konaklama işletmelerinin
demografik özellikleri yer almaktadır. İkinci bölümde ise Iğdır ilinde yer alan konaklama
işletmelerinin turizm teşvikleri ile ilgili bilgi düzeyini ölçme veya teşviklerden yararlanıp
yararlanmadıklarının tespiti ile ilgili sorular bulunmaktadır.
Tablo 1: Ankete Katilanlarin Demografik Özellikleri
Cinsiyet

n

%

Yaş

n

%

Kadın

0

0

21-30 Arası

1

11,11

Erkek

9

100

31-40 Arası

5

55,67

Eğitim Durumu

n

%

41-50 Arası

2

22,2

İlköğretim

0

0

51-60 Arası

1

11,1

Lise

5

55,6

61 Ve Üzeri

0

0

Yüksekokul

0

0

Medeni Durum

n

%

Üniversite

3

33,3

Evli

8

88,9

Lisansüstü

1

11,1

Bekar

1

11,1

Toplam

9

100,0

Toplam

9

100,0

Tablo 1’de ankete katılanların demografik özellikleri verilmektedir. Ankete katılanların
tamamı

erkeklerden

oluşmaktadır.

Ankete

katılanların

çoğunu

31-40

yaş

arası

oluşturmaktadır. Ankete katılanların eğitim düzeyleri ise genellikle lise mezunu olmaktadır.
Ankete katılanların çoğunluğu evli olmaktadır.
Tablo 2: Konaklama İşletmesinin Faaliyetleri
Konaklama İşletmesindeki Statünüz Nedir?

n

%

İşletme sahibi

4

44,4

İşletme müdürü

5

55,6

Konaklama İşletmesinin Hukuki Özelliği Nedir?

n

%

Belediye Belgeli

7

77,8,

Turizm işletme belgeli (Turizm Bakanlığı)
Özel
Konaklama İşletmesinde Resmi Olarak Kaç kişi İstihdam Ediyorsunuz

2

22,2

n

%

1-9

6

66,7

10-18

2

22,2
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19-30

1

11,1

Konaklama İşletmesi Kurma Nedeniniz Nedir?

n

%

Firma sahibi olma isteği

0

0

Karlı bir iş olması

7

77,8

Baba mesleğine devam

2

22,2

Turizm teşviki olması

0

0

Konaklama İşletmesi Kaç Yıldır Faaliyette Bulunuyor?

n

%

0-5 Yıl

3

33,3

6-10 Yıl

1

11,1

16-20 Yıl

3

33,3

21 Yıl Ve Üzeri

2

22,2

Konaklama İşletmenizin Niteliklerine Göre Özelliği Nedir?

n

%

2 Yılıdz

6

66,7

3 Yıldız

3

33,3

Konaklama İşletmesi Kaç Odalıdır?

n

%

20-50
51-100

6
3

66,7
33,3

Konaklama İşletmesinin Mülkiyet Durumu Nedir?

n

%

Özel

9

100

Tablo 2’de de konaklama işletmelerinin faaliyetleri verilmektedir. Ankete katılan konaklama
işletmelerinin tamamının mülkiyet durumu özel olmaktadır. Konaklama işletmelerinin
kurulma sebebi olarak çoğunluğu karlı bir iş olmasını göstermektedirler. Konaklama
işletmelerinde resmi olarak istihdam edilen kişi sayısı çoğunlukla 1-9 kişi arasında
olmaktadır. Konaklama işletmelerinin çoğunluğu niteliklerine göre iki yıldızlı olmaktadır.
Konaklama işletmelerinin odalarının %67’si 20-50 oda arasında olmaktadır.
Tablo 3: Konaklama İşletmelerinin Turizm Teşvikleri İle ilgili Görüşleri
Turizm Teşvikinden Faydalanıyor musunuz?
4

n

%

Evet

5

55,6

Hayır

4

44,4

Yararlandığınız Teşvik Türleri Nelerdir?*

n

%

Vergi İndirim Oranı

1

10
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Sigorta Prim Desteği

1

10

Yatırım Desteği

2

20

Proje Desteği

2

20

Teşviklerden Faydalanmıyorum

4

40

Sunulan Teşvikler Neticesinde Ek Yatırım Yaptınız mı?

n

%

Evet yaptım

4

44,4

Hayır yapmadım

1

11,1

Teşvik almadığım için ek yatırım yapmadım

4

44,4

Size Göre Teşvikler Yatırımcılara Ne Zaman Verilmelidir?

n

%

Yatırımın her aşamasında

5

55,6

Yatırım döneminde

4

44,4

Turizm Teşvikleri İle İlgili Bilgilere Nereden Ulaşıyorsunuz?

n

%

Ulaşamıyorum
Özel Danışmanlık Şirketi
SERKA
KOSGEB
Turizm Bakanlığı
Hepsi

1

11,1

0

0

4

44,4

0

0

4

44,4

Turizm Teşvik Ve Uygulamalarına İlişkin Bilgileri Kimden Ve/Veya
Nereden Talep Ediyorsunuz?

n

%

0

0

1

11,1

0

0

8

88,9

Eğer Teşviklerden Yararlanmıyorsanız bunun Sebepleri Nelerdir?

n

%

Teşviklerle ilgili bilgiye sahip olunmaması

1

11,1

Başvurunun kabul edilmemesi

2

22,2

Sonuç alınamayacağının düşünülmesi

1

11,1

Teşviklerden Faydalanıyorum

5

55,6

Devlet tarafından gönderilen bir uzman tarafından
Kurumların internet sayfaları vasıtasıyla
Bağlı olunan oda ve birlikler tarafından gönderilen broşürle
Hepsi

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Tablo 3’de konaklama işletmelerinin turizm teşvikleri ile ilgili göreşlerine yer
verilmektedir. Ankete katılan konaklama işletmelerinin 5’i teşviklerden faydalanmıştır.
Teşviklerden faydalanan işletmelerden 4’ü ek yatırım yapmıştır. Katılımcılar sunulan
teşviklerin işletmeye yatırımın her aşamasında ya da yatırım döneminde verilmesi gerektiğini
öngörmüşlerdir. Katılımcılar turizm teşvikleri ile ilgili bilgilere Özel Danışmanlık Şirketi,
SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı), Odalar ve Birlikler ve Turizm Bakanlığından
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ulaşmaktadırlar. Konaklama işletmeleri teşvikleri devlet tarafından gönderilen bir uzman
tarafından , kurumların internet sayfaları vasıtasıyla, bağlı olunan oda ve birlikler tarafından
gönderilen broşürle talep etmektedirler. Teşviklerden faydalanmayan işletmeler başvurunun
kabul edilmemesi, teşviklerle ilgili bilgiye sahip olunmaması ve sonuç alınamayacağının
düşünülmesi gibi nedenlerle teşviklerden faydalanmamaktadırlar.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Teşvik kavramı değerlendirmesi ile beraber turizm teşviklerinin tarihsel gelişimini de
içeren bu çalışmanın konusu Iğdır İli merkezinde faaliyetine devam eden tüm konaklama
işletmelerinde teşvik uygulamalarıdır. İlaveten Iğdır İli’nde bulunan konaklama yatırımı
gerçekleştiren girişimcilerin turizm teşviklerinden yararlanıp yararlanmadıkları, yararlanan
işletmelerin ne tür teşviklerden faydalandıkları ve yararlanmayan işletmelerin teşviklerden
faydalanmama sebepleri de çalışmanın konusu içerisinde yer almaktadır.
Turizmin gelişimi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1980’li yıllarda
uygulamaya konulan teşvikler ile kitle turizmine yönelik yapılan yatırımlar, turizmin özellikle
kıyı bölgelerinde deniz-güneş- kum üçlüsünü kapsayan turizm türünü geliştirmiştir. 1982
yılında çıkarılan “2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu” ile turizm sektörü geliştirilmesi özel
önem taşıyan sektör olarak kabul edilmiştir. Yaklaşık her beş yılda bir çıkarılan kalkınma
planları ile teşvik unsurları genişletilerek, turizmden elde edilen gelir miktarı ve tesis
sayısında önemli artışların yaşanması sağlanmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise turizm
gelişimini tüm yıla yayma ve turizm çekiliği olan ülkenin tüm bölgelerinde uygun turizm
türlerinin geliştirilmesine yönelik teşvik politikaları uygulamaya konulmuştur. Tüm illerde
KOBİ’lerin yararlandığı KOSGEB teşviklerine bölgesel ve genel olarak turizm yatırımlarıda
da dahil edilmiştir. Böylece turizmin daha fazla desteklenmesinin önü açılmıştır.
Iğdır İli’ndeki konaklama işletmelerinin demoğrafik özelliklerine bakıldığında; görüşme
sağlanan yöneticilerin tamamı erkektir. Yöneticilerin çoğunluğu 31-40 yaş aralığındadır.
Eğitim düzeyleri ise genellikle lise mezunudur. Görüşme yapılan yöneticilerin çok büyük bir
çoğunluğu evlidir. Görüşme sağlanan Iğdır konaklama işletmesi yönetici veya sahibinin
büyük bir çoğunluğunun üniversite eğitimi almadığı söylenebilir. Üst düzey yönetici
konumunda olan bu bireylerin eğitimli olması kırsal bölge olarak nitelendirilen bu bölgede
turizm gelişimine profesyonel bir bakış açısı kazandırmak ve turizmi sürdürülebilir kılmak
için gereklidir. Sonuçlar konaklama işletmesi üst düzey yöneticileri ile paylaşılacak ve turizm
eğitimi alan insanların çalıştırılması ile ilgili tavsiyelerde bulunulacaktır.
Konaklama işletmelerinin faaliyetleri ilgili soru formuna verilen yanıtlara göre,
konaklama işletmelerinin tamamının mülkiyet durumu özeldir. Çoğu konaklama işletmesi kar
elde etmek için kurulduklarını ifade etmişlerdir. Konaklama işletmelerinde resmi olarak
istihdam edilen kişi sayısı çoğunlukla 1-9 kişi arasında olmaktadır. Konaklama işletmelerinin
çoğunluğu niteliklerine göre iki yıldızlı olmaktadır. Konaklama işletmelerinin odalarının
%67’si 20-50 oda arasındadır.
Konaklama işletmelerinin turizm teşvikleri ile ilgili göreşlerine göre, konaklama
işletmelerinin 5’i teşviklerden faydalanmıştır. Teşviklerden faydalanan işletmelerden 4’ü ek
yatırım yapmıştır. Katılımcılar sunulan teşviklerin işletmeye yatırımın her aşamasında ya da
yatırım döneminde verilmesi gerektiğini ön görmüşlerdir. Katılımcılar turizm teşvikleri ile
ilgili bilgileri Özel Danışmanlık Şirketi, SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı), Odalar ve
Birlikler ve Turizm Bakanlığından ulaşmaktadırlar. Konaklama işletmeleri teşvikleri devlet
tarafından gönderilen bir uzman tarafından, kurumların internet sayfaları vasıtasıyla, bağlı
olunan oda ve birlikler tarafından gönderilen broşürle talep etmektedirler. Teşviklerden
faydalanmayan işletmeler başvurunun kabul edilmemesi, teşviklerle ilgili bilgiye sahip
olunmaması ve sonuç alınamayacağının düşünülmesi gibi sebeplerle teşviklerden
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faydalanmamaktadırlar. Iğdır İli konaklama işletmelerinden bazı otel işletmeleri teşvik desteği
almama nedeni olarak nasıl yapacaklarını ve kimden alacaklarını bilmediklerini ifade
etmişlerdir. Bu eksiğin giderilmesi ve konaklama işletmelerinin daha fazla desteklenmesi için
bu araştırmanın sonuçları ilde bulunan kalkınma ajansı ve diğer destek veren kuruluşlarla
paylaşılacaktır.
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ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT SKROTUM OLGULARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI:
5 YILLIK DENEYİM
TREATMENT OF ACUTE SCROTUM İN CHİLDREN: 5 YEARS EXPERİENCE
Dr.Öğr.Üyesi. Nail AKSOY
Kafkas Üniv. Çocuk Cerrahi. AD. drnailaksoy@hotmail.com
Dr.Öğr.Üy. Sefer ÜSTEBAY
Kafkas Üniv. Çocuk Sağ. ve Hast. AD. ustabay_dr@hotmail.com
ÖZET
Akut skrotum, inguinoscrotal bölgede ani başlayan kızarıklık, şişlik ve ağrı ile kendini belli
eden yenidoğan dönemi ve adolesan dönemi başta olmak üzere her yaşta görülebilen
çocuklardaki önemli acil durumlardan biridir. İnguinal kanal ve skrotumda inflamasyon ve
tümöral şişliklerin yer aldığı tüm patolojilerle ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Akut skrotum tanısı
ile tedavi edilen olgular altta yatan farklı nedenlerin insidansı ve bu olgulardaki tedavi
sonuçlarının belirlenmesi amacı ile geriye dönük olarak incelendi.
Anahtar Kelimeler: testis torsiyonu, skrotal şişlik, akut scrotum

ABSTRACT
Acute scrotum may be seen at any age in boys, especially increases in newborns and
adolescenses. The differential diagnosis should be done with inguinal canal pathologies like
inflamatory conditions and mass in acute scrotum. A retrospective review was carried out to
determine the incidence of various causes and outcome of management in patients with acute
scrotum.
Keywords: torsion of testes, scrotal swelling, acut scrotum.
GİRİŞ
Akut skrotum; inguinoskrotal bölgede ani gelişen ağrı, şişlik ve kızarıklık ile ortaya çıkan ve
değişik etyolojik nedenlerle oluşabilen patolojilerdir (1,2). Birçok inguinoskrotal patoloji
benzer klinik tabloya sebep olabilir. Başlıca akut skrotum yapan nedenler; testis (spermatik
kord) torsiyonu, testis ve epididim eklerinin torsiyonları, epididimitis ve orşit, boğulmuş kasık
fıtığı, hidrosel, travmatik hidrosel / hematosel ve testis laserasyonu, iskemik orşit, alerjik
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skrotal ödem, idiopatik skrotal ödem, skrotumun yağ nekrozu, Fournier gangreni, akut
varikosel, testis tümörü, Henoch-Schönlein purpurası, lösemik infiltrasyon ve skrotal
abse’dir(3). Akut skrotum yapan hastalıkların başlangıç semptomları, gelişme evreleri, lokal
bulguları, ağrı şiddeti açısından birbirlerinden farklılıkları bulunabilmektedir (3-4). Testis
torsiyonu en sık görülen akut skrotum sebebi olmamakla birlikte sonuçları nedeniyle en
önemli olanıdır (1-2). Testis torsiyonu en sıklıkla orşiepididimitle karışır. Doppler
ultrasonografi ve testiküler sintigrafi ile testis torsiyonunda azalmış kan akımının, orşit ve
orşiepididimitte ise artmış kan akımının gösterilmesi ayırıcı tanıda çok yararlı yöntemler
olmakla birlikte, ani klinik bulgu gelişen olgularda bu tetkiklerin yapılması çeşitli
nedenlerden dolayı zaman kaybına yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda çocuğun doğrudan
ameliyata

alınarak

cerrahi

eksplorasyon

yapılması

testisin

kurtarılması

açısından

önerilmektedir.(5). Akut skrotum tanı ve tedavisinde testis torsiyonu şüpheli olgularda
algoritm Şekil 1’de özetlenmiştir (6).

Şekil 1: Akut scrotuma hikaye, fizik muayene ve idrar analizi ile yaklaşım
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GEREÇ VE YÖNTEM
1 eylül 2013 ile 29 eylül 2018 tarihleri arasında kliniğimize yatırılarak tedavi edilen 63 akut
skrotum olgusu mevcuttur. Yaş, klinik yansıma, ek anomaliler, tıbbi ve cerrahi tedavi
sonuçları araştırılmıştır. Tüm olgularda tanı fizik muayene, ultrasonografi ve/veya Doppler
ultrasonografi ve biyokimyasal incelemelere dayanılarak konulmuştur
BULGULAR
Tüm hastalar sıklıkla ani başlayan inguinal, skrotal veya inguinoskrotal ağrı, şişlik ve bazen
eşlik eden gastrointestinal semptomlarla kliniğe yansımıştır. Hasta yaşı yenidoğan (YD)
dönemi ile 18 yıl arasında değişmektedir. Bir YD olgusu dışlandığında ortalama hasta yaşı 13
yıldır. Tüm olgular için semptomların başlaması ile hastaneye başvuru arasında geçen süre
(SH) 50,2 saat (8 s-168 s), opere edilen olgularda yatış ile operasyon arasında geçen süre
(YO) ise 3,6 saattir (2 s-4 s).
Olguların dağılımı:
43 orşit/epididimo-orşit(O/EO) (20’sinde sağ, 17’sinde sol, 6’sında da bilateral, 7’sinde sol
varikoselle birlikte) 4 strangüle herni (SH), 13 testis torsiyonu (TT), 3 testis tm (3’ü de sağ)
olarak saptandı.
O/EO olgularının 5’inde eşlik eden ürolojik anomaliler saptanmıştır. Bunlardan 2 vakada
izole coronal hipospadias, 3 vakada ise inmemiş testis tespit edildi. O/EO olguları konservatif
olarak tedavi edilmişlerdir. Olguların 4’ünde

strangüle inguinal herni (4’ü de sağ)

saptanmıştır.
Herniye olan organlar en sıklıkla ince barsak olup ayrıca birer olguda fıtık kesesi içerisinde
sigmoid kolona da rastlanmış ve cerrahi olarak tedavi edilmişlerdir. Olguların 13’ünde TT (3
sol, 10 sağ) tanısı renkli Doppler ultrasonografi (RDUS) ile konulmuştur.
Bu olgularda SH süresi 54 saat (24 s-120 s), YO süresi ise 2,8 saattir (2 s-4 s). Saat yönünde
torsiyon11 olguda, saat yönü aksi torsiyon 2 olguda saptanmış olup, TT’larının 12’sinde
intravaginal birin de inmemiş testis zemininde ekstra vajinaldir. Parankimal infarktüs
saptanan 10 olguya orşiektomi (O), 3 olguda detorsiyon ve orşiopeksi (DO) uygulanmıştır.
SONUÇLAR
Bu çalışma ve literatür ışığında E/EO tanılı olgular dışında akut skrotum tablosu ile başvuran
olguların gerekli incelemeleri takiben hızlı bir şekilde cerrahi olarak tedavi edilmesi
gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sayede komplikasyon oranında azalma ve etkilenen testislerin
korunabilmesinin sağlanacağı umulmaktadır.
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DİAPER DERMATİT NEDENİYLE STEROİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN
CUSHING SENDROMU: OLGU SUNUMU
CUSHİNG’S SYNDROME CAUSED BY TOPİCAL STEROİD FOR TREATMENT
OF DİAPER DERMATİTİS: CASE REPORT
Dr.Öğr.Üy. Sefer ÜSTEBAY
Kafkas Üniv. Çocuk Sağ. ve Hast. AD. ustabay_dr@hotmail.com
Dr.Öğr.Üy. Döndü Ü. ÜSTEBAY
Kafkas Üniv. Çocuk Sağ. ve Hast. AD. dr.ulker@hotmail.com
ÖZET
Diaper dermatit çocukluk döneminde sık görülen ve tedavisinde topikal steroidli kremlerin
kullanıldığı bir durumdur. Bu steroidlerin uzun süreli ve yanlış kullanımına bağlı olarak
hipotalamo-pituiter-adrenal

aks

supresyonu

sonucu

iyatrojenik

cushing

sendromu

görülebilmektedir. Bu çalışmada diaper dermatit nedeniyle yaklaşık altı ay klobetasol 17propionate %0.05 krem kullanan sekiz aylık süt çocuğunda görülen iyatrojenik cushing
sendromu olgusu sunulmuştur. Özellikle süt çocukluğu döneminde cushing sendromu
bulguları olan hastalarda öyküde, kullanılan steroidli kremler sorgulanmalı, aileye bu
kremlerin olası yan etkileri, kullanım şekli ve süresi konusunda detaylı bilgi verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İatrojenik cushing sendromu, topikal kortikosteroid, diaper dermatit
ABSTRACT
Diaper dermatitis is a common condition in childhood and topical steroid cream is used in the
treatment. Iatrogenic Cushing's syndrome can be seen as a result of hypothalamic-pituitaryadrenal axis suppression due to long-term use and misuse of such steroids. We present a case
of iatrogenic Cushing's syndrome in an eightmonth-old infant after the use of clobetasol 17-propionate 0.05% cream for about six months
for diaper dermatitis. Steroid cream use should be queried in the history of the patients with
Cushing's syndrome symptoms in infancy in particular and the family should be informed on
the possible side effects of these creams and the necessary form and duration of use in detail.
Keywords: İatrogenic cushing’s syndrome, topical corticosteroid, diaper dermatitis
GİRİŞ
Glukokortikoidler potent antiinflamatuar etkileri nedeniyle gerek sistemik gerekse topikal
olarak yaygın kullanılan ilaçlardandır. Diaper dermatit ve atopik dermatit bebeklik döneminde
sık görülen cilt hastalıklarıdır ve tedavide kortikosteroidli merhemler verilmektedir. Topikal
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steroidler de sistemik verilen steroidler gibi yaygın olarak reçete edilerek, uygun olmayan
endikasyonlarda veya uzun süreli kullanımlarda, sistemik absorbsiyonla bazı hastalarda
Cushing Sendromuna, hipotalamo-hipofiz-adrenal aks baskılanmasına neden olmaktadır.
Hiperkortizolemi nedenleri ACTH’ye bağımlı ve ACTH bağımsız olmak üzere iki grupta
incelenir, eksojen glukortikoid alımı sonucunda oluşursa Cushing Sendromu olarak
adlandırılır. Cushing Sendromunun klasik bulguları gövdede belirgin obesite, ay dede yüzü,
hirsutismus, stria, kas güçsüzlüğü, cilltte kolay morarma, buffalo hörgücü gibi bulgulardır (1).
Çocuklarda hızlı ağırlık artışı, obesite, büyüme hızında azalma Cushing Sendromunun en
erken bulgularıdır(2-4). Süt çocuklarında, özellikle ağır cilt lezyonları varsa, daha büyük
çocuklara ve daha hafif veya orta düzeyde cilt hastalığı olanlara göre perkütan uygulanan
zayıf güçteki kortikosteroidli merhemlerin bile daha çok emilerek sistemik etki oluşturduğu
ve adrenal baskılanma yapabildiği gösterilmiştir (5).
OLGU
8/12 aylık kız hasta iştah artışı, aşırı kilo alma şikayetleri ile polikliniğimize getirildi.
Öyküsünde klobetazol 17-propionat % 0,05 etken maddeli kremin bebek bezi dermatiti tanısı
nedeniyle yaklaşık altı ay boyunca günde üç kez düzenli olarak kullanıldığı ve dört ay
boyunca mevcut semptomlarından muzdarip olduğu öğrenildi. Hastanın prenatal ve postnatal
öyküsünde, aile öyküsünde önemli bir özellik olmadığı öğrenildi. Fizik muayenede obez
görünümde , vücut ağırlığı 10,5 kg (>97p), boy 70 cm (50-75p), baş çevresi 44 cm (50-75p),
ön fontanel açık, kalp tepe atımı 85 atm/dk, solunum sayısı 26/dk ve tansiyon arterial 80/50
mmHg olarak ölçüldü. Cushingoid yüz görünümü, ensede bufalo hörgücü ve ciltte striaları
mevcuttu. (Resim1). Laboratuvar incelemesinde serum glukozu 102 mg / dl, total kolesterol
156 mg / dl (N: 40-170 mg / dl), LDL 87 mg / dl (N: 55-130 mg / dl) ve Trigliserit 182 mg /
dl bulundu. (N: 30-110 mg / dl). Tam kan sayımı, idrar analizi ve karaciğer, renal ve tiroid
fonksiyon testleri normaldi. Abdominal ultrasonografide özellik yoktu.
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Resim1: Obesite-D.dermatit

Sabah saat 08.00’de adrenokortikotrophormon (ACTH) seviyesi 6.13 pg/ml (N:10-42 pg/ml),
kortizol seviyesi 0,31 μg/dl (N:8-25 μg/dl) olarak ölçüldü. Düşük doz (1 mg) ACTH uyarı
testi sonrası pik kortizol seviyesi 6,25 μg/dl (N:22 μg/dl) ölçüldü ve adrenal supresyon lehine
yorumlandı. ACTH stimülasyon testine düşük kortizol cevabı nedeniyle hastaya iyatrojenik
Cushing sendromu tanısı kondu. Hastanın kullandığı topikal steroid kesildi. Oral
hidrokortizon(10mg/m²/gün) başlandı. 3. ayda ACTH stimülasyon testi ile ACTH'de bazal
serum kortizol düzeyi 9 ug / dl (N: 8-25 ug / dl) ve tepe kortizol düzeyi 22 ug / dl (N:> 22 ug /
dl) idi. Klinik şikayetleri gerileyen tartı alımı, striaları ve cushingoid yüz görünümü düzelen
hastanın tedavisi azaltılarak kesildi.
TARTIŞMA-SONUÇ
İatrojenik Cushing sendromu, çeşitli medikal durumların tedavisinde kullanılan güçlü topikal
steroidlerin, hipotalamo-hipofiz-adrenal aks supresyonu sonucu sekonder adrenal yetmezliğin
oluştuğu bir durumdur. Steroidler topikal uygulamadan 4 ila 6 saat sonra absorbe edilir ve
sistemik dolaşıma geçer (6). İyatrojenik Cushing sendromu olan çocuklarda en erken sorunlar
hızlı kilo alımı, yanakların şişmesi ve büyüme durgunluğudur (1). Olgumuzda ay yüzü,
buffalo kambur ve hipertrikoz tipikti. Hızlı kilo alma ve yanakların şişmesi erken dönemde
ailesi tarafından dikkate alınmamış fakat kilo alımının hızla devam etme öyküsü tarafımıza
başvuru şikayetiydi. Bebek bezi dermatiti, bebeklerde bebek bezi bölgelerindeki
kızarıklıklardan, daha şiddetli olgularda kabarcıklar veya açık yaralar şeklinde görülebilen
deri lezyonlarından oluşur. Uzun süre ciltte kalan aşırı nem, sürtünme, idrar veya dışkı gibi
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faktörler, mantar enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar ve bebek bezine alerjik
reaksiyonlar, çocuk bezi dermatitine neden olabilir.
Tedavide sık uygulanan bebek bezi değişiklikleri, çinko oksit içeren kremler veya düşük
potensli steroid kremleri kısa süreli kullanılmaktadır. Kortikosteroidlerin uzun süreli
kullanımı sonrasında primer adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde metiropon, insülin
ve CRH kortizol sekresyon stimulatörü olarak kullanılabilse de, standart ACTH stimülasyon
testi (250 pg / 1.73m2) iyi bilinen bir testtir ve tüm durumlar için tavsiye edilmektedir (7).
Bununla birlikte, düşük dozlu ACTH testinin, adrenal supresyonu belirlemede standart
dozdan daha duyarlı olduğu bildirilmiştir (8). Olgumuzda düşük dozlu ACTH uyarı testini
kullandık. Düşük serum kortizol düzeylerine bağlı olarak topikal steroid tedavisine sekonder
hipotalamik-hipofiz-adrenal aksın supresyonu ve ACTH stimülasyon testine yetersiz yanıt
nedeniyle gelişen adrenal yetmezliği değerlendirdik.
Cushing sendromu belirtileri mevcut olan bebeklerde bez dermatiti nedeniyle steroid içerikli
krem kullanıp kullanmadığını sorgulamalıdır. Bebek bezi dermatitin tedavisinde steroid
kremler tercih edilecekse, düşük etkili ürünler tercih edilmeli ve eğer güçlü steroid kremler
kullanılması gerekiyorsa aile kullanım şekli, miktarı, süresi ve yan etkileri konusunda iyi
bilgilendirilmelidir.
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DETERMINATION OF NEUTRON AND GAMMA RADIATION SHIELDING
PARAMETERS of EUTECTIC HIGH-ENTROPY ALLOY on THE AlCoCrFeMoNi
SYSTEM
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYGÜN
Agri İbrahim Cecen University, Department of Electronics and Automation, Vocational
School, baygun35@hotmail.com
ÖZET
Yeni bir tip olan ötektik yüksek entropi alaşımları birçok endüstriyel uygulamalarda
kullanılırlar. Bu çok bileşenli bu yeni alaşımlar, mükemmel dökülebilirlik, yüksek sıcaklığa
dayanım ve iyi bir mukavemet kombinasyonu nedeniyle araştırılmaktadırlar. Bu çalışmada,
nükleer uygulamalarda gamma ve nötron radyasyon sızıntılarını önlemek için kullanılabilecek
üç farklı tipteki ötektik yüksek entropi alaşımı (EHEAs) araştırılmıştır. Örnekler toz metallurji
yöntemi kullanılarak üretildi, toplam makroskopik tesir kesiti, kütle soğurma katsayısı ve yarı
kalınlık değeri gibi zırhlama parametreleri Monte Carlo simülasyon GEANT4 kodu ve WinXcom programı kullanılarak hesaplandı. Ortama enerjisi 4,5 MeV olan 241Am-Be hızlı nötron
kaynağı kullanılarak nötron soğurma doz ölçümleri gerçekleştirildi. Nötron zırhlama
parametreleri nükleer uygulamalarda yaygın kullanılan 316LN paslanmaz çeliği ve parafinle
karşılaştırıldı. Teorik simülasyon ve deneysel soğurma doz ölçümlerine göre ötektik yüksek
entropi alaşımlarının (EHEAs) radyasyon soğurma kabiliyetlerinin 316LN paslanmaz çeliği
ve parafinden yüksek olduğu bulundu. Sonuç olarak deneysel ve teorik çalışmalar (EHEAs)
alaşımlarının nükleer uygulamalarda radyasyon sızıntılarını önlemek için kullanılabileceği
gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Monte Carlo simülasyon, Geant4, gama ve nötron zırhlama,
ötektik yüksek entropi alaşım
ABSTRACT
Eutectic high entropy alloys (EHEAs) use many industrial applications a new type of
alloys. It is multi- component new alloys are investigating due to excellent castability, high
temperature resistant and a good combination of strength. In this study, of three different type
eutectic high entropy alloys (EHEAs) availability was investigated in nuclear applications to
prevent gamma and neutron radiation leaks. The samples were produced by powder
metallurgy method, shield parameters were calculated such as a total macroscopic cross
section, mass attenuation coefficient and half value layer (HVL) by using Monte Carlo
Simulation Geant4 code and WinX-com program. Neutron absorption dose measurements
were carried out using 241Am-Be an average 4.5 MeV energy fast neutron source. Neutron
shielding parameters were compared with 316LN stainless steel and paraffin which, they are
used in nuclear applications commonly. According to the theoretical simulation and
experimental absorbed dose measurement results, it has been found, neutron shielding ability
of the Eutectic high entropy alloys (EHEAs) is higher than the 316LN stainless steel and
paraffin. Consequently the experimental and theoretical works are show that this (EHEAs)
alloys can be used prevent gamma and neutron radiation leaks in nuclear applications.
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INTRODUCTION
Radiation is used in medicine, research, and industry, as well as for generating energy.
In addition, radiation has useful applications in such areas as agriculture, archaeology and
space exploration, defense industry, geology and many are. Radiation leak might occur during
these applications and this ionized radiation (etc. gamma, neutron) or leaks can damage both
living organisms and shield materials. To provide protection against these harmful effects,
convenient shield material must be used [1]. Many materials are used for shield radiation,
such as heavy concretes, stainless steels, different component alloys in nuclear reactors.
Radiation shield is an important consideration in the founded of nuclear reactors, because here
radiation level is very high, so radiation increases the structural deformation of materials and
accelerates corrosion. Therefore, can be used alloys that are both good shielding ability and
high resistance against temperature and corrosion in the nuclear reactors.
Eutectic high entropy alloys (EHEAs) that is multicomponent alloys it have mechanical
properties of high strength [2], high toughness [3], perfect temperature, corrosion and
oxidation resistances. When conventional metallic alloys include one or two major elements,
the (EHEAs) alloys generally contain 5-13 different elements [4]. That is, different elements
can be added to the structure of this alloy, it can different characteristic properties. EHEA
samples were successfully developed such as high corrosion resistant EHEAs, Co1.5
CrFeNi1.5Ti and Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti alloys [5,6]; high yield and stress strength
AlCoCrFeNiV0.2 and AlCrFeNiMo0.2 EHEAs [7,8], and NbMoTaW and WMoNbTaV EHEAs
at high temperatures good resistant [9,10]; excellent thermal durability EHEAs,
(Ni25Fe23Co23Cr23Mo2Nb2Zr2) [11]; high corrosion and oxidation resistance of the
Cu0.5NiAlCoCrFeSi HEA [12]. Eutectic high entropy alloys (EHEAs) can be shielding
radiation application like in nuclear reactors, but the radiation properties of EHEAs need for
development. If they are developed the multicomponent EHEAs can have superior
mechanical properties [13] and may become potential shielding materials which for nextgeneration nuclear systems. For nuclear reactors, advanced technic materials are required,
because nuclear reactors are working to operate at higher temperature, more than 700 0C.
In this present study, three different type EHEAs were fabricated such as
Al30.3Co20.2Cr5.2Fe13.9Ni30.4, Al1.4Co21.5Cr42.0Fe30.5Ni4.6, Co40Cr10Fe5Mo5Ni40
and it was determined shielding parameters for fast neutron and gamma radiation.
MATERİAL AND METHOD
Monte Carlo Simulation Code (GEANT4)
Simulation has an important place in experimental physics. It makes a great contribution
of the experimental mechanism set-up, evaluation and determined of the potential physics
output, evaluation of risks during the experiment, measured by the performance of the
experiment and the calculation of obtaining results. The Geant4 software has a large library
written in C ++ that allows the user to define and simulate his own detector system. The
toolkit, which designs the detector geometry, automatically transfers the final state of the
particles to the detector by simulating particle interactions with matter by Monte Carlo
method. It contains nuclear, particle and medical physics related to different examples and a
user forum is available from the Internet at the address: http://cern.ch/geant4
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Sample Preparation
The used powder form pure elements (Zr, Ta, Co, Cr, Ni: 99.9 weight%; Al, Fe: 99.99
weight%) were obtained commercially. Element composition ratios were determined to in
Eutectic high entropy alloys (EHEAs) using Monte Carlo simulation program Geant4 code.
The samples (EHEAs) were produced to have a high value of the total macroscopic cross
section for neutron and attenuation coefficient of gamma radiation. Powder metallurgy
method was used in the production because they were refractory metals. Mixing ratios of
these powder materials were determined according to the simulation results. All samples
obtained pelletized by hydraulic press machine at 600 MPa pressure, which have 10 g weight,
2 cm diameter, 3mm high. The pelletized samples were annealed at 1200 0C for 6 hours, then
hardened by the rapid cooling process. The contents and mass percentages of the produced
Eutectic high entropy alloys (EHEAs) are shown in Table 1.
Table 1. Percentage of Eutectic high entropy alloys (EHEAs) (%)
Sample

Density
(g/cm3)

EHEAs 1
EHEAs 2
EHEAs 3

6.78
8.04
8.72

Al

Co

Cr

Fe

Ni

30.3 20.2 5.2 13.9 30.4
11.4 21.5 32.0 30.5 4.6
40
10
5
40

Mo
5

Experimental Procedure
Equivalent dose rate measurements of the samples were carried out using a 241Am-Be
neutron source with an average of 4.5 MeV effective neutron energy and BF3 gasous detector.
As shown in Figure 2. Equivalent neutron dose rate measurement system was installed.

Figure 1 Neutron equivalent dose rate measurement system
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RESULTS AND DISCUSSION
Simulation Methods
In this study, neutron and gamma radiation shielding ability was investigated and shielding
parameter was determined of three types of Eutectic high entropy alloys (EHEAs). Neutron
interaction with the target material nucleus can be either elastic scattering, inelastic scattering
or capture. The probability of occurrence of these interactions is expressed by macroscopic
cross section. Neutrons can be stopped with these reactions therefore, the macroscopic cross
section gives information about the stopping power of the material. This parameter is very
important, in the selection of shielding materials and in shielding work. In the present work,
total macroscopic cross sections for 4.5 MeV energy, fast neutron radiation were simulated by
the Monte Carlo Simülation GEANT4 toolkit. As shown in Fig.2. the results were compared
with 316LN stainless steel and paraffin which, they are used in nuclear applications
commonly. Simülation results show that the three EHEAs have high Total macroscopic cross
section values better than 316LN stainless steel and paraffin.

Paraffin
316LN
EHEAs 1
EHEAs 2
EHEAs 3

Total macroscopic
cross section
(cm-1)
0.1836
0.1623
0.2781
0.3605
0.3236

pic cross sections
values of samples

Tabl
e 3
Tota
l
macr
osco

0,40

Total Macroscopic Cross Section
(1/cm)

Sample code

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15
Paraffin

316LN

EHEAs

EHEAs

EHEAs

Sample

Figure 2. Theory 4.5 MeV Neutron Total Macroscopic Cross Section (cm-1)

Equivalent Dose Rate Measurements
Experimentally dose measurement was carried out of Eutectic high entropy alloys (EHEAs)
samples by using 4.5 MeV 241Am-Be fast neutron source and BF3 gaseous detector, absorbed
dose values were determined. The obtained results were compared with paraffin and 316LN
stainless steel, as shown in Table 3.
Table 3 Equivalent Dose Rates by Experiments
Sample code
Paraffin
316LN
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Absorbed equivalent dose rates (μSv/h)
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0.9073
0.9758
0.9239

65.48
70.61
66.67

As shown in Table 3 this was observed that the dose of 1.3856 (μSv/h) emitted from the
source was absorbed paraffin (41.43%), 316LN (29.40%), EHEAs1 (65.48%), EHEAs2
(70.42%), EHEAs3 (66.67%) of the dose. According to the results, all samples have perfect
shielding ability, but EHEAs 2 is much better than others. This is due to the fact that, the
structure of NBR2 contains more chrome and more iron than the other samples.
The Theoretical Mass Attenuation Coefficients and Half Value Layer (HVL)
In the present study, it has been investigated the radiation shielding parameters of the EHEAs
in the energy range between 0.015 and 10 MeV. The calculated results compared with
ordinary, hematite-serpenite and Ilmenite-limonite concretes. Fig. 3 and shows the
comparison of mass attenuation coefficients (MACs). It is clearly seen that the MACs of the
EHEAs are higher than the other standard concretes in all calculated energies. The enlarged
representation of MACs is shown in the inset of Fig.3. Since the sample of EHEAs3 contains
heavier elements, it has the biggest MAC value. For this reason, the effective atomic number
and electron density of the EHEAs3 higher than the other high entropy alloys and compared
concretes.

Figure 3. The mass Attenuation Coefficients of the prepared sample
The variations of the HVL of the samples are presented in the Fig. 4. It is clearly noticed that
HVL are affected by chemical contents and incident photon energy. Furthermore, it can be
seen that at the lower energy range (E < 0.1 MeV) the half value layers of the alloys and
concretes are very small. As the incident photon energy increases, the HVL values increase
rapidly. Also, we can see that the HVL of the higher entropy alloys (EHEAs1-3) are lower
than other shielding materials. It indicates that the EHEAs alloys have superior shielding
properties than the other materials in the present work.
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Figure 4. Variation of HVL with photon energy in the energy region 0.015 and 10 MeV
CONCLUSION
In the present work, we were produced, three different type Eutectic high entropy alloy
(EHEAs) samples and equivalent absorbed dose measurement was carried out, absorbed dose
rates were determined using 4.5 MeV energy Am-Be neutron source. Through Monte Carlo
Simulation Geant4 code and WinXCOM software we have calculated the total macroscopic
cross section (TMCS), of the Eutectic high entropy alloys samples theoretically. Obtained
total macroscopic cross section results were compared with paraffin and 316LN stainless
steel. It is found that the total macroscopic cross section (TMCS), mass attenuation
coefficients (MACs) values of Eutectic high entropy alloy were higher than on paraffin and
316LN stainless steel. The calculated mass attenuation coefficients (MAC), half value layer
(HVL) results compared with ordinary, hematite-serpenite and Ilmenite-limonite concretes.
According to the results of radiation safety in research laboratory, nuclear reactor, shelters and
radiation therapy centers, can be used three different content Eutectic high entropy alloy
(EHEAs) samples.
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ÖZET
Bu çalışmada gama ve nötron radyasyonu zırhlama özelliği olan üç farklı tip yeni refrakter
tuğla örneği Monte Carlo simülasyon Geant4 kodu ve WinXCOM yazılımı ile modellendi ve
üretildi. 4,5 MeV enerjili hızlı nötron parçacıkları için GEANT4 kodu kullanılarak Toplam
makroskopik tesir kesiti hesaplandı. 4,5 MeV enerjili 241Am-Be hızlı nötron kaynağı ve BF3
gazlı dedektör kullanılarak nötron transmisyon deneyleri gerçekleştirildi. Örneklerin 1100
0
C’de yüksek sıcaklık dirençleri test edildi. Elde edilen sonuçlar radyasyon zırhlamada yaygın
olarak kullanılan parafin ve geleneksel betonla karşılaştırıldı. Sonuçlar, üretimlerde Fe2O3,
B4C kullanımının, yeni refrakter tuğlaların termo-mekanik ve radyasyon kalkanı özelliklerini
önemli ölçüde geliştirdiğini gösterdi. Nötron ölçümlerine ek olarak WinXCOM yazılımı
kullanılarak gama ışınları zırhlama parametreleri de hesaplandı. Yeni tuğla örneklerinin kütle
zayıflama katsayılarının, tüm enerji aralıklarında sıradan betondan daha yüksek olduğu
sonucuna varıldı. Sonuçlar, yeni refrakter tuğlaların termo-mekanik ve radyasyon kalkanı
özelliklerinin Fe2O3, B4C kullanımının önemli ölçüde iyileştiğini gösterdi. Elde edilen verilere
göre, yeni refrakter tuğla örnekleri nükleer santrallerde ve diğer nükleer uygulamalarda
biyolojik kalkanlar için kullanılabilir sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Monte Carlo Geant4, koruyucu nötron, gama, refrakter tuğla
ABSTRACT
In this study, three different type new refractory brick samples which, gamma and neutron
shielding property, were modelled and produced by Monte Carlo Simulation Geant4 code and
WinXCOM software. Total macroscopic cross section calculated for 4.5 MeV energy, fast
neutron particles using GEANT4 code. Neutron transmission experiments were carried out by
using 4.5 MeV energy 241Am-Be fast neutron source and BF3 gaseous detector. High
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temperature resistance of the samples was tested at 1100 0C. The obtained results are
compared with paraffin and conventional concrete, which used radiation shielding commonly.
The results showed that the use of Fe2O3, B4C in the productions significantly improved the
thermo-mechanical and radiation shielding properties of new refractory bricks. In addition to
neutron measurements, the gamma ray shielding parameters were calculated by using
WinXCOM software. It was concluded that the mass attenuation coefficients of new brick
samples are higher than ordinary concrete in all energy ranges. Results have shown that
thermo-mechanical and radiation shielding properties of new refractory bricks significantly
improved by using Fe2O3, B4C. According to the obtained data, new refractory brick samples
can be used for biological shields in nuclear power plants and other nuclear applications.
Keywords: Monte Carlo Geant4, shielding neutron, gamma, refractory brick
INTRODUCTION
Heavy concretes are shielding materials used in nuclear power plants, nuclear waste storage
and nuclear medicine centers commonly [1]. When the radiation interacts with the atoms of
heavy concrete shield material or a fire occurs, used concrete warm up. As a result of this
warming, the shield concrete is expanding, breaks and cracks may occur in the concrete
structure. This situation can lead to leak radiation dangerous size. So it has need high
temperature resistant refractory new shield materials always. The materials that undergo
physical, chemical and resistant to corrosive effects not changes under high temperatures are
called refractory materials [2]. Refractory brick is a this type ceramic material which
comprised of aluminium oxides and silica and it is used in nuclear applications as radiation
shielding, in iron- steel, glass, ceramic, cement industry, in energy plants, in metal enterprises,
melting furnaces. Refractory brick cheap and durable, reduces both heat loss and against fire
formation in the building so it is used as the main material in building construction. The
composition materials of the structure refractory brick can determine what temperatures
resistant. According to the some types of refractory brick are able to withstand high
temperatures 1800- 2000 °C. Because of these properties, it is desired to use both heat
insulation and radiation shielding in continuous nuclear applications [3]. In order for the
materials to be used in radiation shielding, the absorption parameters must be determined. In
recent years, linear and mass attenuation coefficients, total macros cross section have been
calculated for gamma and neutron radiation several building materials such as concretes [4-5],
cements [6-7], polymers [8], marble [9] and glass [10]. Bricks different content can be
produced and use radiation shielding. For example, new refractory brick has been produced
using high ratio, fly ash and clay, and it has been determined gamma, neutron radiation
shielding parameter [11]. Steel slag containing bricks have been produced and determined
gamma-ray shielding parameter such as the mass attenuation coefficient (µ/ρ), energy
absorption buildup factor (EABF) and exposure buildup factor (EBF), then it was compared
with different bricks. Bricks can make different materials such as sand, clay, cement, fly ash,
gypsum, red mud and lime. Shielding parameters have been determined of five different soil
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samples and two fly ash samples have been investigated (Mass attenuation coefficients, mass
energy absorption coefficients, KERMA (kinetic energy released per unit mass), HVL,
equivalent atomic number and electron densities) at 14 different energies from 81–1332 keV
then to the wide energy range 0.015–15 MeV [12].
In the present work, three new refractory brick samples which have a high thermal resistance
were designed and produced. Then total macroscopic cross section (cm-1) for neutron
radiation, mass attenuation coefficients (MACs), mean free path (MFP), half value layer
(HVL) values for gamma radiation were theoretical calculated and experimental equivalent
dose rate measurement has been carried out for neutron radiation.
Theory
The microscopic cross section (σ) is the probability per nucleus that a neutron particle in the
beam may interact with the nucleus; this probability can be expressed in terms of an
equivalent area that the neutron particle. The macroscopic cross section (Σ) is considered this
all interaction with nucleus and neutron particles [13].
N


A

NA

(1)
Where N atomic density in the target substance, ρ is the density of the target substance, Na is
the Avogadro number, A is the interaction area of target substance.
∑ = 𝜎𝑁 (1/𝑐𝑚)
(2)
𝜎𝑡 = 𝜎𝑠𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝜎𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝜎𝑠𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + ( 𝜎𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 + 𝜎𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 )

(3)

Σ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = Σ scattering + Σ absorption + Σ capture + Σ fission

(4)

A mono energetic gamma ray, it will be attenuated and its intensity will also be decreased
exponentially in the matter according to the exponential Lambert Beer law:
I  I 0e

  t

 

(5)

Where I0 and I are the incident and transmitted intensity of photons respectively radiation
intensities,
 (g.cm

-3

 (cm

-1

) and  (cm2g-1) are the linear and mass attenuation coefficients (MACs),


) is the density and t (cm) is the thickness of the sample. For a chemical mixture

consisted of various elements and compounds the mass attenuation coefficient, for a
compound or mixture is given by:
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    wi (   )i
 i

(6)

where wi is the weight fraction of the ith constituent element respectively.

The mean free path (MFP) which of a material of describing the radiation shielding
properties and is expressed as the average distance between two successive interactions of
photons, the mean free path is given by:
MFP 

1

(7)



where µ is the mass attenuation coefficients of materials.
The HVL is a thickness of radiation shielding material require to reduce the incident
intensity of the gamma ray to its half and it can be calculated as follow:
HVL 

ln(2)





0.639

(8)



The theoretical mass attenuation of the samples calculated using WinXCOM software [14].
MATERIALS AND METHODS
Monte Carlo Simulation Codes (GEANT4)
Monte Carlo methods (Monte Carlo experiments) Geant4 (Geometry and Tracking) code is
simulated events that may occur, such as elastic scattering, inelastic scattering, capture,
double formation etc. during the passage of particles and radiation through the material. It is
used in applications high energy physics, nuclear physics, cosmic ray physics, space science,
radiological science, radiation shielding calculation etc. Many different detector geometries
are designed such as box, cylinder, trapezoid, etc. by using Geant4 code. Comprehensive
information can be seen at www.Geant4.org.
Sample Preparation
The used materials in the refractory bricks and mixing ratios were determined by using Monte
Carlo simulation Geant4 code. As shown in Table1 in the production of samples was used
materials such as hematite (Fe2O3), titanium oxide (TiO2), aluminium oxide (Al2O3), boron
carbide (B4C), silicon dioxide (SiO2). The samples were mixed thoroughly by adding the
appropriate amount of normal water and alumina cement. The mixture prepared earlier was
poured into the square mold, air was removed from the mold by vibration movement and
pressure applied to the surface. The ratio of compaction influences the compressibility,
hardness, and compressive strength of the bricks, especially radiation shielding
characteristics. So porosity of samples has been reduction and radiation absorption ability has
been increased. The samples were dried at room temperature (240C), then baked at 1000 0C
for 12 hours.
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Table 3 Mass combination ratio of new refractory brick samples (%)
Component Weight
(%)

NRB1
(ρ= 3.38 g/cm3)

NRB2
(ρ=3.47g/cm3)

NRB3
(ρ=3.45 g/cm3)

Cement

15

15

15

Water (H2O)

25

25

25

Hematite (Fe2O3)

22

27

22

Aluminum oxide (Al2O3)

20

15

10

Silicon dioxide (SiO2)

3

3

3

Titanium oxide (TiO2)

5

5

10

Boron carbide (B4C)

10

10

15

NRB: New refractory brick

The experimental setup has been designed as shown in Fig.1. and the fast neutron radiation
absorption measurements were carried out by using Canberra brand NP series BF3 gas
neutron detector and 241Am/Be fast neutron source which average energy of 4.5 MeV.

(a)
(b)
Figure 1. Neutron equivalent dose rate measurement system a) Schematic b) Original
Each sample was placed between the source and the detector and exposed to radiation for 30
minutes, the absorbed dose ratios by the samples were determined.
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RESULTS AND DISCUSSION
Theoretical total macroscopic cross section of the samples
The parameter (i.e Total macroscopic cross section) required for the neutron radiation
shielding analysis of the samples has been determined by Monte Carlo simulation Geant4
code. Neutron total macroscopic cross section (cm-1) is determined likelihood of interaction
between an incident neutron and a target material nucleus in nuclear and particle physics. The
more the neutron total macroscopic cross section value, the better likelihood a neutron will
react with the target material nucleus. Target material can absorb a neutron and either decay
or capture the neutron in its nucleus which neutron shielding material.
Table 3 Total macroscopic cross section values of
samples
Sample code

Paraffin
CC
NRB1
NRB2
NRB3

Total macroscopic
cross section
(cm-1)
0.1836
0.1623
0.2599
0.2707
0.2639

NRB: New refractory brick, CC: Conventional
concrete
Figure 2. Theoric 4.5 MeV Neutron Total
Macroscopic Cross Section (cm-1)

Equivalent Dose Rate Measurements
Experimentally dose measurement was carried out of new refractory brick samples by using
4.5 MeV 241Am-Be fast neutron source and BF3 gaseous detector, absorbed dose values of
the samples were determined.
The obtained results were compared with paraffin and conventional concrete, as shown in
Table 3 and in Fig. 3.
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Table 3. Equivalent Dose Rates by Experiments
Absorbed equivalent dose rates (μSv/h)
by the samples
0.5738
0,4074
0.9073
0.9758
0.9239

Sample code
Paraffin
CC
NRB1
NRB2
NRB3

Absorbed dose percentage of
samples (%)
41.43
29.40
65.48
70.42
66.67

Absorbed Equivalent Dose Rate
by The Sample (Sv/h)

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Paraffin

CC

NRB1

NRB2

NRB3

Sample

Figure 3. Experimental absorbed dose rates by the samples (μSv/h)
As shown in Table 3 and in Fig.3 this was observed that the dose of 1.3856 (μSv/h) emitted from
the source was absorbed by paraffin (by 41.43%), by conventional concrete (29.40%), NRB1
(65.48%), NRB2 (70.42%), NRB3 (66.67%). According to these results, the dose rates absorbed
by new refractory brick samples are higher compared with conventional concrete and paraffin.
All samples have perfect shielding ability, but NRB2 is much better than others. This is due to the
fact that the structure of NBR2 contains more hematite than the other samples
Gamma Radiation shielding properties
The calculated total MACs of the new refractory brick materials and ordinary concrete as a
function of incident photon energy (0.015-15 MeV) are shown in Fig. 4. From this figure, it is
clear that MACs values of the all new bricks are higher than the ordinary concrete in all
calculated
energies.
In the inset of Fig 4, the enlarged representation of the MACs is shown for the first three
energies. It is clearly seen the NRB2 has the biggest MACs value. Since this sample contains
27% hematite, it has the highest absorption capacity in the samples produced.

Figure 4. Variation of mass attenuation coefficients in the energy range 0.015-15 MeV
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The variation of the HVL for new refractory bricks is shown in Fig. 5. From Fig. 5, it can be seen
that at the lower energy region (E < 0.1 MeV) the HVL values of the new bricks are very small. It
is increase with the increasing photon energies which is foreseeable from the MACs.
Furthermore, it has been found that the HVL were decreased with hematite content. The smallest
HVL values are observed in the sample NRB2. Mean free paths of the new bricks are shown in
the inset of the Fig. 5. It is clearly seen from this figure; the mean free path values are increased
with the increasing photon energies. The HVL and mean free path results supports to the MACs
calculations.

Figure 10. Variation of HVL with photon energy in the energy region 0.015-15 MeV
CONCLUSION
In the present work, three different type of new refractory bricks were produced. Total
macroscopic equivalent dose rates of the samples were calculated by using GEANT4 code.
Neutron shielding measurements were carried out using 241Am-Be neutron source and BF3 type
proportional detector. The measured equivalent dose rates of the samples compared with
ordinary concrete and paraffin. It was concluded that the absorbed neutron dose rates by samples
of the new bricks are higher than the other standard shielding materials. In addition to neutron
measurements, gamma-ray shielding properties of the samples were investigated using
WinXCOM software. MACs, HVL and MFPs of the sample calculated theoretically. It was found
that all produced samples exhibit superior shielding properties compared with ordinary concrete.
Among the produced new bricks, since the highest hematite concentration (27%) is at NRB2, this
sample showed excellent shielding ability for neutron and gamma radiations. It was concluded
that new refractory bricks can use as an alternative material for the radiation safety.
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AYNALARDA YANSIMA VE IŞIĞIN SOĞURULMASI ÜNİTESİNE YÖNELİK
AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ*
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Milli Eğitim Bakanlığı, fatih_toprak76@hotmail.com
Doç. Dr. M. Handan GÜNEŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, hgunes@omu.edu.tr
ÖZET
Bu araştırma, 7. sınıf Fen Bilimleri dersi “Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğurulması”
ünitesinin kazanımlarına yönelik hazırlanan akademik başarı testinin geçerliği ve
güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Akademik başarı testi, Milli Eğitim
Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Fen Bilimleri dersi öğretim programında
tanımlanan kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Aynı zamanda testteki soruların
kazanımlara göre dağılımının homojen olmasına dikkat edilmiştir. İçerik geçerliliği; 2 alan
uzmanı, 2’si doktora 1’i yüksek lisans öğrencisi ve 2’si lisans mezunu olan 5 Fen Bilimleri
öğretmeni ile 1 ölçme değerlendirme uzmanı tarafından incelenmiştir. Başlangıçta 46 çoktan
seçmeli sorudan oluşan testin yazım ve imla kuralları bakımından incelemesini 2 Türkçe
öğretmeni yapmıştır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son şeklini alan başarı testi, bu
üniteyi daha önceden görmüş olan Iğdır ilindeki 275 ortaokul 8. sınıf öğrencisine
uygulanmıştır. Uygulama sonrası ilk olarak verilerin faktör analizine ne derece uygun
olduğunu belirlemeye yarayan Kaiser-Meyer-Olkin Testi uygulanmış ve sonuç 0,781
bulunmuştur. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testine göre örneklemin yeterli olduğu sonucu elde
edilmiştir. Öğrenci grubunun en başarılı %27’lik kısmı ile en başarısız %27’lik kısmının
aldığı puanlar kullanılarak, maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır.
Ayırt ediciliği 0,3’ün altında olan sorular testten çıkarılarak Kuder Richardson-20 (KR-20) iç
tutarlılık katsayısı 0,848 bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda 34 sorudan oluşan geçerlik
ve güvenirliği uygun bir akademik başarı testi geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı Testi, Geçerlik, Güvenirlik
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the validity and reliability of the academic
achievement test which was prepared for the achievements of Reflection in Mirror and Light
Absorption unit of 7th grade Science course. Academic achievement test has been prepared in
accordance with the earnings defined in the curriculum of the Ministry of National Education
General Directorate of Basic Education. At the same time, attention was paid to the
homogeneous distribution of the questions in the test. Content validity; were examined by 2
science professors, 5 science teachers and 1 measurement and evaluation specialist. Initially,
46 multiple-choice questions consisted of 2 Turkish teachers to examine the test in terms of
*

Bu araştırma 1. yazarın doktora tezinin bir kısmını oluşturmaktadır.
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spelling and spelling rules. After the necessary corrections were made, the final form of the
achievement test was applied to the 8th grade students of 275 secondary schools in Iğdır,
which had previously seen this unit. After the application, the Kaiser-Meyer-Olkin Test was
applied to determine how well the data was suitable for factor analysis and the result was
0.781. According to the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test, the results were sufficient. The
most successful 27% of the student group and the most unsuccessful 27% of the scores were
used to calculate the items' difficulty and discrimination index. Questions below 0.3 were
excluded from the test and the internal consistency coefficient of Kuder Richardson-20 (KR20) was found 0.848. In line with these results, a valid academic achievement test was
developed which consisted of 34 questions.
Key Words: Academic Achievement Test, Validity, Reliability
GİRİŞ
Öğretim uygulanırken çeşitli yöntem ve teknikler kullanılır. Bu yöntem ve tekniklerin
öğretimde işe yarayıp yaramadığını anlamak ve öğrencilerin o konu ya da kavramları ne
derece kazandığını öğrenmek için ölçme yapmamız gerekir (Izard, 1993). Bu ölçümler
öğretim öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılabildiği gibi (Coştu, 2012) çeşitli formlarda
da yapılabilir. Bu formlar yazılı yoklama, sözlü yoklama, çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı
testler, doğru-yanlış testleri gibi olabilir. Elbette ki bu tip testler oluşturulurken soruların
muğlak olmaması, kazanımlara uygun olması, sorularda ya da seçeneklerde ipucu taşıyıcı
bilgilerin olmaması, hazırlayıcı dışındaki kişilerce incelenmesi ve olası hataların düzeltilmesi,
güçlük düzeyinin iyi ayarlanması gibi dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır (Geçit,
2013).
Öğrencinin başarılı olup olmadığı, başarılı ise ne derece başarılı olduğu, başarısız ise derecesi
ve nedenleri, öğrenci akışının düzenlenmesi, kimi öğrencilerin ileri basamaklara
yerleştirilmesi, kimilerinin programı tekrarlamasını, kimilerinin sistemden çıkarılmasına
verilen kararlar ölçme değerlendirmeye dayanır (Küçükahmet, 2004). Dolayısıyla verilen
kararların güvenilir olması gerekir. Bunun için; toplanan bilgilerin yeterli ve hatasız olması
için güvenilir ve geçerli bir ölçme aracına ihtiyaç vardır (Uzunöz ve Buldan, 2012).
7. Sınıf Fen Bilimleri dersinde işlenen Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğurulması ünitesinde;
aynalar ve kullanım alanları, aynalarda görüntü oluşumu, ışığın madde ile etkileşimi, beyaz
ışık tüm renkleri içerir, ışığın soğrulması ve güneş enerjisinin önemi olmak üzere 6 tane alt
konu ve bu konulara yönelik 6 adet kazanım bulunmaktadır. Bu araştırmada yukarıda
hususların da dikkate alındığı, Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğurulması ünitesinin
kazanımlarına yönelik geçerli ve güvenilir bir akademik başarı testi geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
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YÖNTEM
7. sınıfta işlenen “Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğurulması” ünitesine ilişkin başarı testi
geliştirilmek için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu (2013) tarafından
yürütülmekte olan öğretim programı incelenerek testin amacı ve ölçülecek kavramlarkazanımlar belirlenmiştir. Bunun ardından maddeler yazılmış, uzman görüşüne başvurulmuş,
testin olası formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Testin uygulama sonuçları, madde analizleri,
madde seçimi yapılmış ve istatistiksel sonuçlar göz önüne alınarak testin son hali
oluşturulmuştur.
Örneklem
Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Iğdır il merkezindeki devlet
ortaokullarında öğrenim gören toplam 275 tane 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemin
8. sınıf öğrencileri olmasının sebebi daha önce 7. Sınıf konularını daha önce gören öğrenciler
olmasıdır. Evrendeki gerçek durumu ortaya çıkarabilmesi için en önemli koşul örneklemin
evreni temsil edebilmesidir. Bunun için de örneklem sayısının yeterli olması gerekmektedir.
Bu sebeple örneklemin yeterli olup olmadığını belirlemek amacıyla Kaiser-MeyerOlkin(KMO) Testi (örneklem yeterliği ölçütü) yapılmıştır (Kaiser, 1970).
Madde Havuzu (İçerik Geçerliği)
Başarı testinin geliştirilmesinin ilk aşaması olarak 46 maddeden oluşan soru havuzu
oluşturulmuştur. Bu havuz oluşturulurken Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu
(2013) tarafından yürütülmekte olan öğretim program incelenmiştir. Bu incelemeler
doğrultusunda önceki yıllarda öğrenilen konuya ilişkin bilgiler, 7. Sınıf “Aynalarda Yansıma
ve Işığın Soğurulması” ünitesindeki kazanımların sayısı, ünitenin müfredata ders saati olarak
yer alışı ve yüzdesi ile bu kazanımların Bloom taksonomisindeki karşılıkları göz önüne
alınmıştır. Böylelikle içerik geçerliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Geçerlik bir araştırma
tasarımının ölçmek istediğini ölçüp ölçmediğiyle (McCowan ve McCowan, 1999; Erdoğan,
2012) bir başka deyişle testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne derece doğru ölçtüğüyle
ilgilidir (Demir, Gürer, Köksal ve Dolu, 2009; Büyüköztürk, 2011). Ölçme aracının maddeleri
ve yapısı üretildikten sonra başvurulan tüm madde analizi, güvenirlik ve geçerlik yolları
aslında ölçme aracının kapsam geçerliğine dolaylı kanıt oluşturur (Erkuş, 2011).
Uzman Görüşü (Kapsam Geçerliği)
Başarı testinin kapsam geçerliğini sağlamak için başlangıçta 46 madde olarak hazırlanmıştır.
Her bir maddenin istenen beceriyi ölçecek nitelikte olup olamaması, imla ve anlam
bakımından var olan hataların incelenmesi, maddelerin birbirinin cevabını verip vermemesi,
bilimsel gerçekler açısından doğru olup olmamasının incelenmesi için başarı testi 2 alan
uzmanı, 2’si doktora 1’i yüksek lisans öğrencisi ve 2’si lisans mezunu olan 5 Fen Bilimleri
öğretmeni, 1 Türkçe öğretmeni, 1 ölçme değerlendirme uzmanı tarafından incelenmiştir.
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Uzman görüşleri doğrultusunda taslak maddelerde gereken düzenlemeler yapılmış, imla ve
anlam hataları düzeltilmiş ve testin pilot çalışması örnekleme uygulanmıştır.
Faktör Analizi ile Güvenirlik Çalışmaları
Faktör analizi ile güvenirlik çalışmaları bilgisayar programları (SPSS ve Excell) kullanılarak
yapılmıştır. Öncelikle öğrenciler Ö1, Ö2… şeklinde kodlanmıştır. Ardından her madde için
öğrencinin sorulara verdiği yanıtlar Excell dosyasına kayıt edilmiştir. Ardından doğru cevap
anahtarına göre doğu olan sorulara 1, yanlış olan veya boş bırakılan sorulara 0 değeri
verilmiştir. Elde edilen veriler ile KMO, Madde Ayırt Edicilik Gücü İndeksi (r) ve Madde
Güçlük İndeksi (p),Kuder-Richardson 20 (KR-20) değerleri hesaplanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde Excell ve SPSS analizleri sonucunda elde edilen KMO testi, ayırt edicilik
indeksi, güçlük indeksi, güvenirlik katsayısı gibi istatistiksel sonuçlar verilmiştir.
Verilerin Faktör Analizine Uygunluğunun Değerlendirilmesine Yönelik Bulgular (KMO
Testi)
KMO Testi ile bir veri grubu ile ilgili faktör analizi yapılabilmenin uygun olup olmadığı ve ne
derecede uygun olduğu belirlenir (Kaiser, 1970, 1974). Kaiser’in (1970) vurguladığı üzere bu
test bir test istatistiği değil, bir ölçüttür.Kaiser’e (1974) göre bu ölçütün sonuçları 0 ile 1
arasında değer alır. 0,90’lar “Mükemmel”, 0,80’ler “İyi”, 0,70’ler “Orta Düzey”, 0,60’lar
“Zayıf”, 0,50’ler “Kötü” ve 0,50 altı “kabul edilemez” olarak yorumlanır. Bu ölçüte yönelik
değer SPSS kullanılarak elde edilmiş ve 0,781 olarak belirlenmiştir. Ölçüt aralıklarına
bakıldığında geliştirilmiş olan başarı testi orta düzey olarak isimlendirilecek değer aralığında
bulunmaktadır. Yani çalışmadaki örneklem evreni temsil etmektedir dolayısıyla sağlıklı
analizler yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Madde Ayıt Edicilik İndeksi ve Madde Güçlük İndeksine Yönelik Bulgular
Madde ayırt edicilik indeksi; bir maddenin bilen öğrenci ile bilmeyen öğrenciyi birbirinden
ayırt etmesidir (Brennan, 1972). Yani bir maddenin ayırt edicilik gücü indeksi ne kadar
yüksekse, bilen ve bilmeyeni o kadar iyi ayırır (Masters, 1988). Ayırt edicilik indeksi -1 ile +1
arasında değerler alır. Ayırt ediciliği eksi olan sorular bilenle bilmeyen öğrenciyi ayırt
etmediği için, 0 ile 0.19 arasında olanların ise yetersiz olması sebebiyle testten çıkarılması
gerekir. Ayırt edicilik indeksi 0.20 ile 0.29 arasında olan soruların düzeltilmesi gerektiği, 0.30
ile 0.39 arasında olanları iyi düzeyde, 0.40 ve üzerinde olan soruların ise çok iyi düzeyde ayırt
edici olduğu söylenebilir.
Madde güçlük indeksi ise bir maddenin zorluk düzeyini belirlenmesidir (Ding,Chabay,
Sherwood,Beichner, 2006). Madde güçlük indeksi 0 ile 1 arasında değerler alır. Madde
güçlük indeksi 0 ile 0.19 arasında olan soruların çok zor, 0.20 ile 0.39 arasında olan soruların
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zor, 0.40-0.59 arasında olan soruların orta zorlukta, 0.60 ile 0.79 arasında olan soruların
kolay, 0.80 ile 1.00 arasında olan soruların ise çok kolay olduğu söylenebilir.
Kelley’e (1939) göre madde ayırt edicilik gücü indeksi analizi yapmak için “ekstrem”
grupların % 27’sinin alınması “ideal”dir. Wiersma&Jurs’a (1990) göre normal dağılımdan
uzaklaşarak farklılıklar arttığı için bu farklılıkları ortaya koymak kolaylaşır (akt: McCowan ve
McCowan, 1999). Bu sebeple elde edilen veriler en çok puan alan öğrenciden en az puanı alan
öğrenciye doğru sıralanmıştır. En yüksek puanı alan 75 kişi üst grubu, en düşük puan alan 75
kisi alt grubu oluşturmuştur. Hazırlanan başarı testinin ayırt edicilik indeksleri Grafik 1’de,
güçlük indeksleri Grafik 2’de verilmiştir.
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Grafik 1. Başarı Testindeki Soruların Ayırt Edicilik İndeksleri
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Grafik 2. Başarı Testindeki Soruların Güçlük İndeksleri
Grafik 1 ve Grafik 2 incelendiğinde ayırt ediciliği eksi değerde olan 1 soru ve ayırt ediciliği 0
ile 0.19 arasında olan 5 sorunun testten çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca ayırt ediciliği 0.2
ile 0.29 arasında olan ve kapsam geçerliğini etkilemeyen 6 sorunun daha testten çıkarılması
uygun bulunmuştur. Böylece başarı testinden toplamda 12 soru çıkarılarak test 34 soruluk son
halini almıştır.
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34 soruluk başarı testinin ortalama ayırt ediciliği 0.469, ortalama güçlük indeksi 0.558 olarak
hesaplanmıştır. Yani başarı testinin son hali orta zorlukta ve ayırt ediciliği iyi olan sorulardan
oluşmaktadır.
Güvenirlik Bulguları (Kuder-Richardson 20)
Güvenirlik, ölçmenin tutarlı ve dengeli sonuçlar çıkarıp çıkaramayacağı ile ilgilidir (Erdoğan,
2012).Turgut (1990) güvenirliği, ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınmanın bir ölçüsü
olarak tanımlamıştır. Başarı testlerinin güvenirliğini belirlenirken KR-20 değerine bakılır
(Karasar, 2010). KR-20 değeri 0 ile 1 arasında bir değer alır ve 0.70 ve üzerinde olan testlerin
güvenilir olduğu kabul edilir. Bu araştırmada hazırlanan 34 soruluk başarı testinin KR-20
güvenirlik katsayısı 0.848 olarak hesaplanmış olup testin güvenilir bir test olduğu
söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma ile 7. sınıf Fen Bilimleri dersinde işlenen Aynalarda Yansıma ve Işığın
Soğurulması ünitesine yönelik başarı testi hazırlanmıştır. Hazırlanan başarı testinin ortalama
güçlük indeksi 0.558 olan orta zorlukta, ortalama ayırt edicilik indeksi 0.469 olan çok iyi
düzeyde ayırt edici ve KR-20 güvenirlik katsayısı 0.848 olan güvenilir bir başarı testi
geliştirilmiştir.
Hazırlanan akademik başarı testi araştırmacılar tarafından sonraki araştırmalarda
kullanılabilecek özelliklere sahip olup, yapılacak başka çalışmalarda diğer araştırmacılar
tarafından kullanılması önerilmektedir.
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FEN BİLİMLERİ DERSİNE ENTEGRE EDİLEN STEM UYGULAMALARININ
FEN’E YÖNELİK SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİLERİ ALGILARINA
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ÖZET
Bu araştırmada, 7. sınıf Fen Bilimleri dersi “Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğurulması”
ünitesinde uygulanan STEM etkinliklerinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri
algılarında meydana gelen değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Iğdır il
merkezindeki bir ortaokulun 7. sınıfında öğrenim gören 45 öğrenci ile yürütülmüş olup,
araştırmada ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma
sürecinde Fen Bilimleri dersleri 5 hafta boyunca kontrol grubunda (N=21) mevcut öğretim
programı ile deney grubunda (N= 24) ise mevcut müfredata entegre edilen STEM
etkinlikleriyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Balım ve Taşkoyan (2007) tarafından
geliştirilen “Fen’e Yönelik sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır.
Ölçek; deney ve kontrol gruplarına araştırmanın başlangıcında ön test, bitiminde ise son test
olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda; öğrencilerin öğrenme becerileri algı puanları
arasında gruplar arası anlamlı bir farklılık olmadığı (U = 251.500; p > .05) saptanmıştır.
Ayrıca, öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri algı puanlarındaki grup içindeki
değişimler incelendiğinde kontrol grubunda anlamlı bir farklılık olmadığı (z = -0.262; p > .05)
buna karşın deney grubunda ise anlamlı bir farklılık oluştuğu (z = -2.340; p < .05)
saptanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin Fen’e yönelik öğrenme becerileri algılarına STEM
etkinliklerinin olumlu yönde etki ettiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: STEM, Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri, Algı
ABSTRACT
In this research it’s aimed to search the changes occured on students’ perception of the
interrogative learning skills about “Reflections on Mirrors and Absorbtion of Light” unit of
7tf grades Science course. This research is managed by 45 students of a secondary school in
Iğdır Province and the quasi-experimental method which has pre test – post test control group
is used. During the procedure Science course ise processed by exsisting syllabus to control
group (N=21) and by STEM practises integrated to exsisting syllabus to experiment group
(N=24). The data of the research is collected with Interrogative Learning Skills Perception to
Science Course scale developed by Balım and Taşkoyan (2007). The scale is applied to
control and experiement group by pretest – post test. At the end of the research it was
determined that there is no meaningful difference between students’ learnings skills

*

Bu araştırma 1. yazarın doktora tezinin bir kısmını oluşturmaktadır.
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perception scores (U = 251.500; p > .05). Moreover, when examined the changes of the
students’learning skills perceptions in groups, it was determined that there is no meaningful
difference in control group (z = -0.262; p > .05) by contrast with there is meaningful
difference in experiment group is detected (z = -2.340; p < .05). It’s concluded that STEM
practises have a positive affect on students’ interrogative learning skills perception on
Science.
Key Words: STEM, Interrogative Learnings Skills, Perception
GİRİŞ
Günümüzde gün geçtikçe artan bilimsel ve teknolojik gelişmeler toplumsal yaşamımızın
hemen hemen her aşamasında etkili olmaktadır. Yaşamımızı etkileyen unsurlardan biri olan
eğitim, bu gelişmelere ayak uydurmamızı sağlayan en önemli alandır. Eğitimde temel amaç;
günümüz koşullarının gereklerine uygun olarak çocuk, genç ve yetişkinlerin nitelikli bir
şekilde yetişmesini sağlamaktır. Bu amacın başarıyla gerçekleştirilebilmesi için öğretimin
ayrıntılı olarak öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına göre planlanması ve düzenlenmesi gereklidir.
Bu noktada öğretim tasarımı önem kazanmaktadır (Ceylan, 2014). Eğitim ve öğretim, her
toplumun içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak değişmekle birlikte, bu durum eğitimde
farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Eğitim alanında süregelen güncel yaklaşımlar, okullarda fen bilimleri eğitimi ve öğretiminde
meydana gelen bazı değişiklikler ve yenilikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Fen Bilimleri,
bilim ve teknolojinin temelinin öğretildiği, insanların zihinsel ve yaratıcılık yönünden geliştiği
bir alandır ve ülkelerin gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir (İşman, Baytekin, Balkan,
Horzum ve Kıyıcı, 2002). Son zamanlarda fen eğitimi araştırma bulguları, fen öğretiminin
geliştirilmesi için mühendislik tasarımı tabanlı yaklaşımı kullanmanın gerekliliğini ortaya
koymaktadır (Kelly, 2010). Mühendislik, bilimsel ve matematiksel teori ve günlük
yaşamımızda kullandığımız teknoloji arasında bir bağlantı sağlayarak sosyal ihtiyaçların
karşılanmasının amacı ile bilimin ilkelerini ve matematiğin temellerini bütünleştirir (Asunda,
2012). 21. yüzyıl eğitiminde önemli gelişmeler arasında yer alan STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) eğitimi; öğretme ve öğrenme için fen, teknoloji,
mühendislik ve matematik içeriğini ve becerilerini bütünleştiren disiplinler arası bir
yaklaşımdır.
STEM kavramı ülkemiz literatüründe Science, Technology, Engineering ve Mathematics
kavramlarının türkçe karşılıkları olan Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik
kelimelerinin ilk harf(ler)ine göre kısaltılarak FeTeMM şeklinde yer bulmuştur.
STEM eğitimi, öğrencileri fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinde bütüncül
olarak eğitmeyi hedefleyen çok disiplinli bir yaklaşımdır. (Reiss ve Holmen, 2007). Bu
yaklaşımda, dört disiplin ayrı ayrı ve farklı konularda değil, gerçek yaşam durumlarında
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birlikte ve aynı zamanda kullanılarak öğretim gerçekleştirilmektedir (Hom, 2014). STEM’i
oluşturan tüm disiplinler, uyum yeteneği, iletişim kurma, sosyal beceriler, problem çözme, öz
denetim ve bilimsel düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesinde de önemli bir rol
oynamaktadır (Bybee, 2010).
Ayrıca bir ülkenin bilimsel ve ekonomik alanlardaki üstünlüğünün sağlanması ve
sürdürülebilmesi için iş gücünde yer alacak olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik
disiplinlerinde uzman bireylerin yetiştirilmesinin ve STEM eğitiminin desteklenmesinin son
derece önemli olduğu görülmüştür (Raines, 2012). STEM eğitimi ile yetişmiş öğrenciler
sorgulayan, problem çözen, yenilikçi, kendine güvenen, mantıklı düşünen, fen ve teknoloji
okuryazarı bireyler olarak yetişmektedir (Morrison, 2006).
Ülkemizde 2017 yılında yapılan yeni program değişikliği ile STEM eğitimine önem verildiği,
Fen müfredatındaki bu reform hareketi öğrencilerin Fen’i öğrenmelerinin sorgulama yoluyla
olması gerektiği üzerinde durduğunu göstermektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde
araştırmanın amacı müfredata entegre edilen STEM etkinliklerinin öğrencilerin sorgulayıcı
öğrenme becerileri algılarında meydana gelen değişimlerin incelenmesidir. Ayrıca yapılan
araştırmanın sorgulayarak öğrenen bireylerin yetiştirilmesi açısından önemli olduğu
düşünülmektedir.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Iğdır il merkezindeki Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu
öğrencileri, örneklemini ise 2016-2017 eğitim öğretim yılında aynı okulun 7. sınıfında
öğrenim gören 45 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın Modeli
Araştırmada ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış olup, biri kontrol
(N=21) diğeri deney (N=24) olmak üzere iki grup öğrenci ile araştırma yürütülmüştür.
Araştırma, 7. sınıf Fen Bilimleri dersi, Aynalarda Yansıma ve Işığın soğurulması ünitesinde, 5
hafta boyunca kontrol grubunda mevcut müfredata göre, deney grubunda ise müfredata
entegre edilen STEM etkinlikleri ile yürütülmüştür.
Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri Balım ve Taşkoyan (2007) tarafından ilköğretim öğrencileri için
geliştirilen Fen’e Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği (FYSÖBAÖ) ile
toplanmıştır. Ölçek 22 maddeden oluşan 5’li likert tipinde olup maddeler için tamamen
katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve tamamen katılmıyorum seçenekleri yer
almaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha (α) güvenirlik katsayısı Balım ve Taşkoyan tarafından
0.84 olarak hesaplanmıştır.
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Araştırmanın Deneysel Deseni
Araştırmanın başlangıcında FYSÖBAÖ deney ve kontrol gruplarına ön test olarak
uygulandıktan sonra Fen Bilimleri dersleri 5 hafta boyunca kontrol grubunda mevcut öğretim
programı ile, deney grubunda ise mevcut programa entegre edilen STEM etkinlikleri ile
yürütülmüştür.
Uygulamalar sonrasında deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Fen’e Yönelik
Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarında anlamlı bir farklılık oluşup oluşmadığını
belirlemek amacıyla FYSÖBAÖ son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın deneysel deseni
Tablo 1’de verilmiştir.
Gruplar
Kontrol

Deney

Tablo1. Araştırmanın Deneysel Deseni
Ön Test
Uygulanan Yöntem
5E Öğrenme Halkası
(Mevcut Program)

Fen’e Yönelik Sorgulayıcı
Öğrenme Becerileri Algısı
Ölçeği

STEM Etkinlikleri Entegre
Edilmiş 5E Öğrenme
Halkası

Son Test

Fen’e Yönelik Sorgulayıcı
Öğrenme Becerileri Algısı
Ölçeği

Verilerin Analizi
Araştırmanın verileri SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak öğrencilerin
ölçekteki olumlu algı ifade eden maddelerde tamamen katılıyorum=5, katılıyorum=4,
kararsızım=3, katılmıyorum=2, tamamen katılmıyorum=1 puan olacak şekilde; olumsuz algı
ifade eden maddelerde ise tamamen katılıyorum=1, katılıyorum=2, kararsızım=3,
katılmıyorum=4, tamamen katılmıyorum=5 şeklinde puanlama yapılmıştır. Böylece bir
öğrencinin FYSÖBAÖ’ den alacağı puan en düşük puan 22, en yüksek puan ise 110’dur.
Araştırmada kullanılacak istatistiksel testlerin seçiminde örneklem büyüklüğü önemlidir.
Örneklem büyüklüğü 30’un altına düştüğünde puanların normal dağılım gösterdiğini
söylemek güçtür. Bu durumlarda parametrik olmayan testlerin kullanılması önerilmektedir
(Büyüköztürk, Bökeoğlu ve Köklü, 2009). Bu nedenle araştırmada kontrol (N=21) ve deney
(N=24) grupları 30 kişiden az olduğu için istatistiksel değerlendirmelerde parametrik olmayan
testler kullanılmıştır. Öğrencilerin FYSÖBAÖ grup içi ön test ve son testlerin karşılaştırılması
amacıyla Wilcoxon işaretli sıralar testi, bağımsız gruplar arası karşılaştırma yapılması
amacıyla da Mann-Whitney U testinin kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlılık
düzeyinde yorumlanmıştır.
BULGULAR
STEM uygulamaları öncesinde deney ve kontrol gruplarının Fen’e yönelik sorgulayıcı
öğrenme becerileri algıları testi puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını
belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi yapılmış ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Deney ve Kontrol Grupları Ön Testler Mann Whitney U Testi Sonuçları
Aritmetik
Standart
Grup
N
U
p
Açıklama
Ortalama
Sapma
24
83.291
11.700
p > .05
Deney
251.500
0.991
21
83.000
12.969
anlamsız
Kontrol

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin Fen’e yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algısı testi
puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, araştırma
öncesinde gruplar Fen’e yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları açısından birbirlerine
denk gruplardır.
STEM uygulamaları sonrasında deney ve kontrol gruplarının Fen’e yönelik sorgulayıcı
öğrenme becerileri algıları testi puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını
belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi yapılmış ve sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grupları Son Testler Mann Whitney U Testi Sonuçları
Aritmetik
Standart
Grup
N
U
p
Açıklama
Ortalama
Sapma
24
88.166
12.923
p > .05
Deney
195.000
0.194
21
82.857
11.341
anlamsız
Kontrol

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin Fen’e yönelik sorgulayıcı öğrenme beceri puanları
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Buna göre STEM etkinliklerinin mevcut
programa göre Fen’e yönelik sorgulayıcı öğrenme becerilerine anlamlı bir etkisinin olmadığı
söylenebilir.
Deney ve kontrol gruplarının Fen’e yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları testi
puanlarındaki değişimi incelemek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar testi yapılmış ve
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Deney ve Kontrol Grupları Ön ve Son Testler Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Son TestSıra
Sıra
Grup
N
Z
p
Açıklama
Ön Test
Ortalaması
Toplamı
5
10.90
54.50
Negatif Sıra
17
11.68
198.50
-2.340 0.019
p < .05 anlamlı
Deney
Pozitif Sıra
2
Eşit
10
10.15
101.50
Negatif Sıra
9
9.83
88.50
-0.262 0.794
p > .05 anlamsız
Kontrol
Pozitif Sıra
2
Eşit

Tablo 4 incelendiğinde deney grubunda ön test ile son test arasında anlamlı bir fark olduğu bu
anlamlı farkların ise son test lehine olduğu görülürken kontrol grubunda ise anlamlı bir fark
oluşmadığı görülmektedir. Bu sonuç mevcut programa entegre edilen STEM etkinliklerinin
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becerileri

algılarını

arttırdığını

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Araştırmanın başlangıcında elde edilen verilere göre; mevcut programın uygulandığı kontrol
grubu öğrencileri ile STEM etkilikleri uygulanan deney grubu öğrencilerinin Fen’e yönelik
sorgulayıcı öğrenme becerileri algı puanlarının birbirlerine denk olduğu (U=251.500;
p=0.991) saptanmıştır. Araştırmanın sonunda elde edilen verilere göre yine öğrencilerin
sorgulayıcı öğrenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı
(U=195.000; p=0.194) belirlenmiştir. Her ne kadar gruplar arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı sonucu çıksa da öğrencilerin puanlarının anlamlık değeri 0.05 değerine yaklaştığı
görülmüştür. Buna göre, müfredata entegre edilen STEM etkinliklerinde 5 haftalık sürenin
yeterli olmadığı söylenebilir. Yıldırım (2016) tarafından yapılan çalışmada; 8 hafta boyunca
Fen Bilimleri dersine entegre edilen STEM etkinliklerinin, deney ve kontrol grupları arasında
anlamlı bir farklılığın oluşturmadığı ifade edilmiştir. Bu sonuç ile araştırmamızın sonuçlarının
örtüşmekte olduğu, öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarında anlamlı bir artışın
olması için daha fazla süre ile uygulamalar yapılması gerektiği söylenebilir.
Mevcut programın uygulandığı kontrol grubu ile mevcut programa STEM etkiliklerinin
entegre edilerek uygulandığı deney grubu öğrencilerinin sorgulayıcı öğrenme becerileri algı
puanlarının grup içindeki değişimi incelendiğinde; kontrol grubunda anlamlı bir değişimin
olmadığı (Z= -0.262; p=0.794), deney grubunda ise anlamlı bir artış olduğu (Z= -2.340;
p=0.019) görülmektedir. Bu sonuçlar STEM uygulamalarının; öğrencilerin sorgulamaya
yönelik becerilerini arttırdığını göstermektedir. Bu durumun STEM etkinliklerinde
öğrencilerin etkinliğin her aşamasında araştırma-sorgulama yapmalarından, oluşturdukları
ürünleri nasıl geliştirebilecekleri konusunda farklı kaynakları araştırmalarından,
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda Yıldırım ve Selvi (2017)
tarafından yapılan araştırmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Araştırmadan elde edilen tüm sonuçlar dikkate alındığında; STEM uygulamalarının Fen
Bilimleri derslerinde daha uzun süreçte uygulanması, öğrenciyi araştırmaya ve sorgulamaya
yönlendirecek etkinliklerin arttırılması ve eğitim programlarının STEM etkinlikleri ile uyumlu
hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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YEREL TARİH ÇALIŞMALARINDA ŞER’İYYE SİCİLLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ
Öğr. Gör. Uğur GÖK
Muş Alparslan Üniversitesi, Malazgirt Meslek Yüksekokulu, u.gok@alparslan.edu.tr
ÖZET
Şer’iyye Sicilleri Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biridir. Kayıt altına alındıkları
dönem ve yer hakkında ayrıntılı bilgiler içeren Şer’iyye Sicilleri’nin incelenmesi, transkribe
edilmesi ve değerlendirilmesi tarih yazıcılığı için büyük öneme sahiptir. Nitekim şehir
tarihçiliği ve yerel tarihçilik alanındaki çalışmalarda kayıt altına alınan bu belgelerden
faydalanılmaktadır. Genel tarih açısından Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer'iyye
sicillerinin birinci derecede önemli olduğu açıktır. Kadıların devlet merkezi ile yaptıkları
resmî yazışmaları, halkın şikayet ve dilekçelerini, mahallî idarelere ait hukukî düzenlemeler
olarak kabul edilen ferman ve hükümleri, en önemlisi de ait olduğu mahallin sosyal ve iktisadî
hayatını yansıtan mahkeme kararlarını içeren bu siciller incelenmeden, Osmanlı Devleti'nin
siyasî, idarî ve sosyal tarihini yazmak hep eksik kalacaktır. Sicillerin her konuda tarihe temel
kaynak olacağına şüphe yoktur. Özellikle yerel tarih çalışmalarında en önemli kaynak şer'iyye
sicilleridir. Yerel tarih çalışmalarının doğru yazılabilmesi için kişilerin kişilerle ve kişilerle
devlet arasındaki bütün önemli olayların kaydedildiği şer'iyye sicillerinin incelenmesi ilmî bir
zarurettir. Arşiv belgelerinin genel tarihe katkıları, önemli tarihî olayların, tarihî şahsiyetlerin,
mahallî adlarının ve önemli tarihî müesseselerin bütün ayrıntılarıyla doğru olarak tespit
edilmesinde büyük önemi bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şer’iyye Sicilleri, Genel Tarih, Yerel Tarih, Arşiv.
ABSTRACT
Court records are one of the most important sources of Ottoman history. The examination,
transcription and evaluation of Court records containing detailed information about the period
and place they are recorded are of great importance for historiography. As a matter of fact,
these documents, which are recorded in the studies on city historiography and local
historiography, are used. It is clear that court records are of primary importance among the
sources of Ottoman history in terms of general history. The official correspondence of the
public with the state center, the complaints and petitions of the public, the edicts and
provisions adopted as legal regulations for local administrations, and the most important of
these, including the court decisions reflecting the social and economic life of the place where
they belong, without examining these registers, and writing social history will always be
incomplete. There is no doubt that records will be the main source of history in every subject.
In particular, the most important source in local history studies is court records. In order for
the local history studies to be written correctly, it is a natural necessity to examine the court
records, where all the important events between the people and the people and the state are
recorded. The contributions of the archival documents to the general history are of great
importance in determining all the details of important historical events, historical figures,
local names and important historical institutions.
Keywords: Court Records, General History, Local Historiy, Archive.
GİRİŞ
Yerel tarih ‘belirgin bir yerel birimin bir topluluk olarak gelişiminin tarihini kendi bağlamı
içinde ve benzer başka birimlerle karşılaştırılmalı olarak incelemek’ olarak tanımlanabilir.
Yerel tarihi kasaba, kırsal veya kenar mahalleler ya da şehri çevreleyen mahalleler gibi küçük
toplulukların tarihini ifade etmek için kullanmıştır (Aktekin, 2010: 87). Yerel ve bölgesel
tarihin önemi ve yerel ve milli tarih ile Avrupa ve dünya tarihi arasında denge kurulması
gerektiği Avrupa Konseyinin tarih eğitimiyle ilgili değişik konferanslarında dile getirilmiştir.
Bu konferanslarda yerel tarih ‘aktif eğitimin en iyi aracı’ olarak tanımlanmıştır. (Aktekin,
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2010: 88). Yerel tarih kullanımı XX. Yüzyılın başlarından itibaren eğitimcilerin gündeminde
olmuştur. Bazı ülkelerde aktif tarih öğrenmenin bir yolu olarak yerel tarih önerilmektedir.
Yerel tarih çalışmalarında bilindiği üzere kaynak olarak birçok alandan faydalanılması
gerekmektedir. Bu kaynaklar iktisadi, içtimai, askeri, siyasi, vs. hemen hemen tüm alanları
kapsamaktadır. Bu alanlarla ilgili ayrıntılı bilgi elde edebileceğimiz belgeler arasında şer’iyye
sicilleri de bulunmaktadır.
YEREL TARİH
Yerel tarih, tarihin bir fiziğe kavuştuğu bir alandır, ama bu yerelin tanımının sadece bir
parçasıdır. Çünkü mekân tek başına pasif bir cüz; dolayısıyla yerel tarih iki temel cüzün, yani
insanın ve mekânın bir araya geldiği bir bütünlüğü ifade etmektedir (Danacıoğlu, 2001:6).
Yerel tarih denildiğinde öncelikle sınırları belli bir coğrafi alan, mekânsal bir sabitlik
kastedilmektedir.(Işık, 2008: 291). Merkezinde insan olan bu yerel tarih, “değişimleri” ve bu
değişimlerin insan üzerindeki “etkilerini” de incelemektedir. Bu bağlamda yerel tarih,
yaşadığımız çevredeki ailemizin, mahallemizin, köyümüzün ve şehrimizin de tarihidir. Sadece
günümüzde yok olmuş insanların ve mekânların değil; aynı zamanda halen var olanlarında
tarihini içerir (Özbalkan, İrik, 2003: 62-63). (Yerel tarih ile ilgili en iyi çalışmalar arasında
İstanbul’da düzenlenen Yerel Tarih Konferansında yapılan konuşmaların Funda Çelebi
editörlüğünde kaleme alındığı “Yerel Tarihçilik, Kent, Sivil Girişim: Yerel Tarih Grupları
Deneyimi” adlı eseri sayabiliriz.)
Yerel tarih konuları ülke tarihinin temelini oluşturmaktadır. Yerel tarih konularından yoksun
bir ülke tarihi yetersiz sayılır diyebiliriz. Yerel tarih konularını içeren ülke tarihi konularının,
günümüzde ortaya çıkan birçok ekonomik, toplumsal veya siyasal sorunların geçmişe giden
temellerinin ve nedenlerinin anlaşılmasında ve bu sorunlara ilişkin olarak akılcı ve gerçekçi
çözüm önerileri hazırlanması açısından önemlidir (Işık, 2008, 292). Tarihin sadece
şahsiyetlerin yön verdiği siyasi ve askeri tarih olmadığı; bunların ötesinde ve derinliğinde
toplumsal, kültürel, iktisadi olayların, değişimlerin, gelişimlerin ya da yıkımların yattığı tezi;
yerel tarihin temel yaklaşımıdır.
Yaşanılan bölgenin, ilin, kentin, köyün veya mahallenin geçmişine yönelik toplumsal ve
kültürel sorumluluk bilinci ile şekillenen yerel tarih anlayışı genel tarih anlayışının muğlâk
bilgisinden bizi kurtararak yaşadığımız çevredeki tarihin aydınlığına bizi ulaştırabilir. Bu da
yaşadığımız çevreyi geçmişten bugüne değin uzanan bir tarihsel bütünlüğü içinde yeniden
algılayabilmemiz ile olur (Özbalkan, 2003: 62). Yerel tarih konuları çerçevesinde anlatılan
ulusal tarih konuları, geçmişten ders çıkarma amacının gerçekleştirilmesi için fayda sağlar. Ve
bu durum doğrultusunda günümüz sorunlarının yorumlanması ve çözüm üretmeye katkıda
bulunulması açısından önem arz etmektedir (Işık, 2008, 292). Getirdiği faydalar
doğrultusunda yerel tarihle zenginleştirilmiş bir ulusal tarih, insanlık ve uygarlık tarihinin
ayrılmaz bir parçasıdır. Aslında tüm tarihler bir dereceye kadar yerel nitelik taşır. Mesela
İzmir tarihi Türkiye tarihine göre, Türkiye tarihi ise Avrupa ve Asya’ya göre yerel olarak
algılanırken Avrupa ve Asya tarihi de dünya tarihine göre yerel tarihi temsil etmektedir
(Aslan, 2000: 195).
Yıllarca okullarda vesair yerlerde tarihi, devletler tarihi olarak, resmî tarih olarak okuduk ve
okuyoruz. Oysa ki, köylerin, kasabaların ve bölgelerin tarihleri de vardır. Köylerin,
kasabaların ve bölgelerin tarihlerini incelersek, araştırırsak insanımızın hayatları, inanışları,
kültürleri hakkında daha sağlam bilgilere kavuşuruz (Tesnimî, 2013). Bu alanlara ışık
tutulması yalnızca bilinmeyeni ortaya çıkarmak değil bilinenlerinde farklı yönlerde yeniden
algılanarak anlaşılması açısından yarar sağlayacağı bilinmelidir.
Yerel tarihin oluşması için dün, bugün ve yarın üçlüsünün arşive intikalinin sağlam olması
gerekir. Yerel tarihte dün ne varsa bilinmeli bugün ne varsa korunmalı yarına bırakılmalı
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yarını güven altına alınmalıdır. Şehir, kasaba, köy, her neresi olursa olsun insan varsa ona ait
eserler vardır. Bu eserler düne şahittir onu tanıtır, yarına şahittir neler yaşadığını anlatır.
İnsanın doğasına ait her şey tarihsel malzemedir. Vücudu, sesi, elbisesi, yemesi, yemek kabı,
evi, yolu, eşyaları, nesli, nesebi, iyiliği, suçu, fikri, kararı, aklınıza gelen her şeyi. Bunlardan
bazıları öz bedenine aittir. Bazıları yaşadığı topluma, bazıları da medeniyetine aittir.
Bunlardan bazıları maddi değerlerine aittir, bazıları manevi değerlerine.
 Kütüphanesi topluma aittir,
 Müzesi medeniyete aittir,
 Evleri şahsına aittir,
 Evin mimarisi medeniyetine aittir,
 Yol topluma aittir, güzergâh medeniyetine aittir.
Anadolu topraklarında geçmişten bugüne birçok millet yaşadığından her yerde tarihin izleri
bulunmaktadır. Bundan dolayı ülkemizde genel tarih ile yerel tarihin beraber yürütülmesinde
ve bu konunun işlenmesinde kaynak sıkıntısı çekilmeyecektir (Işık, 2008, 292).
Kısacası insan memleketini sevmek için ne kadar çok sebep bulursa, memleketine o nispette
daha çok bağlanır ve orada kendisini âdeta geçmiş nesillerle bağlı hisseder. Doğup
büyüdüğümüz memleketin sevgisi, vatan sevgisinin en sağlam temelidir. Bu sevgiyi
güçlendirmek için de geçmişi mevcut kaynakları en ince ayrıntısına kadar inceleyerek,
yorumlayarak ve anlatarak sağlayabiliriz. Bunun içinde bizlere toplumsal hayat hakkında
ayrıntılı bilgi veren şer’iyye sicillerini incelemekte azami derecede fayda vardır.
ŞER’İYYE SİCİLLERİ
Osmanlı Devleti, tarihi süreci içinde Türk tarihi, kültürü, idari, sosyal, ekonomik, hukukî
yapısı ve şehir hayatı hakkında bilgi edinilmesi ve tarihi incelemeler yapılabilmesi için en
orijinal ve zengin çeşitli arşiv malzemeleri bırakmıştır. Şüphesiz bu arşiv malzemeleri
içerisinde kendisine özgü yapısıyla “Şer῾iyye Sicilleri” önemli bir yer tutmaktadır. Kadı
sicilleri, kadı divanı, mahkeme kayıtları, sicillât-ı şer‘iyye ve yaygın kullanımı ile şer‘iyye
sicilleri denilen bu defterler kadı yahut nâibi tarafından tutulmakta ve çeşitli türden belgeleri
içermektedir. Osmanlı hayatının aile, toplum, ekonomi ve hukuk gibi birçok alanının en
önemli kaynaklardır. Kadıların Osmanlı sistemindeki etkin rolleri sebebiyle şer‘iyye sicilleri
sosyal ve yerel tarih çalışmalarında da ana kaynak niteliği taşımaktadır.
Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer῾iyye sicilleri birinci derecede öneme sahiptir.
Kadılarla merkezi idarenin yazışmaları yanında, halkın şikâyet ve dilekleri, mahalli idarelere
ait hukuki düzenlemeler olarak kabul edilen ferman ve hükümler ve en önemlisi de ait olduğu
mahallin sosyal ve iktisadi hayatını yansıtan mahkeme kararlarını içeren bu defterler
incelenmeden Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari ve sosyal tarihi tam olarak
aydınlatılamayacaktır ve yine günümüzde oldukça popüler olan şehir tarihleri ve yurdun
muhtelif bölgelerindeki mahalli hayata ait ilmi araştırmaların birinci derecede kaynağı
şer῾iyye sicilleridir (Uzunçarşılı, 1935).
Şer’iyye sicilleri muhtevasındaki bilgiler ile hukuki, idari, mali ve iktisadi tarih çalışmalarına
kaynaklık etmektedir. Kadının önüne gelen meselelerle ilgili işlemleri ve verdiği kararlar
içerisinde bu konularla alakalı bilgiler yer alır (Erken, 2018: 313). Kadıların devlet
merkeziyle yaptıkları resmi yazışmâları, halkın şikâyet ve dileklerini, mahalli idarelere ait
hukuki düzenlemeler olarak kabul edilen ferman ve hükümleri, en önemlisi de ait olduğu
mahallin sosyal ve iktisadi hayatını yansıtan mahkeme kararlarını ihtiva eden bu siciller
incelenmeden, Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari ve sosyal tarihini hakkıyla ortaya koymak
mümkün değildir (Akgündüz, 1998: 12). Hele muayyen bir mıntıkaya ait birbirinin devamı
olan bütün sicil defterleri ele geçirildiği takdirde, o mıntıkanın tarihi hayatını hiçbir kaynak
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bize, bunlardan daha ayrıntılı bir şekilde canlandıramaz (İnalcık, 1948: 89-96). Şerՙ iyye
sicillerinde kullanılan dil, başlangıçta XVI. asır sonlarına kadar Arapça iken zamanla
neredeyse tamamen Türkçeye inkılâp etmiştir. Yine de birçok halde özellikle vakfiyeler, bazı
tereke ve aile hukukuna ilişkin kayıtlar ve sicilleri tutan kadının göreve başlamasını gösteren
kısımlar Arapça kaleme alınmışlardır. Ayrıca herhangi bir belge içinde de yer yer Arapça
ibareler görülmektedir. Bazı sicillerin Rumca yazıldığı da vakidir. Bu sicillerde kullanılan
yazı çeşitleri ise rika kırması, talik kırması, divanî gibi yazılardır (Gedikli, 2008: 188-189).
Genel tarihçiler bu sicillere müracaat etmeden, özellikle mahalli olayları ayrıntılarıyla ortaya
koyamazlar. İktisat tarihçileri, Türk halkının hayat ve geçim tarzını, ticari hayatını makro ve
mikro iktisadi yapısını bu sicillere bakmadan analiz edemezler. Sicil defterleri içerisinde yer
alan kayıt türlerinden özellikle vergi, narh, miras, tereke, alış-veriş, borç, evlenme (mehir) ve
boşanma (muhala‘a) ilâm ve hüccetleri en önemli kayıtlardır. Bunun yanısıra merkezden
gelen emirler, şikâyet ve arzlara cevaplarda bize iktisat tarihi açısından son derece önemli
ipuçları vermektedir (Uğur, 2003: 310).
Osmanlı Devleti’nde şer‘iyye sicillerinin en erken tarihli örneklerine Bursa’da
rastlanmaktadır. 1455 tarihli bu defterler XX. yüzyıl başlarına kadar düzenli biçimde
tutulmuştur. Defterler esasen bir yılın kayıtlarını içine almaktaysa da dağınık haldeki
sayfaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bazı defterler birkaç yılı, bazen de birkaç on yılı
içermektedir (Uğur, 2010: 8-11). Her kadı sicili, bulunduğu yerin iktisadî hayatına dair birinci
elden orijinal tarih vesikalarıdır. XV. ile XX. asır arasında Türk halkının özellikle Anadolu
insanının hayat ve geçim tarzı, ithalat ve ihracat malları, Anadolu halkının yetiştirdiği tarım
ürünleri, imal ettiği sanayi mamulleri, meşgul oldukları zanaat ve meslek çeşitleri, toplanan
vergiler, câri para cins ve değerleri, para, enflasyon ve paranın değerinin düşmesiyle alakalı
hususları bize anlatan en önemli kaynaklardandır (Öztürk, 1995: 23-25). Türk kültür ve tarihi
açısından böylesine önem arz eden bu tarih hazinesi hakkında, Cumhuriyet’in ilk yıllarından
beri gerekli ilmi araştırmaların ve tasniflerin yapılması gerektiği hususu, bunların değerini
takdir eden bütün Türk ilim adamları tarafından ısrarla belirtilmiştir. Türkiye’de Şer῾iyye
Sicillerinin önemleri üzerinde ilk duran İsmail Hakkı Uzunçarşılı olmuş, daha sonra Fuat
Köprülü ve Hasan Fehmi Turgal, bu konuyu eserlerinde işlemişlerdir (Yılmazçelik, 1994: 4149).
Türkiye’de siciller hakkında ilk çalışmalar 1930’larda başlamıştır. 1935’te İ. Hakkı
Uzunçarşılı’nın ve 1938’de T. Mümtaz Yaman’ın Ankara Halkevi dergisi Ülkü’de “Şer‘î
Mahkeme Sicilleri” adıyla yayımlanan yazıları bu alanda yapılmış ilk çalışmalardandır. Tarih
disiplini içerisinde sicillerin sosyal ve ekonomik tarih alanında bir kaynak olarak
kullanılmasının erken örneklerini Halil İnalcık vermiştir. İnalcık’ın 1960’ta yayımladığı
“Bursa I: XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar” adlı makale iktisat tarihi
kurgusunda sicillerin ve devlet arşivlerinin birlikte kullanımına iyi bir örnektir. Şer’iyye
sicillerinin sürekliliği göz önüne alındığında içtimai, iktisadi, idari ve hukuki olmak üzere
hemen her alandaki tarih çalışmalarında çeşitli mukayeseler yapılmak üzere kullanılabilecek
kaynaklardır. Sicillerdeki tereke, boşanma, yaralama, öldürme, borçlanma gibi kararlardan
yola çıkılarak içtimai hayata dair geniş bilgiler edinilebilir. Şer’iyye sicilleri vasıtasıyla elde
edilecek bilgiler sosyal tarihle alakalı çalışmalara yardımcı olabileceği gibi idari tarih
araştırmaları için de önemlidir. Mahalle isimlerinin tespiti ve farklı yıllara ait sicillerden
yapılacak çalışmalar ile bu isimlerdeki süreklilik değişiklik görülebilir. Ayrıca bu sayede o
merkezin nüfusu ile ilgili öngörüler ortaya konulabilir (Uğur, 2010: 8-11).
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Şer’iyye sicillerinde, çalışma yapılan yerde ismi hiç duyulmamış cami, mescit, medrese,
mektep, türbe, zaviye, kervansaray, han, çarşı, hamam, çeşme vb. gibi pek çok yapının
varlığından bahsedilmektedir. Bununla birlikte o bölgedeki varsa isyanlar, seferler, savaşlar,
jeopolitik konumun getirdiği görevler, sosyo-ekonomik hayat, mimari yapılar, nüfus yapısı,
ticaret, okuma-yazma oranı, eğitim seviyesi, evlenme-boşanma, çevre düzeni, kamu hukukuna
riayet, müslim-gayrimüslim ilişkisi, vergi sistemi vb. konuları hakkında da ayrıntılı bilgiler
içermektedir. Bu saydıklarımız yerel tarihin en önemli malzemelerini oluşturmaktadır.
SONUÇ
Kayıt altına alındıkları dönem ve yer hakkında ayrıntılı bilgiler içeren Şer’iyye Sicilleri’nin
incelenmesi, transkribe edilmesi ve değerlendirilmesi genelde tarih yazıcılığı için ve özelde
yerel tarih yazıcılığı için büyük öneme sahiptir. Nitekim şehir tarihçiliği ve yerel tarihçilik
alanındaki çalışmalarda kayıt altına alınan bu belgelerden faydalanılması zaruridir. Kadıların
devlet merkezi ile yaptıkları resmî yazışmaları, halkın şikayet ve dilekçelerini, mahallî
idarelere ait hukukî düzenlemeler olarak kabul edilen ferman ve hükümleri, en önemlisi de ait
olduğu mahallin sosyal ve iktisadî hayatını yansıtan mahkeme kararlarını içeren bu siciller
incelenmeden, Osmanlı Devleti'nin siyasî, idarî ve sosyal tarihini yazmak bir nebze eksik
kalacaktır. Sicillerin her konuda tarihe temel kaynak olacağına şüphe yoktur. Yerel tarih
çalışmalarının doğru yapılabilmesi için kişilerin kişilerle ve kişilerle devlet arasındaki bütün
önemli olayların kaydedildiği şer'iyye sicillerinin incelenmesi gerekmektedir. Arşiv
belgelerinin genel tarihe katkıları, önemli tarihî olayların, tarihî şahsiyetlerin, mahallî
adlarının ve önemli tarihî müesseselerin bütün ayrıntılarıyla doğru olarak tespit edilmesinde
büyük önemi bulunmaktadır. Çalışmanın amacı tarih araştırmalarında en önemli kaynaklardan
biri olan şer’iyye sicillerinin önemini canlı tutarak genel ve yerel tarih çalışmalarında ilk
başvuru kaynağı olması gerektiğini araştırmacılara hatırlatmakla birlikte bu alandaki
çalışmaların yapılıp kullanıma açılmasına katkı sağlamaktır.
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GÜNÜMÜZ MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI
Iğdır Üniversitesi, ismail.abali@igdir.edu.tr
ÖZET
Tarih sahnesinde kendine yer bulan tüm ulusların millî özelliklerini yansıtan bazı somut
kültürel unsurları mevcuttur. Bunlardan biri de mezar taşlarıdır. Mezar taşları, bünyesinde
barındırdığı motifler, semboller, damgalar, tarihî ve edebî değer taşıyan yazılarla ait olduğu
toplumun düşünce yapısı, hayatı algılayış tarzı, kültürel unsurları, millî kimliği vb. ile ilgili
eşsiz bilgiler ihtiva etmektedir. Taşıdığı kutsallık olgusu ve bunun getirdiği dokunulmazlık
sayesinde eski dönemlerden günümüze dek varlığını büyük oranda koruyan mezar taşları,
bugüne kadar birçok araştırmaya konu olmuş; ait olduğu milletin geçmişi, tarihi,
sosyokültürel hayatı ve folkloru ile ilgili çeşitli bilgiler ve fikirler sunmuştur. Bu çalışmada,
toplumların millî özelliklerinden biri olan mizahın, mezar taşlarına yansıyıp yansımadığı
probleminden hareketle Türkiye’de bulunan günümüz mezar taşlarındaki gülmeye neden olan
mizahi yazılar tespit edilip incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mezar taşı yazıları, Mizah, Gülme

HUMOR IN THE PRESENT EPITAPHS
ABSTRACT
There are some concrete cultural elements that reflect the national characteristics of all
nations that find their place in the history scene. One of them is grave stones. The gravestones
contain unique information about the motifs, symbols, stamps, historical and literary texts
with the perception of life, cultural elements, national identity of the society it belonged to.
Thanks to the phenomenon of holiness and the impunity it brought, tombstones which have
preserved their existence from ancient times to the present have been the subject of many
researches to date; also it presented various information and ideas about the background,
history, sociocultural life and folklore of the people it belonged to. In this study, humor, one
of the national features of a society, causing or not grave stones to laugh at the problems with
the movement today reverberations tombstones in Turkey were examined humorous articles
are detected.
Keywords: Epitaphs, Humor, Laughing

GİRİŞ
İnsana özgü bir kavram olan gülme basit bir eylem şeklinde tezahür etse de bu eylemin
gerçekleşmesinin ardında birçok etmen yatmaktadır. İnsanın niçin, ne zaman ve neye
güldüğünü açıklamak için ortaya atılan sayısız fikir, yorum ve kuramlara göre gülme
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eyleminin gerçekleşmesinde biyolojik, psikolojik, sosyolojik, felsefi boyutlar gibi çok yapılı
bir etmenler bütününün etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple de antik çağlardan bu yana
çeşitli açıklamalar getirilse de gülmenin geçerli ve kapsamlı bir tanımı yapılamamış; insanın
gülme eylemine ne zaman, neye karşı ve hangi durumlarda başvurduğu tam olarak
anlaşılamamıştır.
Bu konuda geliştirilen teorileri üç ana başlıkta toplamak mümkündür: üstünlük, uyumsuzluk
ve rahatlama kuramları… Üstünlük kuramı çerçevesinde Platon, gülmeye insanın diğerleri
üzerinde üstünlük kurma isteğinin neden olduğunu savunur. Ona göre insan, kendisini
olduğundan daha üstün ve vasıflı zannettiği sürece komiktir. Platon’la aynı fikri paylaşan
Hobbes da kişinin kendisini diğer insanlarla karşılaştırıp daha üstün görmesi sonucu gülmenin
meydana geldiğini, bu gülme eylemiyle de kendi zaferini kutladığını savunur. Gülmenin
üstünlük duygusu neticesinde ortaya çıktığını ifade eden Ludovici de insanın gülerken
dişlerini göstermesinin cesareti ve fiziki üstünlüğü simgelediğini belirtir (Öğüt Eker 2014,
141-142). Yani bu kuramın temelinde insanoğlunun doğasındaki bitmek tükenmek bilmeyen
güç arzusu ve galibiyet isteği yatmaktadır. İnsanlar birbirinin rakibidir ve kişi, rakibini alt
etmek için onun kusurlarını arar ya da talihsiz bir anını bekler. Söz konusu an geldiğinde de –
aynı kusurun kendinde olmamasının da verdiği haz ile- gülme reaksiyonu ortaya çıkmış olur
(Usta 2009, 82). Bu teoriye göre örneğin düşen bir kimseye gülmemizin nedeni, o kişinin
düşerek kusurunun ortaya çıkması ve bizim onun yerinde olmamamızdır. Doğamız gereği
diğer insanları kendimize rakip olarak algılamamız ve onları kusurlu hallerinde görmemiz
neticesinde gülme eyleminin ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır.
Gülmeyi açıklamaya çalışan bir diğer kuram ise uyumsuzluk (aykırılık) kuramıdır. İlk kez
Aristoteles’in irdelemeye çalıştığı bu teoride beklenti ile sonuç arasında bir uyumsuzluğun
bulunması gerekmektedir. Aristoteles, Rhetoric adlı eserinde gülme eyleminin dinleyicilerde
belli bir beklenti yaratıp sonra da onları sürpriz bir sonuçla karşı karşıya getirmek suretiyle
ortaya çıkabileceğini ifade etmiştir. Kant’ın ve Schopenhauer’ın düşüncelerinde de var olan
uyumsuzluk kuramına göre gülmenin nedeni, bir kavram ve o kavramın çağrıştırdığı gerçek
nesneler arasındaki uyumsuzluğun aniden algılanmasına bağlıdır. Gülme eylemi de bu
uyumsuzluğun kendisidir (Morreal 1997, 24-28). Uyumsuzluk kuramına göre dünya
üzerindeki canlı-cansız varlıklar var oluşlarından bu yana belli bir düzenin-sistemin parçası
konumdadırlar ve bu sistemlerde yer alan tüm kavram, olay ve varlığın belli özellikleri vardır.
İşitilen ya da yaşanılan bir olayın seyri esnasında kişinin belleği, tecrübeleri dâhilinde sonuca
yönelik belli bir beklenti oluşturur. Beklentinin dışında bir gelişme karşısında ise kişide
şaşkınlık ve akabinde gülme durumu ortaya çıkar. Akıl; beklenmedik, mantıksız ya da
uyumsuz olarak algıladığı sürpriz sonuca gülmeyle tepki gösterir (Öğüt Eker 2014, 138).
Aslında uyumsuzluk kuramı dâhilinde belli bir uyumdan da söz etmek gerekir. Her ne kadar
aralarında uyumsuzluk olsa da beklenti ve sonuç arasında belli benzerlikler söz konusu
olduğunda bir uyum ortaya çıkabilir. Örneğin denizi ilk defa gören bir çobanın “Koyun
salıverilecek bir ova varmış, onu da sel almış” şeklindeki ifadesi, insanın deniz hakkındaki
düşüncesine uymamakta ve uyumsuzluk durumunu doğurmaktadır. Fakat çobanın aklıyla
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düşünüldüğünde bu ifade aynı zamanda uyumludur. İlk bakışta tamamen uyumsuz gibi
görünen bu durumun, aslında, kendi mantığı çerçevesinde uyumlu olduğunu sonradan fark
eden birey için gülme eyleminin gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır.
Mizah teorilerinden bir diğeri ise rahatlama kuramıdır. Descartes’ın bir kötülükle
karşılaştığında kişinin tehlikeyi bertaraf etmesiyle ortaya çıkan sevinç olarak adlandırdığı bu
teori, kişideki sıkıştırılmış ya da bastırılmış enerjinin ortaya çıkması temeline dayanmaktadır.
Yani tehlikeli ya da acı verici herhangi bir durumun ortadan kalkması insana huzur verir ve
kişide bir rahatlama hissi meydana gelir. Bu hissin ortaya çıkması ise gülme reaksiyonuna
neden olur. Mc. Dougall’a göre kişinin sadece kendisinin değil başkalarının da herhangi bir
sıkıntıdan kurtulması sonucunun verdiği rahatlamayla gülme eylemi gerçekleşebilir.
Rahatlama teorisini tümüyle sistemleştiren Jung’a göre ise bir mücadeleden galip çıkma,
korku veya acıdan, sosyal sınırlamalardan kurtulma gibi rahatlamayı sağlayan her olay
gülmeye sebebiyet vermektedir (Öğüt Eker 2014, 143). Freud’a göre ise gülme, savunma ile
baskı arasındaki dengenin mizahın yol açtığı ve hazzın lehine sonuçlanan psişik bir süreçtir.
Freud’a göre bu süreçte haz serbest bırakılır ve gülme eylemi gerçekleşir. Ona göre gülme
esnasında boşalan psişik enerjiler, daha önceki bastırılmış ve engellenmiş hazlardan
kaynaklanmaktadır. Yani gülme, artık kullanılmayan enerjinin serbestçe boşalmasıyla oluşur
(Şentürk 2010, 91).
Günümüz Mezar Taşı Yazılarında Mizah
İlkel insanlardan günümüze toplumlar, ölü bedenleri ortadan kaldırmak için birçok yöntem
uygulamıştır. Çoğunlukla mensup olunan din veya inanç sisteminin gerektirdiği yollarla
gerçekleştirilen bu işlemler arasında ölü bedeni ıssız bir mekâna bırakma, parçalayıp vahşi
hayvanlara ikram etme, ağaç dallarına asma gibi yöntemler kullanılmıştır. Temel gaye olarak
ölü bedenin kötü kokusundan ve yayması muhtemel hastalıklardan korunmak amacıyla
gerçekleştirilen bu işlem, bazı coğrafyalarda ölünün hatırasına saygı duyma çerçevesinde
cesedi muhafaza etme yani mumyalama şekline bürünmüştür. Bazı toplumlarda ise bu
uygulama, toprağa gömme ve cesedin yakılarak küllerinin suya dökülmesine dönüşmüştür.
Günümüzde de büyük oranla uygulanan bu iki yöntemden toprağa gömme işlemi, İslam
inancına göre Habil ile Kabil hikâyesinden insanoğluna miras kalmıştır.
İlk olarak ölü bedenleri muhafaza etmek için yapılan mezarların çeşitli tahribatlara maruz
kalmasını ve kaybolmasını önlemek amacıyla başına ve ayakucuna çeşitli nesneler dikilmesi
işlemi, zamanla üzerine yazı yazılabilecek taşların yerleştirilmesine dönüşmüştür. Önceleri
yalnızca mezarda yatanın kim olduğuna dair bilgilerin verildiği mezar taşları, gittikçe edebî
bir üslup çerçevesinde gelişim gösteren zarif ve estetik yazılarla bezenir hale gelmiştir (Ovies
2006, 93). Müstakil bir edebî türü –mezar taşı yazıları/sözleri/manilerini- taşıyan mezar
taşları, taşıdıkları kutsallık olgusu ve bunun getirdiği dokunulmazlık ile yüzyıllarca ayakta
kalabilmiş; eski toplumların kültürüne dair eşsiz bilgileri günümüze aktarmıştır.
Bilindiği gibi mezarlar, -pek tabii ki kişinin inancına bağlı olarak- ölümü ve sonrasındaki
kabir azabı, mahşer günündeki sorguya çekilme ve nihayetinde ebedî hayattaki akıbeti
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hatırlatan ilk ve en önemli unsurdur. Çocukluk döneminin sonundan hayatının sona ermesine
kadar birey, yaşamının her safhasında ölüm gerçeğiyle karşı karşıyadır ve bir gün mutlaka
öleceğinin farkındadır. Gerek yakınlarının ölümüyle gerek de okul ve din eğitimiyle hayatın
sonunun geleceği gerçeğinin sürekli farkında olan insan için ölümü hatırlatan her olay, durum
ve unsur ciddi bir meseledir. Mevcudiyetiyle ölümü düşündüren söz konusu unsurların hayat
boyu bilincinde olan insan, bu durumun verdiği endişe, keder, belirsizlik ve çaresizlikle
psikolojik olarak sürekli gerginlik yaşar. Bu gerginliği aşmanın en kolay yolu ise mizah ve
gülme kavramlarında saklanmaktadır.
Mezar taşları içerdiği yazı, sembol, simge, figür, motif vb. unsurlar ile ait olduğu toplumun
tarihi, kültürü, edebiyatı, sanatı ve folkloru hakkında geniş ve güvenilir bilgiler sunmuş; bu
amaçla birçok araştırmaya tabi tutulmuştur. Kültürel ve folklorik öğelerimizi gelecek
kuşaklara aktaran değerli unsurlardan biri olan Türk mezar taşları, tespit edebildiğimiz
kadarıyla birkaç araştırma dışında mizah çerçevesinde değerlendirilmemiştir. Bu konuda
Ergün Veren (2018, 1481), Yenisey yakınlarında bulunan ve runik harflerle yazılmış bir
mezar taşında, hiciv zeminine oturtulmuş mizahi bir ibarenin varlığından söz eder. Şeref
Boyraz (2003, 96) ise “Türkiye’de Mezar Taşı Sözleri” adlı kapsamlı eserinde mezar taşı
sözlerinin işlevsel boyutlarından birinin de mizah olduğunu kaydederek gülme unsurunu ön
plana çıkaran örneklere yer verir.
“Ölüm” ve “mizah”, ilk bakıldığında, yan yana getirilemeyecek kadar birbirine uzak
kavramlar gibi görünse de son zamanlardaki bazı mezar taşlarında mizahi ibareler görmek
mümkündür. Mizah yaratma konusunda bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yazılan bu yazılar
gülme reaksiyonunu meydana getirmektedir. Nitekim Klein’a göre ölüm ile ilgili ortaya çıkan
mizahi unsurlar, bireyin ölüm endişesini ortadan kaldırır, kişinin yakınlarının ölümüyle baş
edebilmesini sağlayarak üzüntü ve stresini en aza indirger. Aynı konuda Mikes da ölüm
konulu mizahın kişi üzerinde üç farklı haz duygusu yarattığını savunur. Araştırmacıya göre
söz konusu hazlar; mizahın doğal hazzı, ölümü evcilleştirmenin (sıradanlaştırma) verdiği haz
ve ölüm gibi korkunç bir olaya rağmen gülebilmenin getirdiği hazdır. Bu bağlamda
Bombeck’in ifade ettiği gibi kahkaha, en çok ihtiyacı olduğu anda kişiyi trajediden kurtarır ve
ölüme gülebilme cesaretinden dolayı onu ödüllendirir (Shavladze 2015).
Bu bağlamda biz de çalışmamızın inceleme kısmında günümüz (Cumhuriyet dönemi Latin
harfli) mezar taşı yazılarında mizahi unsurların var olup olmadığı probleminden hareketle
yazılı, sözlü ve sanal kaynaklardan derlediğimiz mezar taşı yazıları üzerinde incelemeler
yapmaya çalıştık. Tespit ettiğimiz mizahi mezar taşı yazılarını yedi başlık altında göstermek
mümkündür.
1. Ölen Kişinin Temennileri/Mesajlarından Doğan Mizah
Mezar taşlarında yer alan yazıların birçoğunda ölenin ağzından söyletilen ve onun
temennilerini içeren ibareler bulunur. Bu temenniler çoğunlukla ölen kişinin unutulmaması ve
güzel hatıralarla anılması, geride bıraktığı yakınlarına iyi bakılması, arkasından Fatiha ya da
çeşitli dualar okunması, ölümün akıldan çıkarılmaması ve sık sık ziyarete gelinmesi gibi
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istekleri ihtiva eder. Genellikle geleneğe uygun olarak estetik, zarif ve mütevazı sözlerle ifade
edilen bu temenniler, birçok mezarda görülebilmektedir. Fakat aşağıda örneklerine yer
verdiğimiz türden aykırı temenniler, insanın mezar taşı algısına uymamakta ve bu durum da
gülmeye neden olmaktadır. Örneğin;
“Dört çocuğum var, benden beter olsunlar” (URL-1)

“Mezarımı ziyarete yüzü olanlar gelsin” (URL-2)

“Ruhuna Fatiha okumayın” (Boyraz 2003, 157) gibi sözler, insan zihnindeki mezar taşı yazısı
geleneğine uymamakta ve gülme durumu ortaya çıkmaktadır. Bazı mezar taşı yazılarında ise
mizah, ölenin ağzından söyletilen ve okuyan kişinin bir anda gerçekle yüzleşmesini
sağlayarak duygu karmaşası yaratan sözlerde gizlidir. Örneğin;
“Biz de gezerdik sizin gibi
Siz de öleceksiniz bizim gibi” (URL-3) ya da

“Ben size gelemem ama siz bana gelebilirsiniz” (Boyraz 2003, 216) şeklindeki sözler, okuyan
kişide mezarda yatanın kendisine bir gün mutlaka öleceğini ya da sık sık kabir ziyaretine
gelebileceğini ima ettiği algısını yaratmaktadır. Mezarlıkta, onca ölünün arasında hayatta
olduğu için kendisini onlardan üstün bir konumda hisseden kişi, bir anda ölüm gerçeğiyle
yüzleşmekte; duyguları birbirine karışan bireyde bu durum gülme tepkisini ortaya
çıkarmaktadır.
2. Ölen Kişinin Adı/Lakabından Doğan Mizah
Ülkemizdeki bazı kişi adlarının mizahi bir nitelik taşıdığı ortadadır. Gazete haberlerine de
konu olan bu isim ve soy isimlerin mezar taşlarında bulunması, söz konusu unsurlara ayrı bir
mizah katmaktadır. Örneğin “Şişe Büyük, Allah rahmet eylesin” (URL-4) yazısındaki kişi adı
ve soyadı, bir araya geldiğinde içki şişesini andırmaktadır. Ölüm, Ahiret, kabir azabı gibi
kavramların zihni en çok meşgul ettiği ve dinî duyguların en yoğun hissedildiği mezarlıklarda,
kişinin zihninde içki şişesinin belirmesi hem duygu karmaşasına neden olmakta hem de bir
uyumsuzluk meydana getirmektedir. Böylece, mezar taşında bu ismi okuyan kişinin gülmesi
de kaçınılmaz bir durum olmaktadır.
Mezar taşlarında ölenin soyadı ile ilgili yapılan söz oyunları da mizaha neden olabilmektedir.
Örneğin Derdiyok soy isimli mevtanın mezar taşına, soyadıyla ilgili kafiye oluşturması için
yazılan “Derdi çok ama Derdiyok” (Boyraz 2003, 225) yazısı gülme reaksiyonunu
doğurmaktadır. Ölen kişinin adı ve lakabı ile ilgili mizahi yazılara aşağıdaki isimler de örnek
gösterilebilir:
“Duran Paramyok” (K1)
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“Şıh Osman Oğullarından Vites Mehmet” (K2)
3. Ölen Kişinin Ölüm Şeklinin Mezar Taşındaki Tasvirinden Doğan Mizah
Mezar taşlarına ölen kişinin nasıl öldüğü ile ilgili bilgiler genellikle yazılmamaktadır. Eceliyle
ölen kişilerin mezar taşlarında belirtilmeyen ölüm nedeni, ancak doğal felaketler, yangın,
amansız hastalık, trafik kazası gibi sebeplere dayalı ölümlerde yazılmaktadır. Fakat bazı
mezar taşlarında, mevtanın çok basit sebeplerle hayatını kaybettiğini bildiren yazılar
bulunmaktadır. Esasında mizah amacı güdülmeden yazılan bu yazıların, kişin ölüm şeklini
tam olarak tasvir edememesi ya da çok kısa şekilde ifade edilmesi neticesinde gülme
durumunun ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin;
“Pazartesi günü çamaşır yıkarken vefat etmiştir” (URL-5)

“Karılarının ve anasının kavgalarından
Karı dırıltısından kahrolarak ölen Osman Ağa” (K3)

“Ölüm sebebi ikiz çocuk doğurmak” (Boyraz 2003, 148) şeklinde ifade edilen ölüm şekilleri,
mezar taşı geleneğine uymamakta ve gülme reaksiyonunu doğurmaktadır.
4. Ölen Kişinin Yaşarken Kıymet Verdiği Unsurların Mezar Taşında Yer Verilmesinden
Doğan Mizah
Bazı mezar taşlarında ölen kişinin hayatta iken değer verdiği unsurlara da yer verilmektedir.
Çoğunlukla evlatlarına, sevdiklerine ya da gençliğine doyamadığına yönelik ifadelerle
oluşturulan bu yazılardan başka mezar taşında kıymet verdiği şeyin şekli, resmi, fotoğrafı ya
da o unsuru anımsatan herhangi bir figür de bulunabilmektedir. Bu unsurlar ölen kişinin
tuttuğu futbol takımının amblemi, çaldığı müzik aletinin şekli, beslediği evcil hayvanının
fotoğrafı gibi somut hatıralar da olabilmektedir. Fakat hayatta iken içki içmeyi çok seven bir
kişinin mezar taşında, altında “Çok severdi” yazan bir Yeni Rakı şişesi figürünün bulunması
(URL-6) mizahi olarak algılanmaktadır. Mezarlıkta dolaşırken hem ölüm endişesinin getirdiği
korku hem de dinî duyguların verdiği ruhani coşku neticesinde bireyin bir anda içki şişesi
figürü ile karşılaşması gülmesine, hatta kahkaha atmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde
mezarlıklarda;
“Çok iyi bir Atatürkçü ve Cumhuriyet Halk Partili idi” (URL-7)

“Yaşasın laik Cumhuriyet” (URL-8)

“Ölüm ne zaman ve nereden gelirse gelsin
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Mezarıma siyah beyaz güller atılacaksa
Mezar taşıma Beşiktaş yazılacaksa
Öyle ölüm hoş gelmiş, sefa gelmiş” (K4)

“Totocuydu, futbolcuydu bir zaman
Cemiyette efendiydi her zaman
Çok sevdi Hüda, etmedi niyaz
Unutmadık, unutulmazsın Kiraz” (Boyraz 2003, 145) yazılarını görenler için de bu ifadeler,
mezar taşı yazılarının mizahi bir boyutu olduğunu kanıtlar niteliktedir.
5. Ölüm Olayının Genel Tasvirinden Doğan Mizah
Ölüm ve ölümü akla getiren tüm düşüncelerin insanı endişeye sevk ettiğini ve bu sebeple de
insanın psikolojik olarak bir gerilim yaşadığını daha önce de belirtmiştik. Özellikle de bu
amansız sonun nasıl gerçekleşeceğini düşünmek, bazen insanı dehşete düşürebilmektedir. İşte
bu düşünce ile mezarlıkta dolaşan bir kişide, mezar taşlarında ölüm olayının dehşet
vericiliğine yönelik yazıların bulunduğu yönünde bir beklenti oluşur. Fakat aşağıdaki gibi
ölümü mizahi bir biçimde tasvir eden, ölümle dalga geçen, bir anlamda ölümü sıradanlaştıran
yazıların tezahürü, kişinin gülmesine yol açabilmektedir:
“Canlı Yayın Sona Erdi” (K3)

“Saatin pili bitince eylemez tık tık
Zamanı gelince ruhuna derler çık çık
Allaha hakkıyla kulluk eyle
Zira Ahirette dinlemezler hık mık” (K5)

“Ben hastayım dedim dedim, inanmadınız
Bak n’oldu şimdi?” (K1)

“İşte son” (Boyraz 2003, 231)

6. Ölen Kişinin Hayattaki Özelliklerinden Doğan Mizah
Mezar taşı yazılarında en çok karşılaşılan unsurlardan biri de ölen kişinin hayattayken
bıraktığı etkilerin anlatılmasıdır. Ölenin çoğunlukla iyi yönlerinin vurgulandığı, yaptığı
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iyiliklerin hatırlatıldığı ve bu yolla bilmeyenlere de duyurulduğu bu türden yazılar, ölenin
akrabaları nezdinde nasıl bir yere sahip olduğu konusunda da bilgi vermektedir. Fakat nadir
de olsa ölen kişinin olumsuz yönlerini içeren yazılar da bulunmaktadır (Boyraz 2003, 123).
Aşağıda örnekleri bulunan mezar taşı yazıları buna örnek gösterilebilir:
“Şükürler olsun kocacığım
En azından nerede olduğun belli” (URL-9)
Bu mezar taşı yazısına bakıldığında ölenin hayatta iken evine pek uğramadığı ve zamanını her
gün farklı yerlerde geçirdiği anlaşılmaktadır. Geleneğin aksine ölenin kötü bir yönünün
aktarıldığı bu yazıyı okuyan kişinin zihni bir nevi şoka uğrar. Fakat ölenin artık başka
yerlerde olamayacağı ve arayan kişinin onu mezarda bulabileceğini sonradan anlayan birey
sürpriz bir sonuçla karşılaşmış olur ve gülme reaksiyonunu gösterir.
Mizahı ortaya çıkaran unsurlardan biri de delilere ait mezar taşlarıdır. Günlük yaşamda bile
delilere ve deliliğe karşı gülme unsurunun ön plana çıktığı bu durumun mezar taşlarına aks
etmesi, mizaha ayrı bir boyut katmaktadır. Nitekim Hazlitt’e göre gülmeyi ortaya çıkaran asıl
unsurlardan biri de “duyguların birbirini itip kakması/duygu sıkışması”dır (Feinberg 2010,
280). Hem ölümü düşünmenin verdiği endişe hissi hem de yakınlarını kaybetmiş olmanın
getirdiği üzüntünün hemen ardından geleneğe aykırı olarak yazılmış aşağıdaki gibi bir mezar
taşı yazısı görmenin uyandırdığı neşe, gülme hatta kahkaha atma ile sonuçlanabilmektedir:
“Yaşadı coşa coşa
Yoruldu koşa koşa
Adı deliye çıktı
Deliler ondan bıktı
Sevmeyince deliler
Merak etti veliler” (Boyraz 2003, 162)
7. Geride Kalanların Düşüncelerini İçeren Mezar Taşı Yazılarındaki Mizah
Gelenekte mezar taşlarına yazılan yazılardan biri de geride kalanların, kaybettikleri kişinin
ölümünden sonra hissettikleri duygu ve üzüntüyü bildiren ifadelerdir. Yakınlarının
ölümünden duydukları acı ve kederi mezar taşında belirtmeyi bir minnet borcu kabul eden
akrabaları, bu hislerini çoğunlukla “Seni unutmayacağız”, “Hep kalbimizde yaşayacaksın”
şeklindeki sözlerle ifade ederler. Fakat bazı ölü yakınları, -diğer akrabalarına bir mesaj
vermek amacını da güderek- mezar taşlarına aşağıdaki gibi sözler de yazdırmıştır:
“Mezar taşını hayırlı evlatlarından Kasım yaptırmıştır” (URL-10)

“Mal bıraktın, mülk bıraktın üşüştük
Kavga ile niza ile bölüştük
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Biz üç kardeş toprak için dövüştük
Sen mezarda huşu ile yat baba
***
Çocukların etsinler diye rahat
Satmadın da geçindin kıt kanaat
Evladından sana olsun nasihat
O dünyada malın varsa sat baba” (Boyraz 2003, 96).
Her iki yazıdan da açıkça anlaşılmaktadır ki babalarının ölümünden sonra evlatları miras
kavgasına tutuşmuş ve kardeşlerin araları açılmıştır. Babasının mezar taşını yaptıran evlat ise
bu durumu ölümsüzleştirmek, diğer kardeşlerine bir mesaj vermek ve utanç duyduğu bu
durumu başka insanlara da duyurmak maksadıyla bu ifadeleri mezar taşına kazımıştır.
Kardeşler arasındaki miras kavgasını içeren yazıyı mezar taşında gören insanlarda da gülme
durumunun ortaya çıkması son derece doğaldır. Özellikle ikinci mezar taşı yazısı gerek edebî
üslubu gerek de olanları açık açık tasvir etmesi ve ölen kişiye öbür dünyada malını satması
yönündeki nasihati ile ayrı bir mizahi nitelik taşımaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İlk bakışta mezar taşlarında, mizahi öğelerin bulunmasının imkânsız olduğu yönünde bir
düşünce tezahür etse de gerek önceki araştırmaların işaret ettiği gerek de bu çalışma ile ortaya
koymaya çalıştığımız üzere Türkiye’deki bazı mezar taşı yazıları, insanın gülmesine yol açan
yazılar ihtiva etmektedir. Bu bağlamda yazılı, sözlü ve sanal kaynaklardan elde ettiğimiz söz
konusu yazıları yedi başlık altında tasnif ederek teorik bir çerçeve ortaya koymayı ve konuyla
ilgili ileride yapılacak çalışmalara ışık tutmayı amaçladık.
Mezar taşı yazılarına karşı gerçekleştirilen gülme eylemi, insanın neye, ne zaman ve niçin
güldüğünün sınırlarını çizmek amacıyla ortaya atılan üç büyük teori ile açıklanabilmektedir.
Bu bağlamda mezarları ziyarete gelen bir kişinin bilinçaltında, yaşıyor olmasının verdiği
cesaretle ölülere karşı bir üstünlük duygusu taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu hisle
mezarlıkta dolaşan kişinin, mezar taşındaki mizahi ifadelere gülmesi durumu ortaya
çıkmaktadır. Mezar taşlarında yer alan bazı yazılar ise geleneğe tamamen aykırı bir durum arz
etmektedir. Bilindiği üzere mezar taşlarında hissettirilmek istenen temel duygular; üzüntü,
pişmanlık, acı ve bunun gibi ölümü hatırlatan hislerdir. Fakat bazı mezar taşı yazıları,
geleneğin aksine mizahi ifadelerle oluşturulmuştur. Mezarlık gibi ciddi ve kasvetli bir
mekânda, bu yönde yazılar görme beklentisi içerisinde olan kişinin bir anda mizahi yazılar
okuması, uyumsuzluk durumunun ortaya çıkmasına ve bu da kişinin gülmesine neden
olmaktadır. Bazı mezar taşı yazılarındaki mizahı ise rahatlama kuramı ile açıklamak
mümkündür. Daha önce de ifade edildiği gibi insan, hayatı boyunca sürekli ölüm gerçeği ile
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karşı karşıyadır ve bir gün mutlaka öleceğinin farkındadır. Çeşitli nedenlerle mezarlığa
geldiğinde daha da belirginleşen bu farkındalık, bilinçaltında da olsa yerini endişe ve
gerginliğe bırakır. Ölüm korkusunun verdiği gerginliği baskı altında tutan kişi, mezar taşında
ilginç ve komik bir yazı gördüğünde kendisini gülmekten alıkoyamaz. Çünkü kişinin baskı
altında tutulan enerjisi, söz konusu yazının görülmesiyle boşalmış olur ve böylece gülme
reaksiyonu ortaya çıkar. Başka bir ortamda karşılaşıldığında mizahi olarak algılanmamasına
rağmen bazı yazılara, mezarlıklarda abartılarak gülünmesinin nedeni de rahatlama kuramının
savunduğu bu psikolojik süreç olsa gerektir.
Sonuç olarak mizah, -kanımızca- günümüz mezar taşı yazıları üzerinde yapılması gereken
araştırma alanlarından yalnızca bir tanesidir. Eski dönemlerimize ait mezar taşlarının kültürel,
tarihi ve sanatsal birikimlerimizi geleceğe aktarma işlevi bugün de devam etmekte ve
günümüze ait mezar taşları da aynı fonksiyonu yerine getirerek bizden sonraki kuşaklara
zamanımızın düşünce yapısı, inanç sistemi, sanat anlayışı ve mizah geleneği gibi pek çok
kültürel olguyu iletmektedir. Bu bağlamda denilebilir ki günümüz mezar taşlarında yer alan
gülme unsurları, kültürümüzde mevcut olan fakat henüz gün yüzüne çıkarılmamış ölümmizah karşıtlamının en güzel örneklerinden biridir.
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TÜRK HALK EDEBİYATINDA MAKARONİK TEKERLEMELER
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, ismail.abali@igdir.edu.tr
ÖZET
Tarih boyunca savaş, göç, ticaret gibi nedenlerden dolayı sürekli temas halinde olan toplumlar
arasında kültürel alışverişler kaçınılmaz bir durum olmuştur. Söz konusu bu alışveriş
toplumların sosyal, sanatsal, ekonomik, ticari, dinî, askeri vb. yaşamlarını kapsayabilmekte
iken belki de en geniş çaplı etkileşimler dilsel ve edebî alanlarda gerçekleşmiştir. Dünya
üzerinde var olmuş ve hala yaşamaya devam eden diller, tarihin farklı dönemlerinde çeşitli
sebeplerle sözcük alışverişinde bulunmuş, bu sözcükler o dilin edebî eserlerine yansımış, hatta
bu durum çok dilli sanatsal metinlerin tezahürüne kadar gitmiştir. Birden fazla dile ait
cümlelerin aynı metin içerisinde kullanımı olarak kısaca tarif edilebilen bu edebî tarz, Doğu
edebiyatında mülemmâ, Batı’da ise makaronik olarak adlandırılmaktadır. Mülemmâ ile
makaronik terimleri, aynı tekniğin farklı dillerdeki karşılığı zannedilse de bu iki kavram
küçük farklarla birbirinden ayrılmaktadır.
Kaynağını antik çağlardan alan, edebî bir tarz ve terim olarak XV. asırlarda kullanılmaya
başlanan makaronik, mizahi bir etki yaratmak için en az iki dil ya da lehçenin karıştırılması
tekniğine verilen addır. İtalya’da ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde tüm Avrupa’da moda
haline gelen makaronik, çoğunlukla belli yazar ve şairler tarafından kullanılsa da zamanla
folklorik metinlerde de görülmeye başlamıştır. Bu çalışmada, makaronik teriminin tarihsel
geçmişi ile ilgili bilgiler verilmiş, mülemmâ ile olan ilişkisi tartışılmış ve Türk halk
edebiyatında mevcut olan makaronik tekerlemeler tespit edilerek bir değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Makaronik, Mülemmâ, Çok Dilli Metinler, Tekerleme

MACARONIC RHYMES IN TURKISH FOLK LITERATURE
ABSTRACT
Throughout history, cultural exchanges have been created an inevitable case among societies
that are in constant contact for reasons such as war, immigration and trade. This cultural
exchanges are to cover the social, artistic, economic, commercial, religious and military
interactions of the societies, also is to include the most extensive interactions in linguistic and
literary fields of its. Languages that existed in the world and still survive, have exchanged
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words for various reasons in different periods of history; these words have been reflected in
the literary works of that language, even as far as the manifestation of multilingual artistic
texts. This literary style, which can be briefly described as the use of sentences of more than
one language in the same text, is called as “mülemmâ” in the Eastern literature and as
“macaronic” in the West. Although the terms macaronic and mülemmâ are considered as the
equivalent of the same technique in different languages, these two concepts are distinguished
by small differences.
The macaronic, sourced from antique ages and had been begun to use in XV. centuries as a
literary style and term, is the name given to the technique of mixing at least two languages or
dialects in order to create a humorous effect. However macaronic, which emerged in Italy and
became fashionable in all of Europe in the following periods, has been used mostly by known
writers and poets, but has also begun to be seen in folkloric texts. In this study, the
informations of the historical background of the term macaronic is given and the relation with
the mülemmâ is discussed and the macaronic rhymes in Turkish folk literature have been
identified and evaluated.
Keywords: Macaronic, Mülemmâ, Multilingual Texts, Nursery Ryhme

GİRİŞ
İki veya daha fazla dile ait cümle ve ifadelerin aynı metinde kullanılması durumunu
karşılayan bir terim olan “makaronik”, Orta Çağ Avrupası’nın sınıfsal düzeninde yer alan
tutum ve anlayışların -bir nevi- edebiyata yansıması olarak kabul edilmelidir. Sınıfsal
hiyerarşinin en alt tabakasında kabul edilen köylülerin hamurun arasına meyve koymak
suretiyle pişirip tükettiği ve dönemin “yüksek zümresi”si tarafından alelade olarak karşılanan
“maccarone” adlı bir yiyecek türünün isminden türetilmiş olan makaronik, Latinceye de
“macaronicus” şeklinde geçmiştir. Köylülerin hamur ve meyve gibi birbiriyle ilgisi olmayan
yiyecekleri karıştırmasına benzetilerek kullanılan makaronik terimi, yine aynı mana
çerçevesinde farklı dillerin kaynaştırılması ile özdeşleştirilmiştir.
Makaronik, karıştırılan dillerin zenginliğini, çeşitliliğini ve diğer dillerle etkileşime girebilme
yetisini göstermesi bakımından önemlidir (Boehme 2011, 7). Makaronik türü, Avrupa
edebiyatında esas olarak Latince ile diğer Orta Çağ Avrupa dillerinin kaynaştırılmasıyla
ortaya çıkmıştır. Fakat Avrupa’da çok dilli metinlerin en eski örneğine Munsterbilzen
Manastırı’nda bulunan ve 1130 yılında yazıldığı bilinen bir İncil’de rastlanmaktadır. İncil’de
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yer almasına karşın dini nitelik göstermeyen ve edebî bir üslup taşıyan bu metnin ilk dizesi
eski Felemenkçe ile oluşturulmuşken ikinci dizesi ise Latincedir (Sijs 2001, 140):
“Tesi samanunga was edele unde scone
Et omnium virtutum pleniter plena”
“Bu topluluk asil ve temizdi ve tüm erdemlere sahipti” anlamına gelen bu kısa şiirsel metin,
türünün Avrupa’daki ilk örneği niteliğini taşıması bakımından son derece önemlidir. Sonraki
yüzyıllarda bazı İngilizce-Latince ilahilerde de karşımıza çıkan çok dilli şiir türüne 1230
yılında derlenmiş olan “Carmina Burana” adlı eserde de rastlanmaktadır. Bu eserdeki söz
konusu karışık dilli şiirler, Latince ile eski Almanca ve Fransızca dizelerin kaynaştırılmasıyla
oluşturulmuştur (Beatie 1967, 17). Yine Latince ile Almanca dizelerin birleştirilerek yer aldığı
“In Dulci Jubilo” (orijinal yazım tarihi 1328) isimli eserde bu tür şiirler, sonraki yüzyıllarda
Orta Çağ İngilizcesi ile Latincenin karışımından meydana getirilen örneklerle yaşamaya
devam etmiştir (Boehme 2011, 72).
XII. yüzyıldan beri Avrupa’da örnekleri verilmiş olmasına karşın karışık dilli metinlerin
“makronik” olarak adlandırılması XV. yüzyıla dayanmaktadır. Po Vadisi’nde ortaya çıkıp tüm
Avrupa’ya yayılan ve aydınlar arasında kullanılması bir moda haline gelen (Demo 2018b,
227) makaronik, bünyesinde espri ve parodi barından Neo-Latin geleneğinin etkisinde bir
türdür. Nitekim İtalyan sanatçı Tifi Odasi (Padualı Odaxius, 1450-1492) tarafından 1488’de
kaleme alınan “Macaronea” adlı eserdeki makaronik şiirler, sonraki dönemlerde bu türü
derinden etkilemiş; espri, parodi, hiciv ve alayın metni haline gelmiş ve makaroniğin komik
şiir olarak anılmasına zemin hazırlamıştır. Odasi ile aynı dönemde yaşayan ve sonraki
dönemlerde aynı türden eser veren aydınlar, bozulmuş olan Latin dilini hicvetmek amacıyla
makaroniği kullanmış ve Latince ile İtalyan lehçelerinin kaynaştırıldığı birçok makaronik
şiirler yazmıştır (Demo 2018a, 200). İtalyanca ile Latinceyi harmanlayarak makaronik eserler
veren bir başka sanatçı ise Teofilo Folengo’dur. Folengo (1491-1544), makaronik tarzın asıl
kurucusu sayılır. Eserlerinde çoğunlukla yergi unsurunu kullanan Folengo, epik tarzda yazdığı
fantastik metinlerinde kahramanların aptallığından doğan gülünç durumları hicivsel alegorik
bir tarzda kaleme almıştır. Nitekim kendisi de şiirlerini “un, tereyağı ve peynir karışımından
oluşan kaba, ilkel İtalyan yemeği” olarak nitelendirmiştir (URL-1). “Epistola Otscurorinn
Virot-ittn” adlı eserin de mensur makaroniklerden oluştuğu ve ünlü bilgin Desiderius
Erasmus’u çokça eğlendirdiği ilk İngilizce edebiyat terimleri sözlüğü yazarı Sylvanus Vivian
Percival (1908, 102) tarafından ifade edilmiştir.
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Orta Çağ Avrupa’sından günümüze makaronik tarzda tertip edilen eserler, belli şair ve
yazarlar tarafından oluşturulmuştur. Bunun yanında yazarı bilinmeyen ve halk kültürüne ait
türlerde de makaronik tarzın tezahürünü görebilmekteyiz. Klymasz&Medwidsky’nin (1983,
206-215) Kanada’da yaşayan Ukraynalıların sözlü anlatılarındaki makaronik etkileri
araştırdıkları çalışmalarında, söz konusu topluluğun halk şarkıları ve fıkraları incelenmiş; bu
inceleme neticesinde ise söz konusu sözlü ürünlerin İngilizce, Fransızca ve Ukraynacaya ait
cümle ve ifadelerle oluşturulduğu tespit edilmiştir. Arvo Krikmann (2009, 43-66) da
Estonya’nın Sovyet idaresi altında geçirdiği dönemlerde tezahür eden iki dilli fıkra ve şakaları
(jokes) incelemeye aldığı çalışmasında Estonca ve Rusçanın kaynaşmasıyla teşekkül eden bu
şakalar üzerinde ampirik bir bakış açısı sunmuştur. Çalışmanın sonuç bölümünde ise
araştırmacı bu makaronik şakaları Rus etnik-politik kökenli, evrensel nitelikteki cinsel şakalar
ve Batı kökenli absürt-gerçek dışı şakalar olmak üzere üç ayrı kategoriye ayırmıştır. Marjeta
Pisk (2009, 117-130), Slovenya ile Friuli (İtalya) sınır bölgesindeki halk müziği
geleneklerinin sunumları üzerine yaptığı araştırma makalesinde İtalyanca-Slovence karışık
halk şarkısı ve ninni örneklerine rastlandığını; ayrıca, bu folklorik ürünlerin alaycı ve
iğneleyici ifadeler barındırdığını belirtmektedir.
Yapılan çalışmalarda terimin ismi kullanılmamış olsa da Anadolu sahası Türk folklorunda da
makaronik tarzda teşkil edilmiş sözlü ürünler mevcuttur. İlhan Başgöz (akt: Bekki 2018,
1050), Türkçeye Farsça eklerin getirilmesiyle ortaya çıkan mizahi durumu anlatan bir
makaronik fıkrayı ele aldığı çalışmasında söz konusu fıkranın yüksek zümre edebiyatının bir
eleştirisi olduğu şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. Ali Duymaz (2009, 253-270) da
Nasreddin Hoca fıkralarındaki gerçeküstücülük kavramının mizah yaratmadaki etkisini
araştırdığı çalışmasında Arapça-Türkçe ve Farsça-Türkçe cümlelerle oluşturulmuş fıkralara
yer vermiş ve mizahın bu dillerin dilbilgisi kurallarının çiğnenmesinden meydana geldiğini
ifade etmiştir. Salahaddin Bekki (2018, 1047-1054) ise bazı Nasreddin Hoca ile Temel
fıkralarındaki mizahın mülemmâ ile ortaya çıktığını savunmuş; ayrıca, eskiden anlatılan
Nasreddin Hoca fıkralarındaki Arapça ve Farsça cümlelerin bugün İngilizce ifadelere
evrildiğini belirtmiştir.
Makaronik-Müllemmâ-Karmutlama İlişkisi
Avrupa’da ilk olarak13. yüzyılda rastlansa da karışık dilli metinlerin en eski örnekleri İran
edebiyatında karşımıza çıkmaktadır. Arapça “lem” (parlatmak; alaca, renkli) kökünden
türetilmiş “mülemmâ” adıyla tanımlanan bu çok/karışık dille şiir yazma sanatı (Devellioğlu
2004, 719) terim anlamıyla da Arapça-Türkçe ya da Farsça-Türkçe karışık yazılan şiirlere
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verilen addır (Tökel 2010, 299). Genellikle iki dilli olan mülemmâlar nadir de olsa üç dilin
(Türkçe-Arapça-Farsça) karıştırılmasıyla da teşkil edilebilmektedir.
İslam dini ile birlikte Arap dili ve edebiyatını da benimseyen İran coğrafyasındaki şairler, 10.
yüzyılın ilk yarısında Farsça-Arapça şiirler yazmaya başlamıştır. Bilinen ilk örneği Şehid
Belhi’ye ait olan mülemmânın diğer temsilcilerinden bazıları ise Dakiki, Ebu Mansur-ı
Menzevi, Asedi, Razi ve Gaznevi’dir. Fakat mülemmâ tarzının İran sahasındaki en önemli
isimleri Hafız-Şirazi, Molla Cami ve zü’l-lisaneyn (iki dil sahibi) lakabını alan Sadi Şirazi’dir
(Ünver 1998, 12-17). Farsça şiirlerinde Arapça dize ve beyitler bulunduran bu şairlerden
Molla Cami ve Hafız-ı Şirazi, şiirlerinde Türkçeye de yer vermiştir (Bilgegil 1989, 270).
İslamiyet’in kabulünden sonra Arap ve Fars kültürünün etkisinde kalmaya başlayan Türk
edebiyatında ilk mülemmâ örnekleri 12-13. asırlarda yazılan rubailerde görülür. Doğu
Türkçesi ve Farsça dizelerden müteşekkil olunan bu rubailerin ardından 13. yüzyılın ikinci
yarısında adeta bir dil devrimi yaşanmaya başlar ve dönemin sanatçıları, Arapça ve Farsça şiir
yazmak yerine Türkçe eserler vermeye temayül gösterir. Bunda mülemmânın etkisinin büyük
olduğu düşünülmektedir (Ünver 1998, 25).
Anadolu Türk edebiyatında mülemmâ şiirlerin en önemli isimlerinden biri Mevlana
Celaleddin-i Rumi’dir. Mevlana, “Divan-ı Kebir” adlı büyük eserinde birçok mülemmâya yer
vermiştir. Sultan Veled’in “Divan”ında ise mülemmâ daha ileri bir düzeye geçmiştir. Şiirlerin
Farsça kaleme alınmış olmasına karşın bu eserde, Türkçe kelimelerin yanı sıra Türkçe-Farsça
mülemmâlara yer verilmesi, Türk dili ile oluşturulacak bir edebiyatın temellerini atma
konusunda gelecek nesillere öncülük etmiştir (Ünver 1998, 25). Mevlana ve oğlu Sultan
Veled’in dışında mülemmâ şiirler yazan sanatçılara Kadı Burhaneddin, Nesimi, Ahmet Paşa
ve Necati Bey örnek gösterilebilir. Mülemmâ türünün en güzel örneklerini ise Fuzuli
vermiştir. Fuzuli, Arapça-Türkçe ve Arapça-Türkçe-Farsça olmak üzere toplam yedi
mülemmâ şiir yazmıştır. Sonraki yüzyıllarda da örnekleri verilen mülemmâ, son dönemlerde
Türk şiirinin batılılaşmasına yenik düşmüş ve eski rağbetinden uzak bir profil çizmiştir. Bu
bağlamda Arapça ve Farsçanın dışında Ermenice ve Batı dilleri ile oluşturulmuş mülemmâlar
da bulunmaktadır (Ünver 1998, 31).
Âşık tarzı Türk edebiyatında da çok dilli şiir söyleme geleneğine rastlanmaktadır.
“Makaronik” teriminin ad almasına benzer bir şekilde arpa ile buğday ya da sıcak su ile soğuk
suyun karıştırılması işleminin ismi olan “karmutlama/harmutlama”, ilk kez Fahrettin
Kızıroğlu

tarafından

kullanılmıştır.

Karmutlama,

âşık

şiirinde

birden

fazla

dilin

karıştırılmasıyla oluşturulan şiirlerin genel adı olarak bilinmektedir. Şiirin bir bölümünde ya
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da tamamında uygulanabilen karmutlama tarzında Bayburtlu Celali (Batakçı Destanı),
Pesendi (Zamparalar Destanı), Lezizi (Güzeller Destanı) ve Âşık Şenlik gibi birçok şair eser
vermiştir (Kaya 2007, 410).
Görüldüğü gibi mülemmâ ve karmutlama da aynı metinde birden fazla dile ait ifadeleri
barındıran edebî tarzlar olmasına rağmen herhangi bir mizah, parodi, ironi, yergi veya komik
unsurunu ihtiva etmesi koşulu yoktur. Fakat makaronik eserlerin ilk koşulu, bu unsurların
tezahürünü sağlama amacını gütmesidir. Bu bağlamda “Badem kurabiyesi”, “makarna”
anlamlarını da karşılayan bu terim, Türkçe sözlüklerde de aynı şekilde tarif edilmiştir.
Örneğin İngilizce-Osmanlı Türkçesi sözlüğünde “dalkavuk, herzevekili (boş konuşan)”
şeklinde yer alan makaronik, kavramsal manasıyla da “muhtelif lisan kelimelerini lisan-ı
vahid gibi kullanarak tertip olunmuş maskaralık şiir” olarak tanımlanmıştır (Boyajian 1884,
493). Kamusu Fransevi’de (Şemseddin Sami 1901, 1386) ise aynı terim “Latince şivesine
uydurulmuş adi ve kaba kelimelerden mürekkeb eş’ara ıtlak olunur” şeklinde yer almaktadır.
Fransızca-Türkçe sözlükte de söz konusu terim “Muhtelif lisan kelimelerini lisan-ı vahid gibi
isti’mal ile inşad ve tedvin olunan mudhik (güldürücü) eş’ar” şeklinde tarif edilmektedir.
(Tinghir&Sinapian 1892, 81).

Türk Halk Edebiyatında Makaronik Tekerlemeler
Bir görüşe göre kutsallığını yitiren Şaman dualarının devamı olan (Elçin 2004, 590), başka bir
görüşe göre de Türkiye sahasında Türk’ün kıvrak zekâsı sayesinde ortaya çıkan (Kaya 1999,
546) tekerlemeler; yarı anlamlı ya da anlamsız sözlerle kurulu manzum bir türdür.
Tekerlemeler, diğer halk edebiyatı türlerinin aksine müstakil kullanım alanının kısıtlı olduğu
bir üründür. Oyun, dilek, dua, törenler gibi çeşitli sebeplerle insanların bir araya geldiğinde
tezahür eden tekerlemeler, diğer halk edebiyatı türleri dâhilinde de bulunabilmektedir. Masal,
halk hikâyesi, orta oyunu, Karagöz gibi halk edebiyatı ürünlerinin bünyesinde çeşitli
görevlerle hâsıl olan tekerlemeler, özellikle çocuklar tarafından ilgiyle yaşatılmaktadır.
Nitekim araştırma alanımıza giren makaronik tekerlemelerin büyük çoğunluğu da çocuklar
tarafından söylenen tekerlemeler kategorisine dâhil olmaktadır.
Çoğunun mizahi bir nitelik taşıması ve anlamsız ya da yarı anlamlı sözcüklerle teşkil edilmesi
tekerlemelerin makaronik tarza sahip olmasına zemin hazırlamıştır. Zira çocuklar için
anlamsız ifadeler ile yabancı sözcükler, tekerleme türünün yaratılması bağlamında aynı işlevi
karşılamaktadır. Bir tekerlemede yer alan “aga vaga, doramille, as mas ko” gibi anlamsız
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ifadeler ile “what is this, inne minne” gibi yabancı sözcükler, hem söz konusu tekerlemenin
fonksiyonunu (sayışmaca, eğlence vb.) güçlendirmekte hem de o tekerlemeye mizah
katmaktadır. Çünkü çocuk zihnine anlamsız ve saçma gelen yabancı kelimeler, söz komiğinin
en büyük parçası konumundadır. Bu bağlamda incelemeye aldığımız makaronik
tekerlemelerin tümü mizahi bir hüviyettedir. Fakat bir kısım tekerlemede yukarıda sözünü
ettiğimiz yabancı sözcük kullanımından doğan basit mizah söz konusu iken bazılarında ise –
makaroniğin özüne de uygun olarak- yergi ve protesto unsurlarından sebeplenen ayrı bir
mizahi durum mevcuttur. Bu nedenle üzerinde çalışacağımız makaronik tekerlemeleri iki
kısımda inceleme durumu ortaya çıkmıştır.

1. Basit Mizah İçin Oluşturulan Makaronik Tekerlemeler
Tekerlemeyi diğer türlerden ayıran en mühim unsurlardan biri anlamsız ya da yarı anlamlı
sözcüklerden oluşmasıdır. Tekerlemenin mizahi ve eğlenceli bir tür olmasında katkısı bulunan
bu ifadelere, yabancı sözcük ve cümleler de eklenmelidir. Çünkü başka dillere ait bu sözcük,
ifade ve cümleler de çocuk algısına göre anlamsız ve saçma kelimeler topluluğu
niteliğindedir. Bu anlamsız kelime topluluğu ise tekerleme türünün karakteristik özelliğine
uygun olarak diğer dizelerde sözcüklerle anlam bütünlüğü oluşturmadan yalnızca eğlencemizah unsurunu meydana getirir. Örneğin aşağıdaki tekerlemede, “Ne iş yapıyorsun?”
anlamındaki İngilizce cümle ve ikinci dizede yer alan Türkçe ifade, aralarında anlam
bütünlüğü olmaksızın fonetik bir uyum oluşturarak söz komiğini meydana getirmiştir:
(T1) What do you do
Yattı uyudu (K1)
Aşağıdaki tekerlemede de aynı durum söz konusu olup İngilizce bir cümlenin ikileme
şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Diğer dizelerinde Türkçe sözcük ve cümlelerden ziyade
anlamsız kelimeler bulunan ve son dizesinde evrensel bir nida yer alan tekerlemede İngilizce
ifade, fonetik uyum yerine bir eğlence unsuru olarak ön plana çıkmaktadır.
(T2) Bombulu bıçkın
Nakın pekin nakın pekin
Aga vaga
What is it is what is it is
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Bom (Şendağ 2009, 35)
Önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere tekerlemeler, çeşitli vesilelerle söylenen bir türdür.
Türkçe yapılan dualar da tekerleme söyleme geleneğinin icrasında önemli bir konumda
bulunmaktadır. Her ne kadar Türkçe de olsa içinde (özellikle ilk dizesinde) Arapça sözler
barındıran bu dualar da birer tekerleme niteliğindedir. Bir sofra duası niteliği taşıyan
aşağıdaki tekerlemelerde, Arapça bir ifade, daha doğrusu bir duanın ilk sözcüğü yer
almaktadır. Fakat bu dualar, halk muhayyilesinde eğlenceli tekerlemelere dönüşmüştür:
(T3) Elhamdürüsüyle

(T4) Allahümme şakirin

Kızlar sürüsüyle

Karnı doydu fakirin

Babam karısıyla

Bir sofra daha getirin

Ben de birisiyle (Kaya 1999, 613)

Yiyemezsem yüzüme tükürün (Ercan
2008, 29)

(T25) Elhamdülillah Ya Rabbi şükür
Doymadıysam yüzüme tükür (Kaya 1999, 613)
İngilizce ifadelerden oluşan aşağıdaki üç tekerlemede de anlam bütünlüğü söz konusu
olmayıp bu tekerlemeler basit mizah yaratmak için oluşturulmuştur. Bir sayışmaca niteliği
gösteren ilk tekerlemede İngilizce “yes” ve “no” sözcükleri, Türkçe ifadelerle fonetik uyum
maksadıyla bir araya getirilirken ikinci tekerleme ise İngilizce bir şarkının ilk dizesi ile
Türkçe cümlelerin karıştırılmasından oluşturulmuş ve bu tekerlemede de aynı amaç
güdülmüştür. Üçüncü tekerleme ise “Çok teşekkür ederim” anlamına gelen İngilizce cümle ile
buna fonetik olarak uydurulmuş Türkçe bir ifadeden oluşturulmuştur:
(T6) İngili mingili

(T7) Every way that I can

Ko ki ki ko ki ki

Merdivenden kayarken

Yes mi no mi ni

Kafamı gözümü yardım

No mi ni no mi ni

Hastanede uyandım (Abalı 2011, 231)

Yes mi no mi
Yes
İbrahim Tatlıses (Abalı 2011, 223)
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Aşağıdaki tekerlemede ise farklı bir durumdan söz etmek mümkündür. Tekerlemede geçen ve
“eşek” anlamına gelen İngilizce “donkey” sözcüğü, çocuklar tarafından birleşik bir kelime olarak
düşünülmüş ve “don giy” şeklinde algılanmıştır. Sonraki mısrada bulunan “kilot giy” sözünden
de anlaşılacağı üzere bu durum, İngilizce ifadenin anlamını tamamen değiştirmiş, çocuk
muhayyilesine göre yeniden şekil almış ve mizahın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca “giy_”
fiilinin yöresel ağza göre “key_” şeklinde telaffuz edilmesi de son derece dikkat çekicidir:
(T19) Hello donkey
İstersen kilot key (Abalı 2011, 228)
Tekerlemelerin anlam bütünlüğü gözetilmeksizin yalnızca ses ahengiyle kurulduğunu daha önce
de belirtmiştik. Fakat aşağıdaki tekerlemelerde bunun aksi bir durum görülmektedir. Nitekim ilk
tekerlemede, özellikle “sonra” anlamına gelen İngilizce “after” kelimesi ile anlam bütünlüğünün
sağlanması yönünde şuurlu bir müdahale göze çarpmaktadır. “Panik” ve “pandik” sözcükleriyle
ses uyumunun da sağlandığı tekerlemede “Pandikten sonra panik yapma” anlamının verilmeye
çalışıldığı ortadadır:
(T8) Don’t panik
After pandik (K2)
Aşağıdaki tekerlemede de aynı durum söz konusudur. “Battı balık, yan gider” atasözünün
makaronik bir tarzla söylenmesini amaçlayan bu tekerlemede “balık” ve “gider” sözcüklerine
İngilizce karşılık olarak “fishing” ve “going” kelimeleri eklenmiş ve bu yolla aynı zamanda
fonetik bir uyum ile mizahın ortaya çıkması sağlanmıştır:
(T9) Battı fishing
Yan going (K3)

2. Protesto/Yergi İçin Oluşturulan Makaronik Tekerlemeler
Folklorik ürünlerin birçok fonksiyonu yerine getirdiği bilinmektedir. Halkın eğlence,
toplumsal törenlerine destek verme ve kültürünü gelecek kuşaklara aktarma gibi ihtiyaçlarını
karşılayan folklorik yaratmalar, aynı zamanda kişisel ve toplumsal baskılardan kurtulmak için
de bir araç olarak kullanılagelmiştir (Ekici 2011, 125). İncelemeye aldığımız makaronik
tekerlemelerden bir kısmı, halk bilgisi ürünlerinin protesto ya da kişisel baskılardan kurtulma
işlevi ile paralel bir durum arz etmektedir.
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Bilindiği gibi ülkemizde, ilköğretim çağındaki çocuklara okullarda, Kuran kurslarında ve yaz
tatili süresince camilerde din eğitimi verilmekte ve bu eğitim kapsamında çeşitli Arapça dua
ve sureler ezberletilmektedir. Anadillerini henüz öğrenmeye ve kavramaya başladığı bu
çağlarda kendilerine anlamsız gelen Arapça sure ve duaları ezberlemeye çalışan çocuklar,
yaşlarının verdiği tutumla da zaman zaman bu durumu mizahi hale getirebilmektedir.
Kendilerine zorla öğretilen bu sure ve duaların genellikle ilk sözünü baz alarak Türkçe
ifadelerle karıştıran çocuklar, fonetik uyum da yaratarak makaronik tekerlemelerin
oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu tekerlemelerle çocuklar hem sure ve dua sözcüklerini
hem de bunları kendilerine zorla öğreten hocaları protesto etmekte, bir anlamda bu zaruri din
eğitiminin yarattığı baskıdan kurtulmayı amaçlamaktadır. Tekerlemeler aracılığı ile yapılan
bu gizli protesto ise mizahın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin aşağıdaki
tekerlemede hem Kuran alfabesinin hem de hocanın protesto edildiği açıkça görülmektedir:
(T10) Elif be te se
Cim dallı köse
Hocanın burnu
Girdi kümese (Göktaş 2006, 107)
Aşağıdaki tekerlemede de aynı durum söz konusu olup hem çocuklara öğretilen surelerden
biri olan Tebbet suresi hem de bunu öğreten hoca eleştirilmektedir:
(T14) Tepped yede
Tekne suda
Deve dağda
Üzüm bağda
Hocanın evi sarayda
Gidip gelmesi bir ayda (Yılmaz 2005, 332)
Sure ve dua ezberlemeye dayalı din eğitiminden kurtulmayı amaçlayan, fakat bunun dile
getirilmesiyle hocadan aşırı tepki görme korkusu taşıyan çocuklar, aşağıdaki tekerlemede,
öğrendikleri bir duayı kendi istekleri yönünde kullanmışlardır. Çocuklar, Allah’a dua ederek
hocanın ağzının bağlanıp dilinin tutulması suretiyle derslerin bitmesini dilemektedir:
(T23) Allahümme Ya Mecit
Hocanın ağzını bağla
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Dilini tut (Kaya 1999, 610)
Okullardaki din derslerinde ya da camilerde verilen yaz kurslarında çocuklara öğretilen ilk ve
en kısa dua Sübhaneke’dir. Ülkemizdeki neredeyse her çocuk bu dua ile tanışmış ve bu duayı
mizahi olarak protesto etmiştir. Pek tabii ki bu duanın adından farklı yörelere ait, birbirine
benzer birçok tekerlemenin ortaya çıkması da kaçınılmaz olmuştur:
(T12) Sübhaneke

(T13) Subahaneke

Sümbül tike

Sümsüm teke

Tavuk yata

Anan keçi

Horoz çöke (Kaya 1999, 572)

Baban teke (Yılmaz 2005, 331)

(T15) Subhaneke

(T21) Sübhaneke

Sümbül teke

Süm süm teke

Nallı horoz

Anan kaçar

Çullu horoz

Baban kovalar (Abalı 2011, 229)

Pişmiş örük
Biz de yirük (Yüksel 2016, 152)
Aynı şekilde Tahiyyat (Ettehiyyatü), Allahümme Salli ve Amentü duaları da aynı şekilde
çocuklara öğretilen dualardandır. Pek tabii ki bu dualar da çocukların protesto ve
eleştirilerinden kaçamamıştır:
(T16) Ettehiyyatü

(T11) Allahümme salli

Baltayı getü

Dudakları sallı

Ben kesiyim

Allahu ekber

Sen götü (Yüksel 2016, 152)

Yat da geber (Kaya 1999,572)

(T5) Amentü
Bir kazan mantı
Yesem yesem doymasam
Çamura döksem ölmesem
Hacca gitsem gelmesem
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Üzüm, çerez yerik (Kaya 1999, 572)
Dua ve surelerin yanında Arapça diğer ifadeler de (ezan, besmele vb.) çocuklar tarafından
protesto edilerek birer makaronik tekerlemeye dönüştürülmüştür:
(T17) Allahu ekber
Kedi kemeyi bekler (Abalı 2011, 228)

(T18) Bismillahi destur
Mustafa’nın Ali’yi koştur (Abalı
2011, 228)

(T22) Bismillahi misirgen
Bir kız aldım osurgan(Abalı 2011, 229)

(T24) İnne minnem izine
Günahlarımız cavurun gızıne
(Ercan 2008, 29)

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak görülmektedir ki Türk halk edebiyatında yer alan makaronik tekerlemeler,
Arapça ve İngilizce ifadelerin Türkçe cümleler ile karıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Kültürel
yapıların, doğal olarak da dilsel olguların iç içe girdiği, birbirine karıştığı günümüz
dünyasında diğer dillerde olduğu gibi Türkçede de karışık dilli folklorik metinlerin tezahürü
kaçınılmaz olmuştur. Özellikle kitle iletişim araçlarının her ortamda etkisini göstermesi
bağlamında İngilizce-Türkçe tekerlemelerin ortaya çıkması son derece doğaldır. Tekerleme
türünün yaratıcısı ve icra edicisi konumunda bulunan çocuklar, gerek bu iletişim araçlarından
gerek de okullardaki yabancı dil derslerinden duyduğu İngilizce ifadeleri Türkçe cümlelerle
fonetik uyumla birleştirmiş ve herhangi bir anlam bütünlüğü gözetmeksizin kendi eğlence
dünyasına katmıştır. Aynı şekilde Arapça ifadeleri de camilerden, din eğitiminden ya da
büyüklerinden öğrenen çocuk, kendisine zorla öğretilen Arapça dua veya surenin ilk
cümlelerini yine ana dili Türkçe ile karıştırarak bir nevi bu durumu protesto etmiştir.
Makaronik şiirlerde farklı dillere ait sözcüklerin kullanılmasına rağmen dize sonlarındaki ses
uyumlarına riayet edilmesi son derece dikkate değerdir. Tahmin edileceği üzere edebî
metinlerde makaronik, iki dilin ya da lehçenin bilgi birikimine hâkim olmayı ister. Gerek düz
yazı gerek de şiirsel metinlerde birden fazla dille oluşturulan makaronik yapıtlar; bu dillerin
anlambilim, fonetik, yapıbilim, sözdizimi vb. ile ilgili dilbilgisi kurallarını bilme ve bunları
kusursuzca kullanma konularında uzman olmayı gerektirir. Fakat üzerinde çalıştığımız
makaronik tekerlemelerde anlam bütünlüğünden söz edilemez. Çünkü tekerlemelerin
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karakteristik özelliklerinden biri anlamsız ya da yarı anlamlı sözlerden meydana gelmesidir.
Arapça ve İngilizceye ait bu ifadeler, halkın estetik süzgecinden geçerek Türkçe sözcüklerle
mükemmel bir fonetik uyum oluşturmuştur.
Türk halk edebiyatında tespit ettiğimiz 25 makaronik tekerlemenin 9’u İngilizce ifadeler
barındırırken 16’sı ise Arapça sözlerden müteşekkildir. Bu yabancı cümle ve ifadelerin 19’u
tekerlemenin ilk dizesinde, 5’i birden çok dizede, biri ise son dizede yer almaktadır. Arapça
ve İngilizceye ait yabancı sözlerin 14’ü cümle halinde tekerlemelerde yerini almışken 11’i ise
sözcük halinde bulunmaktadır. Bu bağlamda hangi tekerlemenin hangi özellikleri ihtiva ettiği
aşağıdaki tabloda rahatça görülebilmektedir:
İngilizce

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
Toplam

Arapça

X
X

Birden Çok
Dizede

Son Dizede

Cümle Halinde Sözcük Halinde

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

İlk Dizede

X
X
X
X
16

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5

1

X
X
X
X
14

11

Giriş bölümünde de ifade ettiğimiz üzere Türkçe ve yabancı sözcüklerin iç içe olduğu folklorik
yaratmalar üzerine yapılan araştırmalarda “mülemmâ” terimi kullanılmıştır. Fakat mizah ve yergi
unsurlarını barındıran karışık dilli folklorik metinlerin üzerinde bundan sonra yapılacak benzer
çalışmalarda “makaronik” teriminin kullanılması kanımızca isabetli olacaktır. Bu sebeple söz
konusu terimin daha iyi anlaşılabilmesi ve Türkçe çalışmalarda daha doğru bir şekilde
kullanılabilmesi için de yabancı kaynaklardan konuyla ilgili çeviriler yapılması –kanımızcasadece halkbilimine değil diğer bilimsel ve sanatsal alanlara da katkı sağlayacaktır.
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BİREYLER ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMALAR VE UYGULANAN ÇÖZÜM
STRATEJİLERİ
Dr.Öğr. Gör. Turhan MOÇ
Iğdır Üniversitesi, turhan.moc@igdir.edu.tr
Öğr. Gör. Suzan MOÇ
Iğdır Üniversitesi, suzan.moc@igdir.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, bireylerarası yaşanan çatışmaların nedenlerini açıklayarak bu
çatışmaların giderilmesinde kullanılan, çatışma çözüm stratejilerinin neler olduğunu ortaya
çıkarmaktır. Meslek yüksekokullarında farklı il ve bölgelerden gelen, farklı inanç, kültür ve
aile yapılarına sahip olan, ekonomik ve sosyal durumları birbirinden farklı öğrenciler
bulunmaktadır. İhtiyaçları ve beklentileri farklı olan bu öğrenciler birbirleriyle okul içinde
yönetim ve akademisyenler ile sürekli olarak etkileşim ve iletişim içindedirler. Bu etkileşim
ve iletişimden beklentileri, ihtiyaçları karşılamadıkları taktirde gerek kendi içlerinde gerekse
diğer bireylerle çatışma haline bulunabilirler. Burada çatışma kavramı ile ifade edilmek
istenen; öğrenciler arasında yaşanan çatışmayı, çatışma çözüm stratejileri ile akademisyenler
ve öğrenciler arasında yaşanan çatışmalarda kullandıkları çatışma çözüm stratejileri
kastedilmektedir. Anketle veri toplama çalışmasına dayalı olarak yapılan araştırma 280
meslek yüksekokul öğrencisi ile 25 akademisyen ve idari personelden oluşmaktadır. Elde
edilen veriler SPSS 20.0. programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrenciler
genellikle akademisyenlerin, öğrenciler arasında ayrım yapmasından, okul yönetiminin
öğrencilerle ilgili bilgi ve duyuruları geç veya eksik vermesinden, arkadaşlarının haksız yere
kendilerini suçlamalarından çatışmalar yaşadıkları tespit edilmiştir. Akademisyenler ise
öğrencilerin sorunlarına diğer akademisyenlerle birlikte hareket ederek bütünleştirme
stratejisini uygulayarak sorunlara çözüm aradıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çatışma, Kişiler arası çatışma, Çatışma yönetimi, Çatışma çözme.
ABSTRACT
The main aim of this study is to reveal the reasons of the conflicts among individuals and to
find out what conflict resolution strategies are used to eliminate these conflicts. In vocational
colleges, students from different provinces and regions have different cultural and family
structures and different economic and social situations. These students, whose needs and
expectations are different in constant interaction and communication with the management
and academicians within the school. Their expectations from this interaction and
communication can be in conflict with themselves or other individuals if they do not meet
their needs. In this study, the concept of conflict is expressed as; conflict resolution strategies,
conflict resolution strategies and conflict resolution strategies used by academicians and
students. The research conducted based on the survey data collection consists of 280
vocational school students and 25 academicians and administrative staff. Data which
obtained, valuted with SPSS 20.0. program. As a result of the research, it was determined that
the students generally made a distinction between the students and the students, the school
management gave late or incomplete information and announcements about the students, and
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their friends were accused of unjustly accusing them. The academicians, on the other hand,
found that the students sought to solve the problems by applying the integration strategy by
acting together with other academicians.
Anahtar Kelimeler: Conflict, Interpersonal conflict, Conflict management, Conflict
resolution.
GİRİŞ
Yükseköğretim sistemi içeresinde program sayısı ve öğrenci sayısı bakımından önemli bir
orana sahip olan Meslek Yüksek Okulları (M.Y.O)`nın temel amacı, küreselleşmenin getirdiği
hızlı değişimlerin sonucunda günümüz dünyasının ihtiyaçlarına ve iş dünyasının
beklentilerine cevap verebilecek donanımda ara elemanların yetiştirilmesi ve topluma faydalı
bireyler haline getirmektir.
M.Y.O.`da farklı il ve bölgelerden farklı inanç, kültür ve aile yapılarına sahip olan, ekonomik,
sosyal durumları birbirinden çok farklı olan öğrenciler bulunmaktadır. Farklı beklentileri ve
ihtiyaçları olan bu öğrenciler birbirleriyle ve okul içinde idari ve akademik personel ile sürekli
olarak bir iletişim ve etkileşim içindedirler. Bu beklenti ve ihtiyaçları gerçekleşmediği
taktirde gerek kendi içlerinde gerek aileleri ile gerekse de akademik ve idari personel ile
çatışma halinde bulunabilirler.
Öğrencilerin yaşadıkları bu çatışmaların olumsuz durumlar ortaya çıkarmadan sebeplerinin iyi
tahlil edilip, tespit edilerek çözülmelidir. Yaşanan bu çatışmalara kayıtsız kalmak ya da
çatışmaların çözümünde yanlış stratejiler uygulamak var olan çatışmaların büyüyerek hem
öğrenci için hem de okul idaresi için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Çatışma
anlam itibariyle olumsuz bir kavram gibi gelse de hem birey hem de örgütlerin gelişmesine
katkısı olabilir (Gray, 1986:473). Ancak yaşanan bu çatışma örgüte zarar vermemesi için
örgütün misyon ve vizyon hedeflerine uygun bir şekilde yönetilmesi ve çatışmadan çıkan
olumsuz sonuçların ve durumların çözümlenmesi gerekmektedir (Başaran, 1982:47).
M.Y.O.`lardaki eğitimin istenilen düzeyde olması ve amaçlarına ulaşabilmesi için günlük
hayatın bir parçası haline gelen olumlu ya da olumsuz çatışma türlerini ve nedenlerini tespit
ederek kişi ve örgütlerin yararına çevrilmesi gerekmektedir.
Bu çalışma ile öğrencileri yaşadıkları hangi tür çatışmalarda hangi tür çatışma çözüm
stratejilerinin uygulanması gerektiği konusunda yardımcı olabilmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
1. KİŞİLER ARASI ÇATIŞMA
Yaşantımızın önemli bir bölümü, sosyal ilişkiler ve karşılıklı iletişimin getirdiği etkileşim
içinde geçer. Bu etkileşim durumunda bireyler arasında birçok nedenden dolayı evde,
işyerinde, sokakta ve okulda çatışmalar ortaya çıkabilmektedir. Sadece insana özgü olmayan
çatışma kavramı tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için sürekli olarak çevreleri ile
mücadele etmek ve yeri geldiğinde çatışmak zorunda kalabilirler (Eren, 1998:445). İnsanların
ihtiyaçları ve kişilikleri birbirinden çok farklı olduklarından çatışmalar kaçınılmaz olabilir
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1065

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

(Tosi ve diğ., 1986:47). Mourer (1991)`e göre çatışma, iki yada daha fazla bireyin isteklerinin
birbirleriyle uyuşmaması durumunda ortaya çıkan bir anlaşmazlıktır (Akt. Korkulu, 1998).
Tjosvold (1989: 49), çatışmanın genel olarak bir kişinin engellenme, müdahale etme, tıkanma
ya da başka bir yolla bir başkasının davranışını engelleme veya daha az etkisiz bir hale
getrime süreci olduğunu belirtmektedir.
Yukarıdaki çeşitli tanımlar dikkate alındığında, çatışmanın temel öğelerinin uyumsuzluk,
anlaşmazlık, engelleme ve tercih problemlerinden oluştuğu görülmektedir. Bursalıoğlu`na
göre (1994:156), yaşantımızın her evresinde var olan çatışmalardan kaçabilmek mümkün
olmadığından bireyler çatışmaları anlamak zorundadırlar. M.Y.O.`daki eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin girdisi olan öğrencilerin bireysel, sosyal ve kültürel farklılıkları tartışmaları ve
çatışmaları kaçınılmaz hale getirebilmektedir.
Çatışmanın değişik yönlerini göz önünde bulundurarak çeşitli açılardan sınıflandırmak
mümkündür. Çatışmaya taraf olanlar açısından çatışma beşe ayrılabilir.
1- Kişisel Çatışma
2- Kişiler Arası Çatışma
3- Guruplar Arası Çatışma
4- Kişiler ve Gruplar Arası Çatışma
5- Örgütler Arası Çatışma
Bu çalışmanın konusu, bireyler arası çatışma ve çatışma çözüm stratejileri olduğu için
çalışmada kişiler arasındaki çatışmalar ele alınmıştır. Kişiler arasındaki çatışmalar aile
bireyleri arasında, arkadaşlar arasında ya da birbirine yabancı kişiler arasında olabilir.
2. ÇATIŞMA ÇÖZÜM STRATEJİLERİ
Örgütsel çatışmaları yönetme ve çözme birbirini basamaklardan oluşan bir dizi çalışma ile
gerçekleşebilir. Çatışmaların yönetimi ve çözümünde farklı basamaklandırmalar yapılmakla
birlikte, genel olarak çatışmanın örgüt amaçlarına katkıda bulunabilecek şekilde yönetmeyi
düşünen bir yöneticinin sırasıyla aşağıdaki dört basamağı yerine getirmesinin gerektiği
söylenebilir (Koçel, 2001:541).
1- Var olan çatışmanın teşhisi,
2- Bu çatışmaya neden olan faktörlerin araştırılması,
3- Çatışmanın yönetim ve çözümünde alternatiflerin belirlenerek birinin uygulanması,
4- Çatışmanın ve nedenlerinin ortadan kalkıp kalkmadığının sonucunun izlenmesi.
Literatürde çatışma yönetim stratejileri ile ilişkili birçok kuram geliştirilmiştir. Bu kuramlar
genel olarak çatışma çözüm stratejilerini beş boyut altında ele aldıkları görülmüştür. Bu
çözüm stratejileri; Problem Çözme (Bütünleştirme), Üstünlük Kurma, (Hükmetme), Ödün
Verme (Uzlaşma), Kaçınma ve İtaat Etme (Uyma)” şeklinde sıralanabilir.
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2.1. Bütünleştirme: Bu strateji problem çözme olarak da adlandırılmaktadır. Karşılıklı
fikirlerin ve farklılıkların dikkate alındığı yaratıcı çözümler üreterek problemi çözmeye
dayanmaktadır. Her iki taraf da çatışmaları çözebilecek fikirler üretmek için çaba sarf
etmelidirler (Karip, 2010:64).
2.2. Uyma: Ödün vermek olarak da bilinen bu yöntemde daha çok kendinden başkasını
dikkate alan, karşısındakinin endişelerini gidermek adına farklıkları görmezlikten gelerek
karşı tarafın tatmin olacağı bir çözümde uzlaşmak daha uygun görülmektedir (Karip, 2010:6566).
2.3. Hükmetme: Bu yöntem de bireyler karşısındaki kişinin neyine mal olursa olsun kendi
istek ve arzularını gerçekleştirmekten başka bir şey düşünmezler. Gerekirse kazanmak için
karşı taraf üzerinde baskı kurabilirler ve bundan da büyük haz duyabilirler ( Gümüşeli,
2001:531-548).
2.4. Kaçınma: Kendini ve başkalarını daha az dikkate alan bu stratejide karşılaşılan çatışmayı
görmezlikten gelme veya geri çekilme şeklinde ifade edilebilir (Rahim, 2002:206-235).
2.5. Uzlaşma: Karşılıklı ödün verme şeklinde de ifade edilen uzlaşmada, taraflar çözüm için
bazı şeylerden ödün vererek kullanılan bir çatışma çözüm stratejisidir (Karip, 2010:61).
Rahim (2002), bu çatışma çözüm stratejilerinden hangisinin daha uygun olduğunun
belirlenmesinde üç temel ölçütün kullanılması gerekli olduğunu ifade etmektedir. Bunlar;
1- stratejinin örgütün etkinliğine olan katkısı,
2- toplumsal ihtiyaçların karşılanmasındaki katkısı,
3- örgüt bireylerinin etik ve moral ihtiyaçlarının karşılamaya etkisi (Karip, 2010:66-70).
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli
Bu çalışmamızın amacı ara eleman yetiştiren M.Y.O.`daki öğrencilerin yaşamış olduğu
çatışmaların nedenlerini tespit etmek ve bu yaşanan çatışmalarda akademisyen ve idari
personellerin uyguladıkları çözüm stratejilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bireyler
arası yaşanan çatışmalar ve uygulanan çözüm stratejilerini belirlemek amacıyla önerilen
model ve değişkenler arası ilişkiler aşağıdaki Şekil 1.`de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi:
Bu araştırmanın evreni Iğdır Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Iğdır M.Y.O.`nun
öğrencileri ile akademik ve idari personelleri oluşturmaktadır. Örnek büyüklüğü öğrenciler
için 300 olarak hesaplanmış, akademisyenler için yüksekokulda görev yapan 28 akademisyen
ve idari personelin tamamına anket uygulanmıştır. Dağıtılan anket formlarından öğrencilerden
295 adeti, akademisyen ve idari personele dağıtılanlardan 27`si geri dönmüştür. Öğrenci
anketlerinin 15`i, akademisyen ve idari personel anketlerinden 3`ü eksik ve hatalı olduğu için
değerlendirmeye alınmamıştır. Öğrencelere uygulana geçerli anket sayısı 280, akademisyen
ve idari personellere uygulanan geçerli anket sayısı 25`dir. Anketlerin geri dönüş oranı
öğrenci anketlerinde % 84, akademisyen ve idari personellerde ise % 96`dır.
3.3. Anket Formunun Niteliği:
Birinci bölümde, araştırma konusunun adı, amacı ve araştırmaya konu olan değişkenlerin
kavramsal tanımlamaları ile elde edilecek verilerin gizliliğine ilişkin açıklamalarla birlikte
öğrencilere ilişkin demografik değişkenler ile Seda Ünver`in “Çatışma ve Çatışma
Çözümleme Yaklaşımlarının İncelenmesi” adlı yayınlanmış tezindeki kullandığı 52 madde 3
alt boyuttan oluşan ölçeği kullanılmıştır. İkinci bölümde, akademik ve idari personellere
ilişkin demografik değişkenlere ile toplam 26 maddeden 5 alt boyuttan oluşan Rahim,
(1992:5-6), (ROCI,II)`in ölçeği kullanılmıştır.
3.4. Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Yöntemler:
Bu çalışmada verilerin analizi, IBM SPSS Statistics 20 paket programı ile adlandırılan
istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin kolay yorumlanabilmesi
için bulgular bölümünde tablolar oluşturulmuş, tartışma bölümünde de bu bulgular
yorumlanmıştır. Anketteki tüm ifadeler 5`li likert ölçeği çerçevesinde hazırlanmıştır.
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4. BULGULAR
4.1. Değişkenlerin güvenirliklerine ilişkin bulgular.
Tablo 1. Değişkenlerin güvenirlik sonuçları.
Faktörler

Cronbach's Alpha

ÇATIŞMA
Okul ve Okul Yönetimi
Akademisyen ve İdari Personel
Kendiniz ve Diğerleri
ÇATIŞMA ÇÖZÜM STRATEJİLERİ
Uyma
Uzlaşma
Hükmetme
Kaçınma
Bütünleştirme

,87
,81
.84
,85
,95
,82
,90
,96
,87
,93

Bu değerler, çatışma ve çatışma çözüm stratejileri ölçeği ve alt boyutları için eşik değer olan
,70 değerinin üzerindedir. Bu sonuçlar bu çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilir bir ölçek
olduğunu göstermektedir.
4.2. Öğrencilere ilişkin demografik bulgular:
Tablo 2. Öğrencilere ilişikin demografik bulgular.
ÖZELLİK
Bay
CİNSİYET
Bayan
20 yaş ve altı
21-30
YAŞ
31-40
41-50
1. Sınıf
SINIF
2.Sınıf
Okur yazar değil

FREKANS
190
90
48
218
10
4
191
89
114

%
67,9
32,1
17,1
77,9
3,6
1,4
68,2
31,8
40,7

Okur yazar
İlkokul
ANNE
ÖĞRENİM Ortaokul
DÜZEYİ Lise
Yüksekokul ve üzeri

31
92
23
13
7

11,1
32,9
8,2
4,6
2,5

Okur yazar değil
Okur yazar
BABA
İlkokul
ÖĞRENİM
Ortaokul
DÜZEYİ
Lise
Yüksekokul ve üzeri

31
47
80
45
52
25

11,1
16,8
28,6
16,1
18,6
8,9

ÖZELLİK
Memur
Emekli
İşçi
ANNE
MESLEK
İşsiz
Ev Hanımı
Diğeri
Memur
Emekli
İşçi
BABA
MESLEK
İşsiz
Ev Hanımı
Diğeri
0-1603 TL
AİLE GELİR
DÜZEYİ

DİSİPLİN
CEZASI

1604-2000 TL
2001-3500 TL
3501 TL ve üzeri
Disiplin cezası aldım
Sözlü uyarı aldım
Yazılı uyarı aldım
Kınama cezası aldım
Daha üst disiplin
cezası aldım

FREKANS
5
10
6
3
254
2
44
73
40
59
29
35
108

%
1,8
3,6
2,1
1,1
90,7
0,7
15,7
26,1
14,3
21,1
10,4
12,5
38,6

113
45
14
235
26
9
4
6

40,4
16,1
5,0
83,9
9,3
3,2
1,4
2,1

Katılımcı öğrencilerin demografik dağılım bilgilerine ilişkin bulgular frekans analizinden
yararlanarak Tablo 2.`de sunulmuştur. Araştırmaya katılanların frekans olarak en yüksek
yüzdeye sahip olanlar; cinsiyet değişkeninde % 67,9`la baylar, yaş değişkeninde % 77,9`la
21-30 yaş arası, sınıf değişkeninde % 68,2 ile 1.sınıf, anne öğrenim düzeyi değişkeninde %
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32,9 ile ilkokul, baba öğrenim düzeyi değişkeni ile % 28,6 ile ilkokul, anne meslek değişkeni
ile % 90,7 ile ev hanımı, baba meslek değişkeni ile % 26,1 ile emekli, aile gelir düzeyi
değişkeni ile % 40,4 ile 1604-2000 TL arası, disiplin cezası değişkeni ile % 83,9 ile disiplin
cezası almadım gelmektedir.
4.3. Akademisyen ve İdari personele ilişkin demografik bulgular:
Tablo 3. Akademisyen ve İdari personele ilişkin demografik bulgular.
ÖZELLİK
YAŞ

CİNSİYET
BRANŞ

KIDEM

OKULDAKİ GÖREV
SÜRESİ

FREKANS
4
13
6
2
18
7
16
7
2
4
6
6
5
4
10
5
7
3

20 yaş altı
21-30
31-40
41-50
Bay
Bayan
Sosyal Bil.
Teknik Bil.
Diğer
0-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve üzeri
0-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl

%
16
52
24
8
72
28
64
28
8
16
24
24
20
16
40
20
28
12

Katılımcı akademisyen ve idari personelin demografik dağılım bilgilerine ilişkin bulgular
frekans analizinden yararlanarak Tablo 3.`te sunulmuştur. Araştırmaya katılanların frekans
olarak en yüksek yüzdeye sahip olanlar; yaş değişkeninde % 52 ile 21-30 yaş arası, cinsiyet
değişkeninde % 72 ile bay, branş değişkeninde %64 ile sosyal bilimler, kıdem değişkeni ile
%24 ile 6-10 yıl ve 11-15 yıl arası, okuldaki görev süresi yönünden % 40 ile 0-5 yıl
gelmektedir.
4.4. Öğrencilerin yaşadıkları çatışma türlerinin ortalama ve standart sapmaları.
Tablo 4. Öğrencilerin yaşadıkları çatışma türleri.
ÇATIŞMA TÜRLERİ

N

X

Ss

Önem
Sırası

Okul ve Okul Yönetimiyle

12

3,98

1,246

2

İdari ve Akademik Personelle

14

4,00

1,239

1

Kendi ve Diğerleriyle

26

3,68

1,180

3

Tabloda da görüldüğü gibi öğrenciler en çok idari ve akademik personellerle olan ilişkilerinde
çatışmalar yaşanmaktadır. Akademik ve idari personellerle yaşanan çatışmalara ilişkin
verdikleri cevaplarda en yüksek değer, “Akademisyen ve idari personelin öğrenciler arasında
ayrım yapması (X=4,52)” ile “öğrencilerin not ile tehdit edilmesi (X=4,43)” gelmektedir.
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4.5. Akademik Ve İdari Personellerin Çatışma Yönetim Stratejilerinden Aldıkları
Toplam Puanlara İlişkin Bulgular.
Tablo 5. Akademik Ve İdari Personellerin Çatışma Yönetim Stratejileri
ÇATIŞMA ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

N

X

Ss

Bütünleştirme
Uyma
Hükmetme
Kaçınma
Uzlaşma

25
25
25
25
25

4
2,971
3,110
2,773
3,860

0,950
1,001
1,194
1,232
0,937

Önem Sırası
1
4
3
5
2

Akademisyen ve idari personelin çatışma çözüm/yönetim stratejilerine ilişkin aldıkları
puanların ortalamalarına bakıldığında en sık kullanılan davranışın ortalama=4 ile
“bütünleştirme” boyutunda olduğunu, bunu sırasıyla uzlaşma, hükmetme, uyma ile kaçınma
stratejilerini izlediği görülmektedir.
4.6. Kontrol Değişkenlerine Göre Uygulanan Çatışma Çözüm Stratejileri.
 Akademisyen ve idari personelin uyguladıkları çözüm stratejilerinin cinsiyetine göre
bakıldığında:
Baylar sırayla= Bütünleştirme, Uzlaşma, Hükmetme, Uyma, Kaçınma
Bayanlar sırayla= Bütünleştirme, Uzlaşma, Uyma, Kaçınma, Hükmetme.
 Akademisyen ve idari personelin uyguladıkları çözüm stratejilerinin yaşına göre
bakıldığında:
Genç yaştaki Akademisyen ve idari personelin daha yaşlı Akademisyen ve idari personele
göre Uzlaşma stratejisini kullanmaktadır.
 Akademisyen ve idari personelin uyguladıkları çözüm stratejilerinin branşına göre
bakıldığında:
Teknik bilimlerdeki, Akademisyen ve idari personelin uzlaşma ve hükmetme,
Sosyal Bilimlerdeki,
uygulamaktadır.

Akademisyen

ve

idari

personelin

Bütünleştirme

startejisini

 Akademisyen ve idari personelin uyguladıkları çözüm stratejilerinin kıdemine göre
bakıldığında:
Kıdemleri arttıkça uzlaşma stratejisinden bütünleştirme stratejisine doğru kaydıkları
görülmektedir.

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1071

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

4.7. Çatışma Çözüm Stratejileri İle Kontrol Değişkenleri Arasındaki Korelasyon
Bulguları.
Tablo 6. Korelasyon katsayıları-Korelasyon matriksi.
1
1.Yaş

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2. Cinsiyet

-,189
,379
3. Branş
-,126
,547
4. Kıdem
,684**
,000
5.Görev Süresi
,334
,102
6. Bütünleştirme ,044
,833
7. Uyma
-,107
,609
8. Hükmetme
-,060
,776
9. Kaçınma
-,071
,735

1
-,151
,471
-,117
,578
,097
,646
-,027
,899
-,032
,880
-,301
,143
,067
,752

1
-,218
,295
-,370
,068
,302
,142
,241
,246
,088
,677
,172
,410

1
,631**
,001
-,239
,250
-,369
,069
-,210
,313
-,222
,285

1
-,529**
,007
-,487*
,014
,084
,691
-,150
,474

1
,747**
,000
,234
,260
,403*
,046

1
,315
,125
,406*
,044

1
,424*
,035

1

10. Uzlaşma

,061
,773

,093
,659

-,418**
,038

-,376
,064

,650**
,000

,651**
,000

,454*
,023

,157
,455

-,290
,159

1

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.
* Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

Tabloda görüldüğü gibi kaçınma ile bütünleştirme, uyma ile hükmetme arasında anlamlı ilişki
vardır (r=0,403, r=0,406, r0,424). Başka bir deyişle kaçınma çözüm stratejisini uygulayanlar
aynı zamanda bütünleştirme, uyma ve hükmetme stratejilerini uyguladıkları söylenebilir.
Görev süresi ile bütünleştirme(r=-,529) ve uyma (r=-,487) arasında negatif yönlü ve anlamlı
bir ilişki bulunmaktadır. Görev süresi arttıkça daha az bütünleştirme ya da uyma stratejisi
uygulandığı söylenebilir.
SONUÇLAR
 Öğrenciler, en çok okul yönetiminin öğrenciler ile ilgili bilgi ve duyuruları geç veya
eksik vermesinden rahatsız olmaktadırlar.
 Öğrenciler, en çok okul yönetiminin öğrencileri dikkate almamasından rahatsız
olmaktadırlar.
 Öğrenciler en
düşünmektedirler.

çok

okul

kurallarının

eşit

ve

adil

şekilde

uygulanmadığını

 Öğrenciler idarenin kendilerini sürekli ve yakın denetim altında tutmalarından rahatsız
olmaktadırlar.
 Öğrenciler kendileri ile ilgili alınan karalara katılamamaktan rahatsız olmaktadırlar.
 Öğrenciler en çok öğrenciler arasında ayrım yapılmasından, notla tehdit edilmesinden,
sürekli uyarılarda bulunmasından rahatsız olmaktadırlar.
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 Öğrenciler kendilerini okudukları bölüme ait olmadıklarını, yetersiz olduklarını
düşünmektedirler.
 Uygulanan çözüm stratejileri cinsiyete, yaşa, branşa, kıdeme ve görev süresine göre
farklılık göstermektedir.
ÖNERİLER
1- Öğrenciler ile ilgili alınan tüm kararlar otomasyon sistemi, sosyal medya ve dijital panolar
yardımıyla duyurulabilir,
2- Danışman hocalık görevi etkin bir şekilde uygulanarak öğrenciler ile etkili bir iletişim
kurulabilir,
3- Farklı illerden, bölgelerden ve kültürlerden gelen öğrencilere bölge ve kültürü hakkında
bilgiler verilerek önyargıları önlenebilir,
4- Öğrencilerin başarılarını değerlendirirken ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygun
şekilde değerlendirilebilir,
5- Öğrencilere, problem çözme, iletişim, kişisel gelişim, yapıcı ve alternatif davranışların
öğretildiği eğitim programları düzenlenebilir,
6- Akademisyenler ve idari personeller uzun süre aynı yerde görev yaptıkça karşılaşılan
sorunların çözümünde daha pasif davranmakta çözüm üretmemektedir. Bu nedenle belli
süreler dolduktan sonra akademisyenler ve idari personeller iş rotasyonuna tabi tutulabilirler.
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TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA AÇISINDAN ÖRGÜTLENME
(ORGANİZASYON) SORUNUNUN, HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE ANALİZİ:
IĞDIR ÖRNEĞİ
Ziraat Müh. Burhan ALPTEKİN
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü alptekin83.br@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kazım KARA
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi mkazim.kara@gmail.com
ÖZET
Bu çalışma Iğdır ilinde hayvancılık alanında üretim ve pazarlama açısından üreticilerin
organizasyonu sorununa çözüm bulmak üzere anket yoluyla üreticilerden elde edilen veriler
ışığında diskriminant analiz ve Khi-kare yöntemiyle yapılan değerlendirmeler doğrultusunda
çözümler üretilmesi amacıyla yürütülmüştür. Sivil toplum adına; tarım alanındaki mevcut
organizasyonlar (oda, dernek, kooperatif ve birlikler) hakkında yapılan uygulama üzerinde
küçük, orta ve büyük ölçekli 135 hayvancılık işletmelerinden üretim ve pazarlama
imkânlarının değerlendirilmesi kapsamında veriler elde edilmiştir. Tarımda üreticilerin
organizasyonu açısından yaşanan temel problemlere, İşletmelerin ölçeği ve benzeri konular
ile bu amaçla bizzat belirlenen kriterlere göre analiz edilmiştir.
Sonuçta üreticilerin üyesi oldukları kooperatif ya da birlik hakkında sahip olunan bilgi
seviyesine göre tabandan gelen bir örgütlenme biçimine ihtiyaç olduğu görüşü ağırlık
kazanmıştır. Öte yandan hayvan yetiştiricilerinin mevcut kooperatifler ve birlikler ile bankalar
ve mevcut destekler konusunda sahip oldukları olumsuz görüşe karşılık, tabandan gelen bir
örgütlenmeye ihtiyaç olduğu görüşünün ağırlık kazandığı da belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Diskriminant Analiz, Khi-kare, Hayvancılık, Üretim, Organizasyon,
Pazarlama
ABSTRACT
This study was carried out with the aim of finding solutions to the problem of the organization
of producers in terms of production and marketing in the field of livestock production in Iğdır
province in the light of the data obtained from the producers in accordance with the
discriminant analysis and Chi-square methods. On behalf of civil society; as part of existing
organizations (i.e. chambers, associations, cooperatives and unions) on agriculture, data were
collected from 135 small, medium and large scale animal husbandry enterprises on production
marketing opportunities. According to the fundamental problems experienced in the
organization of producers in agriculture, the discriminant analysis was applied to the data
obtained from the producers. The enterprises were analyzed by considering the problems
encountered in the agricultural organization, and taking into account the scale of the
enterprises and similar criteria determined for this purpose. As a matter of fact, the opinion
that there is a need for grassroots organization according to their knowledge levels about the
cooperative or union was gained importance. On the other hand, it is understood that
consideration that animal breeders who need a grassroots organization gained weight by
contrast with their negative views on existing cooperatives and unions with banks and current
supports.
Key words: Animal Husbandry, Discriminant Analysis, Chi-square, Marketing, Production,
Organization
GİRİŞ
Örgütlenme; bireylerin yaşadığı ortak sorunları çözmek üzere bir araya gelme ve mevcut
sorunları gidermeye yönelik adımlar atma çabasıdır.
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Ülkemizde tarımsal alanda birçok örgütlenme (tarım satış kooperatifleri, tarımsal üretici
birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, ziraatçılar derneği,
veterinerler odası, ziraat mühendisleri odası, ziraat odaları, koyun ve keçi birlikleri, damızlık
sığır yetiştiricileri birlikleri, arı yetiştiricileri birlikleri vb.) bulunmaktadır.
Türkiye sahip olduğu coğrafyada tarımla ilgili olarak, büyük bir potansiyele sahiptir. Toprak,
su, iklim özellikleri ve insan kaynağı açısından oldukça iyi durumda bulunan Türkiye,
bitkisel ve hayvansal üretim bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bütün bu
imkânlardan yeterince istifade edilebildiği söylenemez. Bunun en önemli sebebi de geçmiş
dönemlerden beri tarımda uygulanmakta olan politikalarının arz edilen düzeyin altında
olmasıdır. Tarımda genç nüfus giderek azalırken, üretimde de önemli düşüşler yaşanmıştır.
Aslında bu durumun ortaya çıkmasına neden olan en önemli faktör üreticinin tabandan
örgütlü bir yapıya sahip olmayışıdır. Yani çeşitli sorunlarla karşılaşan çiftçiler kendilerini bir
arada tutacak örgütlü bir yapıya sahip olmadıkları ve ortak sorunlara ortak çözümler
bulamadıkları için başka gelirler elde etme arayışıyla, ya şehirleri tercih edebilmekte ya da
üretimlerini daha az seviyeye indirebilmektedirler. Nitekim bu ciddi düşüşü tespit eden Tarım
ve Orman Bakanlığı buzağı desteği, küçükbaş hayvan desteği, genç çiftçi hibe desteği, suni
aşılama desteği vb. desteklerle çiftçilere yardımlarda bulunarak, ayrıca bitkisel alanda da
tarıma teşvik yönünde adımlar atarak köye dönüşlerin sağlanmasını amaçlamaktadır. Fakat bu
teşvikler, kısa vadede her ne kadar üreticinin sorunlarına çözüm vadetse de uzun vadede
üreticinin tabandan devlet destekli örgütlenmesinin sağlanmaması halinde maalesef istenen
sonuç elde edilemeyecek ve globalleşen dünyamız koşullarında üretici mevcut ve yeni
karşılaştığı sorunların üstesinden gelemeyecektir. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilen
destekler rakamsal olarak artırılmasına karşın büyükbaş hayvancılık desteklerine göre düşük
kalmıştır. Destekler girdi maliyetleri dikkate alınarak gözden geçirilmelidir.
Ballı (2015), yaptığı araştırmasında; Modern anlamda tarımsal kooperatifçilik, “Tarımsal
Kooperatifçilik Osmanlı-Türk Sosyoekonomik hayatında ortaya çıktığı günden bu yana
sayısal anlamda kayda değer bir gelişim gözlenmiş olmasına rağmen, tabandan gelen bir
örgütlenme hüviyetine kavuşmamıştır” tespitini yapmaktadır. Ballı ayrıca, “Tarımsal
Kooperatifler, özellikle 2000’li yıllardan itibaren bir tasfiye sürecine girmiştir.
Karlı ve ark. (2018) yaptığı bir çalışmada, “Türkiye’de tarım sektöründe yeterli sayıda üretici
örgütlenmesi olmasına rağmen, üreticiler düzeyinde olan bilgi eksikliği ve bilinç düzeyinin
düşüklüğü; üretici örgütlerine olan güvensizlik, örgütlerin üreticilerin sorunlarına çözüm
üretememesi, hem girdi hem ürün pazarlama hem de sosyal konularda etkin olamamaları ve
örgüt yöneticilerinin başarısızlığı nedeniyle istenilen başarı elde edilememektedir” ifadesine
yer verilmiştir.
Köroğlu (2003), yaptığı bir çalışmada “Türkiye’de tarım ürünleri üreticilerin mevcut yapı
içerisinde yenilikleri izleyebilecekleri, dayanışma içinde olabilecekleri ve haklarını
koruyabilecekleri güçlü bir örgütlenmeyi gerekli kılmaktadır. Türkiye'de tarım kesiminin
örgütlenmesinde, kooperatifler, ziraat odaları, birlikler, vakıflar ve dernekler ile tarıma hizmet
sunan kamu kuruluşları esas yapıyı oluşturmakta ancak bu oluşumlar, yapıları ve işlevleri
itibariyle tarım sektörümüzün gereksinimlerini karşılamakta çok yeterli olamamaktadır”
ifadesine yer vermiştir.
Kara et al. (2005), Van’da yaptıkları bir araştırmada, iki ayrı köyde Kırsal Kalkınma
Kooperatifi üyesi olan süt sığırı yetiştiricilerinin yaşları, kooperatife üye olma süreleri ve
üretim ile ilgili bazı parametreler, yetiştiricilerin eğitim seviyelerine göre önemli değişimler
gösterdiği anlaşılmıştır.
MATERYAL
Iğdır ilinde 2017 yılı verilerine göre Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine kayıtlı sığır
yetiştiriciliği yapan işletme sayısı 882; Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye
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işletme sayısı 2.485; Iğdır Süt Üreticileri Birliğine üye işletme sayısı 341; S. S. Karakuyu
Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye işletme sayısı 40; S. S. Halfeli Beldesi Tarımsal
Kalkınma Kooperatifine üye işletme sayısı 30; S. S. Bulakbaşı-Aktaş Köyleri Tarımsal
Kalkınma Kooperatifine üye işletme sayısı 56; S. S. Kerimbeyli Köyü Tarımsal Kalkınma
Kooperatifine üye işletme sayısı 50; S. S. Gaziler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye
işletme sayısı 51; S. S. Çalpala Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye işletme sayısı
17’dir. Bu işletmelerin faaliyet alanı küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğidir.
Bu amaçla 2018 yılında Ocak-Mart ayları arasında Basit Rastgele Örnekleme metodu ile
belirlenen 125 hayvancılık işletmesine 10 işletme daha eklenerek, 135 işletme sahibi ile yüz
yüze anket uygulanmıştır.
Üreticiye uygulanan ankette, başta hayvansal üretim olmak üzere tarımın tüm kollarıyla ilgili
sorular soruların yanında doğrudan örgütlenme ile ilgili sorular da yöneltilmiştir. Örgütlenme
ile ilgili soruların bir bölümü, Likert tipi sorulardır.
METOT
Iğdır ilinde 135 hayvancılık işletmesinde üretici ile yüz yüze yapılan anket yöntemiyle konu
kapsamında 89 adet soru yöneltilmiştir. Bu şekilde elde edilen veriler SPSS programına
girilerek (IBM SPSS Statistics 22.0), gerekli analizler yapılmıştır.
Iğdır ilinde hayvancılık işletmelerinden elde edilen veriler doğrultusunda diskriminant analizi
yöntemi kullanılarak, tarımsal üretim ve pazarlama açısından üreticilerin örgütlenme
sorununun çözülmesi amacıyla yürütülmüştür. Veriler Iğdır ili merkez, ilçe, belde ve
köylerinden edinilmiştir. Çalışmada 18 farklı likert tipi soru; Sulama birliklerinin tarıma
katkısı (X1), Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin tarıma katkısı (X2), Damızlık Koyun
Keçi Birliklerinin tarıma katkısı (X3), Arı Yetiştiricileri Birliğinin tarıma katkısı (X4),
Tarımsal Üretici Birliklerinin tarıma katkısı (X5), Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin tarıma
katkısı (X6), Hayvancılık Kooperatiflerinin tarıma katkısı (X7), Tarım Satış Kooperatiflerinin
tarıma katkısı (X8), Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarıma katkısı (X9), Pancar Ekicileri
Kooperatiflerinin tarıma katkısı (X10), Ziraat odalarının tarıma katkısı (X11), Tarımla ilgili
mesleki oda ve tarıma katkısı (X12), Devlet hisseli bankaların tarıma (üretim, pazarlama ve
eğitim) katkısı (X13), Mevcut tarım desteklerinin üretime katkısı (X14), Üreticilerin mevcut
örgütlenmedeki (organizasyon) rolü (X15), Ürünlerin pazarlamasında mevcut örgütlerin
(organizasyonların) rolü (X16), Üyesi olduğu kooperatif veya birliğin görevleri hakkında bilgi
seviyesi (X17) ve İhtiyaç duyulan gerekli eğitimi alabilme durumu (X18), olmak üzere, 135
hayvancılık işletmesinden veriler elde edildi. Bu verilerde çeşitli faktörlere göre ayırma
analizi uygulandı. Burada bizim varsayımımız, ayırt edici fonksiyonlardan elde edilen her
gruba ait 𝑛𝑖 birimlik olasılık örneklerinin alınması ve 𝑥𝑖 . . . . . . . . 𝑥𝑝 değişkenlerinin ölçülmesi.
Her bir grubun birden fazla değişkenin normal dağılımı 2.1 olarak ifade edildi.
𝑁𝑝 (𝑚𝑗 , Σ)
(2.1)
Diskriminant analizinin ilk basamağı, 2.2’de gösterilen x değişkenler vektörü gibi ayırma
fonksiyonlarının belirlenmesidir.
y=𝑎′𝑥
(2.2)
Matrisi gruplar arasında ve gruplar içinde çarpanları ve toplam kareler toplamı B ve W olarak
sırasıyla toplam karelerden ve çarpımlardan ifade edelim ki, 2.3 eşitliği haline gelir.
T=B+W
(2.3)
Buraya 4 yazılabilir.
V(B) = 𝑎′ 𝐵𝑎
V(W) = 𝑎′ 𝑊𝑎
(2.4)
Grupların en iyi diskriminantının anlamı, F istatistiklerinin değerini Y açısından maksimum
yapmaktır. Böylece, katsayılar 2.5 numaralı fonksiyonu maksimum yapmalıdır.
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𝑎′ 𝐵 𝑎

C = 𝑉 (𝑊) = 𝑎′ 𝑊𝑎

(2.5)

Fonksiyonların türevi, a'ya göre alınırsa ve sıfıra eşitlenirse 2.6 numaralı eşitlik elde edilir.
B𝑎 (𝑎′ 𝑊𝑎) = W𝑎 (𝑎′𝐵𝑎)
(2.6)
İki taraf da a'W'ya bölünürse bulunacaktı.
B𝑎 = cW𝑎
(2.7)
ve sonucu 2.8 numaralı eşitlik haline geldi.
(B - cW) 𝑎 = (𝑊 −1 B - cI) 𝑎 = 0
(2.8)
−1
Görüldüğü gibi burada problem, 𝑊 B matrisinin öz vektörünü bulmaktır. Bunlar, 2.9
numaralı denklemin öz değerinin en büyüğüdür ve maksimum fonksiyon verir.
|𝑊 −1 𝐵 − 𝜆𝐼| = 0
(2.9)
En büyük öz değer için eşleşen bir öz vektör, ayırma fonksiyonunun katsayısını
belirleyecektir. Her bir öz değer, tek bir öz vektöre karşılık gelir ve her biri, ayırt edici
işlevlerden birini tanımlar. Bu şekilde elde edilebilen ayırt edici işlevlerin sayısı, 𝑊 −1 B
matrisinin rankına eşittir. Bu sırayla gelince, p ve (g-1) 'den daha küçük bir değere denk gelir.
Kara et al., (2005) tarafından bildirildiğine göre, Diskriminant analizi, g≥2 gruplarını en iyi
şekilde ayıran doğrusal fonksiyonu bulmayı amaçlar. Ayrımcılık işlevleri, gözlemleri belirli
grupların birimleri üzerinde yapılan p değişkenlerinin doğrusal bileşenidir. Bu fonksiyonlar,
optimal grupları belirleyen değişkenler açısından yararlı olduğunu ilk defa Srivastava and
Carter (1983) ileri sürmüştür.
Diskriminant Analizi, X veri setindeki değişkenlerin iki veya daha fazla gerçek gruba
ayrılmasını sağlayabilmek amacıyla yararlanılan bir yöntemdir. Araştırmacının p tane özelliği
bilinen birimleri doğal ortamdaki gerçek gruplarına, optimal düzeyde atamasını sağlayacak
fonksiyonlar elde edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Çünkü hatalı sınıflandırma olasılığını en
aza indirgeyerek birimleri ait oldukları gruplara ayırır, ait oldukları ana kütleleri belirler
(Cangül, 2006
Bu çalışmada ayrıca, anket sorularına verilen kategorik cevaplar için hazırlanan iki yönlü
tablolarda Ki-kare yöntemi kullanılmıştır.
Khi-kare dağılımı Karl Pearson, sonsuz sayıda, aynı popülasyondan çekilmiş örneklerden; ∑
(f-f´)2 ̸ f´ formülü ile hesaplanan istatistiklerin aynı serbestlik dereceli khi-kare dağılımına
sahip olduğunu göstermiştir. Böylece söz konusu hipotez kontrol edilmiş olur. Burada, X2 = ∑
(f-f´)2 ̸ f´ formülündeki teorik frekansların (f´ lerin) hipoteze gore hesaplanacağı
anlaşılmaktadır (Düzgüneş ve ark., 1987).
BULGULAR ve TARTIŞMA
Üreticilerin örgütlenmesinde temel problemlere göre diskriminant analizi
Üreticilerin örgütlenmesi konusundaki temel problemler olarak yöneltilen soruya ait seçenekler;
Mevcut organizasyonların yeterliliği,
Mevcut organizasyonlara üyelik ve bu konuda eğitime ihtiyaç olduğu,
Tabandan gelen bir organizasyon biçimine ihtiyaç olduğu şeklindedir.
Burada diskriminant analizi, bu seçenekler esas alınarak yapılmıştır. Analiz sonucunda 2 diskriminant
fonksiyonu belirlenmiştir. Diskriminant fonksiyonlarına göre elde edilen yapı matrisi Çizelge 1’de
verilmiştir.
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Çizelge 1. Üreticinin üyesi olduğu kooperatif ya da birlik hakkında bilgi sahibi olma seviyesine ait
yapı matrisi
Fonksiyon
Üyesi olunan kooperatif veya birliğin görevleri hakkındaki bilgi durumu
Tarımla ilgili mesleki oda ve derneklerin tarıma katkısı
Ürünlerin pazarlamasında mevcut örgütlerin (organizasyonların) rolü
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin tarıma katkısı
Damızlık Koyun Keçi Birliklerinin tarıma katkısı
Mevcut tarım desteklerinin üretime katkısı
İhtiyaç duyulan eğitimi alabilme durumu
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin tarıma katkısı
Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarıma katkısı
Üreticilerin mevcut örgütlenmedeki (organizasyon) rolü
Hayvancılık Kooperatiflerinin tarıma katkısı
Sulama birliklerinin tarıma katkısı
Ziraat odalarının tarıma katkısı
Tarımsal Üretici Birliklerinin tarıma katkısı
Bankaların tarıma katkısı
Arı Yetiştiricileri Birliğinin tarıma katkısı
Tarım Satış Kooperatiflerinin tarıma katkısı

1
233*
,050*
046*
-,035*
-,027*
-,025*
,139
-,041
-,033
,139
,067
,024
,029
-,024
-,039
,041
,006

2
,121
-,050
-,024
-,020
,014
,013
,245*
,242*
-,191*
-,184*
-,137*
,092*
,089*
,077*
,069*
,062*
-,020*

Çizelgeye göre üreticinin üyesi olduğu kooperatif ya da birlik hakkında bilgi sahibi olma seviyesi esas
alınarak, üreticinin daha çok tabandan gelen bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğu görüşü ağırlık
kazanmıştır (0,23). Ayrıca üreticilerin ürünlerinin pazarlanmasında örgütlenmenin rolü hakkındaki
görüşüne göre de nispeten tabandan gelen bir örgütlenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ancak tarımsal
kalkınma kooperatifleri, sığır yetiştiricileri birliği, koyun ve keçi birlikleri, tarım kredi kooperatifleri
ile bankaların ve mevcut desteklerin tarıma katkısı ile ilgili sorularda üreticiler tabandan gelen
örgütlenme biçimi hakkında olumsuz görüş bildirmişlerdir.

Üreticilerin eğitim seviyesine göre diskriminant analizi
Örgütlenme konusunda likert ölçeğine göre üreticiye yöneltilen sorulara verilen
cevaplara göre üreticinin eğitim seviyesi için diskriminant analizi uygulanmıştır. Burada
eğitim düzeyleri; okuryazar, ilkokul-ortaokul, lise-üniversite şeklinde gruplandırılmıştır.
Analiz sonucunda diskriminant fonksiyonlarına göre elde edilen yapı matrisi Çizelge 2’ de
verilmiştir.
Çizelge 2. Üreticinin eğitim, birlikler, dernekler, kooperatifler ve mevcut organizasyonlar
hakkındaki görüşlere ait yapı matrisi

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin tarıma katkısı
İhtiyaç duyulan eğitimi alabilme durumu
Ürünlerin pazarlamasında mevcut örgütlerin (organizasyonların) rolü
Üyesi olunan kooperatif veya birliğin görevleri hakkındaki bilgi
Durumunuz
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Üreticilerin mevcut örgütlenmedeki (organizasyon) rolü
Tarımla ilgili mesleki oda ve derneklerin (Ziraatçılar
Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası, Veterinerler Odası vb.)
tarıma katkısı
Hayvancılık Kooperatiflerinin tarıma katkısı
Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin tarıma katkısı
Mevcut tarım desteklerinin üretime katkısı
Sulama birliklerinin tarıma katkısı
Bankaların tarıma katlısı
Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarıma katkısı
Damızlık Koyun Keçi Birliklerinin tarıma katkısı
Tarımsal Üretici Birliklerinin tarıma katkısı
Ziraat odalarının tarıma katkısı
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin tarıma katkısı
Tarım Satış Kooperatiflerinin tarıma katkısı
Arı Yetiştiricileri Birliğinin tarıma katkısı

,040

,181*

,045

,170*

,045
,025
,009
-,026
,031
,012
,039
,023
,031
,020
-,013
,010

,157*
,111*
-,096*
,083*
-,080*
-,077*
-,068*
-,047*
,046*
-,041*
-,041*
-,019*

Çizelgeye göre üreticiye yöneltilen, “gerekli eğitimi alabiliyor musunuz” sorusu ile üreticinin
eğitim düzeyi arasında aynı yönde ve yüksek bir ilişki (0,52) bulunmuştur. “ürünlerin
pazarlanmasında örgütlenmenin rolü” sorusu ile üreticinin eğitim düzeyi arasında ters yönde
(negatif) bir ilişki (-0,32) bulunmuştur. Üreticinin üyesi olduğu kooperatif ya da birlik
hakkında bilgi” seviyesinin, üreticinin eğitim seviyesine göre arttığı görülmektedir. Aynı
şekilde “üreticilerin mevcut örgütlenmedeki rolü”, “mesleki oda ve derneklerin katkısı”,
“hayvancılık kooperatiflerinin katkısı” gibi sorulara verilen cevapların da üreticilerin eğitim
seviyesine bağlı olarak artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Öte yandan “mevcut tarım destekleri”,
“koyun ve keçi birlikleri” yanında tarımsal kalkınma kooperatifleri ve tarım satış
kooperatiflerinin üretime katkısı hakkındaki görüşlerin, üreticilerin eğitim seviyesine bağlı
olarak düşüş gösterdiği anlaşılmaktadır. Yani üreticinin eğitim seviyesi yükseldikçe, üretici
birlikler, kooperatifler ve tarımsal finans kuruluşlarının tarıma katkısı konusunda üreticilerin
olumsuz görüş bildirme eğiliminde oldukları anlaşılmaktadır.
Üreticilerin hayvanlarını pazarlama durumuna göre diskriminant analizi
Üreticilerin örgütlenmesi ile ilgili üreticiye yöneltilen likert tipi sorulara verilen cevaplar için
küçük ve büyükbaş hayvanların et olarak değerlendirilmesine göre diskriminant analizi
yapılmıştır.
Hayvanların pazarlanması konusunda yöneltilen soruya ait seçenekler;
Kasap, Kurbanlık, Şirketler, Pazarlamıyorum şeklindedir.
Analiz sonucunda üç diskriminant fonksiyonları belirlenmiş ve bu fonksiyonlara göre elde
edilen yapı matrisi alttaki gibidir.
Çizelge 3. Üreticinin eğitim seviyesine göre hayvanlarını pazarlama durumlarına ait
yapı matrisi

Gerekli eğitimi alınabiliyor mu
Ürünlerin pazarlanmasında örgütlerin rolü
Mevcut tarım desteklerin katkısı
Koyun keçi birliklerinin katkısı
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2
-,218
,242
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,188

3
-,030
-,010
-,068
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Sulama birliklerinin tarıma katkısı
Tarım kredi koop. Katkısı
Üyesi olduğu koop. birlik hakkındaki bilgi
Üreticilerin mevcut örgütlenmedeki rolü
Pancar ekici koop. Katkısı
Tarımla ilgili mesleki oda ve derneklerin katkısı
Hayvancılık kop. Katkısı
Tarımsal kalkınma koop. Katkısı
Arı yetiştirici birliklerinin katkısı
Ziraat odalarının katkısı
Sığır yetiştiricileri birliğinin katkısı
Bankaların katkısı
Tarımsal üretici birliklerinin katkısı
Tarım satış koop. Katkısı

,190*
,166*
-,044
-,175
,045
,151
,156
,076
,104
-,007
-,002
,063
,070
,036

2018

-,157
,161
-,546*
-,250*
,199*
,034
,109
-,110
-,006
-,149
-,225
,105
-,122
,062

-,125
-,031
,153
-,111
-,069
-,442*
-,434*
-,401*
-,314*
-,281*
-,255*
,230*
-,188*
-,138*

Çizelge 3’e göre çiftçilik için gerekli olan eğitiminde yetersiz olan üreticilerin, hayvanlarını
da pazarlamadıkları anlaşılmaktadır. Bununla ilgili korelasyon değeri ise 0,465 olarak
çıkmıştır. Öte yandan hayvanların pazarlanmasında örgütlerin rolü hakkındaki görüşünde
düşüş olan üreticilerin, hayvanlarını pazarlamama eğiliminde oldukları da anlaşılmaktadır.
Mevcut tarım desteklerinin üretime katkısı hakkında en alt seviyede görüş bildiren üreticilerin
de hayvanlarını pazarlamadıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca koyun-keçi birliklerinin, sulama
birliklerinin, bankaların, tarım kredi kooperatiflerinin ve pancar ekicileri kooperatiflerinin
üretime katkısı hakkında olumlu görüş bildiren üreticilerin, hayvanlarını kırmızı et olarak
şirketlere verdikleri ya da hiç pazarlamadıkları anlaşılmaktadır. Üreticilerin örgütlenmedeki
rolü hakkındaki bilgi düzeyi en alt seviyede olan üreticilerin de hayvanlarını pazarlamadıkları
anlaşılmaktadır. Tarımla ilgili mesleki oda ve derneklerin; ziraat odalarının, hayvancılık
kooperatiflerinin, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin, arı yetiştiriciliği birliklerinin, sığır
yetiştiricileri birliklerinin ve tarım satış kooperatiflerinin üretime katkısı açısından olumsuz
görüş bildiren üreticilerin, hayvanlarını daha çok kasaba verdikleri ya da kurbanlık olarak
pazarladıkları anlaşılmaktadır.
Üreticilerin sahip oldukları arazi büyüklüğüne göre diskriminant analizi
Üreticilerin sahip oldukları arazi büyüklüğüne göre likert tipi veriler için diskriminant analizi
yapılmıştır.
Çizelge 4. Üreticilerin sahip oldukları arazi büyüklüğüne göre likert tipi veriler için yapı
matrisi
Fonksiyon
1
Gerekli eğitimi alabilme
Üyesi olunan koop. birlik hakkında bilgi sahibi olma
Mevcur tarım desleklerin tarıma katkısı
Tarım satış koop. tarıma katkısı
Sığır yetiştiricileri birliğinin tarıma katkısı

2

-,434

*

-,341

-,166

*

-,027

,052

*

,017

-,035

*

-,027

-,025

*

-,024

*

Üreticilerin mevcut örgütlenmedeki rolü

,019

Ürünlerin pazarlanmasında örgütlerin rolü

,153

,452*

Sulama birliklerinin tarıma katkısı

-,002

-,079*
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Ziraat odalarının tarıma katkısı

,018

,065*

Bankaların tarıma katkısı

,004

,058*

Tarımsal üretici birliklerinin tarıma katkısı

-,036

,046*

Koyun keçi birliklerinin tarıma katkısı

,012

,040*

Tarımla ilgili mesleki oda ve derneklerin tarıma katkısı

,000

,035*

Hayvancılık koop. tarıma katkısı

,004

,035*

Tarım kredi koop. tarıma katkısı

,008

-,028*

Arı yetiştirici birliklerinin tarıma katkısı

-,002

,026*

Pancar ekici koop. tarıma katkısı

-,009

,023*

Tarımsal kalkınma koop. tarıma katkısı

-,001

-,016*

Çizelge 4’de yer alan “gerekli eğitimi alabiliyormusunuz” sorusuna olumsuz (-0,434) şekilde
cevap veren üreticilerin daha çok büyük işletme sahibi kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Yani
fazla arazisi olan işletmeciler çifçilikle ilgili eğitim eksikliğinden söz etmektedirler. Aynı
şekilde üyesi oldukları kooperatif ya da birlik hakkındaki gerekli bilgiye sahip olma
konusunda olumsuz görüş bildiren üreticiler de büyük işletmelerdir. Öte yandan ürünlerin
pazarlanmasında örgütlerin rolü hakkında olumlu görüş (0,452) bildiren üreticilerin de fazla
arazi sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca tarım satış kooperatifinin, sığır yetiştiricileri
birliği, sulama birlikleri, tarım kredi kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin,
tarıma katkısı hakkında olumsuz görüş bildiren üreticilerin de büyük işletme sahibi kimseler
olduğu anlaşılmaktadır.
Üreticilerin gelir durumlarına göre diskriminant analizi
Üreticilere ait gelir gruplarına göre likert tipi sorulara verilen puanlamalara ait diskriminant
analizi yapılmıştır. Bu analizde belirlenen diskriminant fonksiyonlarına ait kanonik
korelasyon değerleri 0,979 ve 0,818 olarak bulunmuş ve bunlara ait anlamlılık değerleri de
p1=0,275 ve p2=0,824 olarak bulunmuştur. Analiz sonucunda belirlenen yapı matrisi Çizelge
5’de verilmiştir.
Çizelge 5. Üreticilerin sahip oldukları gelir miktarına göre likert tipi veriler için yapı matrisi

Üreticilerin mevcut örgütlenmedeki rolü
Üyesi olunan kooperatif ya da birlik hakkında bilgi sahibi olma
Ziraat odalarının tarıma katkısı
Hayvancılık kooperatiflerinin tarıma katkısı
Mevcut tarım desteklerinin tarıma katkısı
Tarımla ilgili mesleki oda ve derneklerin tarıma katkısı
Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin tarıma katkısı
Ürünlerin pazarlanmasında örgütlerin rolü
Tarım satış kooperatiflerinin tarıma katkısı
Arı yetiştirici birliklerinin tarıma katkısı
Sığır yetiştiricileri birliğinin tarıma katkısı
Bankaların tarıma katkısı
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Fonksiyon
1
2
*
-,339
,223
*
-,331
,032
*
,204
,171
,086
,229*
,086
,229*
,079
,209*
,036
,197*
-,014
-,183*
-,045
,148*
,053
,140*
-,001
,109*
,032
-,104*
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Sulama birliklerinin tarıma katkısı
Pancar ekici kooperatiflerinin tarıma katkısı
Koyun keçi birliklerinin tarıma katkısı
Tarımsal üretici birliklerinin tarıma katkısı
Tarım kredi kooperatiflerinin tarıma katkısı

2018

-,014
,035
,011
,058
,009

,097*
,094*
-,092*
-,078*
,025*

Bu çizelgede “üreticilerin mevcut örgütlenmedeki rolü” sorusuna olumsuz görüş bildiren
üreticilerin, yüksek gelir düzeyine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Aynı şekilde üyesi
oldukları kooperatif ya da birlik hakkında bilgi sahibi olma hususunda da olumsuz görüş
bildiren üreticilerin, yüksek gelir düzeyine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bankaların,
koyun ve keçi birlikleri ile tarımsal üretici birliklerinin, tarımsal faaliyetlere katkısı hakkında
olumsuz görüş bildiren üreticilerin, yüksek gelir düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Öte
yandan ziraat odaları, hayvancılık kooperatifleri, tarımla ilgili mesleki oda ve dernekleri,
tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, arı yetiştiricileri birlikleri, sığır
yetiştiricileri birlikleri, sulama birlikleri, pancar ekicileri kooperatifleri, tarım kredi
kooperatifleri ve tarım desteklerinin tarımsal faaliyetlere katkısı ile ilgili olumlu görüş
bildiren üreticilerin, yüksek gelir seviyesine sahip oldukları görülmektedir.
Üreticilerin hayvansal ürünlerini pazarlama şekline göre diskriminant analizi
Üreticilerin örgütlenmeleri ile ilgili likert tipi soruların hayvancılıkta ürünlerin pazarlanma şekline
göre diskriminant analizi yapılmıştır. Sonuçta ürünlerin pazarlanmasında örgütlerin rolü, tarım
destekleri, hayvancılık kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, arı yetiştiricileri birlikleri, tarımsal
kalkınma kooperatifleri, pancar ekicileri kooperatifi, sulama birliklerinin katkıları ve üreticilerin
mevcut örgütlenmedeki rolüne olumlu görüş bildiren üreticilerin, ürünlerini pazarlamadıkları
görülmektedir. Öte yandan gerekli eğitimi alamadıklarını, üyesi oldukları kooperatif ya da birlikler
hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve mevcut tarım destekleri hakkında da olumsuz görüş bildiren
üreticilerin, genellikle ürünlerini mandıralara ve kısmen bakkallara verdikleri anlaşılmaktadır.

Çizelge 6. Üreticilerin örgütlenmeleri ile ilgili likert tipi soruların hayvancılıkta ürünlerin
pazarlanma şekline göre yapı matrisi
Fonksiyon
1
Hayvancılık koop. tarıma katkısı

2

,157*

,002

*

Üreticilerin mevcut örgütlenmedeki rolü

,154

Sığır yetiştiricileri birliğinin tarıma katkısı

,104*

,035

*

,051

Tarımla ilgili mesleki oda ve derneklerin tarıma katkısı

,098

-,075

*

Koyun keçi birliklerinin tarıma katkısı

-,073

Tarım kredi koop. tarıma katkısı

,037*

,000

Gerekli eğitimi alabiliyor mu

-,101

-,764*

Ürünlerin pazarlanmasında örgütlerin rolü

,132

,483*

Üyesi olduğu koop. birlik hakkındaki bilgi

,336

-,372*

Mevcut tarım desteklerinin tarıma katkısı

-,081

,189*

Tarım satış koop. tarıma katkısı

-,052

,182*
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Arı yetiştirici birliklerinin tarıma katkısı

-,051

,177*

Tarımsal kalkınma koop. tarıma katkısı

,106

,127*

Pancar ekici koop. tarıma katkısı

-,034

,118*

Sulama birliklerinin tarıma katkısı

,019

,117*

Bankaların tarıma katkısı

-,061

-,110*

Ziraat odalarının katkısı

-,015

-,055*

Tarımsal üretici birliklerinin tarıma katkısı

-,013

,046*

Çift yönlü frekans dağılımları ve analizleri
Üreticilerin örgütlenmesindeki temel problemler ile hayvansal ürünlerin pazarlanması
durumu
Üreticilerin örgütlenmesi açısından tarımsal alanda faaliyet gösteren mevcut örgütlerin,
üretim ve pazarlama açısından yeterli olmadığını belirten büyükbaş ve küçükbaş hayvan
üreticilerinin %42,2 sinin ürünlerini pazarlamadıkları anlaşılmaktadır. Öte yandan tabandan
gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç olduğunu belirten üreticilerin %50 sinin de ürünlerini
pazarlamadığı görülmektedir. Yani mevcut örgütlerin yeterli olmadığını belirten üreticiler,
buna çözüm olarak üstten değil, tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç olduğunu
belirtmektedirler. Ayrıca süt ürünlerini mandıraya veren üreticilerin, %59,4 ü mevcut
örgütlerin yeterli olmadığını belirtirken, yine süt ürünlerini bakkal ya da markete veren
üreticilerin %66,7’si tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç olduğunu belirtmiş olup,
bu oldukça manidar bir bulgudur. Nitekim süt ürünlerini bakkal ya da markete verme
çabasında olan üreticilerin, aslında örgütlenerek ürünlerini toptan pazarlama yoluna gitmek
istedikleri anlaşılmaktadır.
Çizelge 7.Üreticilerin örgütlenmesi açısından temel probleme göre hayvansal ürünlerin pazarlanma
durumuna ait dağılım
Üreticilerin örgütlenmesi açısından temel
problem
Tarım alanında faaliyet gösteren mevcut
organizasyonlar, tarımsal üretim ve
pazarlama açısından yeterli değildir.

Hayvansal ürünlerin pazarlanması
Mandıraya
Bakkala
pazarlıyorum
markete
Pazarlamıyorum
19
7
19
42,2%
15,6%
42,2%
59,4%
25,9%
30,6%

Toplam
45
100,0%
37,2%

Tarım alanında üreticilerin birlik ve koop.
üye olmaları konusunda problem vardır ve
bu hususta eğitime ihtiyaç bulunmaktadır.

4
18,2%
12,5%

2
9,1%
7,4%

16
72,7%
25,8%

22
100,0%
18,2%

Tarım alanında tabandan gelen bir
organizasyon şekline ihtiyaç bulunmaktadır.

9
16,7%
28,1%

18
33,3%
66,7%

27
50,0%
43,5%

54
100,0%
44,6%

32
26,4%
100,0%

27
22,3%
100,0%

62
51,2%
100,0%

121
100,0%
100,0%

Toplam
P<0,01

Çiftlik gübresi kullanımının üreticilerin örgütlenme açısından duydukları temel
problemlere göre dağılımı
Çiftlik gübresi kullanımı ile üreticilerin örgütlenme açısından duydukları temel
problemler arasında çok anlamlı (p<0,01) ilişki bulunmuştur. Buna göre çiftlik gübresinin
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tamamını kendi arazimde değerlendiriyorum diyenlerin %58,7’si örgütlenme ile ilgili
problemler açısından; mevcut organizasyonların yeterli olmadığı şeklinde görüş
bildirmişlerdir. Çiftlik gübresini kendi arazisinde kullanan çiftçilerin %37’si örgütlenme ile
ilgili problemler açısından; tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç olduğunu
bildirmişlerdir. Yine çiftlik gübresinin tamamını tezek halinde yakıt olarak kullananların
%43,9’u, hem gübre hem de tezek halinde veya tamamını tezek halinde yakıt olarak kullanan
üreticilerin yaklaşık %44’ü tabandan gelen bir organizasyona ihtiyaç olduğunu bildirirken,
çiftlik gübresini kısmen de olsa arazide değerlendirenlerin %71,4’ü tabandan gelen bir
organizasyon şekline ihtiyaç olduğunu bildirmişlerdir.
Çizelge 8. Üreticilerin örgütlenmesi açısından temel problemlerin çiftlik gübresi kullanımına
göre dağılımı
Çiftlik gübresi
Üreticilerin örgütlenmesi
açısından temel problem

Tamamını

Kısmen

gübre olarak gübre olarak

Hem gübre
olarak arazide

Tamamını

hem de tezek

tezek olarak

Toplam

arazide

arazide

Tarım alanında faaliyet gösteren

27

2

olarak
11

10

50

mevcut organizasyonlar, tarımsal

54,0%

4,0%

22,0%

20,0%

100,0%

58,7%

14,3%

34,4%

24,4%

37,6%

2

2

7

13

24

koop. üye olmaları konusunda problem

8,3%

8,3%

29,2%

54,2%

100,0%

vardır ve bu hususta eğitime ihtiyaç

4,3%

14,3%

21,9%

31,7%

18,0%

17

10

14

18

59

organizasyon şekline ihtiyaç

28,8%

16,9%

23,7%

30,5%

100,0%

bulunmaktadır.

37,0%

71,4%

43,8%

43,9%

44,4%

46

14

32

41

133

34,6%

10,5%

24,1%

30,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

üretim ve pazarlama açısından yeterli
değildir.
Tarım alanında üreticilerin birlik ve

vardır.
Tarım alanında tabandan gelen bir

Toplam
P<0,01

Üreticilerin örgütlenmesi açısından temel problemlerin arazi kullanımına göre dağılımı
Mevcut organizasyonların tarımsal üretim ve pazarlama açısından yeterli olmadığı
görüşüne sahip olan üreticilerin %60,8’inin, çoğu da çok az arazi sahibi olmak üzere 50
dekardan az araziye sahip oldukları görülmektedir. Öte yandan üreticilerin birlik ve
kooperatiflere üye olmaları konusunda problem bulunduğu ve bu hususta eğitime ihtiyaç
olduğu görüşüne sahip olan üreticilerin de büyük çoğunluğunun (%91,3) çok az arazi sahibi
oldukları anlaşılmaktadır. Aynı şekilde tarımda tabandan gelen bir organizasyon şekline
ihtiyaç olduğu görüşüne sahip olan üreticilerin çoğunluğunun az arazi sahibi oldukları
görülmektedir. Nitekim çoğu çok az olmak üzere 50 dekardan daha az araziye sahip olan
üreticilerin %42,9’u tabandan gelen bir organizasyon şekline ihtiyaç olduğu görüşüne sahip
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bulunmaktadır. Mevcut organizasyonların tarımsal üretim ve pazarlama açısından yeterli
olmadığı görüşüne sahip olan 50 dekardan fazla arazi sahibi üreticilerin de büyük
çoğunluğunun tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç olduğu görüşüne sahip oldukları
anlaşılmaktadır.
Çizelge 9. Üreticilerin örgütlenmesi açısından temel problemlerin arazi kullanımına göre
dağılımı
Arazi
Üreticilerin örgütlenmesi açısından temel problem

Toplam

- 50

50 - 100

100 +

31

12

8

51

organizasyonlar, tarımsal üretim ve pazarlama

60,8%

23,5%

15,7%

100,0%

açısından yeterli değildir.

34,1%

48,0%

53,3%

38,9%

Tarım alanında üreticilerin birlik ve koop. üye olmaları

21

2

0

23

konusunda problem vardır ve bu hususta eğitime ihtiyaç

91,3%

8,7%

,0%

100,0%

bulunmaktadır.

23,1%

8,0%

,0%

17,6%

39

11

7

57

Tarım alanında tabandan gelen bir organizasyon şekline

68,4%

19,3%

12,3%

100,0%

ihtiyaç bulunmaktadır.

42,9%

44,0%

46,7%

43,5%

91

25

15

131

69,5%

19,1%

11,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tarım alanında faaliyet gösteren mevcut

Toplam

p=0,11

Üreticilerin Örgütlenmesi Açısından Temel Problemlerin Gelir Durumuna göre dağılımı
Örgütlenme konusunda temel problem olarak gördükleri mevcut örgütlenmelerin
tarımsal üretim ve pazarlama açısından yeterli olmadığı görüşüne sahip olan üreticilerin
%90’ının 3.000 TL.’den daha az gelire sahip oldukları anlaşılmaktadır. Aslında 1.500 TL.
’den az geliri olan üreticilerin %92,5’ i mevcut örgütlenmenin tarımsal üretim ve pazarlama
açısından yeterli olmadığı ve tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç bulunduğu
görüşüne sahip oldukları analaşılmaktadır. Bu oran 1.500-3.000 TL. arasında gelire sahip
üreticiler için %78,5 olarak belirlenmiştir. Yani mevcut organizasyonların tarımsal üretim ve
pazarlama açısından yeterli olmadığı ve tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç
bulunduğu görüşüne sahip üreticilerin daha çok 1.500 TL. ’den daha az gelire sahip bulunan
kişiler olduğu anlaşılmaktadır.
Çizelge 10. Üreticilerin örgütlenmesindeki temel problemlerin gelir durumlarına göre
dağılımı
Üreticilerin örgütlenmesi açısından temel
problem
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20

24

5

49

organizasyonlar, tarımsal üretim ve

40,8%

49,0%

10,2%

100,0%

pazarlama açısından yeterli değildir

50,0%

36,9%

25,0%

39,2%

3

14

6

23

13,0%

60,9%

26,1%

100,0%

7,5%

21,5%

30,0%

18,4%

17

27

9

53

Tarım alanında tabandan gelen bir

32,1%

50,9%

17,0%

100,0%

organizasyon şekline ihtiyaç bulunmaktadır

42,5%

41,5%

45,0%

42,4%

40

65

20

125

32,0%

52,0%

16,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tarım alanında faaliyet gösteren mevcut

Tarım alanında üreticilerin birlik ve koop.
üye olmaları konusunda problem vardı ve bu
hususta eğitime ihtiyaç vardır

Toplam
p=0,15

Üreticilerin Örgütlenmesi Açısından Temel Problemlerin Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı
Örgütlenme konusundaki temel problemler için mevcut organizasyonların tarımsal üretim ve
pazarlama açısından yeterli olmadığı görüşüne sahip olan üreticilerin %54,9’u ilkokul ya da
ortaokul mezunu kişiler olduğu görülmektedir. Öte yandan ilkokul ya da ortaokul mezunu
üreticilerin %82,3’ü mevcut organizasyonların tarımsal üretim ve pazarlama açısından yeterli
olmadığı ve tabandan gelen bir organizasyon şekline ihtiyaç bulunduğu görüşüne sahip
oldukları anlaşılmaktadır. Bu oran lise ve üniversite mezunu üreticilerde de hemen hemen
aynı seviyededir. Öte yandan okuryazar olan üreticiler mevcut organizasyonların tarımsal
üretim ve pazarlama açısından yeterli olmadığı görüşünü bildirirken, tabandan gelen bir
örgütlenme şekline ihtiyaç olduğu görüşünü bildiren üreticiler, daha üst eğitim gruplarından
daha düşük seviyede kalmıştır. Yani okuryazar olan üreticilerin önemli bir kısmı
organizasyondaki sorunu tespit etmişler ancak, tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç
olduğu şeklindeki çözüm önerisine katılımın düştüğü ortaya çıkmıştır.
Çizelge 11. Üreticilerin örgütlenmesi açısından temel problemlerin eğitim durumuna göre
dağılımı
Üreticilerin örgütlenmesi açısından temel
problem

Eğitim
İlkokul-

Lise-

Ortaokul

Üniversite

Toplam

13

28

10

51

organizasyonlar, tarımsal üretim ve

25,5%

54,9%

19,6%

100,0%

pazarlama açısından yeterli değildir.

54,2%

35,4%

31,3%

37,8%

Tarım alanında üreticilerin birlik ve

3

14

7

24

koop. üye olmaları

12,5%

58,3%

29,2%

100,0%

konusunda problem vardır ve bu hususta

12,5%

17,7%

21,9%

17,8%

8

37

15

60

13,3%

61,7%

25,0%

100,0%

Tarım alanında faaliyet gösteren mevcut

Okur-yazar

eğitime ihtiyaç vardır.
Tarım alanında tabandan gelen bir
organizasyon şekline ihtiyaç
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33,3%

46,8%

46,9%

44,4%

24

79

32

135

17,8%

58,5%

23,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p=0,45

SONUÇ VE ÖNERİLER
Üreticilerin örgütlenmesi konusunda temel problem olarak belirlenen hususlar dikkate
alınarak yapılan diskriminant analizi sonucunda daha çok tabandan gelen bir örgütlenmeye
ihtiyaç olduğu görüşü öne çıkmaktadır. Nitekim üreticilerin üyesi oldukları kooperatif ya da
birlikler hakkında sahip olunan bilgi seviyesine göre tabandan gelen örgütlenmeye ihtiyaç
olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Yani mevcut kooperatif ya da birlikler hakkında sahip
olunan bilgi seviyesi arttıkça üreticilerin tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç olduğu
görüşü ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında tarımsal kalkınma kooperatifleri, sığır
yetiştiricileri birlikleri, koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, tarım kredi kooperatifleri,
bankalar ve mevcut desteklerin tarıma katkısı ile ilgili görüşlerde ise mevcut örgütlenme
durumu hakkında olumsuz görüş ortaya çıkmaktadır. Buna göre hayvan yetiştiricilerinin,
mevcut kooperatifler ve birlikler ile bankalar ve mevcut destekler konusunda sahip oldukları
olumsuz görüşün yanında tabandan gelen bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğu görüşünün ağırlık
kazandığı söylenebilir.
Üreticilerin eğitim seviyesine bağlı olarak da tarımda örgütlenmenin rolü hakkında olumsuz
görüş olduğu anlaşılmaktadır. Yani üreticilerin eğitim düzeyi arttıkça ürünlerin
pazarlanmasında örgütlenmenin rolü ile ilgili olumsuz görüş olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bunun yanında mevcut tarım destekleri, koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, tarımsal
kalkınma kooperatifleri ve tarım satış kooperatiflerinin üretime katkısı hakkındaki görüşlerin,
eğitim seviyesine bağlı olarak düşüş göstermesi, mevcut kooperatif ve birliklerin hâlihazırdaki
durumlarını açıkça ortaya koymaktadır.
Üreticilerin hayvanlarını pazarlaması konusunda yapılan diskriminant analizine göre çiftçilik
için gerekli olan eğitim konusunda olumsuz görüş bildiren üreticilerin, hayvanlarını
pazarlamadıkları anlaşılmaktadır. Nitekim hayvansal ürünlerin pazarlanmasında örgütlerin
rolü hakkındaki görüşe bağlı olarak da üreticilerin hayvanlarını pazarlamama eğiliminde
oldukları anlaşılmaktadır. Bunun yanında örgütlenmedeki bilgi seviyesi düşük olan
üreticilerin de hayvanlarını pazarlamadıkları görülmektedir. Nitekim mevcut kooperatif ve
birliklerin üretime katkısı hakkında olumsuz görüş bildiren üreticilerin, hayvanlarını daha
çok kasaba verdikleri ya da kurbanlık olarak pazarladıkları anlaşılmaktadır.
Üreticilerin sahip oldukları arazi miktarı arttıkça, çiftçilik için gerekli eğitimi alma konusunda
olumsuz görüş bildirdikleri görülmektedir. Yani büyük işletme sahibi üreticiler, çiftçilik için
gerekli olan eğitimin yetersizliği konusunda ortak görüşe sahip bulunmaktadırlar. Nitekim
büyük işletme sahibi üreticilerin, üyesi oldukları kooperatif ya da birlik hakkında gerekli
bilgiye sahip olmadıkları görüşü ortaya çıkmıştır. Öte yandan ürünlerin pazarlanması
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konusunda örgütlenmenin rolü hakkında olumlu görüş bildiren üreticilerin de büyük işletme
sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca kooperatif ya da birliklerin tarıma katkısı hakkında
olumsuz görüş bildiren üreticilerin, yine büyük işletme sahibi oldukları görülmektedir.
Üreticilerin örgütlenmesindeki temel problemler ile çiftlik gübresi kullanım şekli iki yönlü
tablo halinde analiz edilmiştir. Buna göre çiftlik gübresini kendi arazisinde kullanan çiftçilerin
bir kısmı tabandan gelen örgütlenme şekline ihtiyaç olduğunu bildirmişlerdir. Yine çiftlik
gübresinin tamamını yakıt olarak kullananlar ile hem gübre hem tezek halinde ya da tamamını
tezek halinde yakıt olarak kullanan üreticilerin bir kısmı tabandan gelen örgütlenmeye ihtiyaç
olduğunu bildirirlerken, çiftlik gübresini kısmen de olsa kendi arazisinde değerlendirenlerin
büyük bir kısmı tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç olduğunu bildirmişlerdir. Yani
kısmen de olsa çiftlik gübresini kendi arazisinde değerlendiren üreticilerin, bu gübreyi yakıt
olarak kullanan üreticilere göre daha bilinçli oldukları ve tabandan gelen yeni bir örgütlenme
şekline ihtiyaç duydukları söylenebilir.
Üreticilerin örgütlenmesindeki temel problemlerin arazi kullanımına göre iki yönlü tablo
halinde yapılan analiz sonucunda; mevcut organizasyonların tarımsal üretim ve pazarlama
açısından yeterli olmadığı görüşüne sahip olan üreticilerin önemli bir kısmının sahip oldukları
arazi bakımından küçük işletme durumunda oldukları anlaşılmaktadır. Yine tarımda tabandan
gelen bir örgütlenme şekilline ihtiyaç olduğu görüşüne sahip üreticilerin çoğunluğunun küçük
işletme durumunda oldukları görülmektedir. Öte yandan mevcut örgütlenmenin tarımsal
üretim ve pazarlama açısından yeterli olmadığı görüşüne sahip olan orta ya da büyük işletme
sahibi üreticilerin büyük çoğunluğunun da tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç
duydukları anlaşılmaktadır.
Üreticilerin örgütlenmesindeki temel problemler ile gelir durumlarına ait iki yönlü tablo
halinde yapılan analiz sonucunda, örgütlenme konusunda bir temel problem olarak görülen;
mevcut örgütlerin tarımsal üretim ve pazarlama açısından yeterli olmadığı görüşüne sahip
üreticilerin büyük çoğunluğunun orta gelir düzeyinin altında oldukları anlaşılmaktadır. Düşük
gelir düzeyine sahip üreticilerin de büyük çoğunluğu mevcut örgütlerin tarımsal üretim ve
pazarlama açısından yeterli olmadığı ve tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç
bulunduğu görüşüne sahip oldukları anlaşılmaktadır. Yani mevcut örgütlerin tarımsal üretim
ve pazarlama açısından yeterli olmadığı ve tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç
bulunduğu görüşüne sahip olanların daha çok düşük gelirli üreticiler olduğu ortaya çıkmıştır.
Üreticilerin örgütlenmesindeki temel problemler ile eğitim durumuna ait iki yönlü tablo
halinde yapılan analiz sonucunda; ilkokul ya da ortaokul mezunu üreticilerin büyük
çoğunluğu mevcut örgütlenmenin tarımsal üretim ve pazarlama açısından yeterli olmadığı ve
tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç bulunduğu görüşüne sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Ancak tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç olduğu görüşüne sahip
olan üreticilerin büyük çoğunlukla daha üst seviyede eğitime sahip oldukları anlaşılmıştır.
Üreticilerin örgütlenmesi konusunda temel problem olarak belirlenen hususlar dikkate
alınarak yapılan analizler sonucunda daha çok tabandan gelen bir örgütlenmeye ihtiyaç
olduğu görüşü ortaya çıkmış olup, tarımsal ürünlerin maliyetini düşürmek ve pazarlama
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sorununu da yerinde çözmek amacıyla tabandan gelen bir örgütlenme şekline ihtiyaç
duyulduğu aşikârdır. Yani üreticiler her türlü ihtiyaçlarını birlikte sağlayabilme ve ürünlerini
pazarlayabilme amacıyla bizzat kendileri örgütlenmeye ihtiyaç duymalı ve devlet de bu
konuda uygun ortamı ve imkânları sağlamalıdır.
Ballı (2015) tarafından yapılan çalışmada; “Tarımsal Kooperatifçilik Osmanlı-Türk
Sosyoekonomik hayatında ortaya çıktığı günden bu yana sayısal anlamda kayda değer bir
gelişim gözlenmiş olmasına rağmen, tabandan gelen bir örgütlenme hüviyetine
kavuşmamıştır” şeklindeki tespit, bu çalışmada yapılan analizler sonucunda teyit edilmiştir.
Karlı ve ark. (2018) tarafından yapılan çalışmada, “Türkiye’de tarım sektöründe yeterli sayıda
üretici örgütlenmesi olmasına rağmen, üreticiler düzeyinde olan bilgi eksikliği ve bilinç
düzeyinin düşüklüğü, üretici örgütlerine olan güvensizlik, örgütlerin üreticilerin sorunlarına
çözüm üretememesi ile girdi, ürün pazarlama ve sosyal konularda da etkin olamamaları ve
örgüt yöneticilerinin başarısızlığı nedeniyle istenilen başarı elde edilememektedir” görüşü
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada da, Karlı ve arkadaşlarının bulduğu hususlara benzer sonuçlar
ortaya çıkmıştır.
Aslında tarım üreticileri bizzat ihtiyaç duydukları sosyal ve kültürel konularda organize
olmayı başarabilmektedir. Ülkemiz bunun örnekleri ile doludur. Zaten tarihimizde de bu
tecrübe birikimi mevcuttur. Bu sosyal, kültürel ve geleneksel anlayışı üretime aksettirebilmek
açısından, uygun bir zeminin oluşturulması için devletimiz üreticilerin beklentilerini yerinde
tespit ederek, işlevsel düzenlemelere gitmeli ve üreticilerin beklentilerine uygun modelin
oluşmasının önünü açmalıdır. Ama asla hiçbir örgütlenme (organizasyon) biçimi üreticiye
dikte edilmemelidir. Aslında tarım il ve ilçe müdürlüklerince, tarım alanındaki ‘tabii toplum
önderleri’ vasıtasıyla, üreticilerin organize olabilmelerini sağlamak mümkündür. Bu konular,
iyi hazırlanmış ve yetkin kişilerin katılımlarıyla yapılacak bir ulusal kongrede ele alınmalıdır.
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ÖZET
Günümüzde dış etmenler ve yanlış yaşam biçiminden kaynaklanan çeşitli hastalıklarda önemli
oranda artışlar görülmektedir. Antioksidanlar bu hastalıkların önlenmesinde oynadıkları
rollerle dikkat çekmektedir. Antioksidanların, kanser, yaşlılık, otoimmün ve nörolojik
hastalıklara karşı önleyici, iyileştirici ve tedavi edici rolleri olduğu bilinmektedir. Çeşitli
olumsuzluklara sebep olduğu düşünülen serbest radikaller ve reaktif oksijen türlerinin (ROS),
ortaya çıkardığı oksidatif hasarlara da karşı antioksidanların önemli görevlerinin olduğu
bilinmektedir. Hücresel metabolizma sırasında oluşan hidroksil ve süperoksit radikali ile
hidrojen peroksit ve ROS artışını detoksifiye eden, antioksidanların yetersizliği sonucu,
oksidatif denge bozularak oksidatif stres oluşabilmektedir. Antioksidanlar, serbest radikallerin
sebep olduğu oksidatif stresin yok edilmesinde organizmalara yardımcı olan bileşiklerdir.
Antioksidanlardan özellikle bitkisel kaynaklı olanlar, çevre bilincinin arttığı ve sentetik
maddelerin etkilerinden uzak durulmaya çalışıldığı bu dönemde, oldukça önemli bir yer
edinmeye başlamıştır. Bitkilerin önemli bir kısmını oluşturan ve ekolojik tolerans açısından
tohumlu bitkilerden oldukça farklı olan briyofitler antioksidan içerikleri açısından da
azımsanmayacak derecede kıymetlidir. Bu bitkiler doğada taş üzeri, kaya üzeri, tamamen su
içerisinde ve su içerisindeki kaya üzerinde bulunabileceği gibi, ölü ve canlı ağaçların
gövdeleri ve dallarında, yarı saprofit olarak çürümekte olan organik maddeler üzerinde ve
nemin çok az olduğu kurak alanlarda yaşayabilirler. Ülkemizde briyofitler ile ilgili olan
çalışmalar genellikle briyofloristik amaçlı olup antioksidan içerikleri ile ilgili bu güne kadar
çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile Homalothecium sericeum
taksonunun antioksidan kapasiteleri belirlenerek, bu konuda yapılan çalışmalara bir ivme
kazandırıp, ileride yapılacak diğer çalışmalara temel oluşturulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Briyofit, H. sericeum, ROS.
ABSTRACT
Nowadays, there are significant increases in the number of diseases caused by external factors
and the wrong way of life. Antioxidants draw attention for their roles in the prevention of
these diseases. Antioxidants are known to have preventive, curative and therapeutic roles
against cancer, old age, autoimmune and neurological diseases. Antioxidants are also known
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to have important functions against oxidative damages of free radicals and reactive oxygen
species (ROS), which are thought to cause various negative effects. Oxidative stress may
occur by disrupting oxidative stability/balance due to the insufficiency of antioxidants that
detoxify hydrogen peroxide and ROS increase with hydroxyl and superoxide radicals during
cellular metabolism. Antioxidants are compounds that aid organisms in the elimination of
oxidative stress caused by free radicals. Antioxidants, especially those of plant origin, have
started to gain a very important place in this period when environmental awareness is
increased and the effects of synthetic substances are avoided. The briophytes, which
constitute an important part of the plants and which are quite different from the seed plants in
terms of ecological tolerance, are of considerable importance in terms of their antioxidant
content. These plants can live in the trunks and branches of the dead and living trees, on
decomposing organic substances as semi-saprophytes, and in dry areas where moisture is
minimal as well as they can be found on stone, on rock, completely in water and on the rock
in water in nature. In our country, the studies related to bryophytes are generally conducted
for bryofloristic purposes and there are few studies about antioxidant contents have been
reported so far. In this study, the antioxidant capacities of Homalothecium sericeum taxa were
determined and it was aimed to give some acceleration to the studies on this subject and to
form the basis for other future studies.
Keywords: Antioxidant, Bryophyte, H. sericeum, ROS.
GİRİŞ
Günümüzde dış etmenler ve yanlış yaşam biçiminden kaynaklı çeşitli hastalıklarda önemli
oranda artışlar görülmektedir. Antioksidanlar bu hastalıkların önlenmesinde oynadıkları
rollerle dikkat çekmektedir. Antioksidanların otoümmin hastalıklar, nörolojik hastalıklar,
kanser, yaşlılık ve diğer hastalıklara karşı önleyici, iyileştirici ve tedavi edici rolleri olduğu
bildirilmiştir (Ratnam ve ark. 2006). Hastalıklara sebep olduğu düşünülen serbest radikaller
ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) neden olduğu oksidatif hasara karşı antioksidanların
önemli bir rol oynadıkları vurgulanmıştır (Thomas ve ark. 2010). Hücresel metabolizma
sırasında ROS artışı ile onları detoksifiye eden, antioksidanların yetersizliği sonucu oksidatif
dengenin bozulması sonucu oksidatif stres oluşabilmektedir. Oksidatif stresteki artış
sonucunda oluşan reaktif oksijen türleri hücre içi lipit ve protein yapıların çift bağ içeren
gruplarına ve DNA’daki bazların çift bağlarına saldırır ve bir hidrojen atomu kopararak
zincirleme oksidasyon reaksiyonlarını başlatırlar. Sonuçta hücre içi lipit, protein ve DNA gibi
makromoleküller hasarlanarak hücre zedelenmesi veya hücre ölümü meydana gelir.
Antioksidanların vücuda alınımı bu nedenle bitki ve biyolojik sistemlerde doğal olarak
bulunan moleküllerin antioksidan içeriklerinin araştırılması önem kazanmıştır.
Serbest radikaller, bir ya da daha fazla eşlenmemiş elektrona sahip karasız yapılardır. Ayrıca,
hücrelerde endojen ya da eksojen kaynaklı olarak oluşan kısa ömürlü, düşük molekül
ağırlığına sahip çok etkin moleküllerdir. ROS ile oluşan serbest radikaller aerobik
organizmaların elektron taşıma zinciri ya da aktif fogositoz gibi metabolik yollarla devamlı
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oluşmakta olup, bu aşamada süperoksit anyon (O2-), hidrojen peroksit (H2O2), hidroksil
radikali (HO-), peroksil radikali (ROO), alkoksil radikali (RO-), hidroklorikasit (OHCl-) ve
peroksinitri (ONOO-) gibi ROS’lar da meydana gelebilmektedir (Okan ve ark., 2013).
Antioksidanlar, serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif stresin yok edilmesinde
organizmalara yardımcı olan bileşiklerdir. En fazla antioksidan kapasitesine sahip olan
bileşikler flavonlar, isoflavonlar, flavanoidler, antosiyaninler, kumarin lignanlar, kateşinler ve
isokateşinler (Agbar ve ark., 2008) iken en zengin doğal antioksidanlar alkoller, stibenler,
tokoferoller, tokotrienoller de zengin antioksidan içeriğine sahip olan olup genellikle bitkisel
kaynaklıdırlar (Ali ve ark., 2008). Bitkisel kaynaklı antioksidanlar, özellikle çevre bilincinin
arttığı ve sentez maddelerin etkilerinden uzak durulmaya çalışıldığı bu dönemde oldukça
önemli bir yer edinmeye başlamıştır.
Briyofitler, kuzey ve güney yamaçlarda, hem ılıman hem de tropikal bölgelerin çok nemli
iklimlerinde vejetasyonun bir parçasını oluştururlar. Orman ekosisteminde toprak üzerinde
halı şeklinde, parlak ve yeşil renkte, geniş turbalık alanlarda, tümsek ve çukurlar içinde, yeşil
kahverengi ve kırmızı renkte bulunurlar. Bununla birlikte doğada taş üzeri, kaya üzeri,
tamamen su içerisinde ve su içerisindeki kaya üzerinde bulunabileceği gibi, ölü ve canlı
ağaçların gövdeleri ve dallarında, yarı saprofit olarak çürümekte olan organik maddeler
üzerinde ve nemin çok az olduğu kurak alanlarda yaşayabilirler (Abay ve Kamer, 2010).
Ülkemizde briyofitler ile ilgili olan çalışmalar genellikle briyofloristik amaçlı olup
antioksidan içerikleri ile ilgili bu güne kadar herhangi bir çalışma yapılmamış olup yapılan bu
çalışma bir ilktir. Yapılan bu çalışma ile Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp
antioksidan kapasiteleri belirlenerek, bu konuda ileride yapılacak diğer çalışmalara temel
oluşturulması amaçlanmıştır.
MATERYAL
Bryophyta bölümü, Briyopsida sınıfı, Hypnales ordosunun, Brachytheciaceae familyasına ait
bir bitkidir. Homalothecium cinsinin ülkemizdeki 5 taksonundan biridir (Ros vd., 2013).
Homalothecium sericeum, epifitik olarak ağaç gövdelerinde ve taş, duvar, kaya yüzeyleri gibi
epilitik ortamlarda yayılış gösteren bazik ve kurak ortamlar ile açık alanları seven bir
taksondur. (Smith, 2004; Dierβen, 2001). Araştırma materyalleri Örümcek Ormanları
(Gümüşhane-Kürtün)’den toplanmıştır.
Örnek ekstraktının hazırlanması:
Örnekten 1gr tartılıp, 10 ml etanol eklenip homojenizatör ile parçalandıktan sonra santrifüj
edildi (5000rpm +4 oC). Santrifüj sonrası üst faz alınıp işlemler için kullanıldı.
DPPH Radikali Giderme Aktivitesinin Tayini
Homalothecium sericeum’ un serbest Radikal süpürme etkisi Shimada ve ark. nin modifiye
ettiği yöntemle değerlendirildi. Bunun için, 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikali
kullanıldı. Metod ekstraktın bir proton veya elektron verebilme yeteneğinin, mor renkli
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DPPH çözeltisinin rengini açması esasına dayanır. Reaksiyon karışımının absorbansının
düşmesi yüksek serbest radikal giderme aktivitesinin göstergesidir. Reaksiyon karışımı, 2.9
ml DPPH (1×10-4 M DPPH) ve çeşitli konsantrasyonlarda karşılık gelen numunenin 0.1
ml'sini içeren toplam 3 ml'lik bir hacme sahipti. Oda koşullarında karanlıkta 30 dakika
bekletildi ve 520 nm'de spektrofotometrik olarak ölçüldü. % DPPH radikali giderme aktivitesi
aşağıda verilen formül ile hesaplandı:
% DPPH Radikali Giderme Aktivitesi =

[1- (A

Ö:30/AK:30

]

) ×100

Aö30 : Kontrolün 30. dakikadaki absorbansı
Ak30 : Kontrolün 30. dakikadaki absorbansıdır.
ABTS Radikali Giderme Aktivitesi Tayini
ABTS•+ (2,2'-azino-bis (3-etilbenztiyazolin-6-sülfonik asit)) radikal giderme aktivitesi
Re ve ark. (Re ve ark., 1999) tanımladığı metoda göre uygulandı. ABTS•+ radikal çalışma
solüsyonu (7 Mm), 30 mg ABTS•+ radikal katyonunun, 2.46 mM K2S2O8 sulu çözeltisinin
içerisinde çözünmesiyle hazırlandı (12-16 saat inkübasyon). ABTS ölçüm solüsyonu
absorbans değeri 734 nm’de 0.700 ± 0.005 oluncaya kadar su ile seyreltildi. Homalothecium
sericeum’ un farklı parametreler uygulanarak hazırlanan ekstraktlarına gerekli seyreltme
işlemleri uygulandı Antioksidan aktivitesi belirlenecek olan örnek solüsyonunun belirli
miktarı ABTS çözeltisi ile son hacmi 2,5 mL tamamlanarak oda sıcaklığında 30 dakika
inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrası UV-VIS spektrofotometre cihazında 734 nm dalga
boyundaki absorbans değeri belirlendi. Elde edilen absorbans değerlerinden % süpürme
kapasitesi hesaplandı.
% süpürme kapasite = 1- [AÖ÷AK] x100
AÖ: Örneğin 30.dakikadaki absorbansı
AK: Kontrolün 30. dakikadaki absorbansı
®
Sonuçlar mg Trolox eşdeğeri antioksidan kapasitesi/ gr örnek olarak ifade edildi.
İndirgeme Gücü Tayini
İndirgeme gücü ölçümü, Oyaizu’in (Oyaizu, 1988) uyguladığı yöntemde gerekli
modifikasyonların yapılmasıyla belirlenmiştir. Homalothecium sericeum’ un farklı
parametreler uygulanarak elde edilen ekstraklarının gerekli seyretmelerinin ardından 50 µL’si,
375 µL ml 0.2 M fosfat tamponu (pH 6.6) ve 375 µL 1 % potasyum ferrisiyanür çözeltisiyle
hızlı bir şekilde karıştırıldı. Karışım su banyosunda 50°C ’de 20 dakika inkübasyona bırakıldı.
İnkübasyon sonrası 375 µL 10 % trikloroasetik asit (TCA) çözeltisi eklenerek reaksiyon
sonlandırıldı ve 6,000 rpm 10 dakika santifürüj edildi. Santifürüj sonrası ayrılan 200 µL
supernatant üzerine 25 µL 0.1 % FeCl3.6H2O çözeltisi ilave edildi. Renk oluşumunun
gözlendiği karışımın inkübasyonun (5 dk) ardından BioTek Eon C Mikroplate
spektrofotometre cihazında 700 nm dalga boyundaki absorbans değeri belirlendi.
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Sonuçlar mg Trolox® eşdeğeri antioksidan kapasitesi/ gr örnek olarak ifade edildi.
Analizler üç farklı örnek üzerinden paralel yürütülmüş ve verilerin aritmetik ortalaması ile
standart sapması hesaplanmıştır.
SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Bir maddenin ortamdaki serbest radikalleri giderme özelliği arttıkça o maddenin antioksidan
aktivitesi de artmaktadır. DPPH radikal giderme aktivitesi yöntemi doğal ekstrelerin
antioksidan kapasitesini belirlemede yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin
esası, antioksidan etkisiyle DPPH serbest radikaline proton transferi reaksiyonu sonucunda
absorbansın 520 nm’de azalmasına dayanmaktadır (Okan ve ark.,2013, Tekeli ve ark., 2008 ).
ABTS radikali giderme aktivitesi, ABTS radikal katyonunun absorbansının antioksidan
tarafından engellenmesi esasına dayanır. Maksimum absorbansı 734 nm’de gösteren bu yeşil
radikalin absorbans değeri, antioksidanlarla girdiği reaksiyon periyodu süresince
azalmaktadır. Deneylerde potasyum persülfat ile ABTS’nin oksidasyonu sonucunda üretilen
ABTS radikali hem lipofilik bileşenlerde hem de hidrofilik bileşenlerde kullanılabilir (Okan
ve ark., 2013; Orakçı, 2010).
Tablo 1. DPPH, ABTS, İndirgeme Gücü sonuçları

H. sericeum

DPPH

ABTS

İNDİRGEME GÜCÜ

(mg trolaks/g kuru madde)

(mg trolaks/ g k.madde)

(mg trolaks/g k. madde)

0,1021±0,001

0,588±0,004

1,471±0,024

Sonuç olarak, Homalothecium sericeum bitkisinin doğal bir antioksidan kaynak olduğu tespit
edilmiştir. Bu durum briyofit türlerinin sentetik antioksidanlara alternatif doğal bir antioksidan
kaynak olabileceği fikrini giderek kuvvetlendirmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu sonuçlar ışığında, Homalothecium sericeum bitkisinin ekstresinin antioksidan özelliğe
sahip olduğu söylenebilir. Literatür araştırmaları sonucu Homalothecium sericeum’ a ait fazla
veriye ulaşılmadığından, bu çalışmanın antioksidan literatürüne katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca günümüzde, geleceğe yönelik sentetik antioksidanların yerini
alabilecek doğal antioksidan arayışları hızla sürmektedir. Bu tür çalışmalarla yüksek
antioksidan aktiviteye sahip bitki ekstreleri belirlenerek endüstriyel uygulamalara yönelik
devamlılığının sağlanması düşünülmektedir.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK
ALGILARININ İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Yunus TUNÇ
Iğdır Üniversitesi, yunustunc_49@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Adnan TAŞGIN
Atatürk Üniversitesi, adnantasgin@gmail.com
ÖZET
Yaşam boyunca insanlar birçok problem ile karşılaşmaktadır. Bir problem ile karşılaşan
bireyler, problemin çözümü için çaba sarf ederler. Problemi çözmek bir üst beceri türüdür. Bu
bakımdan bu beceriye yönelik algı önemli görülmektedir. Ayrıca bu becerinin çok erken
yaşlarda kazanılması, bireylerin yaşamlarının her döneminde karşılaşacağı problemlerin
üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, 6., 7. ve 8. sınıf
öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarının, cinsiyet, sınıf düzeyi, kardeş
sayısı, anne ve baba mesleği değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir.
Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitimöğretim yılı Iğdır ili merkezindeki ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre belirlenmiş
okullardaki 264 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak İnel
Ekici ve Balım (2013) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı”
ölçeği ve öğrencilerin demografik bilgilerini içeren bir form kullanılmıştır. Analizler
yapılmadan önce değişkenlerin dağılımlarının normalliği için normallik testi yapılmıştır.
Öğrencilerden elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistikler, bağımsız örneklemler
için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen
bulgulara göre, çalışmaya katılan öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algı
düzeylerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Bu algı düzeyinin cinsiyet, sınıf düzeyi, kardeş
sayısı, anne ve baba mesleği değişkenlerine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Problem Çözme, Problem Çözme Becerisi, Ortaokul Öğrencileri
ABSTRACT
People face many problems throughout life. Individuals experiencing a problem make
efforts to solve the problem. Solving the problem is a kind of upper skill. In this respect,
perception towards this skill is considered important. In addition, the acquisition of this skill
at very early ages will help individuals to overcome the problems they will face in every
period of their lives. The aim of this study is to examine whether the perceptions of 6 th, 7th
and 8th grade students towards problem solving skills differ according to gender, class level,
number of siblings, mother and father profession variables. Research is a study in the survey
model. The population of the study is composed of the 6th, 7th and 8th grade students of the
secondary school in the central of Iğdır province, which is educated in the 2017-2018
academic year. The sample of the study consisted of 264 secondary school students in schools
determined by the easily accessible sampling method. In this study, a form which includes the
“Perception of Problem Solving Skills” scale developed by İnel Ekici and Balım (2013) and
the demographic information of the students was used. The normality test was performed for
the normality of the distributions of the variables before the analysis was made. In the
analysis of the data obtained from the students, descriptive statistics, independent samples ttest and one-way analysis of variance (ANOVA) were used. According to the findings of the
study, it was observed that the level of perception of the students about the problem solving
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skills was at a good level. It was determined that this perception level did not differ according
to gender, class level, number of siblings, mother and father profession variables.
Keywords: Problem Solving, Problem Solving Skills, Secondary School Students
GİRİŞ
Birey, yaşamı boyunca toplum içerisinde başkalarıyla iletişim ve etkileşim halindedir.
Eğitim süresi boyunca da bu etkileşimi öğretmenleri ve akranları ile sürdürmektedir. Bu
etkileşim ve iletişim sürecinin, bireylerin hem akademik başarısına hem de toplumsal uyum
sürecine önemli katkısı bulunmaktadır. Hızlı bir şekilde gelişen bilgi toplumunun
gereklilikleri arasında nitelikli ve başarılı insanlar yetiştirebilecek eğitim sistemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı, eğitim sistemlerinin temel hedefleri bu doğrultuda
belirlenmelidir. Çağa uygun eğitim anlayışlarında; başarılı bir öğrencinin iletişim kurabilme,
akılcı, bilimsel ve mantıklı düşünebilme, araştırmacı ve üretici olabilme, teknolojiyi en üst
seviyelerde kullanabilme, bilgiyi üretici ve ürettiği bilgiyi paylaşabilme ve bunun yanında
problem çözme yeteneği gibi niteliklere sahip olması beklenmektedir (Biber ve Kutluca,
2013).
Bilgi çağına ait eğitim yaklaşımlarında, karşılaştığı problemlere çözümler üretebilen
bireyler yetiştirmenin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu tür yaklaşımlarda, eğitim sistemleri
yapılandırılırken, öğrencilerin öğrenme ortamlarında, karşılaştıkları problemlere çözüm bulma
becerilerinin geliştirilmesi nihai hedefler olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar teknolojik
gelişmeler bazı problemlerin çözümünü kolaylaştırmış olsa da bazı problemlerin çözülmesini
de zorlaştırmıştır (Kargın ve Özkan, 2016). Bilim ve teknolojideki bu gelişmelere ayak
uydurabilmek için bilgiyi üreten, eleştirel düşünen ve sorgulayan bireylere ihtiyaç
duyulmaktadır (Bergandy ve Davidson, 2009). Bundan dolayı, öğretim ortamlarında,
öğrencilerin problemler ile karşı karşıya bırakılmalarının, onların günlük yaşamlarındaki
problemleri çözmelerine yardımcı olunmasının yanında, bu problemleri çözme becerilerinin
geliştirilmesine de fayda sağlaması gerekmektedir (Kargın ve Özkan, 2016). Bu bilgiler
doğrultusunda, problem ve problem çözme kavramlarının açıklanması faydalı olacaktır.
İnsanoğlu geçmişten bugüne, hayatı boyunca beslenme, barınma ve hayatta kalma gibi
birçok problemle karşılaşmakta ve karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelerek yaşamlarını
sürdürmeye devam etmektedirler (Kuru ve Karabulut, 2009; Sağır, 2011; Tambychik ve
Meerah, 2010; Yavuz, Arslan ve Gülten, 2010). Bu bakımdan problem kavramının birden
fazla tanımı yapılmıştır. Bingham (2004), problemi bireyin, belli bir hedefe varmak için
topladığı bütün güçlerin karşısında duran engel olarak tanımlamaktadır. Yani birey bir amaç
doğrultusunda çaba harcıyorsa ve bu harcadığı çaba sırasında engellerle karşılaşıyorsa burada
problem kavramından bahsetmek mümkündür. Rosen ve Mosharraf (2014) ise, kişinin var
olduğu konumun dışında, yeni bir konum kazanabilmek için harcamış olduğu çaba veya
durum olarak tanımlamıştır. Buna benzer olarak, Polya (1973) ise problemi bir sonuca
ulaşılabilmek için uygun eylemler içerisinde bulunmak fakat arzu edilen sonuca varamamak
olarak tanımlamıştır (Akt. Erümit, 2014). Ahyan, Zulkardi ve Darmawijoyo (2014) problemi,
öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda düzenledikleri, çaba harcadıkları ve bunların
neticesinde uygun ortamlara aktardıkları bağlamlar olarak tanımlamışlardır. Problem,
kendisinden haberdar olunmasına rağmen, mevcut bilgilerle veya teknolojik imkânlar
kullanılarak çözüme kavuşulmayan bir durum olarak da tanımlanabilir (Çepni vd. , 2008). Bu
tanımlara paralel olarak, öğrenciler için çözüm yolu olan bir alıştırma değil de çözüme
ulaşabilme yolunun açık olduğu, öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme yeteneğini
kullanmasını gerektiren durumlar olarak da tanımlanabilir (Doorman vd. , 2007; Edo, Hartono
ve Putri, 2013; Pesen, 2008). Kneeland (2001) problemi, bir şeyin olması istenen durumu ile
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mevcut durumu arasındaki fark olarak tanımlarken, Baki (2008) ise problemi, bireyin
karşılaştığında rahatsız olmasına sebep olan durumların, kişinin mevcut bilgi ve becerileri ile
ona çözümler arama ihtiyacı hissettiği durumlar olarak tanımlamıştır.
Bingham (2004) bir durumun problem olabilmesi için, üç temel özelliğinin olması
gerektiğini vurgulamıştır. Bu özelliklerin ilki bireyin ulaşmak istediği bir amacının olması,
ikincisi bireyin bu amaca yönelirken bir engelle karşılaşması ve üçüncüsü ise bireyde içsel
olarak bir gerginliğin yaşanmasıdır. Buna benzer bir şekilde Matlin (2005) de problemi üç
basamaktan oluştuğunu söylemektedir. İlk basamakta birey bir problem ile karşılaşmaktadır.
İkinci basamakta problem ile karşılaşan birey, bu problemi çözebilecek hedefler ortaya
koymaya başlar. Son basamakta ise problemi çözüme kavuşturabilmesine engel olabilecek
engellemelerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu üç basamağın sonucunda birey problem ile
karşılaşmaktadır (Akt. Totan, 2011).
Problemlerin çoğu açıkça kendini hissettirmektedir. Çoğu problem de zihinsel ve
çevresel etkenlerden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte problemin farkında
olmak, onu tanımlamak ve probleme neden olan kaynakları belirlemek, problemi çözmek için
en temel unsurlardır. Gündelik hayatta karşılaşılan birçok problem bulunmaktadır. Örneğin,
bir ödevi bitirmek, yolculuk yapmak için bilet bulmak, arkadaşlarla oyun oynamak veya yeni
bir durum ile karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini bilmemek gibi birçok etkinlikte
problem çözme kavramı bulunmaktadır. Bu gibi sebeplerden dolayı problem çözme insan
yaşamının önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır (Van Merrienboer, 2013). Buna
bağlı olarak problem çözmenin birden fazla tanımı yapılmıştır.
Problem çözme kavramı, ilk olarak 1960’lı yıllarda Howard Barrows tarafından tıp
alanında kullanılmıştır. Kavramın eğitim alanında kullanılması ise John Dewey tarafından
gerçekleştirilmiştir (Akt. Kesicioğlu ve Güven 2014). Problem çözme, genellikle matematik
konuları alanında görünmekle beraber yalnızca bu alana ait bir kavram değildir. Gündelik
hayatta karşımıza çıkan her türlü güçlük birer problem ve her problem de bir problem çözme
sürecini kapsamaktadır (Ağır, 2007). Problem çözme, problemin üstesinden gelme kavramı ile
de kullanılmaktadır ve en basit ifadeyle; bir hedefe ulaşırken karşılaşılan engelleri geçme
süreci olarak tanımlanmaktadır (Açık, 2013; Başa, 2011; Heppner ve Krauskopf, 1987;
Heppner ve Petersen, 1982; Turan, 2010).
Bingham’a (2004) göre problem çözme, bir amaca ulaşma esnasında karşılaşılan
güçlükleri yenme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç içerisinde birey içerisinde
bulunduğu şartlara uyarak gerginlikten kurtulmanın yollarını bulup içsel dengeye ulaşmayı
istemektedir. Bingham’a (2004) göre problem çözme, çaba, enerji ve alıştırmalar yapılarak
kazanılabilen, öğrenilen ve geliştirilebilen bir yetenek olarak tanımlamıştır. Problem çözme,
bir çözümle birlikte ona engel olan durumların üstesinden gelinerek ya da uygun problemi
çözmek için uygun yolların bulunması olarak tanımlanabilir (Aydın, 2012; Çağlayan, 2007;
Katkat ve Mızrak, 2003; Turan, 2010).
Problem çözmeye yönelik yapılan bütün tanımlara bakıldığında, ortak nokta olarak,
problemin deneysel bir öğrenmenin yanında, bilgi ve becerileri uygulayabilmek için
sistematik ve mantıksal bir yaklaşımı olan bir süreç olduğudur (Tomky, 2007). Problem
çözme süreci, iç görü kazanmaya, deneme- yanılmadan ve neden sonuç ilişkilerini bulmaya
kadar devam eden işlemleri barındırmaktadır. Bu karmaşık yapısından dolayı uzmanlar
problem çözme sürecini belli aşamalar halinde incelemeyi istemişlerdir. Bu aşamalar şu
şekilde sıralanmıştır (Açıkgöz, 2011; Akt. Koç, 2014): (1) Problemin fark edilmesi; (2)
Problemin tanımının yapılması; (3) Probleminin olası çözümlerini belirlemek; (4) Olası
çözümler için veriler toplamak; (5) Elde edilen verileri değerlendirmek; (6) Genellemelere ve
sonuçlara ulaşmak; (7) Belirlenen çözümü uygulamaya koyulmak ve etkisini değerlendirmek.
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Problem çözme sürecinde kendisine ait öğrenme performansını bilen ve anlayan
öğrenciler, problemleri çözmede kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi belirleyebilirler.
Buna bağlı olarak, problemler kendi içerisinde bazı farklılıkları bulunabilir. İşte bu durumda
problemi çözmede planlar yapabilen ve buna uygun beceriler kullanma konusunda ayrım
yapabilecek problem çözücüler gerekir (Demir, 2016).
Problem çözme becerisi ise, insan yaşamında karşısına çıkan çok basit ya da karmaşık
olan önemli ya da önemsiz herhangi bir sorunun çözümünde kullanacağı yetenektir (Düzgün,
2011; Güzel, 2004; Konan, 2013; Söylemez, 2002). Buna bağlı olarak insanlar, yaşamlarını
etkili bir şekilde sürdürebilmek için problem çözme becerisine sahip olması gerekmektedir
(Aydın, 2012; Berkant ve Eren, 2013; Dağlı, 2004; Demirtaş ve Dönmez, 2008; Güven, 2010;
Hamarta vd. , 2010; Polat ve Tümkaya, 2010; Yıldız 2003).
Çocuk problem çözme becerisi sayesinde, kendini ifade etme ve kendini geliştirme
imkânı bulur. Bu bakımdan problem çözme becerisi, çocuğun kendisinin farkında olmasını,
yaratıcı düşünmesini, olaylara yönelik farklı bakış açılarını kazanmayı ve kendisine ait
düşünceleri rahat bir şekilde ifade etmesini sağlar (Kösterelioglu, 2007; Oğuz ve Köksal
Akyol, 2015). Bundan dolayı problem çözme becerisi çocuğa bu denli etkiler yaptığı için
erken yaşlarda ta ki okul öncesi dönemde başlanması daha uygun olmaktadır (Oğuz, 2012;
Zembat ve Unutkan, 2005).
İlköğretimin temel amaçlarından biri kişiyi hayatında ona yardımcı olacak bilgi ve
beceriler ile yetiştirmektir. Yaşam içerisinde çözülmeyi bekleyen birçok problem mevcuttur.
Çağdaş öğretim anlayışlarının temel amacı, öğrencilere bilgiyi üretme, eleştirel düşünme,
yaratıcı düşünme ve en önemlisi problem çözme gibi becerileri kazandırmaktır. Bundan
dolayı eğitimcilerin, bu becerileri öğrenmenin çıktısı olarak görmeleri gerekmektedir (Koray
ve Azar, 2008; Totan ve Kabasakal, 2012).
Ülkemizde ilköğretim mezunu kişilerin bir üst öğrenime devam etmeden hayata
atıldıkları ve bundan dolayı yaşamları boyunca birçok problemle karşı karşıya kaldıkları
gerçeği bulunmaktadır. Bundan dolayı bu durumun farkında olunması ve problem çözme
becerisinin ilköğretim kademesinde en iyi şekilde kazandırılması gereken bir durum olduğu
gerçeği görülmektedir (Baykul, 2009). Özellikle ortaokul öğrencilerinin sorgulayan, bağımsız
ve öğrenme sürecinde aktif bireyler olması çağımızın gereğidir. Dolayısıyla bu dönemde
öğrencilerin, bilişsel yapılarını özümleme ve yeniden düzenleme sayesinde artırmalarına
imkân tanıyacak türden problemler ile karşı karşıya bırakılması bilişsel gelişimleri için etkili
bir durum olacaktır (Senemoğlu, 2010).
Sonuç olarak bireylerin yaşamları boyunca kullanacakları bu becerinin geliştirilmesi
büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı problem çözme becerisi, öğrencilerin en çok zaman
harcadıkları okullar ve iletişim halinde oldukları öğretmenleri tarafından geliştirilmesi
gerekir. Öğretmenler öğrencilere rol model olmalı ve öğrencilere problemler karşısında nasıl
davranmaları gerektiği konusunda rehberlik etmelidirler. Buna bağlı olarak son yıllarda bilim
ve teknolojideki yenilikler, bireyleri daha fazla etkileyen uyarıcıların fazlalığından kaynaklı
olarak bireylerde problem çözme becerilerinin belirlenip ve geliştirilmesi gerekliliğini
arttırmıştır. Bu amaç doğrultusunda, problem çözme becerileri ve bu beceriye yönelik algı
konusunda birçok araştırma yapılmıştır (Abou-Elhamd, Rashad ve Al-Sultan, 2011; Altındağ
vd. , 2012; Aydemir ve Kubanç, 2014; Bakioğlu ve ark. , 2015; Başol, Ader ve Babür, 2014;
İnel, Evrekli ve Türkmen, 2011; Jacobse ve Harskamp, 2012; Kapa, 2001; Kiremitçi, 2011;
Serin, 2004; Şengül ve Işık, 2014; Şengül ve Yıldız, 2013; Yıldırım ve Ersözlü, 2013; Zeyrek
vd. , 2009). Eğitim kademelerine göre yapılan çalışmalara bakıldığında, problem çözme
konusunun okulöncesinde (Altun vd. , 2001; Anlıak ve Dinçer, 2005; Yoleri, 2004),
ilköğretimde (Ersoy ve Bal İncebacak, 2016; Ilgın ve Arslan, 2012; Saygılı ve Kesercioğlu,
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2011; Serin, Bulut Serin ve Saygılı, 2010; Totan ve Kabasakal, 2012; Yenilmez ve Yaşa,
2007) ortaöğretimde (Çam ve Tümkaya, 2008; Erdem ve Genç, 2014; Öztaban ve Adana,
2015; Sezen ve Paliç, 2011) ve yükseköğretimde (Baltacı ve Hamarta, 2013; Çam ve
Tümkaya, 2013; Dündar, 2009; Elkin ve Karadağlı, 2015; Hatay Polat ve Tümkaya, 2010;
İnel, Evrekli ve Türkmen, 2011; Kazu ve Ersözlü, 2008; Serin, 2004; Yiğit, 2013) çeşitli
değişkenlerle yapılan birçok araştırma bulunmaktadır.
Yapılan bu araştırmalar neticesinde, problem çözme becerisine sahip olan kişilerin,
yaşamları boyunca karşılarına çıkacak zorlukların üstesinden gelebildikleri ve problem çözme
becerisinin geliştirilebilir bir beceri olduğu gerçeği vurgulanmıştır. Bu çalışmada ortaokul
öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarının ne düzeyde olduğu
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.
•Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algı düzeyleri nasıldır?
•Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

yönelik

algı

düzeyleri

•Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algı düzeyleri sınıf
düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
•Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algı düzeyleri kardeş
sayılarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
•Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algı düzeyleri babalarının
mesleğine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
•Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algı düzeyleri annelerinin
mesleğine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma tarama (Survey) modelinde bir araştırmadır. Tarama deseni bir evren
içinden seçilen bir örneklem üzerinde yapılan çalışmalar yoluyla evren genelindeki eğilim,
tutum veya görüşlerin nicel olarak betimlenmesini sağlar (Creswell, 2013).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Iğdır ili merkez ilçesindeki
ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise kolay
ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre belirlenmiş okullardaki 264 ortaokul öğrencisi
oluşturmaktadır. Örneklemin değişkenlere göre dağılımına ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin FrekansYüzde Dağılımı
Değişkenler
Cinsiyet
Sınıf Düzeyi

Kardeş Sayısı
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Kız
Erkek
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
Yok
1
2
3
4 ve Üzeri

f
178
86
103
76
85
18
29
61
46
110

%
67.4
32.6
39.0
28.8
32.2
6.8
11.0
23.1
17.4
41.7
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Baba Mesleği

Anne Mesleği

İşçi
Memur
Çiftçi
Esnaf
Serbest Meslek
Ev Hanımı
Memur
İşçi
Toplam

63
20
45
18
118
213
20
31
264

2018

23.9
7.6
17.0
6.8
44.7
80.7
7.6
11.7
100.0

Tablo 1’e göre çalışma grubunun 178’i (%67.4) kız ve 86’sı (%32.6) erkek
öğrencilerden oluşmaktadır. Tabloda, 103 (%39) öğrenci 6.Sınıfta, 76 (%28.8) öğrenci
7.Sınıfta ve 85 (%32.2) öğrenci de 8.Sınıfta eğitim görmektedir. Öğrencilerin kardeş
sayılarına bakıldığında ise, 18 (%6.8) kişinin kardeşi yok, 29 (%11) kişi 1 kardeşe, 61
(%23.1) kişi 2 kardeşe, 46 (%17.4) kişi 3 kardeşe ve 110 (%41.7) kişinin ise 4 ve üzeri
kardeşe sahip olduğu görülmektedir. Baba mesleğine bakıldığında, 63 (%23.9) kişinin babası
işçi, 20 (%7.6) kişinin babası memur, 45 (%17) kişinin babası çiftçi, 18 (%6.8) kişinin babası
esnaf ve 118 (%44.7) kişinin babası serbest meslek grubunda bulunmaktadır. Öğrencilerin
213’nün (%80.7) annesi ev hanımı, 20’sinin (%7.6) annesi memur ve 31’nin (%11.7) annesi
ise işçidir.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir form kullanılmıştır.
Birinci bölümde “Kişisel Bilgiler formu” ikinci bölümde ise “Problem Çözme Becerilerine
Yönelik Algı” ölçeği kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu
Bu bölümde, öğrencilerin cinsiyeti, sınıfı, kardeş sayısı, baba mesleği ve anne mesleği
değişkelerine ait bilgileri belirlemeye yönelik toplam 6 adet soruya yer verilmiştir.
Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği
İnel Ekici ve Balım (2013) tarafından geliştirilen ölçek, 22 maddeden ve iki alt boyuttan
oluşan 5’li Likert tipi bir ölçektir. Ölçek, “1-Kesinlikle Katılıyorum”, “2-Katılıyorum”, “3Kısmen Katılıyorum”, “4-Katılmıyorum” ve “5-Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde ifade
edilmiştir. Ölçeğin geneline ait Cronbach alpha değeri .88 olarak tespit edilmiştir. Bu
araştırma verilere göre hesaplanan Cronbach alpha değeri ise .89 olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca bu araştırmada ölçeğin geneli ele alınmış olup, alt boyutlar dikkate alınmamıştır.
Ölçekte en yüksek puan 110 en düşük puan ise 22 olarak ele alınmıştır.
Verilerin Analizi
Öğrencilerden elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak, betimsel istatistikler,
bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) tablolara yansıtılarak
yorumlanmıştır. Analizler yapılmadan önce değişkenlerin dağılımlarının normalliği için
Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Çıkan sonuçlar .05 anlamlılık düzeyi ile
karşılaştırılmış ve bütün değişkenler için dağılımların normal olduğu tespit edilmiştir (p>.05).
Çıkan bu sonuçlar neticesinde, parametrik testler kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeni için t-testi,
sınıf, kardeş sayısı, baba mesleği ve anne mesleği değişkenleri için ise tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) testleri uygulanmıştır. Testler de anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.
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BULGULAR
Bu bölümde, çalışmanın genel amacı doğrultusunda oluşturulmuş alt problemlere ilişkin
bulgulara yer verilmiştir.
I.Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Düzeylerine
İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları
Problem
Çözme
Becerileri Yönelik
Algı Düzeyi

N

Min.

Max.

264

31

110

̅
𝑿

SS

83.15

14.45

Tablo 2’de ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algı düzeylerinin puan
ortalamaları görülmektedir. Öğrencilerin ortalamalarının 83.15 olduğu görülmektedir. Bu
ortalama puanın, ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarının iyi
düzeyde olduğunu göstermektedir.
II. Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Tablo 3. Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Problem Çözme Becerilerine Yönelik
Algılarına Ait Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t- Testi Sonuçları
Problem
Becerileri
Algı Düzeyi

Çözme
Yönelik

̅
𝑿

Cinsiyet

N

ss

Kız

178

83.24

14.187

Erkek

86

82.95

15.064

sd

t

p

262

.154

.877

Tablo 3’te ortaokul öğrencilerinin cinsiyetlerine göre problem çözme becerilerine yönelik
algılarının puan ortalamaları ile t-testi sonucu verilmiştir. Yapılan incelemeye göre kızların
ortalaması ( ̅𝑋=83.24), erkeklerin ortalamasından ( ̅𝑋=82.95) yüksek çıkmıştır. Ancak yapılan
t-testi sonucunda öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algıları cinsiyet değişkeni
açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir (t(262)=.154, p>.05).
III. Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Tablo 4. Ortaokul Öğrencilerinin Sınıflarına Göre Problem Çözme Becerilerine Yönelik
Algılarına Ait Puan Ortalamaları ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Problem Çözme Becerileri
Yönelik Algı Düzeyi

Varyans
Kaynağı
Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam

Kareler
Toplamı
732.219
54189.721
54921.939

sd
2
261
263

Kareler
Ortalaması
366.109
207.623

F

p

1.763

.174

Tablo 4’te ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre problem çözme becerilerine yönelik
algılarına yönelik tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu verilmiştir. Yapılan
araştırmaya göre sınıf düzeyi değişkeni temel alındığında öğrencilerin problem çözme
becerilerine yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (F(2-261)=1.763,
p>.05).
IV. Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Tablo 5. Ortaokul Öğrencilerinin Kardeş Sayılarına Göre Problem Çözme Becerilerine
Yönelik Algılarına Ait Puan Ortalamaları ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Problem Çözme Becerileri
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Varyans
Kaynağı
Gruplar Arası

Kareler
Toplamı
1014.246

sd
4

Kareler
Ortalaması
253.561

F

p

1.218

.303
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Grup İçi
Toplam

53907.694
54921.939

259
263

2018

208.138

Tablo 5’te ortaokul öğrencilerinin kardeş sayılarına göre problem çözme becerilerine yönelik
algılarına yönelik tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu verilmiştir. Yapılan
araştırmaya göre kardeş sayısı değişkeni temel alındığında öğrencilerin problem çözme
becerilerine yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (F(4-259)=1.218,
p>.05).
V. Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Tablo 7. Ortaokul Öğrencilerinin Baba Mesleğine Göre Problem Çözme Becerilerine Yönelik
Algılarına Ait Puan Ortalamaları ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Problem
Çözme
Becerileri Yönelik Algı
Düzeyi

Varyans
Kaynağı
Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam

Kareler
Toplamı
1890.751
53031.189
54921.939

sd
4
259
263

Kareler
Ortalaması
472.688
204.754

F

p

2.309

.058

Tablo 7’de ortaokul öğrencilerinin babalarının mesleklerine göre problem çözme becerilerine
yönelik algılarına yönelik tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu verilmiştir. Yapılan
araştırmaya göre baba mesleği değişkeni ele alındığında öğrencilerin problem çözme
becerilerine yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (F(4-259)=2.309,
p>.05).
VI. Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Tablo 8. Ortaokul Öğrencilerinin Anne Mesleğine Göre Problem Çözme Becerilerine Yönelik
Algılarına Ait Puan Ortalamaları ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Problem Çözme Becerileri
Yönelik Algı Düzeyi

Varyans
Kaynağı
Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam

Kareler
Toplamı
55.328
54866.611
54921.939

sd
2
261
263

Kareler
Ortalaması
27.664
210.217

F

p

.132

.877

Tablo 8’de ortaokul öğrencilerinin annelerinin mesleklerine göre problem çözme becerilerine
yönelik algılarına yönelik tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu verilmiştir. Yapılan
araştırmaya göre anne mesleği değişkeni ele alındığında öğrencilerin problem çözme
becerilerine yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (F(2-261)=.132,
p>.05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu bölümde, çalışmaya katılan ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme
becerilerine yönelik algılarının araştırmada ele alınan alt problemlere yönelik sonuçları ele
alınmıştır.
Çalışmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algı
ortalaması 83,15 olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın envanterine ait puan ortalamasına göre,
öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algıları iyi düzeyde olduğu görülmüştür.
Problem çözme becerisinin, üst düzey bir beceri olması sebebiyle, çalışmaya katılan ortaokul
öğrencilerinin bu beceriye sahip olma düzeylerinin iyi düzeyde olması olumlu bir sonuç
olarak görülmektedir. Çalışmanın sonucunu desteklerle şekilde, Yıldırım vd. (2011) yapmış
oldukları çalışmada, lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin iyi düzeyde olduğunu
tespit etmişlerdir. Çağlayan, Taşğın ve Yıldız (2008) yapmış oldukları çalışmalarında ise,
öğrencilerin problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Kaplan,
Duran ve Baş (2016) da yaptıkları çalışmada ortaokul öğrencilerinin problem çözme beceri
algılarının orta düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir.
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Çalışmaya katılan ortaokul öğrencilerinin cinsiyetlerine yönelik yapılan analiz
sonucunda, kız ve erkek öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algı düzeyleri
arasında bir farklılık tespit edilememiştir. Çalışmanın sonuçlarına benzer olarak, Koç (2014)
ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları ve öğrenme sürecinde
yardım istemelerine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmada, erkek ve kız öğrencilerin genel
problem çözme beceri algıları arasında farklılığın olmadığını tespit etmiştir. Benzer bir
sonucu Polat ve Abaslı (2018) da çalışmalarında bulmuştur. Benzer sonuçların elde edildiği
çalışmalarda literatürde mevcuttur (Çilingir, 2006; Gültekin, 2006; Güngör, 2012; Terzi,
2003; Yenice, 2012; Yılmaz, Karaca ve Yılmaz, 2009). Ancak cinsiyet değişkene göre
anlamlı farklılıkların olduğu çalışmalarda mevcuttur. Bu çalışmalardan, Tüysüz (2013) üstün
yetenekli öğrencilerle yapmış olduğu çalışmasında, cinsiyet değişkeni bağlamında anlamlı bir
farklılık tespit etmiştir. Bu anlamlı farklılığın kız öğrenciler lehine olduğunu belirtmiştir.
Benzer bir sonucu Bulut Serin ve Derin (2008) de ilköğretim öğrencilerinin kişilerarası
problem çözme becerisi algılarına yönelik olarak yapmış oldukları çalışmada, kız öğrencilerin
lehine anlamlı bir farklılığın olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer sonuçların elde edildiği
çalışmalar literatürde mevcuttur (Katkat ve Mızrak, 2003; Kolayış, Turan ve Ulusoy, 2012;
Koray ve Azar, 2008; Korkut, 2002; Pakaslahti, 2002; Hatay Polat ve Tümkaya, 2010; Sağır,
2011; Yıldırım vd. , 2011).
Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerin sınıf değişkenine göre problem
çözme becerisi algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Çalışmada ortaya çıkan
bu sonuca benzer olarak, Gömleksiz ve Bozbolat (2012), 4. ve 5. Sınıf öğrencileri üzerinde
yapmış oldukları çalışmada, öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik olarak sınıf
değişkeninin etkili olmadığını belirtmişlerdir. Ancak sınıf değişkeninin etkili olduğu ve farklı
eğitim kademelerinde yapılmış birçok çalışmada mevcuttur. İlköğretimde Koç (2014) ve
Durmaz ve Altun (2014), ortaöğretimde Yıldırım vd. (2011), yükseköğretimde ise Ulusoy,
Tosun ve Aydın (2014), Hatay Polat ve Tümkaya (2010), Yılmaz, Karaca ve Yılmaz (2009),
Oğuztürk, Akça ve Şahin (2011) yapmış oldukları çalışmalarda sınıf değişkeninin problem
çözme becerileri üzerinde etkili olduğu ve sınıf düzeyinin artmasıyla bu beceriye yönelik
algının arttığını belirtmişlerdir. Araştırmada ortaya çıkan sonuç ile yapılmış olan ilgili
çalışmaların sonuçları benzerlik göstermemektedir.
Çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuç, çalışmaya katılan öğrencilerin problem çözme
becerilerine yönelik algılarında kardeş sayısına göre bir farklılık göstermemesidir. Kardeş
sayısının artması veya azalması problem çözme becerilerine yönelik algılarını etkilemediği
sonucu çıkmıştır. Problemle karşılaşıldığında öğrencilerin problemi çözmeye yönelik algıları
birbirine benzer olacaktır. Çağlayan, Taşğın ve Yıldız (2008), çalışmalarında spor yapan lise
öğrencilerinin kardeş sayılarının problem çözme becerilerine yönelik algılarında bir farklılık
yaratmadığını tespit etmişlerdir. Benzer bir şekilde, Güngör (2012), öğretmen adayları ile
yapmış olduğu çalışmada, kardeş sayısının 3’ten az veya 3’ten fazla olmasının, öğretmen
adaylarının problem çözme becerilerini etkilemediğini tespit etmiştir. Terzi (2003) de,
öğrencilerin kişiler arası problem çözme beceri algısı kardeş sayısına göre farklılık
göstermediğini tespit etmiştir. Oysaki kişiler arası iletişimin başlangıcı aile ile başlar.
Kardeşler arasında kurulan bağ ve iletişim ile bu gibi algılarda olumlu yönde bir artış
beklenmektedir. Kardeş sayısının, problem çözme becerileri üzerinde etkili olduğu ile ilgili
olarak yapılan literatür araştırmasında, Yılmaz, Karaca ve Yılmaz’ın (2009), sağlık
yüksekokulu öğrencileri ile yapmış oldukları çalışmada, kardeş sayısı 1-2 olan öğrencilerin
kardeş sayısı 3’ten fazla olan öğrencilere göre problem çözme beceri düzeyinin daha yüksek
olduğunu tespit etmişlerdir.
Çalışmanın bir diğer alt problemi anne-baba mesleği değişkenin, problem çözme
becerisine yönelik algıda anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğidir. Çalışmada ortaya
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çıkan sonuç, öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algıları anne-baba mesleğine
göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Çalışmanın sonuçlarına benzer olarak
Çağlayan, Taşğın ve Yıldız (2008), spor yapan lise öğrencilerinin, problem çözme becerisi
ölçeğinin alt boyutları ile toplamına ait puan ortalamalarının anne-baba mesleğine göre
farklılaşmadığını tespit etmişlerdir. Ancak anne-baba mesleğinin problem çözme becerileri
üzerinde etkili olduğu çalışmalarda mevcuttur. Yıldırım vd. (2011), lise öğrencilerinin
problem çözme becerileri anne-baba mesleğine göre farklılık gösterdiğini, bunun nedenini ise
emekli ya da memur olan anne babaların, sorunların çözümünde daha deneyimli oldukları,
problem çözme konusunda örnek olabildikleri, işsiz veya işçi olan babaların ise ekonomik ve
sosyal zorluklar içerisinde yaşamaları nedeniyle, çocuklara yeteri ilgiyi veremediklerini,
bundan dolayı çeşitli problemlerle başa çıkmada sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Benzer
bir sonucu Kürtüncü, Ergöl ve Demirbağ (2013), 10-14 yaş arasındaki çocukların problem
çözme beceri düzeylerini belirlemek amacıyla yapmış oldukları çalışmada, baba meslek
grupları arasında anlamlı bir farklılık tespit etmişlerdir. Babaları memur olan çocukların,
babaları emekli ve işsiz olan çocuklara göre daha yüksek bir problem çözme becerisine sahip
oldukları görülmüştür.
Bu araştırmada, çalışmaya katılan ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerisine
yönelik algıları genel olarak iyi bir düzeyde olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin
problem çözme becerisine yönelik algıları, cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı, anne-baba mesleğine
göre farklılaşmadığı sonucu çıkmıştır. Yapılan literatür taramasında da bu sonucu destekler
nitelikte çalışmalar olduğu gibi farklı sonuçların da olduğu çalışmalara rastlanmıştır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ön lisans eğitimi alan çocuk gelişimi programı öğrencilerinin cinsiyet,
sınıf, öğrenim türü ve mezun oldukları lise türüne göre akademik motivasyon düzeylerinin
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Çalışma, betimsel tarama modeline göre
yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi Programı 2018-2019 akademik yılında öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem alınmaya gidilmemiş evrenin bütününe ulaşılmaya
çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Karagüven (2012) tarafından Türkçe ’ye
uyarlaması yapılan “Akademik Motivasyon” ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler normal
dağılım göstermediği için non-parametrik testler kullanılmıştır. İkili gruplarda Mann Whitney
U ve ikiden fazla gruplarda ise Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ise
çalışmaya katılan çocuk gelişimi öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri ortalama
puanının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre bir anlamlı bir
farklılığın olduğu ve bu farklılığın kadın öğrenciler lehine olduğu görülmüştür. Aynı zamanda
sınıf düzeylerine göre bir farklılık olduğu ve 2. Sınıf öğrencilerinin akademik motivasyon
düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Öğrenim türü ve mezun olunan lise türü değişkenlerinde ise
akademik motivasyon genel puanları arasında herhangi bir farklılık tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Akademik Motivasyon, Çocuk Gelişimi
ABSTRACT
The aim of this study is to examine whether the levels of academic motivation vary according
to gender, class, type of education and the type of high school graduates. The study was
carried out according to descriptive screening model. The universe of the study consists of the
students studying in the 2018-2019 academic year at Iğdır University Vocational School of
Health Services Child Development Program. In this study, the whole universe was tried to be
reached. “Academic Motivation” scale, which was adapted to Turkish by Karagüven (2012),
was used as a data collection tool. Non-parametric tests were used since the data were not
normally distributed. Mann-Whitney U and Kruskall Wallis tests were used in two groups. As
a result of the study, it was determined that the students' academic motivation levels were
above the average score. In addition, it was observed that there was a significant difference in
terms of gender and this difference was in favor of female students. At the same time, there
was a difference according to the grade levels and the academic motivation levels of the 2nd
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grade students were higher. In terms of the education type and graduated high school type,
there was no difference between the general scores of academic motivation.
Keywords: Motivation, Academic Motivation, Child Development
GİRİŞ
Yoğun bir öğrenim süreci sonucunda çeşitli başarılar elde ederek üniversiteye başlayan
öğrenciler geldikleri yeni ortama dair çeşitli hayaller ve beklentiler içindedirler. Kimi zaman
bu beklenti ve hayallerinin gerçekleşme dereceleri düşük olur. Böyle durumlarda öğrencilerde
derslere, okula ve sosyal konulara dair düşük ilgi gözlenmekte bu da nihayetinde akademik
başarılarında düşüşe sosyal ilişkilerinde olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Bunun tam
tersi durumla karşılaşan öğrencilerde ise derslere, okula ve sosyalleşmeye dair yüksek ilginin
gözlendiğini söylemek mümkündür. Okulla ilgili olumlu düşüncelere sahip öğrenciler gerek
akademik gerekse sosyal becerilerini daha iyi yansıtmakta ve görece daha başarılı
sayılacakları sonuçlara ulaşmaktadırlar. Tüm bunlarla birlikte düşünüldüğünde son yıllarda
üniversite tanıtımlarında öğrencilere sunulan imkânlar üzerinde durulması daha çok anlam
kazanır hale gelmektedir. Üniversiteler açısından da düşünüldüğünde yüksek başarı gösteren
öğrencilere sahip olmak her üniversitenin başarı hedeflerinden bir tanesidir. Buna ulaşmak
için ise belirli bir kalite standardını yakalamış olmak gerekmektedir. Üniversitelerin
sundukları bu imkânların öğrencilerin beklentilerini karşılamaları, onlarda harekete geçirici
etkiye sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bu harekete geçirici, bireyi hedefine yönlendirici ve
amacına ulaşmak için çeşitli zorluklara katlanarak ilerlemesini devam ettiren güç motivasyon
olarak adlandırılmaktadır (Karataş ve Erden, 2012). Robbins ve Judge (2017)’e göre
“motivasyon bir kişinin bir hedefe ulaşmak için göstermiş olduğu azim sürecidir.” Tdk
(2018)’ e göre ise “ isteklendirme, güdüleme, isteklendirmek işi, güdülemek işi” şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımlar kapsamında, bireyleri her durumda harekete geçiren ve
amaçları doğrultusunda çaba sarf ettiren güdüleyiciler vardır diyebiliriz.
Üniversite, okul, öğrenci, eğitim ve başarı kelimeleri zihinlerimizde daha sınırlı bir alan imajı
oluşturmaktadır. Bu imaj bilgiye ulaşma, araştırma, inceleme ve öğrenme gibi kavramları
beraberinde hatırlatmaktadır. Dolayısı ile bu sınırlı alanda bizleri harekete geçiren bizleri
amaca yönelten başarıyı hedeflememizi ve bu uğurda çaba harcamamızı sağlayan tetikleyici
gücü diğer harekete geçirici güçlerden daha farklı tanımlama gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
Bu da kısaca akademik motivasyon olarak adlandırılabilir. Akademik motivasyon kavramı,
motivasyon kavramının daha özel bir alana uyarlanmış hali yada daha sınırlı bir alandaki
motivasyonu tanımlamak için kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Alan
yazında akademik motivasyon ile ilgili gerek eğitimcilerin gerekse psikologların yapmış
olduğu birçok çalışmaya ulaşmak mümkün. Motivasyon kavramı çoğu araştırmada Deci ve
Ryan (1985)’dan aktarıldığı üzere merak, ısrar, öğrenme ve performans gibi çıktılarla alakalı
görülmektedir (Karataş ve Erden, 2012).
Akademik motivasyonla ilgili çalışmalara bakıldığında; Zeytinlioğlu (2012), “Muhasebe
Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar
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Üniversitesi Örneği” adlı çalışmada öğrencilerin motivasyonunu artırıcı etkenler arasında
geleceğe yönelik iş imkânları ile eğitim düzeyi sayılırken, sportif ve sosyal faaliyetlerin ise
motive edici olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Akdemir vd. (2015)’nin yaptıkları “Meslek
Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planlarının Motivasyon Düzeylerine Etkilerinin
Araştırılması” adlı çalışmada kariyer düzeyleri ve motivasyon düzeyleri arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Gömleksiz ve Serhatlıoğlu (2013),
“Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyon" Düzeylerine İlişkin Görüşleri”, adlı
çalışmalarında erkek adayların motivasyon düzeylerinin kadın adayların motivasyon
düzeylerinden daha yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Koyuncu (2016) “Okul Öncesi
Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi” adlı yüksek lisans tez çalışmasında orta ya da yüksek düzeyde
akademik içsel motivasyon düzeyi gösteren okul öncesi öğretmen adaylarının ileride bu
mesleği yapacağı sonucuna ulaştığını belirtmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında
motivasyon ve akademik motivasyonun her alanda önemli bir yere sahip olduğu
görülmektedir. Eğitim ve öğretimin sağlıklı ilerleyebilmesi için temel kavramlardan birini
oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programı öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin
cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim türü ve mezun oldukları lise türüne göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemektir.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma betimsel tarama modeline göre yapılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte var olan ya
da hala devam etmekte olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
modelleridir (Karasar, 2009).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Iğdır
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında öğrenim
gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem alınmaya gidilmemiş, bütün
öğrencilerle çalışma yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere ait demografik özellikler
Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin FrekansYüzde Dağılımı
Değişkenler
Cinsiyet

Sınıf Düzeyi
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Kadın

150

85,7

Erkek

25

14,3

1. Sınıf

90

51,4
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Öğrenim Türü

Mezun
Lise

Olunan

2018

2. Sınıf

85

48,6

Ö.Ö.

85

48,6

İ.Ö.

90

51,4

Meslek Lisesi

81

46,3

Anadolu Lisesi

68

38,9

İmam Hatip Lisesi

26

14,9

Toplam

175

100,0

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan öğrencilerden 150’si (%85,7) kadın ve 25’i (%14,3) erkek
öğrencilerden oluşmaktadır. Tabloda, 90 (%51,4) öğrenci 1.Sınıfta, 85 (%48,6) öğrenci
2.Sınıfta eğitim görmektedir. Öğrencilerin öğrenim türüne bakıldığında ise, 85 (%48,6)
öğrenci örgün öğretimde, 90 (%51,4) öğrenci de ikinci öğretim eğitim görmektedir.
Öğrencilerin 81’i (%46,3) meslek lisesinden, 68’i (%38,9) anadolu lisesinden ve 26’sı
(%14,9) ise imam hatip lisesinden mezun olmuştur.
Veri Toplama Araçları
Çalışmaya ilişkin veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Akademik Motivasyon Ölçeği”
kullanılarak elde edilmiştir. Kişisel bilgi formunda, öğrencilerin cinsiyetleri, sınıfları, öğrenim
türleri ve mezun oldukları lise türlerine dair sorular yer almıştır.
Akademik motivasyon ölçeği ise, Karagüven (2012) tarafından oluşturulan 7’li likert tipli bir
ölçektir. Ölçek, ‘bilmeye yönelik içsel motivasyon’, ‘başarıya yönelik içsel motivasyon’,
‘uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon’, ‘belirlenmiş dışsal motivasyon’, ‘içe yansıyan
dışsal motivasyon’, ‘dışsal motivasyon-dış düzenleme’ ve ‘motivasyonsuzluk’ olmak 7 alt
boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarından en düşük 4, en yüksek ise 28 puan
alınmaktadır. Aritmetik ortalamalar için ise; ‘Hiç uyuşmuyor: 1.-1.85’, ‘Biraz uyuşuyor: 1.863.55’, ‘Orta derecede uyuşuyor: 3.56-4.40’, ‘Oldukça uyuşuyor: 4.41-6.10’ ve ‘Tam
uyuşuyor: 6.11-7.00’ şeklinde değer aralıkları kullanılmıştır.
Çalışmada ölçeğe ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı tekrar hesaplanmıştır. 175 öğrenci
ile yapılan çalışma ölçeğin genelindeki Cronbach Alpha değeri 0.89 olarak tespit edilmiştir.
Bilmeye yönelik içsel motivasyon için 0.77, başarıya yönelik içsel motivasyon için 0.67,
uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon için 0.68, belirlenmiş dışsal motivasyon için 0.75,
içe yansıyan dışsal motivasyon için 0.68, dışsal motivasyon-dış düzenleme için 0.55 ve
motivasyonsuzluk için ise 0.60 olarak tespit edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmadaki verilerin öncelikle yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri
hesaplanmıştır. Verilerin normal dağılımı için Kolmogorov Smirnov değerlerine bakılmış
olup, dağılımların normal olmadığı tespit edilmiştir. Dağılımın normal olmaması sebebiyle
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parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Değişkenler arası farklılıklar için ikili gruplarda
“Mann Whitney-U” testi, ikiden fazla gruplar için ise “Kruskall Wallis” testi kullanılmıştır.
Kruskall Wallis testi sonucunda gruplar arasında ortaya çıkan farkın hangi gruplar arasında
olduğunu belirlemek için ise “Mann Whitney-U” testi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık
düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.
BULGULAR
Tablo 2. Akademik Motivasyon Ölçeğine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları
̅
𝑿

N

Min.

Max.

SS

Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon

175

1,00

7,00

5,89

1,317

Başarıya Yönelik İçsel Motivasyon

175

1,00

7,00

4,66

1,481

Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon

175

1,00

7,00

4,36

1,523

Belirlenmiş Dışsal Motivasyon

175

1,00

7,00

6,02

1,241

İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon

175

1,00

7,00

4,83

1,509

Dışsal Motivasyon- Dışsal Düzenleme

175

1,00

7,00

5,50

1,286

Motivasyonsuzluk

175

1,50

7,00

6,09

1,243

Ölçek Toplamı

175

2,07

6,71

5,34

,972

Tablo 2’de görüldüğü gibi, çalışmaya katılan çocuk gelişimi programı öğrencilerinin
akademik motivasyon düzeylerinin ‘motivasyonsuzluk’ boyutunda en yüksek olduğu (X̅ =
6,09), ‘uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon’ boyutunda ise en düşük olduğu (X̅ = 4,36)
tespit edilmiştir. Diğer boyutlarda ise akademik motivasyon düzeyinin ortalamanın üzerinde
olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin genel ortalama puanı ise (X̅ = 5,34)’tür.
Tablo 3: Cinsiyete Göre Akademik Motivasyonlarına İlişkin Mann Whitney-U Testi Analizi
Sonuçları
Akademik Motivasyon Alt
Cinsiyet
Boyutları
Bilmeye
Yönelik
İçsel Kadın
Motivasyon
Erkek
Başarıya
Yönelik
İçsel Kadın
Motivasyon
Erkek

N

̅
𝑿

150
25
150

6,00
5,24
4,73

25

4,28

Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Kadın
Motivasyon
Erkek

150

4,45

25

3,84

Kadın

150

6,13

Erkek

25

5,34

Kadın

150

4,91

Erkek

25

4,34

Belirlenmiş Dışsal Motivasyon
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon
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U

p

1315,000

,016*

1480,000

,091

1465,000

,080

1119,500

,001*

1523,500

,133
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Dışsal
MotivasyonDüzenleme

Dışsal Kadın
Erkek

150

5,55

25

5,23

Kadın

150

6,20

Erkek

25

5,40

150

5,42

25

4,81

Motivasyonsuzluk
Akademik
(Ölçek Toplamı)

Motivasyon Kadın
Erkek

2018

1609,000

,254

1168,500

,001*

1163,500

,002*

Not: (*)= p<,05
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre akademik motivasyon alt boyutlarına ilişkin anlamlı farklılık
olup olmadığını belirlemek için Mann-Whitney-U testi analizi yapılmıştır. Tablo 3’te
görüldüğü gibi, katılımcıların akademik motivasyon düzeylerinin ölçek ortalama puanı
temelinde, kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<,05). 7
alt boyutun ‘bilmeye yönelik içsel motivasyon’, ‘belirlenmiş dışsal motivasyon’ ve
’motivasyonsuzluk’ boyutlarında da kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık
olduğu tespit edilmiştir (p<,05). Farklılığın ortaya çıktığı boyutların hepsinde kadınlar lehine
bir farklılığın olduğu görülmektedir. Ancak ‘başarıya yönelik içsel motivasyon’, ‘uyarım
yaşamaya yönelik içsel motivasyon’, ‘içe yansıyan dışsal motivasyon’ ve ‘dışsal motivasyondışsal düzenleme’ alt boyutlardan ise anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>,05).
Tablo 4: Sınıf Düzeyine Göre Akademik Motivasyonlarına İlişkin Mann Whitney-U Testi
Analizi Sonuçları
Akademik Motivasyon Alt
Sınıf
Boyutları
Bilmeye
Yönelik
İçsel 1.Sınıf
Motivasyon
2.Sınıf
Başarıya
Yönelik
İçsel 1.Sınıf
Motivasyon
2.Sınıf

N

̅
𝑿

90
85
90

5,71
6,08
4,38

85

4,97

Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel 1.Sınıf
Motivasyon
2.Sınıf

90

3,93

85

4,82

1.Sınıf

90

5,99

2.Sınıf

85

6,04

1.Sınıf

90

4,66

2.Sınıf

85

5,02

Dışsal 1.Sınıf
2.Sınıf

90

5,36

85

5,65

1.Sınıf

90

6,20

2.Sınıf

85

5,97

Motivasyon 1.Sınıf
2.Sınıf

90

5,17

85

5,51

Belirlenmiş Dışsal Motivasyon
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon
Dışsal
MotivasyonDüzenleme
Motivasyonsuzluk
Akademik
(Ölçek Toplamı)

U

p

3137,5

,038*

2984,0

,012*

2543,0

,000*

3810,5

,965

3339,5

,146

3258,5

,089

3392,0

,171

2936,0

,008*

Not: (*)= p<,05
Öğrencilerin sınıflarına göre akademik motivasyon alt boyutlarına ilişkin anlamlı farklılık
olup olmadığını belirlemek için Mann-Whitney-U testi analizi yapılmıştır. Tablo 4’te
görüldüğü gibi, katılımcıların akademik motivasyon düzeylerinin ölçek ortalama puanı
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temelinde, birinci ve ikinci sınıf katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit
edilmiştir (p<,05). 7 alt boyutun ‘bilmeye yönelik içsel motivasyon’, ‘başarıya yönelik içsel
motivasyon’ ve ‘uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon’ boyutlarında da birinci sınıf ve
ikinci sınıfta bulunan katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir
(p<,05). Farklılığın ortaya çıktığı boyutların hepsinde ikinci sınıflarda okuyan öğrencilerin
lehine bir farklılığın olduğu görülmektedir. Ancak ‘belirlenmiş dışsal motivasyon’, ‘içe
yansıyan dışsal motivasyon’ ve ‘dışsal motivasyon- dışsal düzenleme’ ve ’motivasyonsuzluk’
alt boyutlardan ise anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>,05).
Tablo 5: Öğrenim Türüne Göre Akademik Motivasyonlarına İlişkin Mann Whitney-U Testi
Analizi Sonuçları
Akademik Motivasyon Alt
Sınıf
Boyutları
Bilmeye
Yönelik
İçsel Ö.Ö.
Motivasyon
İ.Ö.
Başarıya
Yönelik
İçsel Ö.Ö.
Motivasyon
İ.Ö.

̅
𝑿

N
85
90
85

5,98
5,80
4,74

90

4,59

Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Ö.Ö.
Motivasyon
İ.Ö.

85

4,56

90

4,18

Ö.Ö.

85

6,13

İ.Ö.

90

5,91

Ö.Ö.

85

4,85

İ.Ö.

90

4,82

Dışsal Ö.Ö.
İ.Ö.

85

5,57

90

5,44

Ö.Ö.

85

6,07

İ.Ö.

90

6,10

85

5,41

90

5,26

Belirlenmiş Dışsal Motivasyon
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon
Dışsal
MotivasyonDüzenleme
Motivasyonsuzluk
Akademik
(Ölçek Toplamı)

Motivasyon Ö.Ö.
İ.Ö.

U

p

3530,0

,372

3634,5

,569

3283,5

,105

3755,5

,833

3813,0

,971

3359,0

,162

3722,5

,746

3493,0

,321

Öğrencilerin öğrenim türüne göre akademik motivasyon alt boyutlarına ilişkin anlamlı
farklılık olup olmadığını belirlemek için Mann-Whitney-U testi analizi yapılmıştır. Tablo 5’te
görüldüğü gibi, katılımcıların akademik motivasyon düzeylerinin ölçek ortalama puanı ile 7
alt boyutun ortalama puanlarının hiçbirinde birinci sınıf ve ikinci sınıf katılımcılar arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>,05).
Tablo 6: Mezun Olunan Lise Türüne Göre Akademik Motivasyonlarına İlişkin KruskalWallis Testi Analizi Sonuçları
Akademik
Motivasyon
Boyutları

Alt Lise Türü

(1)Meslek Lisesi
Bilmeye Yönelik
(2)Anadolu Lisesi
İçsel Motivasyon
(3)İmam Hatip Lisesi
November 6-7, 2018

N

̅
𝑿

81
68

5,88
5,87

26

5,95

SD

2

𝒙𝟐

2,257

P

Fark

,323
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(1)Meslek Lisesi
Başarıya Yönelik
(2)Anadolu Lisesi
İçsel Motivasyon
(3)İmam Hatip Lisesi
Uyarım Yaşamaya (1)Meslek Lisesi
Yönelik
İçsel (2)Anadolu Lisesi
Motivasyon
(3)İmam Hatip Lisesi
(1)Meslek Lisesi
Belirlenmiş Dışsal
(2)Anadolu Lisesi
Motivasyon
(3)İmam Hatip Lisesi
(1)Meslek Lisesi
İçe
Yansıyan
(2)Anadolu Lisesi
Dışsal Motivasyon
(3)İmam Hatip Lisesi
Dışsal
(1)Meslek Lisesi
Motivasyon(2)Anadolu Lisesi
Dışsal Düzenleme (3)İmam Hatip Lisesi
(1)Meslek Lisesi
Motivasyonsuzluk (2)Anadolu Lisesi
(3)İmam Hatip Lisesi
(1)Meslek Lisesi
Akademik
(2)Anadolu Lisesi
Motivasyon
(3)İmam Hatip Lisesi
(Ölçek Toplamı)

81
68
26
81
68
26
81
68
26
81
68
26
81
68
26
81
68
26
81
68
26

4,75
4,42
5,03
4,35
4,27
4,62
6,15
5,86
6,00
4,89
4,52
5,45
5,61
5,40
5,43
6,06
6,22
5,84
5,38
5,22
5,47

2018

2

4,354

,113

2

,967

,617

2

4,596

,100

2

7,774

,021* 2-3

2

,936

,626

2

,019

,991

2

4,845

,089

Not: (*)= p<,05
Öğrencilerin mezun oldukları lise türüne göre akademik motivasyon alt boyutlarına ilişkin
anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için Kruskal Wallis H Testi yapılmıştır. Tablo
6’da anlaşılabileceği gibi, katılımcıların akademik motivasyon alt boyutlarından sadece 5.
boyut olan ‘içe yansıyan dışsal motivasyon’ boyutunda ortalama puanlar temelinde mezun
olunan lise türü değişkeninin alt grupları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<
,05). Bu anlamlı farkın mezun olunan lise türü değişkeninin hangi alt grupları arasında olduğu
yapılan için Mann-Whitney-U testi göre ortaya çıkartılmıştır. Bu sonuca göre; ‘Anadolu
lisesi’ mezunları ile ‘İmam hatip lisesi’ mezunları arasında, ‘İmam hatip lisesi’ mezunları
lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öte taraftan katılımcıların akademik motivasyonları
genel ortalama puanları arasında istatistiki temelde anlamlı bir farklılık (p>,05) olmadığı
tespit edilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada, ön lisans eğitimi alan çocuk gelişimi programı öğrencilerinin akademik
motivasyon düzeylerine yönelik görüşleri belirlenmek istenmiştir. Bu kapsamda, 150 çocuk
gelişimi öğrencisinden görüş alınmıştır. Çalışma sonucunda, çocuk gelişimi öğrencilerinin,
bilmeye yönelik içsel motivasyonlarını, başarmaya yönelik içsel motivasyonlarını, uyarım
yaşamaya yönelik içsel motivasyonlarını, belirlenmiş dışsal motivasyonlarını, içe yansıyan
dışsal motivasyonlarını, dışsal motivasyon-dış düzenlemelerini ve motivasyonsuzluk
düzeylerini yüksek düzeyde gördüklerini belirtmişlerdir. Ancak motivasyonsuzluk düzeyinin
yüksek çıkması olumlu bir sonuç olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıca ölçeğin genelinde
de öğrencilerin akademik motivasyon düzeyleri yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Çalışmada ortaya çıkan bu sonuç olumlu bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Gömleksiz
ve Serhatlıoğlu (2013), öğretmen adayları ile yapmış oldukları çalışmalarında, öğretmen
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adaylarının akademik motivasyon düzeylerinin yüksek çıktığını tespit etmişlerdir. Akçakanat
ve Antalyalı (2016) da sağlık yönetimi öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin
yüksek olduğunu tespit etmiştir. Yılmaz, Taşkesen ve Taşkesen (2016) ise güzel sanatlar
eğitimi bölümü öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin tatmin edici bir düzeyde
olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer şekilde (Nayir ve Tekmen, 2017) ve Küçükosmanoğlu
(2015) çalışmalarında, çalışmaya katılan öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerinin
yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmaların dışında, öğrencilerin akademik
motivasyonlarının orta düzeyde olduğu çalışmalarda mevcuttur (Alemdağ, Öncü ve Yılmaz,
2014; Şeker, 2017; Akbaşlı, Kubilay ve Durnalı, 2017; Dağlıoğlu, Genç ve Yüksek Usta,
2017; Çelik, Terzi ve Gültekin, 2017; Terzi ve Uyangör, 2017).
Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç, öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerine
ilişkin görüşleri cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiğidir. Buna göre kadın öğrencilerin,
bilmeye yönelik içsel motivasyonları, belirlenmiş dışsal motivasyonları ve motivasyonsuzluk
düzeyleri erkek öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Çalışmanın bu sonucunu destekler
nitelikte birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. Gömleksiz ve Serhatlıoğlu (2013) öğretmen
adayları ile yapmış oldukları çalışmada, kadın öğretmen adayların lehine bir farklılık tespit
etmişlerdi. Çalışmaya göre kadın öğretmen adaylarının, bilmeye yönelik içsel motivasyonları,
uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyonları, dışsal motivasyon-dış düzenleme ve içe
yansıyan dışsal motivasyon düzeyleri erkek öğretmen adaylarına göre yüksek çıkmıştır.
Ayrıca ortaya çıkan bir başka farklılık ise erkek öğretmen adaylarının motivasyonsuzluk
düzeyleri kadın öğretmen adaylarının motivasyon düzeylerinden yüksek çıkmasıdır. Bir başka
çalışmada, Alemdağ, Öncü ve Yılmaz (2014), beden eğitimi öğretmen adaylarının akademik
motivasyonları ile akademik öz yeterlikleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında,
kadın öğretmen adayları lehine bir farklılık tespit etmişlerdir. Benzer bir şekilde Filiz ve
Demirhan (2018) da sporcu öğrenciler ile yapmış oldukları çalışmada, dışsal motivasyon-dış
düzenleme ve motivasyonsuzluk alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit etmişlerdir.
Benzer şekilde akademik motivasyon düzeylerinin kadınlar lehine farklılık gösterdiği başka
çalışmalarda bulunmaktadır (Aka, 2014; Akdemir vd. 2015; Eymur ve Geban, 2011; Gençay
ve Gençay, 2007; Akbaşlı, Kubilay ve Durnalı, 2017; Roohi ve Asayesh, 2012; Çelik, Terzi
ve Gültekin, 2017; Brouse vd. , 2010; Yılmaz, Taşkesen ve Taşkesen, 2016). Aynı zamanda
erkeklerin lehine olduğu çalışmalarda mevcuttur (Küçükosmanoğlu, 2015; Tekin vd. , 2009;
Türkmen, 2013). Ancak bazı çalışmalarda cinsiyete göre akademik motivasyon düzeyleri
arasında farklılığın tespit edilemediği çalışmalarda bulunmaktadır (Saracaloğlu, 2008;
Legault, Green Demers ve Pelletier, 2006; Şahin ve Çakar, 2011; Aktaş, 2017; Demir ve Arı,
2013).
Çalışmada öğrencilerin sınıf düzeyine göre akademik motivasyon düzeyleri arasında farklılığa
da bakılmıştır. Buna göre, ölçeğin genelinde ve bilmeye yönelik, başarıya yönelik ve uyarım
yaşamaya yönelik içsel motivasyon alt boyutlarında ikinci sınıf öğrencilerin lehine bir
farklılık tespit edilmiştir. Geri kalan dört alt boyutta bir farklılığa rastlanılmamıştır. Bu durum
ikinci sınıf öğrencilerinin bölümleri hakkındaki düşüncelerinin olumlu olması ile birlikte içsel
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1121

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

motivasyonlarını etkilediği düşünülmektedir. Benzer bir sonucu Akbaşlı, Kubilay ve Durnalı
(2017) da yapmış oldukları çalışmada tespit etmişlerdir. Çalışmada ön lisans öğrencilerinin
akademik motivasyonları çeşitli değişkenlerle incelenmiş olup, çalışma sonucunda ikinci sınıf
öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri birinci sınıf öğrencilerinin akademik
motivasyon düzeylerinden yüksek çıkmıştır. Benzer bir şekilde Alemdağ, Öncü ve Yılmaz
(2014), Nayir ve Tekmen (2017), Küçükosmanoğlu (2015), Yılmaz, Taşkesen ve Taşkesen
(2016), Gömleksiz ve Serhatlıoğlu (2013) ve Eymur ve Geban (2011) da akademik
motivasyon düzeylerinin sınıf değişkenine göre farklılaştığını tespit etmişlerdir. Terlemez,
Şahin ve Dilek (2015) ise birinci sınıf öğrencilerinin ikinci sınıf öğrencilerine göre daha
yüksek akademik motivasyon düzeyine sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Ancak sınıf
değişkenin akademik motivasyon düzeyleri arasında farklılık yaratmadığı çalışmalar da
mevuttur (Aktaş, 2017 ve Şeker, 2017).
Araştırmada çalışmaya katılan çocuk gelişimi öğrencilerinin akademik motivasyon
düzeylerinin öğrenim türlerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Çalışmada,
örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ölçeğin bütün alt boyutlarında da farklılık
görülmemiştir. Akbaşlı, Kubilay ve Durnalı (2017) ve Demir ve Arı (2013) yapmış oldukları
çalışmalarda, çalışmanın sonucunu destekler bir sonuç elde etmişlerdir. Çalışmada, birinci ve
ikinci öğretimde okuyan ön lisans öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ancak çalışmanın sonucuyla çelişen bazı
çalışmalarda mevcuttur. Aktaş (2017), ilahiyat öğrencileri ile yaptığı çalışmasında, birinci
öğretim öğrencilerinin lehine bir farklılık tespit etmiştir. Bunun sebebini ise, ikinci öğretim
öğrencilerinin daha düşük puanlarla ve aynı zamanda harç yatırmalarını göstermiştir. Benzer
şekilde, Terzi, Ünal ve Gürbüz (2011) de birinci öğretim öğrencilerinin ikinci öğretim
öğrencilerine göre daha yüksek akademik motivasyona sahip olduklarını tespit etmiştir.
Ancak Terlemez, Şahin ve Dilek (2015) ise ikinci öğretim öğrencilerinin lehine bir farklılık
tespit etmişlerdir. Bu sonucu ise ikinci öğretim öğrenci öğrencilerinin ders saatlerinin akşam
saatlerine denk gelmesi, buna bağlı olarak gün içerisinde sosyal aktivitelere zaman
ayırabildikleri ve bununla birlikte kendi istekleri doğrultusunda harç yatırarak okumayı göze
aldıkları için motivasyon düzeylerinin yüksek çıktığını ifade etmişlerdir.
Çalışmada çocuk gelişimi öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri mezun oldukları lise
türüne göre anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışmada sadece içe yansıyan
dışsal motivasyon alt boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Diğer alt boyutların hiç
birinde bir farklılık elde edilememiştir. Ortaya çıkan bu farkın hangi lise türleri arasında
olduğuna yönelik olarak yapılan istatiksel testte, farkın Anadolu lisesi mezunu öğrenciler ile
imam hatip lisesi mezunu öğrenciler arasında olduğu ve bu farkın imam hatip lisesi mezunları
lehine olduğu tespit edilmiştir. Aslında çalışmada anlamlı bir farklılık beklenmekteydi. Ancak
bu farkın meslek lisesi mezunu öğrenciler ile diğer lise mezunu öğrenciler arasında olması
beklenmekteydi. Çünkü meslek lisesinde mezun olan öğrencilerin bu alanı daha iyi bildikleri
ve bu alana yönelik hazırbulunuşlukları daha yüksek olduğu düşünülmektedir.
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Hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek olması motivasyonlarını etkilemesi beklenmektedir.
Ancak ortaya çıkan bu sonuç, üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuç olarak karşımızda
durmaktadır. Sakalli vd. (2015) yaptıkları çalışmada meslek yüksekokullarında okuyan birinci
sınıf öğrencilerinin matematik eğitimine yönelik motivasyon düzeylerinin mezun oldukları
lise türüne göre farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. Bu farklılığın, genel lise mezunları ile
meslek lisesi mezunu öğrenciler arasında, meslek lisesi öğrencileri lehine olduğunu ifade
etmişlerdir. Dağlıoğlu, Genç ve Yüksek Usta (2017) ise okul öncesi öğretmen adayları ile
yapmış oldukları çalışmada, sadece başarıya yönelik içsel motivasyon alt boyutunda bir
farklılık tespit etmiştir. Ortaya çıkan bu farkın ise kız meslek lisesi mezunu öğrenciler ile
Anadolu öğretmen lisesi mezunu öğrenciler arasında, kız meslek lisesi mezunu öğrencilerin
lehine olduğunu belirtmişlerdir.
Motivasyon, eğitim içerisinde önemli bir kavram olarak görülmektedir. Öğrencilerin eğitim
düzeyleri gözetmeksizin, motivasyonları iyi bir düzey olması beklenir. Motivasyon, sınıf içi
etkinliklere etkin katılımı, problem çözme becerisini ve istendik davranış değişiklikleri
kazanmayı etkilemektedir. Bu sebepten dolayı, öğrencilerin motivasyonlarının yüksek
tutulması noktasında öğretmenlerin farklı öğretim tekniklerini kullanabilmeli ve öğrenciler ile
iletişimini güçlü tutmalıdır. Çalışmada çocuk gelişimi öğrencilerinin akademik motivasyonları
farklı değişkenlerle incelenmiştir. Benzer bir çalışma daha kapsamlı bir şekilde farklı
örneklemler kullanılarak yapılmalıdır. Sadece çocuk gelişimi programı değil, sağlık hizmetleri
meslek yüksekokulunun diğer programlarında da benzer bir çalışma yapılabilir. Bu şekilde
eğitimin daha istendik ve etkili bir hale getirilmesi noktasında yardımcı olabileceği
önerilmektedir.
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HAYATI VE SANATÇI KİŞİLİĞİ İLE “UDİ NEVRES”(NEVRES ORHON)
Doç.Dr. Ünal İMİK
İnönü Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, unal.imik@inonu.edu.tr
Öğr. Gör. Yusuf ALTUN
Ardahan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yusufaltun@ardahan.edu.tr
ÖZET
Coğrafi konumu ve sosyo-kültürel yapısı itibarı ile Anadolu’nun önde gelen şehirleri arasında
yer alan Malatya birçok ilim, bilim ve sanat adamı yetiştirmiştir. Geleneksel Türk Müziği
musikişinaslarından biri olan Udi Nevres’de (Nevres ORHON) bu topraklardan filizlenmiş
Malatyalı sanatkârlardan biridir. Udi Nevres, yaşamı boyunca gerek icracı kişiliği, gerekse
ürettiği sanat eserleriyle kültürümüze önemli katkılar sağlamış bir sanat adamıdır.
Araştırmada, Udi Nevres’in hayatı ve sanatçı kişiliği çeşitli boyutları ile ele alınmaktadır.
Araştırma betimsel nitelikle olup, veriler kaynak taraması ve karşılıklı görüşmeler sonucunda
elde edilmiştir. Ayrıca konuya yönelik uzman görüşlerinden de faydalanılmıştır.
Araştırma sonuçlarından birkaçı sıralanacak olursa, Udi Nevres’in Geleneksel Türk
Müziğindeki önemli mihenk taşlarından biri olarak görülmesi gerektiği, kendine has üslubu
ve yorumuyla zamanın müzisyenlerine ilham kaynağı olduğu, bestelediği peşrev ve saz semai
türündeki eserleri ile de, Türk Musikisi repertuvarına önemli katlılar sağladığı ilk aklımıza
gelenler olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Malatya, Kültür, Sanat, Ud, Udi Nevres, Nevres Orhon.
ABSTRACT
With its geographical position and socio-cultural structure, Malatya, which is among the
leading cities of Anatolia, has educated many scholars and artisans. Udi Nevres (Nevres
ORHON), one of the traditional Turkish musician, is one of the Malatya craftsmen sprouting
from these lands. Udi Nevres is a man of art who has made important contributions to culture
with his works of art, which he has produced throughout his life. In the research, Udi Nevres'
life and artist personality is handled in various dimensions. The research was of descriptive
nature and the data were obtained as a result of source survey and mutual interviews. It also
benefited from expert opinions on the subject.
If I list some of the results of the research, I think that Udi Nevres should be regarded as one
of the important point in Traditional Turkish Music, his original style and his interpretation of
the musicians of the time with his own style and interpretation and his works in the type of
“peşrev” and “saz semai”, will be arrivals.
Key words: Malatya, Culture, Art, Ud, Udi Nevres, Nevres Orhon.
GİRİŞ
Malatya, coğrafi konumu ve sosyo-kültürel yapısı itibarı ile Anadolu’nun önde gelen şehirleri
arasında yer almakta olup, kendi bünyesinde birçok ilim, bilim ve sanat adamı yetiştirmiştir.
Geleneksel Türk Müziği musikişinaslarından olan Udi Nevres’de (Nevres ORHON) bu
topraklardan filizlenen Malatyalı sanatkârlardan biridir.
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Udi Nevres, yaşamı boyunca gerek icracı kişiliği, gerekse ürettiği sanat eserleriyle
kültürümüze önemli katkılar sağlamış bir sanat adamıdır. Özellikle maddiyata önem
vermemesi kendini oldukça zor ekonomik koşullara itmiş olsa da, Nevres Bey yaşamının tüm
evrelerinde mümkün olan en hatasız icra ve kaliteli müzik düşüncesinden kolay kolay ödün
vermemiştir.
Özellikle tamburi cemil bey ile tanışmasından sonra yeni bir bakış açısıyla sanat yaşantısına
yön veren udi nevres, tanburi cemil ile sürdürdüğü uzun musiki sohbetleri neticesinde ud
icrasında kendine has yeni denemeler yapmış ve bu sayede oldukça ileri bir seviye icracısı
yolunda hızla ilerleme kat etmiştir. Nevres bey aynı zamanda edebiyat konuları ile de
ilgilenmiş ve bu sayede edebiyat çevreleri ile de oldukça samimi sohbetlere eşlik etmiştir.
Oldukça titiz ve asabi bir ruh haline sahip olduğu söylense de, Udi Nevres Bey’in özünde
oldukça dürüst karakterli bir kişiliği olduğu da iyi bilinmektedir. Bu asabiyetin, çocukluk
yıllarında yaşadığı aile içi sorunlar ve yoksulluğun getirdiği zor hayat şartlarından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tanzimat süreci ile başlayan “Batı Musikisi” merakı Nevres Bey’i de etkilemiş ve bu sebeple
çeşitli incelemeler yapmak maksadı ile 1914 yılında Almanya’ya gitmiştir (Akdoğdu, 1990).
Bu süreç Nevres Beyin hayata ve sanata bakış açısında önemli değişimlere de sebep olmuştur.
Yaşadığı yıllarda rakipsiz bir ud icracısı olarak bilinen Udi Nevres, mükemmel bir müzik
kulağına sahip olmasının verdiği rahatlıkla en küçük hataları dahi kabul etmeyen bir yapıya
sahip olmuş ve bu durum kendisini kusursuzu arayan bir sanatçı kimliğine büründürmüştür.
Çokça eleştirme özelliği etrafındakileri kendinden uzaklaştırmış ve belki de yalnız bir adam
olmasına neden olmuştur.
YÖNTEM
Araştırmada amaçlanan; Türk müziğinin önemli musikişinaslarından Udi Nevres’in (Nevres
Orhon) yaşamı ve sanatçı kişiliği hakkında çeşitli tespitlerde bulunarak bu kıymetli insanın
yaşamı ve sanatçı kişiliğinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesinde katkı sağlamaktır.
Araştırmanın Türk müzik kültürüne çok çeşitli yönleriyle katkı sağlayacağı yönü ile önemli
olduğu düşünülmektedir. Sanatçının yaşamı ve sanatçı kişiliğine odaklanması ve mevcut
durumu tespit etmeye yönelik olması nedeniyle araştırmanın betimsel nitelikte olduğu
söylenebilir. Sanatçıya ait verilerin toplanmasında yazılı ve dijital kaynak taraması, içerik
analizi ve kişisel görüşme tekniklerinden faydalanılmıştır.
BULGULAR ve YORUM
Hayatı ve Sanatçı Kimliğine Yönelik Bulgu ve Yorumlar
Nevres Orhon, ya da diğer bilinen adı ile Nevres Bey, 1873 yılında Malatya’da yoksul bir
ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesi birçok geçim sıkıntıları içesinde bulunduğu
bir süreçte önemli ailevi sorunlar yaşamıştır. Babası, geçim sıkıntıları sebebi ile İstanbul’a
yerleşmiş ve orada nüfuzlu bir devlet yöneticisinin himayesinde çalışmaya başlamıştır. Bu
yıllarda babasından yoksun kalan ve yaşam mücadelesi veren Nevres, annesini de
kaybetmenin sarsıntısını çok derinden yaşamıştır (Özalp,1986). Annesinin vefat haberini alan
babası, oğlunu da yanına alarak İstanbul’un yolunu tutmuştur. Bu vesile ile büyük şehre
yerleşen Nevres, orada babasının iş yaşantışı sebebiyle kendisine sunulan imkânlardan
yararlanarak yeni bir hayata yelken açmıştır. Bu süreç içerisinde Nevres’in edebiyat
konularına olan ilgisi kendisini edebiyat ve sanat çevreleri ile ilgilenmeye itmiştir. Ud ile
tanışması da bu yıllara rastlamaktadır. Ud merakı ile kendi kendine ud öğrenme çabasına
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giren Nevres’in bu konudaki yeteneği ve merakının ortaya çıkardığı olumlu gelişmeler,
tanınmaya başlamasına da vesile olmuştur.
Her geçen gün ünü daha da yayılan Nevres, artık İstanbul'daki musiki çevrelerince adından
olumlu yönde söz edilen bir musikişinas olma yoluna da girmiştir. Bu yıllarda kendisini ve
geleceğini oldukça derinden etkileyecek ve kendisine bir milat olacak olan olay ise, Tamburi
Cemil Bey ile olan tanışması ve musiki sohbetleridir. Onula yıllar boyu sürdürdüğü yakın
çalışma süreci ud konusundaki bakış açılarını etkileyerek ud çalımında Tanburi Cemil Bey’in
etkisiyle yeni denemelere girmesine fırsat verecektir (Özcan, 2007). Bu sayede Nevres,
musiki ustaları ile çeşitli meşk ve sohbet toplantılarında kendini iyice ilerletme fırsatı da
bulacaktır.
Nevres Bey’in oldukça titiz ve asabi bir ruh haline sahip olduğu söylense de özünde oldukça
dürüst ve çekingen bir yapıya sahip olan karakterli bir kişiliği olduğu da iyi bilinmektedir. Bu
psikolojik problemler ve asabiyetin, çocukluk yıllarında yaşadığı aile içi sorunlar ve
yoksulluğun getirdiği zor hayat şartlarından kaynaklandığı düşünülebilir.
Nevres Bey’in bir başka özelliği olan zor beğenme huyu da ünü etrafa yayıldıkça daha da
artmış ve bu sayede bazı dostlarını dahi kaybetme noktasına gelmiştir. Bu dostlardan biri olan
Tanburi Cemil Bey ile dahi bazı musiki toplantılarında attıştığı ve sert çıkışlar yaptığı
olmuştur (Özalp, 2000). Bu durumun bazı zamanlarda musiki sohbetlerinin yapıldığı mekânı
terk etmek noktasına kadar ulaştığı söylenmektedir.
Udi Nevres, ud icracılığında oldukça ileri bir seviyeye gelmiş ve daha sonra yeni arayışlara
dahi girmiştir. Tanzimat'tan itibaren ilgi odağı olmaya başlayan “Batı Musikisi” merakı
Nevres Bey de de ortaya çıkmış ve bu sebeple çeşitli incelemeler yapmak maksadı ile 1914
yılında Almanya’ya gitmiştir (Akdoğdu, 1990). Bu süreç Nevres Beyin bakış açısında çeşitli
değişimlere de sebep olmuştur.
Nevres Bey’in bir diğer özelliği ve Türk Musikisine katkısı ise, derlemeci kimliği ile
gerçekleşmiştir. O yıllarda gerçekleşen ilk folklor çalışmalarına katkıda bulunan Nevres Bey,
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok yöresinden derlemeler yapma fırsatı da
bulmuştur.
Nevres, sanatına hep özel bir yer ve önem vermiştir. Çok az sayıdaki arkadaşı ile sohbetleri
dışında yalnız, ürkek ve içine kapanık bir yaşamı tercih etmiştir. O yıllarda sazını ve
müzisyenliğini hiçbir zaman bir geçim ve eğlence aracı olarak kullanmamıştır. Bu sebeple
hiçbir zaman rahat ve konforlu bir yaşam imkânı olmamış çoğu zaman geçim sorunları ile yüz
yüze dahi kaldığı günler olmuştur (Akdoğdu, 2003). Bu konuda birkaç istisnadan biri olan
“vekil-vüzera” konaklarında verdiği özel musiki dersleri kendisine bir nebze maddi rahatlama
imkânı sağlamıştır.
İlk kez İstanbul halkı ile Cemil Bey in konserinde buluşan Udi Nevres, o yıllarda bir yıldız
gibi parlayan Münir Nurettin’i de takdir etmiştir. Udi Nevres aynı zamanda, konserlerinde
Mesut Cemil ve Ruşen Kam ile de çeşitli icralar yapma fırsatı bulmuştur.
Zamanının rakipsiz bir ud icracısı olarak bilinen Udi Nevres, olağanüstü bir kulağa sahip
olmasının verdiği rahatlıkla en küçük hataları dahi kabul etmeyen bir yapıya sahip olmuştur.
Bu durum kendisini hayatı boyunca kusursuzu arayan bir sanatçı kimliğine büründürmüştür.
Beğenmeme ve çok eleştirme özelliği etrafındakileri kendinden uzaklaştırmış ve yalnız bir
adam olmasına sebep olmuştur.
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Öğrencisi olan ünlü ses sanatkârı “Safiye Ayla” hocasının kişisel zevklerinden bahsederken,
Çamlıca, Yakacık ve Beylerbeyi’ni çok sevdiğini ve bu muhitte yaşamak istediğini dile
getirmiştir. Hatta “Zengin olsam, bir kulübe yaptırıp burada otururum” sözünün ona ait
olduğu da bilinmektedir.
Udi Nevres hiç evlenmeden yaşamıştır. 22 Ocak 1937 yılında hayata gözlerini Cerrahpaşa
Hastanesinde yummuştur. Hastane günlerinde pek arayanı olmadığı da söylenmektedir. Udi
Nevres, vasiyeti gereği birkaç kişilik mütevazı bir cemaatle Yakacık mezarlığına
defnedilmiştir.
Sanatçının Eserlerine Yönelik Bulgu ve Yorumlar
Udi Nevres, alanında ve zamanında oldukça iyi bilinen ve hayranlık uyandıran bir
musikişinas olmasına rağmen titizliği ve zor beğenmesi kendi eserlerine de yansımıştır. Udi
Nevresin bestekârlık yönü verimsiz gibi görünse de, özellikle fasıl musikisinde ve sözlerin
Mustafa Çavuş’a ait olduğu bazı eserler ile türkülerde kullanılan parlak ara nağmelerin büyük
bölümü ona aittir.
Udi Nevres aynı zamanda, Ziya Paşanın konağında geçirdiği süreçlerde Lavtacı Andon’ dan
çeşitli gerdaniye ve karcığar köçekçeleri de notaya almıştır. Udi nevresin bir diğer önemli
hizmeti ise, Dede Efendinin “Bestenigâr” şarkısına aynı üslup ve edada meyan adı verilen
üçüncü bölümü eklemesidir.
Günümüzde Eviç, Gerdaniye, Hüseyni, Karcigar ve Hüzzam makamlarında oluşan sekiz adet
özel taksimi ile bizzat çalıp okuduğu birkaç sözlü plağı günümüze kadar ulaşmıştır (Akdoğdu
2003). Udi Nevresin daha birçok irili ufaklı eseri olmasına karşın en önemli görülebilecek
diğer eserleri ise:









Ferahfeza – Yıllarca ben seni aradım durdum
Hicaz – Gösterirken zuhi zerdim derdi mafibalimi
Hicaz – Varmıdır hacet dergi mafil balimi
Isfahan – Aşiyani mürgi dil zülfi perişanındadır
Isfahan – Kalmadı sabra Kararım ey peri
Muhayyer – Gün kavuştu suraradı beni üzme güzelik
Uşşak – Açık gerden pesişan sırma saçlar habigahında
Uşşak – Zeybek havasıdır.

SONUÇLAR
Araştırma sürecinde elde edilen bulgu ve yorumlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.







Araştırmada, Udi Nevres’in Geleneksel Türk Müziğindeki önemli mihenk taşlarından
biri olarak görülmesi gerektiği,
Rakipsiz bir ud icracısı olarak bilindiği,
Kendine has üslubu ve yorumuyla zamanın müzisyenlerine ilham kaynağı olduğu,
Titizliği ve zor beğenmesinin eserlerine de yansıdığı,
Özel hayatındaki çeşitli sorun ve sıkıntıların sosyal yaşantısını etkilediği,
Bestelediği peşrev ve saz semai türündeki eserleri ile Türk Musikisi repertuvarına
önemli katlılar sağladığı en önemli görülenler olacaktır.
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DÜNYA’DA KAMU KURUMLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE TÜRKİYE’DEKİ
YANSIMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Öğr. Gör. Sözer AKYILDIRIM
Iğdır Üniversitesi, Iğdır Meslek Yüksekokulu, sozerakyildirim@hotmail.com
ÖZET
Bu çalışmada, Dünya genelinde özelleştirme uygulamaları incelenmiş olup, Türkiye’deki
yansımaları üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalarda ilgili döneme ait, gerek basın
organlarında, yer alan yazılar, gerekse konu ile ilgili akademik çalışmalar taranmıştır.
Kapitalizm 20.yüzyılda iki büyük kriz yaşamıştır. Bunlardan birincisi 1929’da ikincisi ise
1970’li yılların ortasında çıkmıştır.1929 bunalımında yaratılan travmalardan çıkış yolu olarak
kamu girişimciliği savunulmuştur. 1970’lerin ortalarında Dünya’da baş gösteren Stagflasyon
ile birlikte, uygulanan ekonomi politikaları ve bunların dayandığı teorik temeller hakkında ki
ciddi tereddütlerdir.1979 yılında İngiltere’de ‘’Margaret Thatcher’’ ve onun Muhafazakar
Partisi iktidara gelince Kamuya ait kurumların özelleştirmesi gündeme gelmiştir.1989 yılında
Berlin duvarının yıkılması, soğuk savaş döneminin sona ermesi ile birlikte merkezi planlı
ekonomiler ile kamu teşebbüslerinin yerini, piyasa ekonomisine bırakmaları yeni bir
ekonomik düzenin de başlangıç işareti olmuştur.
Türkiye’de ise Özelleştirme tartışmaları 1983 yılında başlayıp,1986 yılında çıkarılan 1291
sayılı kanunla kurulan Kamu Ortaklığı İdaresi’nin faaliyete geçmesiyle özelleştirme
uygulamalarına başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Stagflasyon, Kamu Ortaklığı
ABSTRACT
In this study, privatization practices around the world have been examined and their
reflections in Turkey have been discussed. In the researches carried out, academic studies
related to the subject were scanned both in the press organs and in the articles of the related
period. Capitalism in the 20. century, there were two major crises. The first was in 1929 and
the second was in the mid-1970s. Public entrepreneurship has been advocated as a way out of
the traumas created in the 1929 crisis. In the mid-1970s, with stagflation leading the World,
serious doubts about the applied economic policies and the theoretical foundations on which
they are based. In 1979, when Margaret Thatcher and her Conservative Party came to power,
the privatization of public institutions came to the agenda.The collapse of the Berlin Wall in
1989, with the end of the Cold War era, replaced the Central planned economies and public
enterprises to the market economy was the beginning of a new economic order.
In Turkey,the privatization debate started in 1983 and started to implement privatization with
the initiation of the Public Partnership administration, which was established with the Law
No. 1291 enacted in 1986.
Key Words :Privatization,Stagflation,Public Partnership
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GİRİŞ
Gelişmiş piyasa ekonomilerine sahip ülkelerde, büyük ekonomik durgunlukların aşılması,
ulusal ekonomi için büyük önem taşıyan ve büyük sermaye gerektiren tesislerin kurulması ve
bir takım sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesi önem taşırken, gelişmekte olan ülkelerde özel
sektörün sermaye ve bilgi birikimi açısından yetersiz oluşu ve bölgesel kalkınma gibi hedefler
devletin ekonomiye doğrudan müdahale ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olmuş ve KİT’ler
bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.1929 ekonomik krizinden çıkış için şiddetle
önerilen kamu girişimciliği lehindeki görüşler yerini 1970’li yıllarda yaşanan krizden sonra
devletin ekonomik hayatta sadece düzenleyici olmasını savunan görüşlere bırakmıştır (Sarısu,
2003) .
DÜNYADA KAMU KURUMLARINDA ÖZELLEŞTİRMELERE GİDİŞTE İKİ
EKONOMİK KRİZİN ANALİZİ
1-1929 Ekonomik Bunalım veya Büyük Kriz:1.Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen
olaylar,Büyük Buhranı tetikleyen en önemli nedenleri oluşturmaktadır. Savaş sonrasında
ABD’nin süper güç olmasıyla birlikte tüm dünyayı etkilemeye başlamıştır. Diğer oyuncular
ise Birleşik krallık ve Almanya olmuştur.
Savaşa kadar dünyada hegemonik bir güç sayılan İngiltere, savaş sonrasında ABD’den aldığı
borçlarla kanayan bir ülke haline gelmiştir. Borçlar nedeniyle yeniden kurulan altın standardı
poundun değer kazanmasına ve İngiltere ihracatının azalmasına neden olmuştur. Daha az
ihracat ise daha fazla altının dışa akmasına ve yeniden borçlanmasına neden olmuştur.
Almanya’da ise ABD’nin geri istediği tazminat sorunu yaşanmaya başlamıştır. Ekonomisi
durma noktasına gelmiş ve bir çözüm olarak para basmayı denemiştir. Basılan para ise ABD
tarafından kabul edilmemiş ve bu durum Almanya’da hiper enflasyona neden olmuştur.
Sonraları 1924 yılında ABD’nin önerisi olan Dawes Planı ile çözülmeye çalışılmıştır. Buna
göre ; Amerika Almanya’ya yeniden kredi verecek ve yapılanmasını tamamladıktan sonra da
tazminatını ödeyecektir.
Amerika ise 1924-1929 yılları arasında edindiği ihracat fazlası ile dünyanın net kreditörü
konuma gelmiştir. Bu sırada ülkede yeni endüstriler gelişmeye başlamış ve talep fazlılığı
görülmüştür.Yeni endüstrilere talebin fazla olması nedeniyle borsa spekülatif bir hale
gelmiştir.Buna bağlı olarak 1928 yılında Amerika verdiği kredileri,New York Borsası için
geri çekmek zorunda kalmıştır.
Amerika’da 1920’lerde borsa dışında ekonomi fazlasıyla iyiydi. Üretim ve istihdam oranları
yükseliyor; halkın büyük bölümü varlıklılardan oluşuyordu. Amerikalılar minimum fiziksel
eforla zengin olmaya çalışıyordu.Bu durumun en iyi kanıtı ise 1926 yılında Florida’da
meydana gelen gayrimenkul patlamasıdır.
2-Büyük Bunalımın Nedenleri : Büyük Buhran’ın nedenleri arasında ilk başta Amerikan
Şirketlerinin mali güçleri yer almaktadır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra süper güç haline
gelen ABD’de 1870’li yıllarda irili ufaklı birçok şirket bulunyordu. Savaşın getirdiği
zorluklar karşısında küçük şirketler birleşti. Savaş bittikten sonra tekeller oluşturulmaya
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başlandı. Bu durum,1929 yılına gelindiğinde Amerika ekonomisinin % 50’si üzerinde söz
sahibi olan 200 holding vardı. Tek bir holdingin batması bile ekonomiyi sarsmaya yetecek
durumdaydı. Büyük bunalımın ikinci bir nedeni ise kötü yapılanmış bankalardı. Bankaların
sermaye esaslarını, rezervlerini ve kredi oranlarını belirleyen yasaların olmaması durumudur.
Üçüncü bir neden ise ABD’de dönemin başkanı Herbert C.Hoover ve yönetiminin ekonomik
alandaki tecrübesizliğidir. Bu durumun, 1929 ekonomik krizi için en önemli neden olduğu
savunulmaktadır. Çünkü Hoover yönetimi,1920’lerin başında söz konusu olan liberal
ekonomi anlayışına göre ekonomiye devlet müdahalesi yapmamayı uygun görüyordu. Hoover
yönetiminin,1929 krizine müdahale etmemesinin toplumsal maliyeti çok büyük olmuştur.
Bir süre sonra müdahale etmeye karar verdiğinde ise geç kalınmıştı. Yapılan müdahaleler ise
devlet bütçesini dengelemek için kamu harcamalarının kısılması ve vergilerin artırılmasıydı.
Bunun sonucunda işsizlik arttı, insanların satın alma gücü azaldı ve fiyatlar düştü. Hükümetin
bir diğer yanlışı ise altın para standardına bağlı kalmakta ısrar etmesiydi. Hükümetin altına
bağlı olmayan para basmayı reddetmesi ve sıkı bir para politikası izlemesi sonucu ,piyasada
para bulunmamasına neden olmuştur. Bunun sonucunda da ekonomik faaliyetler durdu, reel
sektör daraldı, işsizlik yükselmeye devam etti ve insanlar daha az para kazanmaya başladılar.
Büyük krizin dördüncü bir nedeni ise ABD’nin dünya üzerindeki net kreditörü olmasıydı.
Savaş sonrasında, Almanya ve İngiltere’den istediği tazminatları altın olarak talep etmiştir.
Talep edilen tazminatlar ve krediler alınamayınca, mal ve hizmet olarak ödenmesi denendi.
Ama bu durum ,ABD’nin mal ve hizmet sektörünü çökertti. Son olarak gümrük duvarları
koyulması denendi ve bu durum dış ticareti küçülttü ve ABD hesapsız verdiği kredileri geri
alamadı.
3-Krizin Patlak Vermesi :3 Ekim 1929’da ekonomik krizi tetikleyen nedenler yüzünden borsa
ilerlemesini durdurdu.21 Ekim tarihinde yabancı yatırımcılar ellerindeki kağıtları çıkarmaya
başladı.24 Ekim 1929 tarihi geldiğinde borsa dibe vurdu. O yılın fiyatlarıyla4,2 milyar dolar
bir anda yok oldu.29 Ekim 1929 günü fiyatlara bakıldığında,1 yıl öncesinin karlarının bile
sıfırlandığı görüldü.21-29 Ekim tarihleri arasındaki fark ise Dow Jones Sanayi Ortalaması’nın
328’den 230’a düştüğü anlaşıldı. Bu birkaç günlük süreçte 4000 banka batmıştır . Binlerce
insan hem varlıklarını hem de sosyal statülerini kaybettiler. açlık baş gösterdi ,ihtiyaçlar takas
yoluyla karşılanmaya başlandı, insanların ruh sağlıkları bozuldu. Bu süreç yaklaşık on yıl
devam etmiştir.
4-Krizden Çıkış (New-Deal) :Amerikan halkı krizin faturasını Başkan Hoover’a kesti.
Ekonominin en dibe vurduğu noktada 1933 yılında Franklin D,Roosvelt’i ABD’ye başkan
seçildi.Roosvelt ‘’New-Deal’’ isimli bir program uyguladı ve ekonomide köklü değişiklikler
yaptı. ABD Merkez Bankası kuruldu, Mevduatlar Devlet güvencesine alında, bankacılık
sisteminin düzenlemesi ile
500 kadar düzenleme yapıldı.Reel sektörde
karlılığın
artırılmasına karar verildi. Sanayicilere devlet kontrolünde yüksek fiyat uygulama izni
verildi. Talep sorunun çözülebilmesi için devlet yüksek sayılabilecek bir düzeyde ücretleri
belirledi. Çalışma saatleri azaltıldı. İşsizlik sorunu çözülmeye başlandı. Tarımda yeni
programlar yapıldı. Devlet ne üretilirse üretilsin belli bir fiyattan çiftçinin elindeki ürünleri
satın aldı.Roosvelt’in devlet harcama politikası ise bir denge politikasıydı. Devlet
müdahalesine karşı olan sanayicilerin küstürülmemesi için özel sektörün ilgilenmediği
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büyük yatırım gerektiren alanlara harcama yapılmaktaydı. Bu sektörlerde açılan iş alanlarıyla
işsizliğin azaltılmasına ve talebin artırılarak, düşük talep sorunu çözülmeye çalışıldı.
5-1929 Ekonomik Krizinin Almanya ve İngiltere’ye Etkisi : Krizden en çok Amerika ve ona
borçlu olan ülkeler etkilenmiştir. Almanya’da 6 milyona dayanan işsizlik hakim olurken,
İngiltere’de ise ihracat ve sanayi sektörü derinden yaralanmıştır. Latin Amerika ülkeleri,
çıkardıkları hammaddeleri ihraç edememişler ve ABD’den kredi alamadıkları için
ekonomileri çöküşe geçmiştir (Bayhan, 2018) .
1970’Lİ YILLARDA STAGFLASYON KRİZİ
1970’li yıllar belki de Büyük Buhran’dan bu yana en çok sanayileşmiş ülkelerin ekonomik
performansları için geçirilen en kötü on yıl olarak tarihe geçmiştir.1973 ve 1979 yıllarındaki
petrol şokları dünyadaki gelişmiş ülke ekonomilerini ciddi biçimde etkilemiştir.70’ yıllarda
ortaya çıkan bu ekonomik krizin adı Stagflasyon krizi olarak tarihe geçmiştir.1970’li yılların
başında Keynesyen ekonomistlere göre imkansız olan ekonomik gelişmeler yaşanmıştır.
Gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluk, fiyat artışlarının sürmesi ve artan işsizlik
kavramları yan yana gelmiş ve 1973 yılında Stagflasyon krizi ortaya çıkmıştır. Krizin çıkış
sebebi dünya petrol fiyatlarındaki artışlardır (Tercihiniyap, 2018). 1973 Petrol krizinin genel
kabul gören iki sebebi vardır. İlk sebep ,Ekim 1973’te başlayan OPEC şirketlerinin petrol
fiyatlarını defalarca artırmalarıydı. İkinci sebep millileştirilen Arap petrol şirketlerinin 1973
Yom –Kippur Arap ,İsrail savaşı dolayısıyla, İsrail destekçisi müşterilerine ambargo
uygulaması ve üretimi kısmasıdır. Üretimlerinin büyük çoğunluğu petrole dayalı olan
ülkelerde bu hareket enflasyonu hızlandırmış ve işsizliği artırmıştır. Petrol fiyatlarının
artması , petrol arzının azalması, dünya ülkelerinde enflasyonu hızlandırmıştır. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler krizden beraberce etkilenmişlerdir. Etkileri ağır şekilde hissedilen
kriz dolayısıyla enflasyon artmış, büyüme oranları düşmüş, ülkelerin ödemeler dengesi alt üst
olmuştur. Böylelikle dünya ticaret hacminde büyük daralmalar görülmüş ve durgunluk
(resesyon) dönemi yaşanmıştır. Bu durgunluk, 1929 Büyük Bunalım krizinden sonra
dünyanın karşılaştığı en büyük durgunluk olmuştur. Fiyatlar genel düzeyi artarken,
ekonomik daralma yaşanmış, İşsizlik II. Dünya Savaşından sonra en yüksek seviyesine
çıkmıştır. Firmaların borç yükleri artmış, dünya ticaret hacmi daralmış ve Stagflasyon
meydana gelmiş, fiyatlar ve işsizlik beraber artmıştır (Wordpress, 2016).
Stagflasyon kavramı Keynesyen ekonomistlerin savunduğu Philips Eğrisi teorisini de tarihe
gömmüştür. Philips Eğrisi işsizlik ve enflasyon arasında ters bir orantı olduğunu
savunmaktadır. Üzerinden yıllar geçmesine ve bu büyüklükte bir krizin oluşmaması sebebiyle
nasıl önlenebileceği veya nasıl mücadele edilebileceği konusunda oturmuş bir doktrin veya
bir reçete mevcut değildir.
Stagflasyon ile Nasıl Mücadele Edilir? Sorusuna çözüm olarak şu öneriler getirilmiştir.
Devletin küçülmesi ve beraberinde yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi, vergi indirimi,
istihdamı teşvik, piyasa enjeksiyon yapılarak, para arzını artırmak ile sıkıntılı süreçten
çıkılmaya çalışılır. Devletin küçülmesi ,özelleştirme programlarının uygulanmasıda söz
konusudur. Bu zorlu süreçten üç yıla yakın bir zamanda sıkı tedbirlerle çıkılır (Kuzu, 2018).
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DEVLETİN KÜÇÜLMESİ: ÖZELLEŞTİRME PROGRAMLARI
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’yla birlikte devlet olgusu daha da vurgulanan bir olgu halini
almıştır. Dünya çapında etkili olan ekonomik kriz ve bunalım, devletin kamusal alandaki
hükümranlığını daha da arttırmasının yanı sıra, devleti piyasalara müdahale eden, ekonomik
politikaları yönlendiren, sosyal açıdan yardıma muhtaç kesimleri finanse eden bir ‘’Refah
Devleti’’ne dönüştürmüştür. Devletin sosyal ,siyasal ve ekonomik sorumluluklarının gitgide
artması hem toplumsal anlamda bir bağımlılık kültürü yaratmış, hem de devlet tarafından
sunulan hizmetlerde verimlilik ve etkinlik unsurlarının göz ardı edilmesine neden olmuştur.
1973 Petrol Kriziyle birlikte ekonomide yaşanan enflasyon ve durgunluk (Stagflasyon)
durumunun tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkilemesi nedeniyle Keynesgil politikalara
ve Refah devletine ağır eleştirilerde bulunulmuştur. Neo –Liberal politikalar doğrultusunda
gittikçe güçlenen Yeni Sağ anlayış, devletin müdahale alanının sınırlandırılması yönünde
adımlar atmıştır (Demirel, 2006).
Dünya’da
özelleştirme uygulamaları özellikle 1970’li yıllardan itibaren görülmeye
başlanmıştır. Önceleri İngiltere ve Amerika’da yapılan özelleştirmeler, daha sonraları
komünist bloktan ayrılan Doğu Avrupa ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerde de uygulanmaya
başlanmıştır.
Margaret Thatcher,1979 yılında yapılan seçimlerde, İngiltere’de iktidara gelince, liberal
politikalar izlemiştir. Thatcher ,artan işsizlik ve enflasyona rağmen vergi oranlarını arttırarak
muhalefetten sert eleştiriler aldı. Eleştirilere rağmen yolundan dönmeyeceğini açıklasa da
1978-1983 yılları arası İngiltere’de sanayi üretimi % 30 gerilemiş ve işsizlik oranı % 5’lere
çıkmıştır. Başbakan olarak, ülkenin mali politikasını baştan düzenleyen Thatcher, devleti
küçültmeyi ve serbest piyasası güçlendirmeyi hedef aldı. Thatcher’ın öncelikleri arasında
sendikaları yenmek ,özelleştirmeler yapmak ve sosyal konutlarda devlet yardımı ile oturan
kişilerin kaldıkları evleri almalarını sağlamak vardı. Başbakanın yeni ekonomi politikaları
Londra’nın dünyanın en canlı ekonomik merkezlerinden biri olmasını sağladı (BBC, 2013).
Özelleştirmeyi destekleyen politikalara imza atan Thatcher ,ülkedeki pek çok kamu
kuruluşunu halka açarak vatandaşların beğenisini kazanan bir politika uyguladı (Yeniakit,
2018).
Amerika Birleşik Devletlerinde Özelleştirme Çalışmaları ve Sonuçları :
Özelleştirme, ABD’de en belirgin biçimiyle genel ve yerel düzeyde revaç (isim) bulmuştur.
Bütçe fonlarının azalması ve artan vergilere karşı gelişen hoşnutsuzlukla karşılaşan
politikacılar ,kamu altyapı yatırımları ve hizmetlerinin özel kesimce gerçekleştirilmesi için
zorlanmıştır. Federal düzeyde özelleştirme, Başkan Reagan’ın kurduğu Federal Mülkiyeti
İnceleme Teşkilatı(Federal Property Review Board)ile 1982 Şubat’ında başlamıştır.
ABD’de kamu hizmetlerinin önemli bir bölümü özelleştirilmiştir. Özellikle belediye
hizmetleri, can kurtaran hizmetleri, hapishane hizmetleri, çöp toplama hizmetleri, itfaiye
işleri, büyük oranda özel kesimce yürütülmektedir. Böylelikle, yerel yönetimlerde
gerçekleşmiş olan büyük çaplı özelleştirmeler sayesinde,40.000 nüfuslu beldelerde devlet
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memuru sayısı yaklaşık % 55 civarına inmiştir oğan, 1993). Merkezi yönetimde de benzeri
özelleştirme göze çarpmaktadır. Aslında,yapısal olarak da özel teşebbüse ağırlık veren ABD
ekonomisinde, büyük güce sahip olan haberleşme ve telekomünikasyon hizmetlerinde öncü
bir uygulama ile özelleştirilmeye geçilmiş ve bu alanda rekabetçi bir piyasa yapısı
oluşturulması yönünde ciddi adımlar atarak yerel şebeke işlemcilerinin tamamı
özelleştirilmiştir. Bunlardan ayrı olarak, hava yolları, demiryolları, yük taşımacılığı ve otobüs
hizmetleri yasal düzenleme ve müdahaleler dışında bırakılmış, yapılan değişikliklerle bu
sektörlerde yasal-kurumsal serbestleşme süreci tamamlanmıştır (Coşkun, 1993). ABD’de
gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları oldukça yararlı sonuçlar vermiş, ilgili sektörlerdeki
verimliliği arttırmıştır (Sarısu, 2012).
Meksika’daki Özelleştirme Programları :Yakın geçmişteki Meksika deneyimi, dikkatlice
planlanarak uygulanan bir özelleştirme programının önemli bir örneği sayılmaktadır. Küçük
çapta özelleştirmelerle başlayan bu program, kısa sürede, sık aralıklarla yapılan daha büyük
ve karmaşık şirketlerin özelleştirmeleriyle tam kapsamlı bir programa dönüşmüş ve
kamuoyundan da destek görmüştür. Meksika’daki özelleştirme programı,1983 yılında IMF
Stabilizasyon programı çerçevesinde başlamıştır.1988 yılına kadar ise, bütçe açıklarını
kapatmak amacıyla, yalnızca küçük işletmelere dönük olarak ve bu işletmelerin tasfiyesini
sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Özelleştirme programları,1989 yılında Salinas (Carlos
Salinas de Gortari ,Meksika Başbakanı )Hükümetleriyle birlikte ivme kazanarak devam etmiş
ve özelleştirme programı, ticarette serbestleştirmeyi, dış borç ödemelerinin ertelenmesini ve
iç pazarın serbestleştirilmesini de içeren yapısal bir reform paketinin bir parçası olarak
uygulanmıştır. Özelleştirmenin önemli bir bölümü doğrudan satış şeklinde yapılmış ve hizmet
kesimlerindeki, hava yolları, telefon şirketi gibi bazı devlet monopollerini de kapsamıştır.
Görüldüğü gibi, Meksika, kapsamlı ve istikrarlı bir paketle hem kamunun ekonomideki
ağırlığını azaltmış, hem de elde ettiği özelleştirme gelirleri ile enflasyon, faiz oranları ve
kamu borç yüklerinde belirli gerileme sağlamıştır .Bu nedenle de başarılı özelleştirme
programı uygulaması örneği olarak gösterilmektedir. (KTO, 2009).
Brezilya’da Özelleştirme Programları :Brezilya, yaptığı özelleştirmelerle dünyada en çok
yabancı sermaye çeken ikinci gelişmekte olan ülkesi konumuna gelmiştir. Çin ‘den sonra
1990’lı yıllarda 97 milyar dolarlık yabancı sermayeyi çekmeyi başarmıştır. Bunun nasıl
yapıldığını araştıranlar, genelde üç temel unsurun öne çıktığını görmektedirler.1990’lı yılların
ilk yarısında yapısal reformlara başlamaları ve 90’lı yılların ikinci yarısında ise bu reformların
derinleştirilmeleri, ayrıca, 90’lı yılların sonlarına doğru makroekonomik durumlarını
iyileştirmeleri ve enflasyonu tek haneye düşürebilmeleri yabancı sermayenin ülkelerine
akmasında başlıca nedenleri olmuştur. Özelleştirmeler sonucu kazanılan ivme, özelleştirme
dışındaki sahalara da yabancı sermayenin girişine olumlu etki yapmıştır. Bu büyümeyi
artırmış,artan büyüme potansiyel büyüme oranını yükseltmiş ve sonunda sürekli akan
yabancı sermaye Brezilya ekonomisinin bir karakteristiği haline gelmiştir (KTO, 2009).
Almanya’da Özelleştirme Programları :Batı Almanya, özelleştirme uygulamasına ilk defa
1957 yılında başlamış ve başarılı özelleştirme örnekleri vermiştir. Batı Almanya’da
özelleştirmenin temel amacı, sosyal piyasa ekonomisini geliştirmek ve gelir dağılımındaki
adaletsizliği bir ölçüde de olsa çözüme kavuşturmak olmuştur. Bu esaslar çerçevesinde, önce
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maden sektöründe faaliyet gösteren bir anonim şirket olan Preussap özelleştirilmiştir. Batı
Almanya,Doğu Almanya ile birleştikten sonra özelleştirme konusu iki yönlü olarak
yürütülmüştür. Batı’nın klasik Almanya kuruluşlarında, örneğin Luftansa’da özel kesime
açılan paylar büyürken ya da Weba grubunda aynı yönde gelişmeler olurken; Doğu
Almanya’nın devlet girişimleri, bütün batı dünyasına açılmıştır. Batı Almanya, Doğu ile
birleştikten sonra, Doğuya ait dev ve hantal kamu işletmeleri, serbest piyasa ekonomisinin
yapısına uyum sağlayacak ve Avrupa Topluluğu standartlarında işlev görebilecek seviyeye
getirmek için farklı bir özelleştirme programı uygulamaya konulmuştur.
Her ne kadar çevresel farklar büyük olsa da, iki Almanya’nın yaşadığı Treuhund deneyiminin
Türkiye’deki özelleştirme çalışmaları açısından uyarlanabilecek yönleri bulunmaktadır .
Ülkemizdeki özelleştirme yaklaşımlarını doğru değerlendirmek açısından bu deneyim
konusunda bilgi sahibi olmakta büyük yarar vardır. Treuhandstalt (THA,Treuhand)Doğu ve
Batı Almanya’nın birleşmesinden önce 1990 yılında Doğu Almanya’da kurulmuştur.
Birleşmeden sonra bazı yapısal değişiklikler geçiren kurum dünyanın en büyük endüstriyel
kamu kuruluşu olma özelliği taşıyan dev bir holding şirketine dönüşmüştür. Şirketin ana
görevi Doğu Almanya’daki kamu İktisadi kuruluşlarını ve eski Sosyalist Partininkiler de dahil
olmak üzere, iktisadi kamu varlıklarını özelleştirilmek idi.1994 yılında THA ,Doğu Alman
şirketlerinin özelleştirilmesini tamamladıktan sonra, yapılan özelleştirmeler sözleşmelerinin
takibi, danışmanlık hizmetleri vb. bazı birimleri dışında tasfiye edilmiştir. Halen mevcut olan
Alman kamu şirketlerinin özelleştirilmesi ise Maliye Bakanlığı aracılığı ile sürdürülmektedir
(KTO, 2009).
TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
Türkiye’de ,özel-kamusal alan ayrışmasıyla ilgili en önemli gelişme ve dönüm hiç kuşkusuz
1980 sonrası dönemde mümkün olabilmiştir. Bu dönemin en önemli özelliği, Türk siyasi
hayatına ve ekonomisine yeni bir felsefe olan liberal politika uygulamalarıdır. Küreselleşme
ile birlikte liberalizmin ülkemizde de benimsenmesi sonucu; özelleştirme, minimal devlet,
hukuk devleti gibi kavramlar etrafında gerek siyasetçiler, gerek ekonomistler tarafından
yürütülen tartışmalarda devletin kamusal alandaki yeri sorgulanmaya başlanmıştır.1980
yılına kadar Türkiye’de hakim olan tek paradigma devletçi zihniyettir. Mülkiyet ve ekonomik
üretimin büyük bir kısmını elinde tutan devlet,ekonomik gücünü diğer alanlarda da
kullanmaktaydı. Oysa 1980 sonrası devletçi zihniyet ’’liberal paradigma’’ ile karşı karşıya
geldi. Siyasi elitlere ilave olarak aydınlar ve sıradan vatandaşlar da liberalizmle tanışmaya
başladı. Hatta liberalizmin her alanda savunulması ekonomik ve ticari alanda hızla yayılmaya
başladı. Bunlardan birkaç örnek olarak Türk Parasını Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik
ile Türk Lirası’nın Konvertibiliteye geçmesini, iç ve dış ticaretin serbestleştirilmesini, fiyat
kontrollerinin ve sınırlamaların kaldırılmasını, sübvansiyonların tedricen kaldırılmasını, vb
sayılabilir.
Özel Sektörün ekonomide rolünün arttırılması ve Türk girişimcisinin gelişmesi ile
ekonominin ve finansal piyasaların tam rekabet koşullarında verimli ve etkin şekilde
çalışacağı görüşü hakim olmaya başlamıştır. Bu bağlamda,1980 sonrası Türkiye’sinde ’’sivil
bir kamu’’ için fevkalade önemli alt yapı çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda, özelleştirme
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politikaları geliştirilerek devletin kamudaki rolü yeniden belirlenmiş ve devletin ticari
faaliyetlerinden çekilmesi ve kamu iktisadi teşebbüslerin özelleştirilmesi öngörülmüştür.
Türkiye’de özelleştirme 24 Ocak 1980 Ekonomik Kararları kapsamında
’’Piyasa
Ekonomisi’ne’’ geçiş ile gündeme gelmiştir. Özelleştirme, esas olarak ekonomide devlet
müdahalesinin asgariye indirilmesini amaçlayan bir politika olarak
serbest piyasa
ekonomisine geçişte önemli bir rol oynamaktadır.1983 yılında özelleştirme ile ilgili çalışmalar
başlamış;1984 yılında ilk yasal düzenleme yapılarak uygulayıcı ilk kurumun (Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı)temeli atılmıştır.1986 yılında KİT’lerin iyileştirilmesi ve
özelleştirilmesi için bir Master Plan hazırlanmıştır. Master Plan Stratejik planlama
çerçevesinde Türkiye’de özelleştirmenin hızla gerçekleştirilmesi gereğini ön görmüştür
(Sarısu, 2012). Ülkemizde özelleştirmelerin ana felsefesinin devletin asli görevlerine genel
yönetime, altyapı yatırımlarına, adalet ve güvenliğe daha fazla güç verebilmesi için yapıldığı
belirtiliyor. Özel sektörle onların alanlarında, rekabetçi olduğu alanlarda devletin çekilmesinin
amaçlandığının altı çiziliyor. Ancak yer yer özelleştirmelerle ilgili eleştiriler de öne sürülüyor.
Bunlardan birisi özelleştirmelerde siyasal tercihlerle bazı kişilerin yararına hareket edildiği,
önemli gayrimenkule sahip tesislerin ucuza özelleştirildiği iddiası. Bir diğeri özelleştirilen
kurumlara önemli işten çıkarmalarla istihdam azalmasına gidildiği, bir başka iddia da
özelleştirilen kurumlarda, kurumu satın alanların istihdam ve yatırım konusunda verdikleri
sözleri tutmamaları olmuştur.1985’te Türkiye’deki ilk özelleştirme Sümerbank’ın Iğdır
Pamuklu Dokuma tesisinin Aras Tekstil’e 6.7 milyon dolara satılmasıyla gerçekleşmiştir. O
günden bu yana,70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığı Maliye Bakanlığı tarafından
açıklanmıştır
İlk özelleştirmeden AKP iktidarı öncesine kadar geçen 16 yıllık sürede 8 milyar dolarlık
özelleştirme gerçekleşirken,12 yıllık AKP iktidarı döneminde 48 milyar dolarlık özelleştirme
yapıldı. Buna göre, 28 yıllık özelleştirme dönemindeki, özelleştirmelerin yüzde 32’si AKP
öncesindeki 16 yılda gerçekleşirken, yüzde 68’i AKP iktidarları döneminde hayata geçti.
Sadece üç yıllık dönemde 2006-2008 yıllarında 20.6 milyar dolarlık özelleştirme
gerçekleştirildi. 2013 yılında da bir yıldaki en büyük özelleştirme 12.3 milyar dolarlık
toplamla sağlandı.
Maliye Bakanlığı önümüzdeki yıllarda, Spor Toto ve Milli Piyango özelleştirmeleriyle 10
milyar dolar gelir elde edilerek , özelleştirmede gelecek yıllarda 90 milyar dolar sınırı aşılmış
olacak, yeni özelleştirilecek kurumlar kapsamına, elektrik üretim tesislerini , otoyol- köprüler
ve bazı limanları, Erzurum Kış Olimpiyat Tesisleri'nin gelirlerini Halk Bankası'na devretmek
için Halk Sigorta ve Halk Emekliliği, Türksat’ın Kablo TV operasyonunu, Botaş üretim
hatlarını, 25 şeker fabrikasını, Güllük Marinası'nı, Haydarpaşa Projesi'ni, TEİ- AŞ’ın yüzde
48’i ile TPAO hisselerinin halka arzını aldıklarını açıklamışlardır.
Türkiye’nin bugüne kadar özelleştirmeden elde ettiği gelirlerin yüzde 48’i borç ödemelerinde,
yüzde 52’si özelleştirilen kurumların yapılarını düzeltmekte kullandığı açıklanıyor (Arolat,
2018).
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SONUÇ
Dünya’da özelleştirmelerin yaygınlaşma nedenleri 1970’li yıllarda Stagflâsyonlar karşısında
çaresiz kalan Keynesgil politikaların yerine piyasa ekonomisine dönüş çabalarıdır.
Özelleştirmelerin amacı devletin hantal yapıdan kurtulup, asli görevlerine dönmesi, piyasa
ekonomisini güçlendirmek, kamu harcamalarındaki artışın ve kamudaki aşırı istihdamın
önüne geçmesi olarak tanımlanmıştır. Özelleştirmeler ile birlikte ekonomide verimliliği
artırma, gelir dağılımını iyileştirme, kamu tekelini ortadan kaldırmakla birlikte devletin nihai
olarak ekonomide mal ve hizmet işletmeciliğinden çekilmesini sağlamaktır. Daha az devlet,
daha fazla piyasa anlayışına dayanan özelleştirmeler ile kamunun küçülmesini gerekli
kılmıştır. Özelleştirmelerle birlikte devletin rolünün azaltılması ve özel sektörün rolünün
artırılması amaçlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun yıllar Devlet ve Özel Sektörün ticari hayatta rol oynadığı
Karma Ekonomik Sistem adı verilen, ithal ikamesine dayanan dışa kapalı bir ekonomik
yapıya sahipti.1933 yılında devletin sanayileşme çabaları sürmüş, devlet hemen her alanda
ticari hayatı yönlendirmeye ve yönetmeye devam etmiştir.1929 yılında ABD’de başlayan
dünya ekonomik krizinin etkilerini atlatmaya çalışan Türkiye, İkinci Dünya Savaşının
getirdiği baskılarla karşı karşıya gelmiştir. Bu zorlu süreçte bile devlet işsize iş yaratmak,
ekonomik hayatı canlandırmak için çaba sarf etmiştir. Devlet peynirden, patiska’ya,
ayakkabı’dan, halı’ya, şeker’den, çimento’dan, demir, çeliğe kadar binlerce mal ve hizmetin
üretilmesi için uğraşı vermekteydi. Milli Mücadele sonrası kurulan genç Cumhuriyetin
sermayesi oldukça sınırlıydı. II. Dünya Savaşının bitimi ve sonrasında Türkiye çok partili bir
sürece girmiştir. Ülke yönetimine gelen yeni hükümet Liberal Politikalar uygulamaya
koymuş, özel sektörü desteklenmiştir, devlet yine sanayi yatırımları yapmaya devam etmiştir.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin sayısında ciddi artışlar
görülmüştür. KİT’ler ve İDT’leri 1970 ‘li yıllardan itibaren basınımızın gündemine, sürekli
zarar eden kuruluşlar olarak girmeye başlamıştır. Zarar eden bu kuruluşlar devlet tarafından
finanse ediliyordu. Devletin sahibi olduğu bütün iktisadi kuruluşlar ihtiyacının çok üstünde
personel istihdam etmiştir.70’li ve 80’li yıllar Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik sıkıntılar
yaşadığı dönemdir. Koalisyon hükümetlerinin uyumsuzluğu, siyasi ve ideolojik yol ayrımları
sürerken 24 Ocak 1980 tarihinde hükümet almış olduğu bir kararla devleti küçülteceğini
deklare etmiştir. Çünkü KİT’ler devletin sırtına yük olmuş, bu yükün ağırlığı altında bir adım
gitmek mümkün değildi. Halk devletin hantal ve zarar eden kurumların özelleştirilmelerini
destekliyor ve umutla toplum refahının artacağını bekliyordu.24 Ocak kararları ve
uygulamaları Türkiye’de bugüne kadar kamuoyunu en çok ilgilendiren, boyutları niteliği ve
amacı ile, en çok tartışılan olumlu ve olumsuz eleştiriler yöneltilen konulardan biri olmuştur.
Özelleştirmeler günümüz dünyasında her geçen gün
büyük adımlarla ilerleme
kaydetmektedir. Ülkemiz dünya piyasaları ile entegre olarak özelleştirme programlarını
küresel düzeyde de sürdürmektedir. Çok uluslu şirketler ülkemizde ciddi yatırımlara
girmişlerdir. 38 yıl boyunca Türkiye Özelleştirme programlarını ciddiyetle uygulamakta
oldukça kararlı gözükmektedir.
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ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE HALL EFFECT OF SEMICONDUCTOR
USING ONE-PARAMETER FERMI-DIRAC FUNCTIONS
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÇOPUROĞLU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,ebrucopuroglu@gmail.com
Adem AKKUŞ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,ademakkus76@gmail.com

ÖZET
Manyetik bir alanda, yarı iletkenin yük taşıyıcıları akım ve manyetik alanın dik kuvveti etkisi
altında kalır. Yarı iletkenlerdeki elektron ve deşiklerin katkısı nedeniyle, teorisinin daha zor
olduğu iyi bilinmektedir. Yarıiletkenlerin Hall Etkisinin değerlendirilmesi için birçok farklı
yaklaşım vardır. Bu çalışmada zayıf manyetik alan için kinetik etki teorisi kullanılarak Hall
katsayıları analitik olarak değerlendirilmiştir. Önerilen formül, bir-parametreli Fermi
fonksiyonları kullanılarak kolayca ifade edilebilir. Bu çalışmanın avantajı, tek-parametreli
Fermi fonksiyonlarının analitik olarak hesaplanmasında yeni gelişmeler kullanmaktır. Verilen
formülün verimini göstermek için sonuçlarımızı sayısal verilerle kontrol edilmiştir.
ABSTRACT
In a magnetic field, the charge carriers of the semiconductor are under the influence of the
vertical force of the current and magnetic field. It is well known that the theory is more
difficult because of contributions from electrons and holes in semiconductors. There are many
different approximations for the evaluation of Hall-Effect of semiconductors. In this study, by
the use of kinetic effect theory for weak magnetic field the Hall coefficients have been
evaluated analytically. The suggested formula can be easily expressed in terms of oneparameter Fermi functions. The advantage of this study is using new developments in
analytically calculation of one-parameter Fermi functions. To show the efficiency of given
formula our results have been checked with numerical data.
GİRİŞ
Yarı iletkenler belirgin elektriksel özellikleri olan kristal veya amorf katılardır. Yarı
iletkenlerin direnci iletkenlerin direncinden yüksek, yalıtkanların direncinden düşüktür. Yani
iletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar arasında yer alırlar. Yarı iletken aygıtlar günlük
hayatta sık olarak kullandığımız bilgisayar, telefon vs. gibi cihazların elektronik bileşenlerini
oluşturur. Güç tüketen cihazlarda oldukça yaygın kullanılırlar. İletkenler, voltaj
uygulandığında elektrik akımına karşı çok az direnç gösteren maddelerdir. Yalıtkanlar ise,
voltaj uygulandığında elektrik akımına çok yüksek direnç gösterir. Organik yarı iletkenler,
elektrik ve elektronik teknolojisinin birçok alanında yaygın olarak kullanılan malzemelerdir
[1-6]. Bu malzemelerin elektrik ve manyetik alanda nasıl davranış gösterdiği gibi birçok
fiziksel özelliğinin belirlenmesi son yıllarda çalışma konularında önem kazanmıştır.[7-10]
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Hall etkisi, yarı iletken malzemelerin elektrik açısından karakterize ettiği parametrelerin
belirlenmesinde en önemli etkilerden biridir. Bu etki yük taşıyıcıların konsantrasyonunun (n
veya p) ve ilgili yarı iletkende yük taşıyıcıların Hall hareketliliğinin belirlenmesinde
önemlidir. Hall etkisi, ilk defa EH Hall tarafından 1880 yılında gözlemlenen bir
galvanomagnetik etkidir [11]. Bu etki, yük taşıyıcı yörüngelerinin, manyetik alan etkisiyle,
dışarıdan sapması nedeniyle EH alanı olarak adlandırılan bir elektrik alanının ortaya
çıkmasını içerir.
Yarı iletkenlerin zayıf ve kuvvetli manyetik alan altında Hall etkisinin incelenmesi oldukça
önemlidir. Bu çalışmada zayıf manyetik alan altında, kinetik etki teorisi dikkate alınarak ve
bir-parametreli Fermi Dirac fonksiyonu kullanılarak yarı iletkenlerin Hall etkisi analitik
olarak incelenmiştir.
Teori ve Formüller
Zayıf Manyetik alanda Hall katsayısı genel şekliyle aşağıdaki gibi ifade edilir [2]:
R

A1
nec

(1)

Burada n taşıyıcı konsantrasyonu, e elektron yükü, c ise ışık hızını göstermektedir. Kinetik
teori kullanılarak zayıf manyetik alanda yarıiletkenler için Hall katsayısı aşağıdaki gibi alınır
[2]:
A1

F3/2 ( ) F2 r 1/2 ( )

 Fr 1 ( ) 

(2)

2

(2)' de, F () Fermi fonksiyonu olup aşağıdaki gibi gösterilir:


e x  x p
dx ,
e x   1
0

Fp ()  

(3)

burada  değişeni      aralığında değerler alırken ve  parametresi ise keyfi tamsayı
ve kesir değerler alır. Akustik fononlar üzerinden saçılan yük taşıyıcıları ve iyonlar üzerinden
saçılma ile ilgili yük taşıyıcıları söz konusu olduğunda, r sabiti sırasıyla, r  0 , r  2 ,
değerlerini alır. Literatürde tek-parametreli Fermi fonksiyonun hassas hesaplanması için
aşağıdaki analitik formüller verilmiştir [12].

F ( ) 

N
  1
 lim  fi (1) Ki ( , )
  1 N  i 1
N
 (1 j ) (  1, ( j  1))

 lim  f j (1)e
N 

j 0
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ve
L

F ( )  lim  fi (1)e
L 

i 0

  ( i 1)

(  1)
(i  1) 1

for -    0 .

(5)

(4)' de Ki ( , ) fonksiyonu aşağıdaki formüle göre hesaplanır:


j
  j  ( j  1, i )
 (1) f j ( )
i j 1
 j 0
Ki ( , )  
M
 lim (1) j f ( )   j  ( j  1, i )
j
 M  
i j 1
j 0
(4),

(5)

ve

(6)

formülünde

tam sayılı durum için   0
(6)

kesir sayılı durum için 

N , L, M ve N  indisleri

toplamların

üst

sınırlarıdır.

( ), ( , x) ve  ( , x) özel fonksiyonları ise literatürden iyi bilinen tam-tam olmayan

Gamma fonksiyonları olup aşağıdaki gibi gösterilir [13]:


( )   t  1et dt

(7)

0

x

 ( , x )   t  1e t dt

(8)

0


( , x )   t  1e t dt

(9)

x

Tablo 1. Yarıiletkenin Hall etkisinin r  0 durumu için karşılaştırmalı sonuçları


-5
-5.5
-0.7

Eq. (1)
1.2269349049E-09
1.2270329107E-09
1.2129830724E-09

Numerik hesaplama sonuçları
1.2269349024E-09
1.227032908E-09
1.2129830724E-09

-1.6

1.2205076457E-09

1.2205076435E-09

-4.8

1.2268799013E-09

1.2268798988E-09

-8.8

1.2271790204E-09

1.2271901793E-09

-2.6
-16.8

1.2245434676E-09
1.2271846284E-09

1.2245434652E-09
1.2271846258E-09
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3. HESAPLAMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Zayıf manyetik alanda bulunan yarıiletkenlerin Hall etkisi parametrelerin değişik
değerlerinde (1) formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Matematica 10 programlama dili
kullanılarak (1) formülünün programı oluşturulmuştur. Hesaplamalar Ge yarıiletkeni için
taşıyıcı konsantrasyonu n  2.1013 cm3 , ışık hızı c  3.108 m / s ve elektron yükü

e  1,6 1019 C

alınarak

yapılmıştır.

Bizim

hesaplama

sonuçlarımız

ve

nümerik

yöntemlerden alınan sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Elde edilen sonuçların nümerik
sonuçlarla iyi uyum içerisinde olduğu görülmektedir ve oluşturulan analitik formül genel olup
parametrelerin keyfi değerlerinde geçerlidir.
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18-64 YAŞ ARALIĞINDAKİ KADINLARDA OBEZİTE DURUMU VE RİSK
FAKTÖRLERİ
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ÖZET
Bu çalışma 18-64 yaş aralığındaki kadınlarda obezite durumu ve risk faktörlerini
belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte bir araştırmadır. Bu
araştırma Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilde Ekim-Kasım 2016 tarihleri arasında 1822
kadının gönüllü katılımıyla yapıldı. Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu ve boy-kilo
ölçümü ile toplandı. Araştırmaya katılan kadınların %10.9’unun obez olduğu ve bunların
%71.7’sinin 1. derecede obez olduğu belirlendi. Beden Kitle İndeksi (BKI) ile yaş, doğum
sayısı, eğitim durumu, eşin eğitim durumu, ilk adet yaşı ve ilk doğumun yapıldığı yaş arasında
anlamlı ilişki olduğu bulundu. (p<0.01, p<0.001). Dünyada ve ülkemizde hızla artmakta olan
obezite birçok risk faktörü ile ilişkilidir. Özellikle kadınlarda daha yaygın bir sorun olarak
görülen obezitenin altında yatan risk faktörlerini belirlemeye ve risk faktörlerini kontrol altına
almaya yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir. Ayrıca yapılacak ulusal ve uluslararası
çalışmalarla kadın sağlığının iyileştirileceği düşünülmektedir
Anahtar Kelimeler: Obezite, Kadın, risk faktörleri,
OBESITY AND RISK FACTORS IN WOMEN AGED BETWEEN 18 AND 64
ABSRTACT
This study aims to identify obesity and risk factors in women aged between 18 and 64.
The present study adopted a descriptive and relational model. It was conducted with the
participation of 1822 volunteer women in a city located in the Eastern part of Turkey between
September and November, 2016. Data were collected using the Socio-demographic Form, and
weight and height measurements. Of all the women participating in the study, 10.9% were
obese, and 71.7 % of the obese women had first degree obesity. A significant relationship was
found between Body Mass Index (BMI) and age, number of deliveries, education level,
husband’s education level, age of menarche, and age of first delivery (p<0.01, p<0.001).
Obesity, which has been increasing rapidly in the world and in our country, is associated with
several risk factors. It is recommended that studies should be conducted in order to identify
the risk factors underlying obesity and manage these risk factors. In addition, women’s health
is considered to be improved through national and international studies.
Key words: Obesity, Woman, Risk Factors
GİRİŞ
Obezite başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada ve ülkemizde prevelansı hızla
artış gösteren yaygın bir beslenme problemi olup, çeşitli hastalıklara yol açan önemli bir halk
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sağlığı sorunudur. Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “vücut yağ miktarının
sağlığı bozacak şekilde aşırı ya da anormal birikmesi” olarak belirtilmiştir. Vücut yağ
oranının, erkeklerde %25, kadınlarda %35’den fazla olması durumunda obeziteden
bahsedilmektedir (Bilge ve Beji 2016; Kanter ve Caballero 2012).
Yanlış beslenme, aktivite yetersizliği, yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, medeni durum,
gelir, ırk, sosyo-kültürel yapı, genetik, stres, depresyon, sigara, alkol, ilaçlar, doğum sayısı ve
doğum aralıkları gibi faktörlerin yanı sıra gıda maliyeti, kent mimarisi, kadınların iş gücüne
katılımları, kentleşme ve bölgesel farklılıkların da obeziteyi etkilediği görülmektedir (Ergin
2014; Kalra and Unnikrishnan 2012).
Obezite daha önceleri sağlıklı olmanın bir göstergesi olarak algılanmakta iken;
günümüzde hem kendisi bir hastalık, hem de ciddi sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlara
yol açan, yaşam boyu sürecek bir çok hastalığa zemin hazırlayan bir durum olarak kabul
edilmektedir (Gürkaş, Kiraz & Temizer 2014). Epidemik bir sorun olan obezite, birçok kronik
hastalığın da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. (Lauri ve ark 2014; Gee ve ark 2013) Ayrıca
2010 yılında obezitenin, dünya çapında 3.4 milyon ölüme sebebiyet verdiği de görülmüştür
(Marie ve ark 2014).
Tüm dünyada obezite prevalansı 1980-2008 yılları arasında ikiye katlanmıştır. 2008’de
tüm dünyada erkeklerin %10’u, kadınların ise %14’ü obez hale gelmiştir. (WHO 2011).
Obezitenin en sık görüldüğü ABD'de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC)
tarafından yürütülen ABD Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması (NHANES) 2009-2010
sonuçlarına göre ABD’de obezite prevalansı erkeklerde %35.5, kadınlarda %35.8, genel
toplamda %35.7’dir. Diğer gelişmiş ülkelerde de durum pek farklı gözükmemektedir. Bu
durum obezitenin gittikçe artan bir eğilimde olduğunu açıkça göstermektedir (Lauri ve ark
2014).
Ülkemizde yetişkinlere yönelik yapılan çalışmalarda obezite prevalansının %22.3
olduğu, kadınlarda ise %29.4 ile %53.1 arasında değiştiği bulunmuştur. (Hatemi ve ark. 2002;
Satman ve ark. 2002; Gürkaş ve ark. 2014; Aydın ve ark. 2012; Erem ve ark. 2001; Yangın ve
Hınçal 2016).
Çalışmalar, obezitenin, ülkemizde halk sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biri
olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum yaş ilerledikçe kadınlarda obeziteye bağlı morbiditeyi
artırmakta ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bu araştırmada
Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilde yaşayan 18-64 yaş aralığındaki kadınlarda obezite
durumu ve risk faktörlerini belirlemek amaçlandı.
METHOD
Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte bir araştırmadır. Türkiye’nin doğusunda yer
alan bir ildeki Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Ekim-Kasım 2016 tarihleri arasında yapıldı.
Araştırmanın evrenini belirtilen tarihler arasında ASM’lere başvuran 4650 kadın oluşturdu.
Araştırma, örneklem seçimine gidilmeksizin 18-64 yaş aralığında olan, gebelik döneminde
olmayan, yeterli iletişim kurulabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1822 kadın ile
yürütüldü.
Etik izin
Araştırmaya başlamadan önce 13/05/2016-E.8791 sayılı yazı ile bildirilen 12.05.2016
tarih ve 002 sayılı Etik Kurul onayı, Halk Sağlığı Kurumundan yazılı izin ve araştırmaya
katılan kadınlardan, araştırmanın amacıyla ilgili bilgi verilerek, sözlü onam alındı.
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Ölçüm
Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu kullanılarak ve boy-kilo ölçümü yapılarak
toplandı. BKI; vücut ağırlığının (kg), boyun metre cinsinden karesine bölünmesi ile
hesaplandı BKI gruplandırılırken aşağıda verilen tablodaki ölçüler baz alındı.
Tablo 1. The International Classification of adult underweight, overweight and obesity
according to BMI (http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html)
Classification
Underweight
Severe thinness
Moderate thinness
Mild thinness
Normal range
Overweight
Pre-obese
Obese
Obese class I
Obese class II
Obese class III

BMI (kg/m2)
Principal cut-off points
Additional cut-off points
<18.50
<18.50
<16.00
<16.00
16.00 - 16.99
16.00 - 16.99
17.00 - 18.49
17.00 - 18.49
18.50 - 22.99
18.50 - 24.99
23.00 - 24.99
≥25.00
≥25.00
25.00 - 27.49
25.00 - 29.99
27.50 - 29.99
≥30.00
≥30.00
30.00 - 32.49
30.00 - 34.99
32.50 - 34.99
35.00 - 37.49
35.00 - 39.99
37.50 - 39.99
≥40.00
≥40.00

Tanıtıcı Bilgi Formu
Araştırmacılar tarafından oluşturulan ve kadınların tanıtıcı özelliklerini içeren 12
sorudan oluşmaktadır.
Verilerin Toplanması
Veriler, araştırmacılar tarafından, ASM’lere gelen kadınlardan araştırma kriterlerini
sağlayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlarla yüz yüze görüşme yöntemi ile
toplandı. Her görüşme yaklaşık 8-10 dakika sürdü. Kadınların, tanıtıcı bilgi formundaki
soruları cevaplamalarından sonra, boy ve kilo ölçümleri yapıldı.
Verilerin Analizi
Veriler, SPSS paket programında, descriptive statistics, Kolmogorov Smirnov,
spearman korelasyon analizleri ile değerlendirildi. İstatistik anlamlılık için sınır değer p<0.05
olarak kabul edildi.
Bulgular
Araştırma kapsamındaki kadınların tanıtıcı özellikleri incelendiğinde, grubun yaş
ortalamasının 28.43±10.84 olduğu, % 37.4’ünün yüksekokul düzeyinde eğitim aldığı/mezun
olduğu, %52.5’inin evli, %29.1’inin eşinin okur-yazar/ilkokul düzeyinde eğitim aldığı
bulunmuştur. Kadınların %70.9’unun sosyal güvencesi olduğu, %47.4’ünün öğrenci
olduğu/günübirlik işlerle uğraştığı, %48.8’inin aylık gelirinin giderine eşit olduğu belirlendi.
İlk adet yaşı ortalamasının 13.74±1.52, ilk doğumun yapıldığı yaş ortalamasının 21.20±3.43,
doğum sayısı ortalamasının ise 3.91±2.68 olduğu bulundu (Tablo 2).
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Tablo 2. Kadınların Tanıtıcı Özellikleri
Eğitim Durumu

Medeni Durum

Eşin Eğitim Durumu

Sosyal Güvence
Meslek

Aylık Gelir

Yaş
İlk adet yaşı
İlk doğumun yapıldığı yaş
Doğum sayısı

N(%)
295 (16.2)
297 (16.3)
124 (6.8)
424 (23.3)
682 (37.4)
956 (52.5)
835 (45.8)
31 (1.7)
91 (9.2)
287 (29.1)
149 (15.1)
238 (24.1)
222 (22.5)
1292 (70.9)
530 (29.1)
167 (9.2)
792 (43.5)
863 (47.4)
762 (41.8)
890 (48.8)
170 (9.3)

Okur-yazar değil
Okur-yazar/ilkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Evli
Bekar
Dul/boşanmış
Okur-yazar değil
Okur-yazar/ilkokul
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Yüksekokul mezunu
Var
Yok
Memur
Ev Hanımı
Diğer (öğrenci vb)
Gelirim giderimden az
Gelirim giderime eşit
Gelirim giderimden fazla

X ±SD
28.43±10.84 (min. 18 max. 64)
13.74±1.52 (min. 8 max. 23)
21.20±3.43 (min. 14 max. 38)
3.91±2.68 (min. 1 max. 18)

Beden kitle indeksine göre kadınların %58.6’sının normal kiloda, %10.9’unun obez,
%7.6’sının ise zayıf olduğu, obez olanların %71.7’sinin 1. derecede obez olduğu bulundu
(Tablo 3).
Tablo 3. Kadınların Beden Kitle İndeksine Göre Dağılımları

Zayıf
Normal
Pre-obez
Obez (Total)
1.derece obez
2.derece obez
3.derece obez

N
139
1067
418
198
142
42
14

%
7.6
58.6
22.9
10.9
71.7
21.2
7.1

Beden Kitle İndeksi ile yaş ve doğum sayısı arasında pozitif yönde, eğitim durumu,
eşin eğitim durumu, ilk adet yaşı ve ilk doğumun yapıldığı yaş arasında negatif yönde anlamlı
ilişki olduğu bulunmuştur (Tablo 4).
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Tablo 4. Beden Kitle İndeksi ile Kadınlara Ait Bazı Özellikler Arasındaki İlişki

BMI

Yaş

Eğitim durumu

Eşin eğitim durumu

İlk adet yaşı

İlk doğumun yapıldığı yaş

Doğum sayısı

r

.592

-.486

-.243

-.059

-.206

.391

p

.000

.000

.000

.012

.000

.000

Tartışma
Dünyada yapılan çalışmalarda obezite prevalansının kadınlarda %29.4 ile %53.1
arasında değiştiği bulunmuştur (Türkiye Obezite ve Hipertansiyon Araştırması (TOHTA)
TURDEP, Gürkaş ve ark 2014, Aydın ve ark 2012, Erem ve ark 2001, Yangın ve Hınçal
2016, Cynthia ve ark 2015, Sardinha ve ark 2012) Çalışmamızda Beden kitle indeksine göre
kadınların %10.9’unun obez olduğu ve obez olanların %71.7’sinin 1. derecede obez olduğu
saptandı. Bu sonucu, bireysel, çevresel, sosyokültürel ve ekonomik faktörlerin etkilediği
düşünülmektedir.
Yapılan çalışmalarda yaşla birlikte obezite sıklığının arttığı görülmektedir (Onat ve ark.
2001. Aydın ve ark 2012; Yangın ve Hınçal 2016; Pasco ve ark.2012). Çalışmamızda da yaş
arttıkça beden kitle indeksinin arttığı bulunmuştur. Adölesan dönemin başlangıcında
kadınlarda fizyolojik olarak, östrojen hormonunun etkisi ile vücut yağ dokusu, kas kütlesine
oranla artar. Yaş ilerledikçe bu ağırlık artışına gebelik ve menopoz gibi bir dizi olay da
katkıda bulunur. (Kanter ve Caballero 2012; Ergin 2014).
Ülkemizdeki kadınlarda obezite prevelansının yüksek olması, yüksek doğum sayısı ile
ilişkilendirilmiştir (Saygın ve ark 2015; Yangın ve Hınçal 2016). Bu çalışmada da doğum
sayısı ile BKI arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Gebelik ve lohusalık döneminde
kadınların gereğinden fazla gıda tüketmesi ve azalan fiziksel aktivitenin bu sonuca neden
olduğu düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada ve ülkemizde obezite sıklığı artma eğilimi göstermektedir. Bu doğrultuda
obezite neden olduğu kronik hastalıklar ve mortalite sonucunda önemli tıbbi harcamalara ve iş
gücü kaybına yol açmaktadır. Özellikle, kadınlarda daha yaygın bir sorun olarak görülen
obezitenin altında yatan risk faktörlerinin belirlenmesi ve özellikle önlenebilir risk faktörlerini
konrol altında tutmak kadın sağlığı açısından çok önemlidir. Bu nedenle kadınların kendi
sağlıklarını korumaları ve yükseltmeleri açısından, farkındalıklarının arttırılmasına yönelik
eğitim programlarının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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KADINLARDA SERVIKS VE MEME KANSERI RISK FAKTÖRLERININ
DAĞILIMI VE TARAMA YÖNTEMLERINE ILIŞKIN BILGI VE TUTUMLARI
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ÖZET
Meme ve serviks kanseri tüm dünyada kadınlardaki kanser nedeniyle ölüm sebepleri
arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle çalışma kadınlarda serviks ve meme kanseri
risk faktörlerinin dağılımını ve kanser tarama yöntemlerine ilişkin bilgi ve tutumlarını
incelemek amacıyla yapıldı. Araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. Bu araştırma
Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilde Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında 1886 kadının
katılımıyla yapıldı. Araştırmanın verileri, anket formu ile toplandı. Araştırmaya katılan 40 yaş
ve üzeri kadınların meme kanseri tarama yöntemlerine ilişkin bilgi ve tutumları
incelendiğinde, eğitim durumuna göre, kendi kendine meme muayenesini bilenlerin ve
yapanların oranı okur-yazar olmayan kadınlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşük
bulunmuştur (p<0.01). 40 yaş ve üzeri kadınların serviks kanseri tarama yöntemlerine ilişkin
bilgi ve tutumları incelendiğinde, pap smear testini bilenlerin oranı okur-yazar olmayan,
sosyal güvencesi olmayan ve geliri giderinden az olan kadınlarda istatistiksel açıdan anlamlı
derecede düşük bulunmuştur (p<0.01). Ayrıca kadınların tarama yöntemlerine ilişkin bilgi ve
tutumları yaş gruplarına göre incelendiğinde, kendi kendine meme muayenesi yapanların
oranı 40 ve üzeri yaşta olanlarda, klinik meme muayenesi ve pap smear testi yaptıranların
oranı ise 39 ve daha küçük yaşta olan kadınlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşük
bulunmuştur (p<0.01). Bu araştırmada, meme ve serviks kanseri açısından kadınların eğitim
düzeylerinin düşük olması, doğurganlık sayısının fazla olması, emzirme süresinin az olması,
çoğunun şişman olması ve sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olması en belirgin risk
faktörleridir. Bu nedenle bu risk faktörlerini minimize edecek halk sağlığı politikaları
üretilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Risk factors, breast cancer, cervical cancer, screening tests
DISTRIBUTION OF CERVICAL AND BREAST CANCER RISK FACTORS IN
WOMEN AND THEIR KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT SCREENING
METHODS
ABSTRACT
Breast cancer and cervical cancer are important causes of cancer-related mortality in
women all over the world. Therefore, the present study was conducted in order to investigate
the distribution of cervical and breast cancer risk factors in women and their knowledge and
attitudes about cancer screening methods. The study is cross-sectional in nature. It was
conducted with the participation of 1886 women in a city located in the Eastern part of
Turkey between October and December, 2016. Data were collected through a questionnaire.
An analysis of the knowledge and attitudes of women aged 40 and over about breast cancer
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screening methods according to education level showed that the rates of those who knew and
did breast self-examination were significantly lower in illiterate women (p<0.01). An analysis
of the knowledge and attitudes of women aged 40 and over about cervical cancer screening
methods showed that the rates of those who knew about pap smear test were significantly
lower in women who were illiterate, who did not have social security, and who had income
less than expenses (p<0.01). Besides, an analysis of women’s knowledge and attitudes about
screening methods according to age groups showed that the rates of women who did breast
self-examination were significantly lower in those who were aged 40 and over; and the rates
of those who had clinical breast examination and pap smear test were significantly lower in
women aged 39 and below (p<0.01). This study identified the most notable risk factors in
terms of breast and cervical cancer as low education levels, high number of deliveries, short
breastfeeding period, obesity, and low socio-economic level. For this reason, public health
policies should be developed to minimize these risk factors.
Keywords: Risk factors, breast cancer, cervical cancer, screening tests
GİRİŞ
Kanser görülme sıklığının günden güne artması, hem dünya hem de Türkiye için önemli
bir halk sağlığı sorunudur. Eğer kanser artışındaki hız aynen devam edecek olursa 2030 yılına
kadar her yıl 27 milyon yeni kanser tanısı konacak, her yıl 17 milyon kişi yaşamını kanserden
yitirecek ve kanserle yaşayan kişi sayısı 75 milyona yükselecektir (1-3). Uluslararası Kanser
Ajansı’nın (GLOBOCAN) verilerine göre Dünya’da toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası
gelişmiş ve 8.2 milyon kansere bağlı ölüm olmuştur (4). Dünya kanser raporu ve Sağlık
Bakanlığının verilerinde Türkiye’de kanser nedeniyle ölüm, tüm ölüm nedenleri arasında
ikinci sıradadır (5,6).
Dünya’da ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü ise meme kanseridir ve
onu serviks kanseri takip etmektedir. Kadınlarda meme kanseri ve serviks kanseri diğer
kanserlere göre en yaygın ve en ölümcül kanser türleridir (7,8).
Kadınlarda meme kanseri, tüm ülkeleri etkileyen uluslararası bir problem olmaya
devam etmektedir. Meme kanseri etyolojisinde rol oynayan risk etmenleri; ileri yaş, ailede
meme kanseri öyküsü, genetik yatkınlık, meme biyopsisinde prekanseröz bulguların
saptanması, ilk adetin erken yaşta (<12 yaş)görülmesi, ileri yaşta (>55 yaş) menopoza
girilmesi, ilk doğumun 35 yaşından sonra yapılması ya da hiç doğum yapılmaması, hormon
replasman tedavisi, beş yıldan fazla oral kontraseptif kullanımı, şişmanlık, sedanter yaşam
tarzı ve alkol tüketimi olarak belirlenmiştir (9-11).
Servikal kanserler Dünya’da kadınlarda en sık görülen dördüncü kanserdir. Servikal
kanser için birçok risk faktörü vardır; bunlar: İlk cinsel ilişki yaşının küçük olması (< 16 yaş),
çoklu cinsel partner, sigara, ırk, yüksek parite ve düşük sosyo ekonomik düzeyidir. Özellikle
korunulabilir olan bu kanserin önlenebilmesi için ulusal düzeyde organize edilmiş toplum
tabanlı erken teşhis ve tarama faaliyetleri ile birlikte yapılacak HPV aşılamasının kullanılması
gerekliliği üzerinde durulmuştur (12,13).
Kanser günümüzde olduğu gibi gelecekte de en önemli sağlık sorunlarından ve
mortalite sebeplerinden biri olmaya devam edecektir. Bu durumda kadınların
bilgilendirilmesinin ve taramalara katılmalarının, serviks kanseri insidansını ve meme kanseri
mortalitesini büyük ölçüde azaltacağı düşünüldüğü için bu çalışma planlandı. Bu nedenle bu
araştırma, Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilde yaşayan kadınlarda serviks ve meme
kanseri risk faktörlerinin dağılımını ve kanser tarama yöntemlerine ilişkin bilgi ve tutumları
incelemek amacıyla yapıldı.
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Materyal - Metod
Araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ildeki Aile
Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın
evrenini belirtilen tarihler arasında ASM’lere başvuran 6975 kadın oluşturdu. Araştırma,
örneklem seçimine gidilmeksizin 18 yaş ve üzeri, gebelik döneminde olmayan, yeterli iletişim
kurulabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1886 kadın ile yürütüldü.
Etik izin
Araştırmaya başlamadan önce 13/05/2016-E.8791 sayılı yazı ile bildirilen 12.05.2016
tarih ve 002 sayılı Etik Kurul onayı, Halk Sağlığı Kurumundan yazılı izin ve araştırmaya
katılan kadınlardan, araştırmanın amacıyla ilgili bilgi verilerek, sözlü onam alındı.
Ölçümler
Araştırmanın verileri, anket formu kullanılarak toplandı. Araştırmacılar tarafından
literatür doğrultusunda oluşturulan form , kadınların sosyo demografik özellikleri, meme ve
serviks kanseri tarama yöntemlerine yönelik bilgi ve tutumu, ayrıca 40 yaş ve üzeri üzeri
kadınlar için meme ve serviks kanseri risk faktörlerini sorgulayan 47 sorudan oluşmaktadır
(2,3,10,11,14,15).
Verilerin toplanması
Veriler, araştırmacılar tarafından, ASM’lere gelen kadınlardan araştırma kriterlerini
sağlayan ve araştırmaya katılmayı kabul edenlerle yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı.
Her görüşme yaklaşık 10-15 dakika sürdü.
Veri analizi
Veriler, SPSS paket programında, descriptive statistics ve chi-square analizleri ile
değerlendirildi. İstatistik anlamlılık için sınır değer p<0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR
Araştırma kapsamındaki kadınların tanıtıcı özellikleri incelendiğinde, grubun yaş
ortalamasının 29.01±11.79 olduğu, % 36.9’unun üniversite düzeyinde eğitim aldığı/mezun
olduğu, %52.5’inin evli olduğu, %70.6’sının sosyal güvencesi olduğu, %46.6’sının öğrenci
olduğu/günübirlik işlerle uğraştığı, %49’unun aylık gelirinin giderine eşit olduğu belirlendi.
(Tablo 1).
Tablo 1. Kadınların Tanıtıcı Özellikleri (N=1886)
Variables

N (%)

Eğitim Durumu
Okur-yazar değil

325 (17.3)

Okur-yazar/ilkokul

304 (16.1)

Ortaokul

128 (6.8)

Lise

432 (22.9)

Üniversite

694 (36.9)

Medeni Durum
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Evli

988 (52.5)

Bekar

849 (45.1)

Dul/boşanmış

46 (2.4)

1154
2018

Sosyal Güvence
Var

1330 (70.6)

Yok

553 (29.4)

Meslek
Memur

169 (9.0)

Ev Hanımı

837 (44.5)

Diğer

877 (46.6)

Aylık Gelir
Gelirim giderimden az

783 (41.6)

Gelirim giderime eşit

923 (49.0)

Gelirim giderimden fazla

177 (9.4)

Kanserde erken tanı
Önemli

1792 (95.2)

Önemli değil

91 (4.8)

KKMM ile ilgili eğitim alma durumu
Almış

785 (41.7)

Almamış

1098 (58.3)

Eğitim kaynağı
Hemşire

208 (26.5)

Doktor

231 (29.4)

Medya

136 (17.3)

Komşu-akraba

32 (4.1)

Diğer

178 (22.7)

Yaş

X ±SD
29.01±11.79 (min. 18 - max. 86)

40 yaş üzeri kadınlarda meme kanseri risk faktörlerinin görülme sıklığı incelendiğinde,
%17.2’sinin sebze tüketmediği, %1.4’ünün alkol tükettiği, %33’ünün emzirme süresinin bir
yıldan az olduğu, %16.9’unun ellibeş veya daha geç yaşta menapoz dönemine girdiği,
%8.4’ünün menapoz döneminden sonra beş yıldan daha uzun süre hormon kullandığı,
%70.8’inin şişman olduğu, %27’sinin erken menarş öyküsünün olduğu, %1.4’ünün ilk
doğumunu otuz beş yaş sonrası yaptığı, %8.2’sinin iki ve daha az sayıda doğum yaptığı,
%3.8’inin beş yıldan daha uzun süredir doğum kontrol hapı kullandığı, %12.5’inin benign bir
meme hastalığına sahip olduğu, %22.1’inin ailesinde (kız kardeş, anne veya teyze) meme
kanserli birey olduğu belirlendi (Tablo 2).
Servis kanseri risk faktörleri incelendiğinde, %53.1’inin ilk gebeliğinin yirmi veya daha
genç yaşta olduğu, %20.2’sinin tedavi edilmemiş vajinal enfeksiyonu olduğu, %10.6’sının
immunsuprese olduğu, %61.6’sının ilk doğumunu yirmi veya daha genç yaşta yaptığı,
%89.6’sının üç veya daha fazla sayıda doğum yaptığı, %19.1’inin sigara kullandığı,
%17.8’inde koitusun onaltı yaşından önce gerçekleştiği bulundu (Tablo 2).
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Tablo 2. 40 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Meme ve Serviks Kanseri Risk Faktörlerinin Dağılımı
(N=367)
Meme Kanseri Risk Faktörleri

Serviks Kanseri Risk Faktörleri

N (%)

Sebze tüketmeyen

63 (17.2)

Alkol tüketen

5 (1.4)

N (%)

İlk gebelik yaşı 20 ve altında olan

195 (53.1)

Tedavi edilmemiş vajinal enfeksiyonu olan

74 (20.2)

Emzirme süresi 1 yıldan az olan

121 (33.0)

İmmunsupresif durumu olan

39 (10.6)

Menapoz yaşı 55 ve üzerinde olan

62 (16.9)

İlk doğum yaşı 20 ve altında olan

226 (61.6)

Menapoz sonrası 5 yıldan daha uzun
süre hormon kullanan
Şişman olan (obez/pre-obez)

31 (8.4)

Doğum sayısı 3 ve daha fazla olan

329 (89.6)

260 (70.8)

Sigara kullanan

70 (19.1)

Erken menarşı olan

99 (27.0)

16 yaşından önce koitusun olması

65 (17.8)

İlk doğum yaşı 35 yaş üzerinden
olan
Doğum sayısı ikiden az olan

5 (1.4)
30 (8.2)

5 yıldan uzun süredir doğum kontrol
hapı kullanan
Benign bir meme hastalığı olan

46 (12.5)

Aile öyküsü olan

81 (22.1)

14 (3.8)

40 yaş ve üzeri kadınların meme kanseri tarama yöntemlerine ilişkin bilgi ve tutumları
incelendiğinde, eğitim durumuna göre, kendi kendine meme muayenesini bilenlerin ve
yapanların oranı okur-yazar olmayan kadınlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşük
bulunmuştur. Mesleğe göre, kendi kendine meme muayenesini bilenlerin, yapanların ve klinik
meme muayenesi yaptıranların oranı ev hanımı olan kadınlarda istatistiksel açıdan anlamlı
derecede düşük bulunmuştur (p<0.05, p<0.01) (Tablo3).
Tablo 3. 40 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Meme Kanseri Tarama Yöntemlerine İlişkin Bilgi
ve Tutumların Bireysel Özelliklere Göre Dağılımı (N=367)
Meme Kanseri Tarama Yöntemleri

Variables

KKMM
bilen
N(%)

x2

KKMM
yapan
(her ay)
N(%)

x2

KMM
yaptıran
N(%)

x2

Mamografi
çektiren
N(%)

x2

Eğitim Durumu
Okur-yazar değil

55 (27.5)

Okur-yazar/ilkokul

41 (36.0)

56 (28.0)

66 (33.0)

44 (38.6)
16.372
p=.003

12 (52.2)

57 (28.5)

41 (36.0)
18.867
p=.001

10 (43.5)

37 (32.5)
1.836
p=.766

Ortaokul

10 (43.5)

8 (34.8)

Lise

12 (63.2)

13 (68.4)

8 (42.1)

6 (31.6)

Üniversite

7 (63.6)

6 (54.5)

3 (27.3)

2 (18.2)

1.547
p=.818

Sosyal Güvence
Var

91 (36.1)

Yok

34 (29.6)

1.507
p=.220

94 (37.3)

.905
p=.342

37 (32.2)

90 (35.7)

.248
p=.618

38 (33.0)

81 (32.1)

1.804
p=.179

29 (25.2)

Meslek
Memur

11 (84.6)

Ev Hanımı

102 (30.9)
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Diğer

12 (50.0)

11 (45.8)

14 (58.3)

10 (41.7)

Geliri giderinden az

48 (29.1)

53 (32.1)

55 (33.3)

47 (28.5)

Geliri giderine eşit

62 (36.9)

Geliri giderinden fazla

15 (44.1)

Aylık Gelir

3.951
p=.139

63 (37.5)
15 (44.1)

2.207
p=.332

1.129
p=.569

63 (37.5)
10 (29.4)

55 (32.7)
8 (23.5)

1.459
p=.482

40 yaş ve üzeri kadınların serviks kanseri tarama yöntemlerine ilişkin bilgi ve tutumları
incelendiğinde, pap smear testini bilenlerin oranı okur-yazar olmayan, sosyal güvencesi
olmayan ve geliri giderinden az olan kadınlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşük
bulunmuştur. Mesleğe göre, pap smear testini bilenlerin ve yaptıranların oranı ev hanımı
olanlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.01) (Tablo 4).
Tablo 4. 40 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Serviks Kanseri Tarama Yöntemlerine İlişkin Bilgi ve
Tutumların Bireysel Özelliklere Göre Dağılımı (N=367)
Serviks Kanseri Tarama Yöntemleri
Pap Smear Testini Bilen

x2

Pap Smear Testi yaptıran

Variables
N(%)

x2

N(%)

Eğitim Durumu
Okur-yazar değil

22 (11.0)

29 (14.5)

Okur-yazar/ilkokul

34 (29.8)

28 (24.6)

Ortaokul

6 (26.1)

Lise

7 (36.8)

Üniversite

4 (36.4)

22.835
p=.000

4 (17.4)
7 (36.8)

9.224
p=.056

3 (27.3)

Sosyal Güvence
Var

61 (24.2)

Yok

12 (10.4)

9.399
p=.002

54 (21.4)

2.235
p=.135

17 (14.8)

Meslek
Memur

7 (53.8)

Ev Hanımı

58 (17.6)

Diğer (öğrenci vb)

8 (33.3)

13.238
p=.001

7 (53.8)
54 (16.4)

19.461
p=.000

10 (41.7)

Aylık Gelir
Gelirim giderimden az

21 (12.7)

Gelirim giderime eşit

44 (26.2)

Gelirim giderimden fazla

8 (23.5)

9.780
p=.008

28 (17.0)
32 (19.0)

4.293
p=.117

11 (32.4)

Kadınların tarama yöntemlerine ilişkin bilgi ve tutumları yaş gruplarına göre
incelendiğinde, kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapanların oranı 40 ve üzeri yaşta
olanlarda, klinik meme muayenesi (KMM) ve pap smear testi yaptıranların oranı ise 39 ve
daha küçük yaşta olan kadınlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşük bulunmuştur
(p<0.01) (Tablo 5).
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Tablo 5. Kadınlarda Meme ve Serviks Kanseri Tarama Yöntemlerine İlişkin Tutumların Yaş
Gruplarına Göre Karşılaştırılması
x2

KKMM yapan
Yaş grubu

N(%)

40 yaş ve üzeri

131 (35.7)

39 yaş ve altı

671 (44.3)

KMM yaptıran

x2

Pap Smear Testi
yaptıran (N=1034)*
N(%)

130.825
p=.000

71 (19.3)

N(%)
8.868
p=.003

128 (34.9)
164 (10.8)

54 (8.1)

x2

27.601
p=.000

*Bekar olmayan kadınları kapsamaktadır.

Tartışma
Kadınlarda sık görülen, ölüm nedeni olan ve erken tanı ve tarama ile önlenebilen
kanserler meme ve serviks kanserleridir. Kanser taraması erken teşhis için kritiktir ve
taramanın eksikliği geç evre tanısı veya düşük sağkalım oranları ile ilişkilidir (16-18). Mevcut
koruyucu sağlık rehberleri tarafından önerildiği gibi, servikal kanser için Pap smear ve meme
kanseri için mamografi olmak üzere bu kanserleri erken dönemde tarayabileceğimiz çeşitli
yöntemler bulunmaktadır (19,20). Bu araştırmada kadınların tarama yöntemlerine ilişkin bilgi
ve tutumları yaş gruplarına göre incelendiğinde, kendi kendine meme muayenesi yapanların
oranının 40 ve üzeri yaşta olanlarda, klinik meme muayenesi ve pap smear testi yaptıranların
oranının ise 39 ve daha küçük yaşta olan kadınlarda düşük bulunmuştur.
Bu araştırmanın Türkiye’nin doğusunda yapılması ve bu bölge insanının özellikleri
açısından değerlendirildiğinde 40 yaş üzeri kadınlarda meme kanseri risk faktörlerinin
görülme sıklığı incelendiğinde özellikle , %33’ünün emzirme süresinin bir yıldan az olması ve
%70.8’inin şişman olması dikkat çekicidir. Bu risk faktörleri control edilebilir risk faktörleri
arasına girmektedir. Bu nedenle kadınların emzirmenin önemi ve kilo kontrolü konusunda
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca obezitenin meme kanseri için bir risk faktörü olduğu
literatürde belirtilmiştir (21). Yapılan bir meta analiz sonucuna göre, emzirmenin uzun süre
olmasının meme ve yumurtalık karsinomasına karşı koruyucu olduğu literatürde
belirtilmektedir (22).
Ayrıca bu bölge insanının özellikleri açısından değerlendirildiğinde servis kanseri risk
faktörleri incelendiğinde, %53.1’inin ilk gebeliğinin yirmi veya daha genç yaşta olması,
%61.6’sının ilk doğumunu yirmi veya daha genç yaşta yapması, %89.6’sının üç veya daha
fazla sayıda doğum yapması ve %20.2’sinin tedavi edilmemiş vajinal enfeksiyonu olması da
dikkat çekilmesi gereken risk faktörleridir. Bu risk faktörleri de control edilebilir risk
faktörleri olmasının yanısıra bu bölgedeki kadın sağlığının nasıl olduğu ile ilgili çok önemli
bilgileri bize sunmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında serviks
kanseri için önemli bir risk faktörünün adolesan cinselliği ve doğum sayısının fazla olması
literatürde belirtilmektedir (23-25). Bu nedenle özellikle serviks kanserinin önlenmesine
yönelik yürütülecek politikalar arasında gençlere cinsel sağlık, doğum ve kadın sağlığı,
konusunda eğitim verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
SONUÇ ve ÖNERILER
Özellikle araştırmanın yapıldığı bölgede meme ve serviks kanseri açısından kadınların
eğitim düzeyinin düşük olması, doğurganlık sayısının fazla olması, emzirme süresinin az
olması, çoğunun şişman olması ve sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olması en belirgin risk
faktörleridir. Bu nedenle özellikle kadın sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için geniş
çapta halk sağlığı programları düzenlenmelidir. Ayrıca meme ve serviks kanseri eğitim
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programları kadınların eğitim düzeylerine göre anlayabilecekleri biçimde sağlık
profesyonelleri tarafından verilmeli ve kadınlar takip edilmelidir. Kadınların takibi konusunda
devlet politikalarının yararlı olacağı düşünülmektedir.
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IĞDIR İLİ İKİNCİ ÜRÜN MISIR ALANLARINDA HELICOVERPA ARMIGERA
HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)’NIN DAĞILIMI, ZARAR DURUMU VE
DOĞAL DÜŞMANLARI
Celalettin GÖZÜAÇIK
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, cgozuacik46@gmail.com
ÖZET
Yeşilkurt, Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) EPPO’nun karantina
listesinde olan, birçok kültür bitkisinde ekonomik zararlar oluşturan bir böcektir. Bu çalışma,
Iğdır ili 2. ürün mısır tarlalarında H. armigera’nın dağılımı, zarar durumu ve doğal
düşmanlarını belirlemek amacıyla Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca ilçelerinde
bulunan 24 mısır tarlasında yürütülmüştür. Larva sayımları bitkinin 7., 8. ve 9. dönemlerinde
(generatif ve olgunlaşma), her tarlanın 10 farklı yerinde aynı sıra üstündeki 5 bitkide
yapılmıştır. Doğal düşmanlardan predatörlerin gözle kontrol edilerek, larva parazitoiti ise
larvalar 25 ± 1 °C ve %70 ± 5 nem ortamında kültüre alınarak belirlenmiştir. Çalışmalar
sonucunda; çalışmanın yürütüldüğü tüm mısır alanlarında H. armigera’ya rastlanılmıştır.
Bitki başına larva yoğunluğu her tarlada farklı bulunmuştur (P <0,01). Buna göre bitki başına
en yüksek larva yoğunluğu Aralık ilçesinde Saraçlı4’teki tarlada görülmüş (0,86 ± 0,06
larva/bitki), en düşük yoğunluk ise Merkez ilçede yer alan Kadıkışlak’ta bulunmuştur (0,04 ±
0,06 larva/bitki). Bulaşık koçan sayısı %84,3 ile Saraçlı4’te ve %3,9 ile Kadıkışlak’ta tespit
edilmiştir. Zarar durumu yönünden değerlendirildiğinde (Ekonomik Zarar Eşiği (E.Z.E) ~ 1
larva/bitki) ise Saraçlı3, Saraçlı4 ve Ramazankent’te EZE’ye yaklaştığı belirlenmiştir. H.
armigera’nın doğal düşmanlarından larva parazitoiti olarak Bracon hebetor Say. (Hym.:
Braconidae), predatörlerinden Chrysoperla carnea (Steph.) (Neu.: Crysopidae), Coccinella
septempunctata L., Adonia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae), Heteroptera takımından
Nabis sp. (Nabidae), Orius sp. (Anthocoridae), Geocoris sp. (Lygaeidae), Macrolophus sp.,
Campylomma sp., ve Deraecoris sp. (Miridae) tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Helicoverpa armigera, Mısır, Dağılım, Zarar durumu, Doğal düşman,
Iğdır
DISTRIBUTION, DAMAGE STATUS AND NATURAL ENEMIES OF
HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) IN
SECOND CROP CORN FIELDS OF IĞDIR PROVINCE
ABSTRACT
The corn earworm, Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) is an insect in
EPPO quarantine list causing economic losses in many cultivated plants. This study was
conducted to determine the distribution, damage status and natural enemies of H. armigera in
24 second crop corn fields of Merkez, Aralık, Karakoyunlu and Tuzluca districts in Iğdır
province. Larva counts were performed on 5 plants of each row at 10 different locations of
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each field during the 7., 8. and 9. plant stages (generative and maturity stages). Natural enemy
predators were observed, and parasitoids larvae were determined by culturing at 25 ± 1 °C
and %70 ± 5 humidity. H. armigera was detected in all corn fields tested. Larval density per
plant was found different for each corn field (P <0,01). The highest larval density per plant
(0,86 ± 0,06 larva/plant) was detected in Saraçlı4 field of Aralık district, and the lowest (0,04
± 0,06 larva/plant) in Kadıkışlak field of Merkez district. Saraçlı4 and Kadıkışlak showed
%84,3 and %3,9 infected corncobs, respectively. Damage status (Economic injury level (EIL)
~ 1 larva/plant) was close to the EIL level in Saraçlı3, Saraçlı4 and Ramazankent. The
following natural enemies of H. armigera were detected: The larva parasitoid Bracon hebetor
Say. (Hym.: Braconidae); and the predators Chrysoperla carnea (Steph.) (Neu.: Crysopidae),
Coccinella septempunctata L., Adonia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae), Heteroptera
takımından Nabis sp. (Nabidae), Orius sp. (Anthocoridae), Geocoris sp. (Lygaeidae),
Macrolophus sp., Campylomma sp., Deraecoris sp. (Miridae).
Keywords: Helicoverpa armigera, Corn, Distribution, Damage status, Natural enemies, Iğdır
GİRİŞ
Hem hasıl hem de tane üretimi ile insan ve hayvan beslenmesinde yararlanılan mısır, önemli
bir endüstri bitkisidir. Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi coğrafik yapısından dolayı mısırın
en az yetiştirildiği bölgelerden biridir. Bu bölgede yer alan Iğdır ilinde hüküm süren
mikroklima özelliği birçok tarım ürünün yetişmesine olanak sağlamaktadır. İlde, mısır
bitkisinin hem dane hem de silajlık olarak yetiştirilmesi, üretiminin kolay ve devlet desteğinin
olmasıyla birlikte hızla yaygınlaşmıştır. Iğdır ili, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan
iller içerisinde 2014 yılı verilerine göre, 30860 dekar ekilen alan ve 24077 ton’luk tane mısır
üretimi ile ilk sırada yer almaktadır (TÜİK 2018). Mısır bitkisi birçok zararlı böcek saldırısına
uğramakta ve zaman zaman ekonomik ürün kayıpları meydana gelmektedir. Mısır bitkisine
zarar veren böcek türleri içerisinde lepidopter türler önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde
şimdiye kadar mısırda zararlı lepidopter türleri olarak; Agrotis ipsilon Hufnagel, A. segetum
Schiffermüller, Sesamia nonagrioides Lefebvre, S. cretica Lederer, Mythimna
(Acantholeucania) loreyi Duponchel, Ostrinia nubilalis (Hübner), Mytimna (Pseudaletia)
unipuncta Haworth, Spodoptera exiqua Hübner, Spodoptera littoralis Boisduval ve
Helicoverpa armigera Hübner türleri tespit edilmiştir (Tsitsipis, 1988; Özdemir and
Uzunali,1981; Zeren et al. 1988; Şimşek ve Güllü 1992; Kayapınar ve Kornoşor 1992;
Gözüaçık ve Mart 2005; Gözüaçık 2016).
Bu türler içerisinde H. armigera, ekonomik zarar oluşturma potansiyeline sahip türlerden
biridir. Bu böcek, dünyanın hemen hemen her tarafına yayılmış, tarım alanlarında önemli
zarar oluşturabilecek polifag bir zararlı olup, Asya, Avrupa, Afrika ve Okyanusya’da 200’ün
üzerinde bitkide zarar oluşturmaktadır (Zalucki et al. 1986, 1994; Guo 1997). Aynı zamanda
H. armigera çok geniş alanlara yayılmaları, göç potansiyelinin olması, yüksek üreme
potansiyeli, insektisitlere karşı direnç geliştirme ve larva beslenme davranışlarından dolayı
birçok üründe ana zararlı durumundadır (Zalucki et al. 1986; Fitt 1989; Torres-Vila et al.
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2002). Her geçen gün popülasyon yoğunluğunun artması, polifag bir zararlı olması ve üreme
gücünün yüksek oluşu Yeşilkurt’a karşı yapılan mücadelenin önemini daha da arttırmaktadır.
Yeşilkurt’un Türkiye’de Karadeniz, Marmara, Ege ve Güney Anadolu bölgelerinde yaygın
olduğu (Özdemir ve Uzunali 1981), Akdeniz bölgesinde 0-100% arasında bulaşmanın olduğu
(Şimşek ve Sezer, 1983) bildirilmiştir. Iğdır ili mısır alanlarında 2013, 2014 ve 2015 yılları
değerlendirildiğinde, en fazla 2014 yılında birinci üründe 58,3% ve ikinci mısır tarlalarında
94.1% oranında H. armigera ile bulaşık olduğu görülmektedir. Özellikle, ikinci ürün mısır
bitkisinde risk oluşturabileceği düşünülmektedir (Gözüaçık 2016).
Bu çalışma Iğdır ili ikinci ürün mısır alanlarında H. armigera’nın dağılımı, zarar durumu ve
doğal düşmanlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmalar, ikinci ürün mısırda 2014 yılında Iğdır ili Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca
ilçelerinde 24 tarlada yürütülmüştür. Dağılımı ve zarar durumunu belirlemek için, bitkinin 7.,
8. ve 9. dönemlerinde (generatif ve olgunlaşma), her tarlanın 10 farklı yerinde aynı sıra
üstündeki 5 bitkide bulunan koçanlarda larva sayımları yapılmıştır (Anonim, 2011). Sayım
sonuçlarının istatistiki analizleri, bir mısır koçanındaki larva sayısı dikkate alınarak varyans
analizi (ANOVA) ve ortalama dağılımlar (P <0,05) için Tukey testinden yararlanılarak
yapılmıştır. Analizler için IBM SPSS Statistics 22 programından kullanılmıştır.
Parazitoitlerini belirlemek için, toplanan Helicoverpa armigera larvaları kültür kaplarına
alınarak, etiket bilgileri ile buz kabında laboratuvara getirilmiş ve sıcaklığı 25  2 C ve
orantılı nemi %65  5 olan ortamda, ağzı tülbentle kapalı plastik kaplarda (20x20x30 cm)
kültüre alınmıştır. Larvalara besin olarak taze mısır koçanları verilmiştir. Kültürlerden çıkış
yapan parazitoit erginleri içerisinde %70’lik alkol bulunan tüplerde teşhis için muhafaza
edilmiştir. Parazitoitlerin teşhisleri Prof. Dr. Ahmet BEYARSLAN (Bitlis Eren Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü) tarafından yapılmıştır. Predatörlerin ise, arazi
çalışmalarında gözle kontrol edilerek kayıtları tutulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Helicoverpa armigera’nın dağılım oranları (%)
Çalışmanın yürütüldüğü Iğdır ili ikinci ürün mısır alanlarında Helicoverpa armigera’ya farklı
oranlarda rastlanılmış ve bulaşık koçan sayısı %3,9 ile %84,3 oranında değişmiştir. En fazla
bulaşık koçan sayısı %84,3 oranıyla Saraclı4’da en az da %3,9 oranıyla Kadıkışlak’ta tespit
edilmiştir. Bulaşıklık oranı Çalpala, Kasımcan ve Sarıcoban’da %9.8; Taşburun, Hakmehmet2
ve Yukarı Çarıkçı’da %11.8; Kuzugüden ve Hakmehmet1’de %15.7; Gaziler ve
Özdemirler’de %17.6; Yukarı Alican’da %21.6; Cennetabat’ta %23.5; Aşağı Çarıkcı’da
%25.5; Aşağı Alican’da %31.4; Saraclı1’de %33.3; Saraclı2’de %35.3; Aras Mah.’nde
%35.3; Melekli’de %43.1; Ramazankent’te %70.6; Saraclı5’te %72.5; Saraclı6’da %76.4 ve
Saraclı3’te %78.4 oranlarında belirlenmiştir. Bulaşık koçan sayılarının yüksek bulunduğu
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alanlar genellikle Aralık ilçesi mısır ekim alanlarının olduğu görülmekte, Merkez ilçede ise en
fazla Melekli (%43.1)’de kaydedilmiştir.
Helicoverpa armigera’nın zarar durumu
Iğdır ili ikinci ürün mısır tarlalarında ortalama larva/bitki populasyonları ANOVA testine göre
önemli (P < 0.01) farklılıklar gözlenmiştir (Şekil 1).
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Şekil 1. Iğdır ili ikinci ürün mısır alanlarında Helicoverpa armigera larva populasyonu (bitki±SH); df=23.0,
F=7.732, P < 0.01; gruplar arasında fark önemli bulunmuştur (Tukey–Kramer HSD testi, P = 0.05)

Bir bitkideki ortalama larva sayısı ise en düşük Kadıkışlak’ta (0.04±0.06 larva/bitki) en
yüksek ise Saraçlı4’te (0.86±0.06 larva/bitki) bulunmuştur. Çalpala, Kasımcan, Sarıçoban,
Taşburun, Hakmehmet2, Yukarı Çarıkçı, Kuzugüden, Hakmehmet1 ve Özdemirler’de
ortalama 0.13 larva/bitki; Cennetabat ve Yukarı Alican’da 0.24 larva/bitki; Gaziler ve Aşağı
Çarıkcı’da 0.22 larva/bitki; Aşağı Alican, Saraclı1, Saraclı2 ve Aras Mah.’nde 0.23
larva/bitki; Melekli’de 0.44 larva/bitki; Saraclı6’da 0.6 larva/bitki; Saraclı5 ve Saraclı3’te
0.77 larva/bitki ve Ramazankent’te ise 0.8 larva/bitki belirlenmiştir.

Şekil 2. Helicoverpa armigera’nın koçandaki larva zararı (Fotograf: Celalettin Gözüaçık)
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Araştırmanın yürütüldüğü 2014 yılı, aynı zamanda H. armigera’nın Iğdır ili mısır alanlarında
en yoğun görüldüğü yıl olmuştur (Gözüaçık 2016). Ramazankent ve Saraçlı4’te 0.80-0.86
larva/bitki görülmesi her ne kadar ekonomik zarar eşiğinin (E.Z.E; bitki başına 1 adet larva)
(Anonim 2011) altında görülse de her bir larvanın beslendiği koçanı kullanılmaz hale getirdiği
ve ekonomik zarar yaptığı tespit edilmiştir (Şekil 2). Bu zararlının larvaları birinci üründe
tepe, koçan püskülü ve süt olum, ikinci üründe geç helezon, tepe, koçan püskülü ve süt olum
dönemlerinde zarar oluşturmaktadır (Güllü 2000; Tiftikçi ve Kornoşor 2015). Larvaların
generatif organları tercih etmeleri (Fitt 1989, Zalucki et al. 1986) zararlının önemini ortaya
koymaktadır.
Helicoverpa armigera’nın doğal düşmanları
Helicoverpa armigera’nın farklı biyolojik dönemlerinde (yumurta, larva, pupa) bir çok doğal
düşmanının olduğu bilinmektedir. Iğdır ili mısır alanlarında H. armigera’nın larva parazitoiti
olarak Bracon hebetor Say. (Hym.: Braconidae) belirlenmiştir. Predatörlerinden ise
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neu.: Crysopidae). Coccinella septempunctata L.. Adonia
variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae). Heteroptera takımından Nabis sp. (Nabidae). Orius
sp. (Anthocoridae). Geocoris sp. (Lygaeidae). Macrolophus sp.. Campylomma sp.. ve
Deraecoris sp. (Miridae) tespit edilmiştir. H. armigera’nın ülkemizde ve dünyada farklı
kültür bitkileri üzerinde çok sayıda yararlı böceğin tespitiyle ilgili çalışmalar yürütülmüştür
(Anonim 2018). Bazı çalışmalardan örnek vermek gerekirse, Bar et al. (1979), İsrail’de
pamuklarda H. armigera’nın doğal düşmanları olarak; Hyposoter didymator
Thbs., Meteorus nr. laevigatus, Bracon hebetor Say, and the predators Chrysopa
carnea Stephens and Orius türlerinin olduğunu bildirmişlerdir. Jadhav ve Armes (2013)
Hindistan’da bezelyede Goniophthalmus halli (Mesnil) and Senometopia (Eucarcelia) illota
(Curran) iki tachinid larva-pupa parazitotiti olarak, Reed (1965) ise, Drino imberbis (Wied.)
ve Goniophthalmus halli Mesnil’i tespit etmişlerdir. Bir yumurta-larva parazitoiti olan
Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) H. armigera’nın parazitoiti olarak
tanımlanmıştır (Tobias 1995). H. armigera’nın ülkemizde tespit edilmiş doğal düşmanları
arasında Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Habrobracon hebetor Say,
Habrobracon bievicornis (Wesmael) (Hymenoptera: Braconidae) ve Hyposoter didymator
Thbg. (Hymenoptera: Ichneumonidae), Hockeria urfaensis sp.n. (Hymenoptera:
Chalcidoidae), Chrysopa spp. (Neuroptera: Chrysopidae), Orius spp. (Hemiptera:
Anthocoridae), Geocoris spp. (Hemiptera: Lygaeidae), Coccinella spp. (Coleoptera:
Coccinellidae) bulunmaktadır (Anonim 2011).
SONUÇ
Iğdır ili ikinci ürün mısır alanlarında 2014 yılında H. armigera’ya farklı oranlarda rastlanılmış
ve koçanların bulaşıklılık oranı %3,9 ile %84,3 arasında değişmiştir. Bir bitkide larva
yoğunluğu 0.80-0.86 (larva/bitki) arasında bulunmuş ve E.Z.E’nin altında kalmıştır. Yeşilkurt
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polifag bir zararlı olup, Iğdır’da mısır bitkisinin dışında domates ve pamuk gibi bitkilerde de
sorun oluşturmakta ve üreticiler sorunun çözümü için yoğun insektisit kullanmaktadır. Bu
durum zararlının doğal düşmanlarını olumsuz etkilemektedir. Halbuki, çok sayıda doğal
düşmanı olan zararlının mücadelesinde ekonomik zarar eşiği, mücadelenin zamanında
yapılması ve özellikle doğal düşman populasyonlarının dikkate alınması yararlı olacaktır.
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ÖZET
Iğdır, üç ülkeye sınırı olan, Ağrı dağı çevresine yerleşen ve Doğu Anadolu’da görülen şiddetli
kara ikliminin aksine, mikroklimatik bir iklime sahip bir ilimizdir. Bu nedenle, zengin florası
ve faunası ve görsel bütünlüğü ile çok çeşitli habitatlar barındırmaktadır. Bu çalışma, ildeki
farklı habitat tiplerindeki Sphingidae (Lepidoptera) familyasına ait türleri belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Araştırmalar Iğdır ilinde, 2017 ve 2018 yıllarında yürütülmüştür ve toplam 109
örnek yakalanmıştır. Toplanan materyaller laboratuvarda uygun böcek iğnesi ile iğnelenmiş
ve etiketlenerek teşhise hazır hale getirilmiştir. Çalışmalar sonucunda, Sphingidae
familyasının 3 alt familyasına ait 8 tür belirlenmiştir. Tespit edilen türler; Hyles euphorbiae
(Linnaeus 1758), H. hippophaes (Esper 1789), H. livornica (Esper 1780), H. zygophylli
(Ochsenheimer 1808), Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) (Macroglossinae), Agrius
convolvuli (Linnaeus, 1758) (Sphinginae), Laothoe populeti (Bienert, 1870) ve Smerinthus
kindermanni Lederer, 1852 (Smerinthinae)’dir. Bu türlerden A. convolvuli ve L. populeti
türleri Iğdır ili Lepidoptera faunası için yeni kayıttır. Böylece Iğdır ilinden bilinen Sphingidae
familyasına ait tür sayısı bu çalışma ile 10’a ulaşmıştır. Ayrıca, çalışmada belirlenen türlerin
dünyadaki yayılışları, Türkiye’deki yayılışları ve bilinen larva besin bitkileri de sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lepidoptera, Sphingidae, fauna, Iğdır, Türkiye
CONTRIBUTIONS TO LEPIDOPTERA FAUNA OF IĞDIR PROVINCE:
SPHINGIDAE
ABSTRACT
Iğdır province, located near to Ararat mountain, has borders to three countries and despite the
harsh continental climate of East Anatolia, shows microclimatic features. Therefore, the
province shows various habitats with its rich flora and fauna. This study was conducted to
define species from Sphingidae (Lepidoptera) family in different habitat types of Iğdır.
Researches are conducted in Iğdır Province during 2017-2018 and totally 109 samples are
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collected. The collected materials are attached with appropriate needles and labbed in the
laboratory and are prepared to be ready for exhibition. In the Sphingidae family, 8 species are
detected belonging to 3 subfamilies. These species are: Hyles euphorbiae (Linnaeus 1758), H.
hippophaes (Esper 1789), H. livornica (Esper 1780), H. zygophylli (Ochsenheimer, 1808),
Macroglossum stellatarum (Linnaeus 1758) (Macroglossinae), Agrius convolvuli (Linnaeus
1758) (Sphinginae), Laothoe populeti (Bienert, 1870) and Smerinthus kindermanni Lederer
1852 (Smerinthinae). Among these species, A. convolvuli and L. populeti are new records for
Lepidoptera fauna of Iğdır Province. The number of species belonging to Sphingidae family
in Iğdır Province reached 10 with these new detected species. Besides, the distribution in the
world and Turkey and the food plants of these defined species in the study are presented.
Keywords: Lepidoptera, Sphingidae, fauna, Iğdır, Turkey
GİRİŞ
Sphingidae familyasındaki türler küçük ile çok büyük boyutları arasında güveler olup, hızlı
uçmalarını sağlayan güçlü ve dar kanatlara sahiptirler. Karaktersitik olarak larvaları
abdomenin sonunda bir boynuza sahiptir. Birkaç türü gündüz aktif olsa da büyük çoğunlu
gece aktiftir.

Şekil 1. Hyles euphorbiae’nin Euphorbia spp. bitkisinde yumurta ve larvası, toprakta pupası
(Fotoğraflar: C. Gözüaçık)

Sphingidae familyası, dünyada 1500'den fazla türü barındırmaktadır (Kitching, 2018). Batı
Palearktik bölgesinde, tür ve alttür düzeyinde, toplamda 96 takson dağılış göstermektedir
(Pittaway, 1997). Türkiye’de ise bu familya içerisinde, 36 tür bilinmektedir (Koçak ve Kemal,
2018). Koçak ve Kemal (2007) Iğdır ili Lepidoptera faunasının tür listesini verdikleri
çalışmada, Sphingidae familyasına ait 4 tür (Hemaris tityus (Linnaeus 1758), Hyles conspicua
(Rothschild and Jordan,1903), H. nicaea (Prunner 1798) ve Smerinthus kindermanni
Lederer,1852) bildirmişlerdir. Daha sonra aynı yazarların sunduğu (Koçak ve Kemal, 2018)
Türkiye Lepidoptera türlerinin son güncel listesinde, Iğdır İlinden 8 türü: Hemaris tityus
(Linnaeus 1758), Hyles euphorbiae (Linnaeus 1758), H. hippophaes (Esper [1789]), H.
livornica (Esper, [1780]), H. nicaea (Prunner,1798), H. zygophylli (Ochsenheimer,1808),
Macroglossum stellatarum (Linnaeus 1758) ve Smerinthus kindermanni Lederer 1852)
listelemişlerdir.

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1168

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Bu çalışma ile Iğdır ili Sphingidae faunasına katkı sunulması amaçlanmış olup, tespit edilen
türlerin bilinen larva besin bitkileri ile dünyadaki ve Türkiye’deki yayılışları da sunulmuştur.

MATERYAL VE YÖNTEM
Toplam 109 örnek, 2017-2018 yıllarında Iğdır Merkezi ve Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca
ilçelerindeki 25 farklı lokasyonda, 19:00 - 06:00 saatleri arasında, UV şerit led ve 160
Watt’lık civalı ampül kullanılarak yakalanmıştır. Toplanan materyaller laboratuvarda uygun
böcek iğnesi ile iğnelenmiş ve etiketlenerek teşhise hazır hale getirilmiştir. Türlerin
dünyadaki yayılışlarının ve larva besin bitkilerinin düzenlenmesinde Pittaway (1997)’in,
Türkiye’deki yayılışlarının belirlenmesinde ise Koçak ve Kemal (2018)’in çalışmasından
yararlanılmıştır. Sistematik tayini yapılan türler, Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
Entomoloji Laboratuvarında muhafaza edilerek saklanmaktadır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmalar sonucunda, çalışma alanından Sphingidae (Lepidoptera) familyasının
Macroglossinae, Sphinginae ve Smerinthinae altfamilyalarına bağlı 8 tür tespit edilmiştir. Her
tür için dünyadaki ve Türkiye’deki dağılımları ile larva besin bitkilerine ait bilgiler
sunulmuştur.
Subfamily: MACROGLOSSINAE
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) (Şekil 1)
İncelenen materyal: Iğdır, Merkez, Suveren, 22.07.2017, 2 birey; 22.08.2017, 2 birey;
29.05.2018, 2 birey; 08.07.2018, 2 birey; 10.09.2018, 1 birey; 05.09.2018, 1 birey;
13.08.2018, 2 birey; 25.08.2018, 1 birey; Aralık, Yenidoğan, 25.08.2017, 1 birey; Tuzluca,
Aşağı Aktaş, 18.08.2018, 4 birey; 02.09.2018, 1 birey; Çıraklı, 23.08.2018, 1 birey; Gaziler,
12.08.2018, 2 birey.
Dünyadaki dağılımı: Güney Kanada, Kuzey ve Kuzeybatı Amerika, Orta ve Güney Avrupa,
Kafkaslar, Rusya, Orta Doğu’nun kuzeyi ve batısı, Suudi Arabistan, Doğu Asya (Pittaway,
1997).
Türkiye’deki dağılımı: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu,
Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Isparta, Mersin, Iğdır,
İzmir, Kars, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Karaman, Mardin, Muğla, Nevşehir,
Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Şırnak, Van, (Koçak ve Kemal 2018).
Bilinen larva besin bitkileri: Euphorbiaceae, Onagraceae, Rubiaceae, Zygophyllaceae,
Elaeagnaceae ve Liliaceae'nin başlıca otsu bitkileridir (Pittaway, 1997). Major konukçu
bitkiler. Euphorbia türleri özellikle, Euphorbia paralias, Euphorbia cyparissias ve Güney
Avrupada, Euphorbia characias’dır. Minor konukçu bitkiler. çok nadiren, Rumex,
Polygonum, Vitis, Mercurialis ve Epilobium. İsviçre’de Polygonum aviculare bitkisinde daha
sıklıkla görüldüğü belirtilmiştir (Schweizerischer Bund für Naturschutz 1997).
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Hyles hippophaes (Esper, [1789])
İncelenen materyal: Iğdır, Merkez, Suveren, 16.07.2018, 1 birey; Tuzluca, Gaziler,
02.08.2018, 5 birey; 12.08.2018, 3 birey; 15.08.2018, 2 birey.
Dünyadaki dağılımı: Orta ve Güney Avrupa, Balkanlar ve Türkiye (Pittaway 1997).
Türkiye’deki dağılımı: Ankara, Çorum, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya,
Kahramanmaraş, Kırıkkale, Nevşehir, Tunceli, Van (Koçak ve Kemal 2018).
Bilinen larva besin bitkileri: Major konukçu bitkiler. Avrupa'da Hippophae rhamnoides.
Minor konukçu bitkiler. Orta ve Doğu Türkiye'den bir oleaster türü olan Elaeagnus
angustifolia, şimdi güney Avrupa'nın çoğunda bulunur. Bu tür, Ege popülasyonunun temel
konukçusudur. Laboratuvar ortamında larvalar birçok Elaeagnus türünde gelişir ve ayrıca
büyümüş larvalar Epilobium angustifolium ile de beslenir (Pittaway 1982).
Hyles livornica (Esper, 1780)
İncelenen materyal: Iğdır, Merkez, Suveren, 16.07.2018, 5 birey; 25.08.2018, 2 birey;
Tuzluca, Aşağı Aktaş, 02.09.2018, 2 birey.
Dünyadaki dağılımı: Afrika, Güney Avrupa, Polonya, Türkiye, Orta ve Doğu Asya
(Pittaway 1997).
Türkiye’deki dağılımı: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa,
Çanakkale, Çorum, Ardahan, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir,
Kars, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon,
Şanlıurfa, Şırnak, Iğdır (Koçak ve Kemal 2018).
Bilinen larva besin bitkileri: Major konukçu bitkiler. Rumex, Polygonum, Kuzey Afrika ile
Orta Doğu'da Asphodelus'un çiçek ve tohum başlarıdır (Pittaway, 1979b; Rungs, 1981).
Rumex vesicarius, Suudi Arabistan'ın çöllerinde sıkı bir favoridir (Pittaway 1997). Larvaların
çok açlık durumunda normalde tüketmeyeceği pek çok bitki türünde gelişimlerini
tamamlayabileceği bilinmektedir, örneğin pamuk bitkisinde (Gossypium) (Benlloch 1931).
Minor konukçu bitkiler. Vitis, Parthenocissus, Fuchsia, Galium, Antirrhinum, Plantago,
Zygophyllum fabago, Emex spinosus ve Anadolu’da, Eremurus'un çiçek başlarında beslenir.
Ayrıca Pelargonium, Boerhavia, Beta, Asparagus, Acacia, Linaria, Cicer, Fagopyrum ve
birçok bitkiyle beslendiği bilinmektedir (Durand 1931). Libya'da Olea europaea, Acacia
saligna, Eucalyptus resinifera ve Eucalyptus rostrata'dan kaydedilmiştir; bununla birlikte,
okaliptüs ile beslenenlerin pupaya geçmeyi başaramadığı tespit edilmiştir (Jannone 1966).
Olea ayrıca Tunus'tan kaydedilmiştir (Bernard 1964). Arbutus unedo ve Fagopyrum
esculentum bitkileri ile de beslenmektedir (Jannone 1966; Scortichini 1986; Zryakovskii
1930).
Hyles zygophylli (Ochsenheimer, 1808)
İncelenen materyal: Iğdır, Aralık, Tigem, 16.07.2018, 5 birey; Merkez, Suveren, 25.08.2018,
1 birey; Karakoyunlu, Hıdırlı, 08.07.2017, 1 birey.
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Dünyadaki dağılımı: Türkiye, Suriye, Kafkasya, Transkafkasya, Kuzey Iran ve Asya
(Pittaway 1997).
Türkiye’deki dağılımı: Ağrı, Kars, Iğdır (Koçak ve Kemal 2018).
Bilinen larva besin bitkileri: Major konukçu bitkileri. Genellikle Zygophyllum fabago’dır.
Diğer Zygophyllum türleri de bölgesel olarak kullanılmaktadır; Zygophyllum oxianum
(Mitroshina, 1989) ve Zygophyllum eichwaldii gibi. Minor konukçu bitkileri. Muhtemelen
Eremurus'un çiçek başlarında beslenir. Ayrıca, Tribulus’un çoğu baskı altındaki larvalar
tarafından alternatif bir konakçı olarak tüketilebileceği ifade edilmektedir (Pittaway 1997).
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
İncelenen materyal: Iğdır, Merkez, Suveren, 17.09.2018, 1 birey; Suveren, 09.10.2018, 1
birey; Tuzluca, Gaziler, 09.08.2018, 1 birey.
Dünyadaki dağılımı: Güney Avrupa, Balkanlar, Türkiye, Kuzey Afrika, Rusya’nın batısı
Güney Iran ve Asya (Pittaway 1997).
Türkiye’deki dağılımı: Adana, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis,
Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, Iğdır, İzmir, Kars,
Kayseri, Manisa, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat,
Şanlıurfa, Van (Koçak ve Kemal 2018).
Bilinen larva besin bitkileri: Temel olarak, Rubiaceae, Valerianaceae ve
Caryophyllaceae'den oluşan otsu bitkiler ile beslenir. Major konukçu bitkiler. Galium spp. ve
orta Avrupa’nın güneyinde, Rubia spp. Minor konukçu bitkiler. Diğer Rubiaceae (Umman'da
Jaubertia/Plocama /Gaillonia (Walker ve Pittaway, 1987), Centranthus, Stellaria ve
Epilobium’dır. Kanarya Adaları'nda larva bazen süs bitkisi Plocama pendula’da çok sayıda
bulunabilir (Pittaway 1997).
Subfamily: SPHINGINAE
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
İncelenen materyal: Iğdır, Merkez, Suveren, 01.10.2018, 1 birey; 20.08.2018, 1 birey;
Tuzluca, Gaziler, 09.08.2018, 1 birey; 19.08.2018, 2 birey; 25.08.2018, 2 birey; Aşağı Aktaş,
02.09.2018, 1 birey.
Dünyadaki dağılımı: Afrika, Orta ve Güney Avrupa, Ingiltere, İzlanda, Asya, Uzak Doğu ve
Okyanusya (Pittaway 1997).
Türkiye’deki dağılımı: Amasya, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Konya,
Malatya, Muğla, Tokat, Van (Koçak ve Kemal, 2018) ve Iğdır (yeni kayıt).
Bilinen larva besin bitkileri: Major konukçu bitkiler. Convolvulus, Calystegia ve Ipomoea
türleri; ayrıca diğer Convolvulaceae türleridir. İsrail'in Ölü Deniz bölgesinde temel besini
Zygophyllum dumosum'dur (Müller ve ark., 2005). Minor konukçu bitkiler. Phaseolus,
Chrysanthemum, Helianthus ve Rumex’dir (Pittaway 1997).
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Subfamily SMERINTHINAE
Laothoe populeti (Bienert, 1870)
İncelenen materyal: Iğdır, Tuzluca, Aşağı Aktaş, 16.08.2018, 3 birey; Gaziler, 05.08.2018, 5
birey; 10.08.2018, 5 birey; 19.08.2018, 19 birey; 25.08.2018, 2 birey.
Dünyadaki dağılımı: Kafkaslar, Güney ve Doğu Türkiye, Kuzeydoğu Irak, İran ve Batı
Türkmenistan (Pittaway 1997).
Türkiye’deki dağılımı: Adıyaman, Amasya, Ankara, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzurum,
Hakkari, Isparta, Kars, Konya, Malatya, Muğla, Rize, Siirt, Tokat, Van, Kırıkkale (Koçak ve
Kemal 2018) ve Iğdır (yeni kayıt).
Bilinen larva besin bitkileri: Populus sp., Salix sp., Fraxinus excelsior, Betula
pendula, Ulmus procera, Quercus cerris ve Viburnum tinus’dir (Pittaway 1996).
Smerinthus kindermanni Lederer, 1852
İncelenen materyal: Iğdır, Merkez, Suveren, 25.08.2018, 2 birey; Tuzluca, Gaziler,
06.08.2018, birey 3; 12.08.2018, 7 birey; 19.08.2018, 3 birey.
Dünyadaki dağılımı: Batı Palearktik, Türkiye, Kıbrıs, Kafkasya, Suriye, Doğu Akdeniz
(Levant), Kuzey Orta Doğu, Orta Doğu ve Asya (Pittaway 1997).
Türkiye’deki dağılımı: Ankara, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Mersin,
Konya, Kahramanmaraş , Siirt, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Van (Koçak ve Kemal 2018).
Bilinen larva besin bitkileri: Çalılıklar ve ağaçlar, özellikle Salicaceae ve Rosaceae önemli
besin bitkileridir (Pittaway, 1997). Major konukçu bitkiler; Salix spp. Minor konukçu
bitkiler; Populus spp. (Shchetkin et al. 1988) ve Malus’tur (Talhouk 1997).
SONUÇ
Bu çalışma, Iğdır ili Sphingidae (Lepidoptera) familyasına ait faunanın belirlenmesi açısından
önemlidir. Tespit edilen türler, Temmuz-Ekim ayları arasında ışık tuzakları yardımıyla
toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen türlerden Agrius convolvuli (Linnaeus 1758) ve
Laothoe populeti (Bienert 1870) Iğdır İli Lepidoptera faunası için yeni kayıt olmuştur. Bu
çalışma ile Iğdır İlinden bilinen Sphingidae familyasına ait tür sayısı 10’a ulaşmıştır.
Türkiye’de şimdiye kadar Sphingidae familyasına ait bilinen 36 tür dikkate alındığında, bu
türlerin yaklaşık %28’inin Iğdır’da bulunduğu tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak
araştırmalarla bu oranın artacağı tahmin edilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma, 2014 ve 2015 yıllarında Iğdır Merkez, Aralık, Karakoyunlu, ve Tuzluca
ilçelerinde yer alan 25 farklı lokasyonda bulunan birinci ve ikinci ürün mısır alanlarında
Auchenorrhyncha türlerini belirlemek amacıyla bitkinin üç fenolojik döneminde (Vejetatif,
Generatif ve Olgunlaşma) yürütülmüştür. Örnekler; vakumlu böcek toplama aleti (D-VAC) ile
toplanmıştır. Bunun için her bir tarlanın 10 farklı noktasında ve her noktada 10-15 saniye
çalıştırılmıştır. Toplanan örnekler laboratuvarda morfolojik görünümlerine göre ayrı ayrı
tasnif edilerek sayılmış ve teşhis için hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda; Cicadellidae
familyasından Zyginidia sohrab Zachvatkin, Macrosteles laevis (Ribaut), Psammotettix
provincialis (Ribaut), P. striatus (Linnaeus), Cicadulina bipunctella (Melichar), Fieberilla
flori (Stal), Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli), Circulifer
haematoceps (Mulsant et Rey), Delphacidae familyasından ise Laodelphax striatella (Fallen)
türleri belirlenmiştir. Türlerin populasyon içersindeki dağılımları dikkate alındığında en
baskın türün Z. sohrab (%39,8) olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Auchenorrhyncha, Mısır, Yoğunluk, Iğdır
AUCHENORRHYNCHA (HOMOPTERA, FULGOROMORPHA AND
CICADOMORPHA) SPECIES in CORN FIELDS OF IĞDIR PROVINCE
ABSTRACT
This study was carried out between 2014 and 2015 years in 25 location (Iğdır Center, Aralık,
Karakoyunlu, and Tuzluca) for determined to Auchenorrhyncha species on maize plants. The
samples were collected by D-Vac insect vacuum equipment. The Collecting samples were
discriminated according to morphological and taxonomical characters. As a result of study,
ten species were determined. These are Zyginidia sohrab Zachvatkin, Macrosteles laevis
(Ribaut), Psammotettix provincialis (Ribaut), P. striatus (Linnaeus), Cicadulina bipunctella
(Melichar), Fieberilla flori (Stal), Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli),
Circulifer haematoceps (Mulsant et Rey) and Laodelphax striatella (Fallen) Among these
species, Z. sohrab (%39,8) was the most abundant species acording to population density.
Keywords: Auchenorrhyncha, Maize, Abundant, Iğdır
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GİRİŞ
Mısır, Zea mays L insan ve hayvan beslenmesinin yanı sıra, endüstride birçok alanda
kullanılan önemli bir bitkidir. Tüketiminin yaklaşık %65-70’i hayvan beslenmesinde, %20’si
şeker, nişasta ve yağ sanayinde, geri kalan kısmı ise gıda sektöründe kullanılmaktadır (Özcan
2009). Türkiye’de mısır, tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra birinci ve ikinci ürün
olarak en çok yetiştirilen tahıldır. Ekim alanı yaklaşık 580 bin hektar ve üretim miktarı da 5.1
milyon ton civarındadır (USDA 2013). Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi coğrafik
yapısından dolayı mısırın en az yetiştirildiği bölgelerden biridir. Bu bölgede yer alan Iğdır
ilinde, hüküm süren mikroklima özelliği birçok tarım ürünün yetişmesine olanak
sağlamaktadır. Son yıllarda ilde, mısır bitkisinin hem dane hem de silajlık olarak
yetiştirilmesi, üretiminin kolay ve devlet desteğinin olmasıyla birlikte 2010 yılından sonra
hızla yaygınlaşmıştır. Iğdır ili, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan iller içerisinde 2014
yılı verilerine göre, 30860 dekar ekilen alan ve 24077 ton’luk tane mısır üretimi ile ilk sırada
yer almaktadır (TÜİK 2018). Mısır bitkisinde zararlı olan böcekler içerisinde Cicadellidae
familyasına (Homoptera) ait birçok tür dikkat çekmektedir. Bu bitkinin tüm fenolojik
dönemlerinde görülmekte doğrudan ya da dolaylı olarak zarar yapmaktadır. Bitkini öz suyunu
emerek yaptıkları zarar yanında virus ve virus benzeri organizmalara da vektörlük
etmektedirler (Oman 1949; Bushing and Burton 1974; Kalkandelen 1974; Nault 1980; Lodos
1986; Güçlü ve Özbek 1988; Tsai and Falk 1988). Son yıllarda yürütülen çalışmalar ile
Türkiye’de mısır yetiştirilen alanlarda bulunan Cicadellidae türleri büyük oranda saptanmıştır.
Lodos (1981), Türkiye’de Cicadellidae familyasına bağlı mısır zararlısı 5 türün bulunduğunu
belirtmiştir. Şimşek (1988), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mısır ve darılarda
Cicadellidae familyasına bağlı 4 tür bulduğunu kaydetmiştir. Kavut (1990), mısır bitkisine
saldıran geniş zararlı grubu içerisinde Asymmetrasca decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens
(Paoli) (Homoptera, Cicadellidae)’in yer aldığı bildirilmiştir. Başpınar (1994), Adana ili mısır
alanlarında A. decedens ve E. decipiens türlerinin populasyon değişimlerini incelemiştir.
Yılmaz et al., (2007), Aydın, İzmir ve Manisa illeri mısır ekiliş alanlarında Cicadellidae
familyasına bağlı toplam 17 tür bulduklarını ve bunlardan A. decedens ile Zyginidia pullula
(Boheman)’nın çok yaygın ve yoğun türler olduklarını bildirmişlerdir. Ercan ve Uysal (2007),
Konya ili mısır alanlarında yaptıkları çalışmada Zyginidia sohrab Zachvatkin’ın bölgede çok
yoğun ve yaygın olduğunu kaydetmişlerdir. Mutlu vd. (2008) Diyarbakır ili ikinci ürün mısır
alanlarında Cicadellidae familyasına bağlı toplam 20 türün bulunduğunu ve bunlardan A.
decedens, E. decipiens, Z. sohrab ve Psammotettix striatus (Linnaeus 1758)’un önemli türler
olduğunu bildirmiştir. Iğdır ilinde mısır tarımının yaygınlaşmasıyla birlikte mısırda sorun
oluşturan birçok zararlı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada mısırda alanlarında bulunan
Cicadellidae familyasına ait türlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmalar, Iğdır ili Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca ve Merkez ilçelerinde birinci ve ikinci ürün
mısır alanlarında 2014-2015 yıllarında yapılmıştır (Çizelge 1). Cicadellidae familyasına bağlı
örnekler toplam 25 mısır tarlasında bitkinin üç fenolojik döneminde (vejetatif, generatif ve
olgunlaşma) toplanmıştır. Örnekler vakum esasına dayanan D-VAC Böcek Toplama Makinesi
ile yapılmıştır. Bu amaçla, her tarlada 10 farklı noktada ve her noktada 10-15 saniye D-VAC
makinesi tutularak böcekler toplanmıştır. Toplanan böceklerin uçmaması için çok hızlı bir
şekilde öldürme şişelerine alınarak laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvarda stereoskopik
mikroskop yardımı ile örneklerin tasnif ve sayımları yapılarak birey sayıları ayrı ayrı
kaydedilmiştir. Toplanan Cicadellidade familyasına ait örnekler etiketlenerek teşhise hazır
hale getirilmiştir. Tür teşhisleri ikinci yazar tarafından yapılmıştır.
Çizelge 1. Iğdır ili birinci ve ikinci ürün mısırda örnekleme yapılan tarla sayıları
İlçe
Merkez
Aralık
Karakoyunlu
Tuzluca

Örnekleme yapılan tarla sayısı
9
7
7
2

BULGULAR ve TARTIŞMA
Çalışmanın yürütüldüğü Iğdır ili birinci ve ikinci ürün mısır alanlarında Cicadellidae
familyasına bağlı 10 tür ve türlerin bulunma yoğunlukları belirlenmiştir. (Çizelge 2). Bu türler
Typhlocybinae (3) ve Deltocephalinae (7) altfamilyalarına aittir. Türlerin dünyada ve
ülkemizdeki yayılışları ile bulunduğu bitkiler aşağıda verilmiştir.
Typhlocybinae
Asymmetrasca decedens (Paoli 1932)
Dünyadaki Yayılışı: Çek Cumhuriyeti, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kıbrıs, Libya, Mısır,
Pakistan, Rusya, Ürdün (Lodos ve Kalkandelen 1983b).
Türkiye’deki Yayılışı: Adana, Antalya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İzmir,
Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla (Dlabola 1957; Bozkurt 1970; Süzer 1980; Altınçağ,
1987; Başpınar ve Uygun 1991b; Başpınar ve Öncüer 2000; Mutlu vd. 2008).
Bulunduğu Bitkiler: Amaranthus sp., Arachis hypogaea, Beta vulgaris, Capsicum spp.,
Castanea spp., Citrullus lanatus, Citrus spp., Cucumis melo, Cucurbita pepo, Ficus carica,
Glycine max, Gossypium hirsitum, Helianthus annuus, Hibiscus esculentus, Humulus lupulus,
Juglans spp., Lactuca aculeata, Malus domestica, Medicago sativa, Mentha piperita,
Nicotiana tabacum, Olea europaea, P. armeniaca, P. avium, P. domestica, P. persica,
Phaseolus vulgaris, Pinus communis, Pistacia vera, Prunus amygdalus, Raphanus sativus,
Ricinus communis, S. tuberosum, Salix spp., Sesamum indicum, Solanum lycopersicum,
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1176

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Solanum melongena, Tamarix pentvera, Vicia faba, Vigna unguiculata, Vitis vinifera ve Zea
mays bitkilerinde bulunduğu bildirilmiştir (Avidov and Harpaz 1969; Bozkurt 1970; Süzer
1980; Lodos ve Kalkandelen 1983b; Turhan et al., 1983; Altınça, 1987; Kavut 1990; Başpınar
ve Uygun 1991 b; Başpınar ve Öncüer 2000; Mutlu vd. 2008).
İncelenen Materyal: Merkez ve Karakoyunlu birinci ve ikinci ürün mısırda alanlarından 14
birey elde edilmiştir.
Empoasca decipiens (Paoli 1930)
Dünyadaki Yayılışı: Afganistan, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fas,
Fransa, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kıbrıs, Libya, Lübnan,
Mısır, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Tunus, Türkiye, Ürdün, Yunanistan (Lodos ve
Kalkandelen, 1983b).
Türkiye’deki Yayılışı: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır,
Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla (Dlabola 1957;
Bennett and Tanrısever 1957; Bozkurt, 1970; Süzer, 1980; Altınçağ 1987; Özbek vd. 1987;
Başpınar ve Uygun 1991c; Yıldırım ve Özbek, 1992; Güçlü ve Özbek 1994a; Başpınar ve
Öncüer 2000; Mutlu vd., 2008). Lodos ve Kalkandelen (1983b), Karadeniz Bölgesi dışında
tüm ülkede bulunduğunu belirtmişlerdir.
Bulunduğu Bitkiler: Allium sp., Amaranthus sp., Avena sp., Beta vulgaris, Cannabis sativa,
Capsicum spp., Castanea spp., Chenopodium sp., Citrullus lanatus, Citrus spp., Crataegus
oxyacantha, Cucumis sativus, Cucurbita moschata, C. pepo, Cynodon dactylon, Cyperus sp.,
Datura sp., Daucus sp., Ficus carica, Glycine max, Glycyrrhiza glabra, Gossypium hirsitum,
Granium sp., Helianthus annuus, Hibiscus esculentus, Juglans spp., Lactuca aculeata, Malus
domestica, Malva sp., Medicago sativa, Mentha piperita, Mercurialis sp., Nicotiana tabacum,
Olea europaea, Oryza sativa, Petroselinum sativum, Phaseolus vulgaris, Pimpinella anisum,
Pisum sativum, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Prosopis stephaniana, Prunus
amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. domestica, P. persica, Raphanus raphanistrum, R.
sativus, Ricinus communis, Sesamum indicum, Setaria glauca, Solanum lycopersicum, S.
melongena, S. nigrum, S. tuberosum, Sonchus sp., Sorgum halepense, Spinacia oleracea,
Trifolium repens, Vicia faba, V. sativa, Vicia sp., Vigna unguiculata, Vitis vinifera, Xanthium
sp. ve Zea mays, bitkilerinde bulunduğu bildirilmiştir (Avidov and Harpaz 1969; Bozkurt
1970; Giray 1980; Süzer 1980; Zümreoğlu 1980; Lodos ve Kalkandelen 1983b; Zümreoğlu ve
Akbulut 1984; Altınçağ 1987; Özbek et al., 1987; Başpınar ve Uygun 1991b; Yıldırım ve
Özbek 1992; Güçlü ve Özbek 1994a; Başpınar ve Öncüer 2000).
İncelenen Materyal: Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca birinci ve ikinci ürün mısır
alanlarından 98 birey elde edilmiştir.
Zyginidia sohrab Zachvatkin 1947
Dünyadaki Yayılışı: Afganistan, Afrika, Hırvatistan, İran, İsrail, Kıbrıs, Lübnan, Özbekistan,
Rusya, Suriye, Ürdün, Türkiye (Nast, 1972; Lodos ve Kalkandelen, 1984).
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Türkiye’deki Yayılışı: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Düzce, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep,
Hakkari, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Van (Şimşek 1982; Lodos ve
Kalkandelen 1984, 1985a).
Bulunduğu Bitkiler: Arachis hypogaea, Beta vulgaris, Brassicae oleracea, Citrillus
vulgaris, Dactylis glomerrata, Gossypium herbaceum, Gossypium hirsitum, Hibiscus
esculentus, Lactuta sativa, Medicago sativa, Panicum miliaceum, Panicum miliaceum,
Prunus persica, Raphanus sativus, Sorghum vulgare, Vitis vinifera, Zea mays, Cucurbitaceae
ve diğer yabani ve kültür bitkileri (Lodos 1982; Şimşek 1982; Lodos ve Kalkandelen 1984).
İncelenen Materyal: Merkez, Aralık ve Karakoyunlu birinci ve ikinci ürün mısır
alanlarından 859 birey elde edilmiştir.
Deltocephalinae
Cicadulina bipunctella (Matsumura 1908)
Dünyadaki Yayılışı: Cezayir, Irak, İsrail, Japonya, Kanarya Adaları, Kıbrıs, Libya, Mısır,
Pakistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün (Lodos ve Kalkandelen, 1985 b).
Türkiye’deki Yayılışı: Adana, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir ve Mersin (Dlabola 1971a,
1981; Lodos ve Kalkandelen 1985b; Başpınar ve Uygun 1991c; Mutlu vd. 2008).
Bulunduğu Bitkiler: Allium sp., Amaranthus retroflexus, Arachis hypogaea, Avena sp.,
Brassica sp., Chenopodium sp., Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Daucus sp., Gossypium
hirsitum, Malva sp., Oryza sativa, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Prunus persica,
Raphanus raphanistrum, Setaria glauca, Solanum nigrum, Sonchus sp., Sorghum halepense,
Spinacia oleracea, Vicia sp., Xanthium sp. ve Zea mays bitkilerinde bulunduğu bildirilmiştir
(Avidov and Harpaz 1969; Lodos ve Kalkandelen 1985b; Başpınar ve Uygun 1991c).
İncelenen Materyal: Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca birinci ve ikinci ürün mısır
alanlarından 231 birey elde edilmiştir.
Circulifer haematoceps (Mulsant et Rey 1855)
Dünyadaki Yayılışı: Afganistan, Almanya, Avusturya, Cezayir, Fas, Fransa, İran, İspanya,
İtalya, Kanarya Adaları, Kıbrıs, Libya, Lübnan, Macaristan, Madeira Takımadaları, Polonya,
Romanya, Rusya, Sırbistan, Suriye, Tunus, Türkiye, Ürdün, Yunanistan (Lodos ve
Kalkandelen 1985a).
Türkiye’deki Yayılışı: Lodos ve Kalkandelen (1985a) bu türün ülkemizin tamamında yaygın
olarak bulunduğunu, daha çok Orta, Batı ve Güney Anadolu Bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun
bazı kesimlerinde yoğun olduğunu bildirmişlerdir. Türkiye’de bulunduğu pek çok çalışmada
da kaydedilmiştir (Young and Frazier 1954; Bennett and Tanrısever 1957; Dlabola 1957,
1971b, 1981; Kalkandelen 1974a; Giray 1980; Özbek et al. 1987; Başpınar et al., 1993;
Başpınar ve Öncüer 2000; Tezcan et al. 2003).
Bulunduğu Bitkiler: Amaranthus graecizans, Amaranthus sp., Artemisia sp., Atriplex sp.,
Beta vulgaris var. rapa, Brassica napus, Brassica sp., Capsicum annuum, Catharanthus
roseus, Chenopodium album, Chenopodium sp., Citrullus lanatus, Citrus sp., Cucumis
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sativus, Cyperus rotundus, Gossypium hirsutum, Gossypium sp., Helianthus annuus,
Marribium sp., Medicago sativa, Micromeria sp., Nicotiana tabacum, Origanum spp.,
Phaseolus vulgaris, Plantago sp., Polygonum sp., Portulaca oleracea, Prosopis
stephaniantus,, R. sativus var. niger, Raphanus raphanistrum, Rosmarinus officinalis, S.
melongena, S. tuberosum, Salicornia sp., Sesamum indicum, Sinapis arvensis, Solanum
lycopersicum, Sorgum halepense, Spinacia oleracea, Thymus sp. ve Zea mays bitkilerinde
bulunduğu bildirilmiştir (Young and Frazier 1954; Kalkandelen 1974 a; Lodos ve
Kalkandelen 1985 a; Başpınar ve Uygun, 1991 c; Başpınar et al. 1993; Tezcan et al. 2003).
İncelenen Materyal: Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca birinci ve ikinci ürün mısır
alanlarından 42 birey elde edilmiştir.
Macrosteles laevis (Ribaut 1927)
Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Afganistan, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan,
Çekoslovakya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Girit Adası, Hollanda, İngiltere, İran,
İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Macaristan, Moğolistan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye
(Lodos ve Kalkandelen, 1985 b).
Türkiye’deki Yayılışı: Bütün bölgelerde bulunmaktadır (Güçlü ve Özbek 1994a).
Bulunduğu Bitkiler: Lodos ve Kalkandelen (1985b), daha çok Graminae familyasına bağlı
bitkilerde olmak üzere, Asteraceae spp., Oryza sativa, Phaseouls vulgaris, Platanus
orientalis, Trifolium repens, Zea mays’ta ve Güçlü ve Özbek (1994a) ise bu bitkilere ek
olarak Lens culinaris, Panicum miliaceum, Solanum tuberosum ve bazı yabancı otlar üzerinde
bulunduğunu belirtmektedirler.
İncelenen Materyal: Asteraceae spp., Oryza sativa, Phaseouls vulgaris, Platanus orientalis,
Trifolium repens, Zea mays (Lodos ve Kalkandelen 1985 b), Lens culinaris, Panicum
miliaceum, Solanum tuberosum (Güçlü ve Özbek 1994a)
Psammotettix provincialis (Ribaut 1925)
Dünyadaki Yayılışı: Afganistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Ermenistan, Fransa,
İran, İtalya, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Macaristan, Moğolistan, Moldavya, Özbekistan,
Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan (Nast 1972;
Kalkandelen 1974a; Lodos ve Kalkandelen 1987).
Türkiye’deki Yayılışı: Aydın, İzmir ve Manisa (Yılmaz vd. 2007).
Bulunduğu Bitkiler: Bulunduğu bitkiler: Amaranthus sp., Datura sp., Portulaca sp., Sorgum
sp. Stipa sp., Cucurbita pepo, Medicago sativa, Onobrychis sativa, Oryza sativa, Trifolium
repens, Vicia sativa ve Zea mays bitkilerinde bulunduğu bildirilmiştir (Lodos ve Kalkandelen
1987; Özbek et al. 1987; Başpınar ve Uygun 1991a; Başpınar ve Öncüer 2000; (Yılmaz vd.
2007).
İncelenen Materyal: Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca birinci ve ikinci ürün mısır
alanlarından 371 birey elde edilmiştir.
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Psammotettix striatus (Linnaeus 1758)
Dünyadaki Yayılışı: Bu türün Nearktik ve Palearktik bölgelerde yaygın olduğu bildirilmiştir
(Kalkandelen, 1974a; Lodos ve Kalkandelen, 1987b).
Türkiye’deki Yayılışı: Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Amasya, Ankara, Aydın, Bingöl,
Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Hatay, Muş,
Nevşehir, Siirt, Sakarya (Dlabola 1957; Kalkandelen, 1974 a; Şimşek 1982; Özbek 1986;
Lodos ve Kalkandelen 1987 b; Özbek et al. 1987; Başpınar ve Uygun 1991 a; Yıldırım ve
Özbek 1992; Başpınar ve Öncüer 2000; Tezcan et al. 2003).
Bulunduğu Bitkiler: Cucurbita pepo, Gossypium hirsitum, Medicago sativa, Mentha
piperita, Nicotiana tabacum, Onobrychis sativa, Origanum spp., Oryza sativa, Solanum
tuberosum, Trifolium repens, Triticum aestivum, Vicia sativa ve Zea mays bitkilerinde
bulunduğu bildirilmiştir (Ribaut 1952; Lodos 1981; Özbek 1986; Özbek et al. 1987; Lodos ve
Kalkandelen 1987 b; Başpınar ve Uygun 1991 a; Başpınar ve Öncüer 2000; Tezcan et al.
2003).
İncelenen Materyal: Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca birinci ve ikinci ürün mısır
alanlarından 164 birey elde edilmiştir.
Fieberiella florii (Stál 1864)
Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Fransa, Hollanda, Irak, İsviçre, İran, İtalya, Kıbrıs, Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya,
Sardunya, Slovenya, Sicilya, Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan (Nast, 1972; Jach, 2015).
Türkiye’deki Yayılışı: Amasya, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, İzmir, Kocaeli,
Manisa, Mardin, Ordu, Tize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon (Lodos ve Kalkandelen 1986a;
Zeybekoğlu 1998; Tezcan et al. 2003b, 2008, 2010; Özgen and Karsavuran 2009).
Bulunduğu Bitkiler: Meyve ağaçları (Tedeschi and Alma 2006).
İncelenen Materyal: Merkez ve Tuzluca birinci ve ikinci ürün mısır alanlarından 24 birey
elde edilmiştir.
Laodelphax striatellus (Fallen 1826)
Dünyadaki Yayılışı: Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan,
Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan,
Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanarya Adaları,
Kazakistan, Kırgızistan, Kore, Letonya, Lübnan, Macaristan, Moğolistan, Moldovya,
Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sibirya, Slovakya, Tacikistan, Tunus,
Türkiye, Ukrayna, Yugoslavya (Nast, 1972).
Türkiye’deki Yayılışı: Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum,
Iğdır, İçel, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize,
Şırnak (Lodos ve Kalkandelen 1980b; Dlabola 1981; Güçlü 1996; Demir 2007; Yılmaz vd.
2007).
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Bulunduğu Bitkiler: Avena sativa, Hordeum vulgare, H. bulbostum, Nicotiana tabacum,
Panicum colanum, P. sanguinale, Sesamum indicum, Triticum durum (Lodos ve Kalkandelen
1980),
İncelenen Materyal: Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca birinci ve ikinci ürün mısır
alanlarından 201 birey elde edilmiştir.
SONUÇ
Çalışmalar sonucunda Iğdır ili mısır alanlarında toplam 2157 birey toplanmış ve bunlardan 10
tür tespit edilmiştir. Bu türler içerisinde Zyginidia sohrab (%39.8) en yüksek oranda
bulunmuştur. Bunu, rastlanma sıklığı ve oran olarak sırasıyla Psammotettix provincialis
(%17.3), Cicadulina bipunctella (%10.8), Laedelphax striatella (%9.3), Psammotettix striatus
(%7.6), Macrosteles laevis (%7.1), Empoasca decipiens (%4.5), Circulifer haematoceps
(%1.9), Fieberilella florii (%1.1) ve Asymmetrasca decedens (%0.6) türleri takip etmiştir
(Şekil 1).
Populasyon içerisindeki dağılımları (%)
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Şekil 1. Iğdır ili birinci ve ikinci ürün mısırda Cicadellidae türlerin popülasyon içerisindeki dağılımları (%)

Bu türler bitkide doğrudan emgi yaparak oluşturdukları zarar yanında bitki hastalık
etmenlerini bulaştırarak da dolaylı zarar oluşturabilmektedirler. Bu konuda daha ayrıntılı
çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada amaç, sıçanlarda oluşturulan böbrek iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarında, güçlü
bir antioksidan ajan olan embelin (EMB) kullanımının koruyucu ve tedavi edici etkisini
araştırmaktır. Çalışmada 32 adet erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar, kontrol, I/R, EMB+I/R ve
I/R+EMB olmak üzere 4 gruba basit randomize yöntemle ayrıldı. Deney sonunda, serumda
kan üre azotu (BUN), kreatinin (Cr) ve albümin (Alb) seviyeleri ölçülürken; doku
numunelerinde total antioksidan kapasite (TAC), total oksidan seviye (TOS), oksidatif stres
indeksi (OSI), malondialdehit (MDA), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve redükte
glutatyon (GSH) ölçümleri yapıldı. Histopatolojik olarak interstisyel (konjesyon, infiltrasyon)
ve tübüler değişiklikler (kast formasyonu, tübüler dejenerasyon ve dilatasyon) değerlendirildi.
Böbrek dokusundaki TAC, GSH, SOD ve CAT değerleri kontrol grubu ile kıyaslandığında
I/R grubunda anlamlı olarak azalırken (p<0.001); TOS, OSI ve MDA değerlerinin anlamlı
olarak artış gösterdiği tespit edildi. EMB+I/R ve I/R+EMB gruplarında I/R grubunda görülen
histopatolojik değişikliklerde kontrol doku görüntüsüne doğru anlamlı iyileşmeler gözlendi
(p<0.001). Serum BUN ve Cr değerlerinde I/R grubunda anlamlı artış bulundu. EMB+I/R ve
I/R+EMB gruplarında BUN ve Cr değerleri I/R grubuna kıyaslandığında anlamlı bir azalma
gözlenmedi. Alb değerleri için gruplar arasında anlamlı bir değişiklik bulunmadı. I/R
grubunda tübüler dilatasyon, kast formasyonu ve tübül epitel hücrelerinde atrofik değişiklikler
gözlenirken; EMB+I/R grubunda bu histopatolojik değişikliklerin azaldığı ve bu azalmanın
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I/R grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.05).
Sonuçlarımıza göre, böbrek I/R hasarında oksidatif stresin önemli rol oynadığı ve bu hasara
karşı EMB’nin hem koruyucu hem de tedavi edici etkisinin olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Embelin, Nefrotoksisite, Antioksidan, İskemi-reperfüzyon, Oksidatif
stres, Sıçan.
PROTECTIVE AND THERAPEUTIC EFFECTS OF EMBELIN ON RENAL
ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY IN RATS
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the protective and therapeutic effects of the use of an
antioxidant agent, embelin (EMB) in renal ischemia-reperfusion (I/R) model in rats. Thirtytwo rats were basic-randomised equally divided into 4 groups: Control, I/R, EMB+I/R, and
I/R+EMB groups. At the end of the experiment, total antioxidant capacity (TAC), total
oxidative stress (TOS), oxidant stress index (OSI), malondialdehyde (MDA), superoxide
dismutase (SOD), and catalase (CAT) were determined in the samples of renal tissue. Serum
levels of blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr), albumin, and reduced glutathione (GSH)
were also measured. Histopathologically interstitial (congestion, infiltration) and tubular (cast
formation, tubular degeneration, and dilatation) changes were evaluated. TAC, GSH, SOD
and CAT values of kidney tissue were significantly decreased in I/R group when compared to
control group (p<0.001) whereas TOS, OSI, and MDA values were significantly increased.
Histopathological changes in the I/R group were significantly alleviated in the EMB+I/R and
I/R+EMB groups (p <0.001). Serum BUN and Cr values were significantly increased in I/R
group. There were no significant decrease in BUN and Cr values in EMB+I/R and I/R+EMB
groups when compared to I/R group. Alb levels did not significantly change among the
groups. Tubular dilatation, cast formation, tubule epithelial cells were observed in the I/R
group while these histopathological changes were decreased in EMB+I/R group and this
decrease was statistically significant when compared with I/R group (p <0.05). According to
our results, oxidative stress plays an important role in renal I/R injury and EMB has a
protective and therapeutic effect against this damage.
Key Words: Embelin, Nephrotoxicity, Antioxidant, Ischemia-reperfusion, Oxidative stress,
rat.
INTRODUCTION
Ischemic renal damage can occur as a result of renal transplantation, partial nephrectomy,
revascularization of a renal artery, and trauma (Malek and Nematbakhsh, 2015). This
interruption of blood flow to the kidney may result in many undesirable situations,
particularly chronic renal failure or renal transplantation. Although the blood supply is the
only way to save renal tissue from the damage, reperfusion has its own damage to the kidney
because of free oxygen radicals, a situation called the ischemia-reperfusion injury (I/R)
(Altintas et al., 2013). Clinical and experimental studies have provided evidence that I/R
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damage is mediated by reactive oxygen species (ROS), apoptosis, and inflammatory process.
These free radicals can attack a wide variety of cellular components, including DNA, proteins
and membrane lipids (Beytur et al., 2012).
Embelin (EMB) (2,5-dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone) is a naturally occurring alkyl
substituted hydroxy benzoquinone and a major constituent from all the parts of Embelia ribes
Burm plant (Myrsinaceae), which is a medicinal plant. EMB was discovered as an X-linked
inhibitor of apoptosis inhibitor and reported to possess anti-inflammatory, analgesic, wound
healing, antioxidant, hepatoprotective, and antidiabetic properties (Nikolovska-Coleska et al.,
2004). Also, EMB is reported to have an LD50 as high as 2000 mg/kg body weight in rats and
mice, conferring a wide therapeutic index (Poojari, 2014).
Here, we investigated the protective and therapeutic effects of EMB against renal I/R damage
by evaluating both histopathological and biochemical parameters.
MATERIALS and METHODS
Thirty-two Wistar albino male rats were purchased from the Experimental Animal Research
Center of Inonu University. The animals were housed in individual cages for 10 days in a
well-ventilated room at 21 °C with a 12 h light:12 h dark cycle. Animals had access to
standard rat chow and tap water ad libitum. The experiments were performed in accordance
with the Guidelines for Animal Research from the National Institute of Health and were
approved by the Committee on Animal Research (Protocol No: 2016 A-48) at Inonu
University, Malatya, TURKEY.
Experimental Design
Wistar albino rats were basic-randomly divided as follows (n=8 per group):
1. Control group: Saline applied intraperitoneally (i.p.) after right nephrectomy;
2. I/R group: After right nephrectomy, 60 min ischemia and then 24-hour reperfusion were
applied to the left kidney (Fig. 1.).
3. EMB+I/R group: After right nephrectomy, 10 mg/kg i.p. EMB administered before the left
renal ischemia (60 min) and 24 h reperfusion.
4. I/R+EMB group: After right nephrectomy, at the end of the left renal ischemia (60 min) 10
mg/kg i.p. EMB administered and then 24 h reperfusion was applied.
The dosage of EMB (purchased from Sigma-Aldrich) was chosen according to previous doseresponse studies (Arora and Deshmukh, 2017; Dhadde et al., 2016).
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At the end of the study, the rats were sacrificed under high dose ketamine and xylazine
anesthesia and kidneys were quickly removed, decapsulated and one part of kidney placed
into liquid nitrogen and stored at -70°C until assayed for malondialdehyde (MDA),
superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), reduced glutathione (GSH), total antioxidant
capacity (TAC), total oxidant status (TOS), and oxidative stress index (OSI). The other part of
kidney was used for histopathological evaluations. Blood was also extracted to evaluate
serum levels of the blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr), and albumin (Alb) using an
Olympus Autoanalyzer (Olympus Instruments, Tokyo, Japan).
Biochemical analyses
Determination of MDA: The MDA contents of the homogenates were determined
spectrophotometrically by measuring the presence of thiobarbituric acid reactive substances
(TBARS). Three milliliters of 1% phosphoric acid and 1 mL of 0.6% thiobarbituric acid
solution were added to 0.5 mL of homogenate pipetted into a tube. The mixture was heated in
boiling water for 45 minutes. After the mixture cooled, the colored part was extracted into 4
mL of n-butanol. The absorbance was measured by a spectrophotometer (UV-1601;
Shimadzu) at 532 and 520 nm. The number of lipid peroxides was calculated as TBARS of
lipid peroxidation (Buege and Aust, 1978). The results were given in nmol/g tissue, according
to a prepared standard graph.
Determination of SOD activity: The SOD activity was measured according to the method of
Sun et al (Sun et al., 1988). The principle of the method is the inhibition of nitro blue
tetrazolium (NBT) reduction by the xanthine-xanthine oxidase system as a superoxide
generator. One unit of SOD was defined as the enzyme amount causing 50% inhibition in the
NBT reduction rate. The SOD activity was calculated as U/g protein.
Determination of CAT activity: The CAT activity was determined according to Aebi’s method
(Aebi, 1974). The principle of the assay is based on the determination of the rate constant or
the H2O2 decomposition rate at 240 nm. The results were given as k/g protein.
Determination of GSH: The GSH concentration in homogenate was measured
spectrophotometrically according to the method of Ellman (Ellman, 1959). Each homogenate
sample was mixed with 10 mM 5,5¢-dithiobis (2-nitrobenzoic acid) in 100 mM potassium
phosphate buffer (pH 7.5) and 17.5 M ethylene-diamine-tetraacetic acid (EDTA). The
reaction was started by the addition of 0.5 U of GSH reductase and 0.4 mM NADPH. The
absorbance was measured at 410 nm after 5 minutes. The concentration of GSH was
calculated against a standard curve. The results were presented as mol/g tissue.
Measurement of TAC: TAC levels were evaluated using a novel automated colorimetric
measurement method developed by Erel (Erel, 2004). In this method, the hydroxyl radical, the
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most potent biological radical, is produced by the Fenton reaction and reacts with the
colorless substrate O-dianisidine to produce the dianisyl radical, which is bright yellowishbrown in color. Upon the addition of sample, the oxidative reactions initiated by the hydroxyl
radicals present in the reaction mix are suppressed by the antioxidant components of the
sample, preventing the color change and thereby providing an of the total antioxidant capacity
of the sample. The assay has excellent precision values, which are lower than 3%. The results
were expressed as mmol Trolox equivalent/L.
Measurement of TOS: TOS was determined using a novel automated measurement method,
developed by Erel (Erel, 2005). Oxidants present in the sample oxidize the ferrous ion-Odianisidine complex to ferric ion reaction is enhanced by glycerol molecules, which are
abundantly present in the reaction medium. The ferric ion makes a colored complex with
xylenol orange in an acidic medium. The color intensity which can be measured
spectrophotometrically is related to the total amount of oxidant molecules present in the
sample. The assay was calibrated with hydrogen peroxide and the results were expressed in
terms of mmol H2O2 equivalent/L.
Calculating of OSI: The percentage ratio of the TOS to TAC yields the oxidative stress index
(OSI), of the degree of oxidative stress (Erel, 2005). The OSI value for the renal samples was
presented as arbitrary unit.
Protein determination: Alb determination in the tissue was performed by Lowry protein
analysis using bovine serum albumin as standard (Wang and Smith, 1975).
Histochemical Analysis
At the end of the experiment, kidney tissue was detected in 10% formaldehyde. After the
tissue follow-up procedures, 4-5 mm thick sections were taken from the paraffin blocks.
Hematoxylin-eosin (H-E) staining method was applied to the sections to determine the
general morphological structure (Kurcer et al., 2007).
Kidney tissue sections were evaluated in terms of interstitial (congestion, infiltration) and
tubular (cast formation, tubular degeneration, and dilatation) changes in 10 randomly selected
areas in the cortical region. According to the severity of histopathological changes; 0 (no
change), 1 (slight damage), 2 (moderate damage) and 3 (severe damage) were scored. In
addition, the diameter of 30 sampled glomeruli which were randomly selected in each section
was measured. The analyzes were performed using the Leica Q Win Image Analysis System
(Leica Micros Imaging Solutions Ltd., Cambridge, UK) with a Leica DFC-280 research
microscope.
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Immunohistochemical analysis
For immunohistochemical analysis, deparaffinization and rehydration sections were boiled in
a pressure cooker and boiled for 15-20 min in 0.01 M citrate (pH 6.0). 0.3% hydrogen
peroxide was applied to the sections for 12 min to block the endogenous peroxidase enzyme
activity. Protein block (ultra V block) was applied to the sections that washed with PBS for 5
min. Sections were then incubated with primary antibody (Caspase-3, Thermo Scientific) at
37 ° C for 60 min. Biotinylated secondary antibodies were applied to the tissues washed with
PBS for 10 min at 37 ° C. After this procedure, sections were incubated with streptavidinperoxidase at 37 ° C for 10 min. After that, chromogen applied sections were stained with
hematoxylin and closed with the water-based sealer (Arjumand et al., 2011).
The prevalence of staining immunoreactivity (0: 0- 25%, 1: 26-50%, 2: 51-75%, 3: 76-100%)
and severity (0: No, +1: Mild, +2: Moderate, + 3: Severe) and scored semiquantitatively.
Total staining score; prevalence was obtained by calculating x intensity.
Statistical Analysis of Biochemical Findings
Data were summarized as median (minimum-maximum (min-max)). Since the number of
samples was lower than 10 in each group, it was examined by the Kruskal-Wallis H test from
nonparametric tests. After Kruskal-Wallis H test, multiple comparisons were made by
Conover test. p<0.05 was accepted as a statistical significance level. RStudio Version 1.1.383
software was used in the analyzes. Statistics and conover.test libraries were used for statistical
tests.
Statistical Analysis of Histological Findings
Statistical analysis was performed with SPSS statistical software program (SPSS for
Windows version 17). ANOVA (Tamhane) test was used for normal distribution of data,
Kruskal-Wallis H test was used for data not showing normal distribution. The data were
expressed as the mean±standard deviation (mean±SD) or median (min-max) depending on the
distribution. p<0.05 was considered significant.

RESULTS
Biochemical Findings
Serum BUN and Cr levels were significantly increased in the I/R group indicated the renal
injury had been created successfully in the model. There were no significant decrease in BUN
and Cr values in the EMB+I/R and I/R+EMB groups compared to I/R group. Alb levels did
not significantly change among the groups (Table 1).
GSH, SOD and CAT values of kidney tissue were significantly decreased in the I/R group
when compared to the control group (p<0.001) whereas levels of MDA were significantly
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increased. EMB treatment reversed the changes statistically significant in GSH, SOD, and
MDA to basal values in the EMB+I/R and I/R+EMB groups. EMB also increased CAT levels
in the both EMB+I/R and I/R+EMB groups but just achieved a statistically significant in the
I/R+EMB group not in the EMB+I/R group (Table 2).
Table 1. Serum levels of BUN, Cr and Alb in the groups.
Groups
Control
I/R
EMB+I/R
(n=8)
(n=8)
(n=8)
22a,b,c (0-39)
54 (36-125)
57 (0-125)
BUN (mg/dL)
0.64a,c (0-0.71)
0.85 (0.56-2.78)
0.68 (0-2.29)
Cr (mg/dL)
1.1 (0-1.2)
1.1 (0.9-1.5)
1 (0-1.3)
Alb (g/dL)
Data was expressed as median (min-max).
a
: p<0.05 vs. I/R group, b: p<0.05 vs. EMB+I/R group, c: p<0.05 vs. I/R+EMB group.
Parameters

I/R+EMB
(n=8)
88.5 (29-118)
1.11 (0.65-1.59)
1 (0.8-1.2)

Table 2. The levels of TAC, TOS, OSI, MDA, GSH, SOD, and CAT in the kidney tissue.
Groups
Parameters
Control
I/R
EMB+I/R
(n=8)
(n=8)
(n=8)
a,c
b,c
c
3 (2-3.7)
1.1 (0.4-1.9)
2.6 (2.4-3.3)
TAC (mmol/Trolox Equiv./L)
TOS (umol/H2O2 Equiv./L)
OSI (TAC/TOS)
MDA (mmol/g)
GSH (nmol/g)
SOD (u/g protein)

4.3a,c (1-6.3)
1.5

a,b,c

(0.4-2.2)

a

87 (77-101)
1332

a,b,c
a

(1250-1388)

198 (141-218)
a

9.9b,c (8.9-15.2)
9.2
126
1081

b,c

b,c

b,c

63

c

6.1 (4.6-7.6)

(5.2-35)

2 (1.7-2.3)

3 (2.1-6.5)

(113-147)

89 (85-98)

94 (85-102)

(1046-1119)

1180 (1127-1372)

1184 (1172-1245)

177 (155-227)

188 (156-246)

129 (42-254)

196 (78-465)

b,c

c

5.3c (4.3-6.9)

I/R+EMB
(n=8)
2.1 (1.2-2.8)

(51-96)

138 (45-289)
54 (17-183)
CAT (u/g protein)
Data was expressed as median (min-max).
a
: p<0.05 vs. I/R group, b:p<0.05 vs. EMB+I/R group, c: p<0.05 vs. I/R+EMB group.

TAC values of kidney tissue were significantly decreased in the I/R group when compared to
the control group (p<0.001) whereas TOS and OSI values were significantly increased. Both
EMB administered groups showed remarkable changes in the EMB+I/R and I/R+EMB
groups. Detailed data were given in Table 2.

Histopathological Findings
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Fig. 1. Normal histological appearance of kidney. A; x20, B; x40, H-E.

In the sections of the control group, the kidney tissue was in normal histological appearance
(Figures 1A and B). In the control group, the glomerular diameter was measured as 106±13
μm.
In the I/R group, tubular dilatation, cast formation, hydropic and atrophic changes in tubule
epithelial cells were observed. In addition, some sections of this group showed mild
congestion and infiltration (Figure 2). In the I/R group, the glomerular diameter was
calculated as 98±11 μm, and there was a significant decrease in the glomerular diameter
compared to the control group (p=0.001).
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Fig. 2. I/R group. A:Ttubular degeneration (arrows) and infiltration (stars), B: Tubular dilatation (arrows),
C: Caste formation (dashed arrows), D: Congestion (arrowheads). x20, H-E.

On the other hand, histopathological changes attenuated in the EMB+I/R group and this
attenuation was statistically significant when compared with the I/R group (Fig. 3A)
(p=0.001).
In addition, there was a statistically significant difference in glomerular diameter in the
EMB+I/R (102±11 μm) and I/R groups (98±11 μm) (p = 0.001). Tubular degeneration, cast
formation, and infiltration were significantly lower in the I/R+EMB group when compared to
I/R group (p = 0.001), but tubular dilatation and congestion were similar (Fig. 3B) (p> 0.05).
On the other hand, in I/R+EMB group, the glomerular diameter (104±12 μm) was
significantly increased when compared to the I/R group (p> 0.05). Histological scores and
mean glomerular diameters of the groups were given in Table 3 and 4.
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Fig. 4. The EMB+I/R group (A) is similar to the Control group; In the I/R+EMB group (B), tubular
dilatation (arrows) and congestion (arrowheads) continue to be similar to the IR group. x20, H-E.

Table 3. Histopathological scores of the groups.
Groups

Congestion

Infiltration

0.0(0.0-0.0)
0.0(0.0-1.0)
Control
0.0(0.0-3.0)a
0.0(0.0-3.0)a
I/R
0.0(0.0-2.0)b
0.0(0.0-2.0)b
EMB+I/R
0.0(0.0-3.0)
0.0(0.0-3.0)b
I/R+EMB
Data was expressed as median (min-max).
a
: significantly increased vs. Control group (p=0.001).
b
: significantly decreased vs. I/R group (p<0.05).

Tubuler
Degeneration
0.0(0.0-1.0)
1.0(0.0-3.0)a
1.0(0.0-3.0)b
0.0(0.0-3.0)b

Tubuler
Dilatation
0.0(0.0-1.0)
1.0(0.0-3.0)a
0.0(0.0-2.0)b
1.0(0.0-3.0)

Cast Formation
0.0(0.0-0.0)
1.0(0.0-3.0)a
0.0(0.0-2.0)b
0.0(0.0-1.0)b

Table 4. Diameter of glomerulus of the kidney samples.
Glomerulus diameter (μm)
Groups
106±13
Control
98±11a
I/R
102±11b
EMB+I/R
104±12b
I/R+EMB
Data was presented as mean±SD.
a
: p<0.001 vs. Control, b: p<0.001 vs. I/R.

Caspase-3 Immunoreactivity: In the control group, some cytoplasm of tubule cells showed
weak caspase-3 immunoreactivity (Figure 5A). On the other hand, caspase-3
immunoreactivity was significantly increased in the I/R group compared to the control group
(p = 0.001) (Figure 5B). In EMB+I/R and I/R+EMB groups, caspase-3 immunoreactivity
decreased significantly compared to the I/R group (Figures 5C and 5D) (p=0.001). However,
in terms of immunoreactivity, EMB+I/R and I/R+EMB groups were similar (p> 0.05). The
caspase-3 immunoreactivity results of the groups were given in Table 5.
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Fig. 5. Caspase-3 immunoreactivity (arrows). Mild immunoreactivity was observed in the control group (A),
while an increased immunoreactivity observed in the I/R group (B) and it was remarkable. Immunoreactivity
was significant decrease in the EMB+I/R (C) and I/R+EMB (D) groups. x40.

Table 5. Caspase-3 immunoreactivity values of the groups.
Groups
Caspase-3
1.5(0.0-6.0)
Control
8.0(2.0-12.0)a
I/R
4.0(0.0-6.0)b
EMB+I/R
3.0(0.0-12.0)b
I/R+EMB
Data was expressed as median (min-max).
a
: significantly decreased vs. Control group (p=0.001).
b
: significantly increased vs. I/R group (p=0.001).

DISCUSSION
Renal I/R injury causes both intracellular injury and inflammatory reactions, which are related
to each other. Aerobic cells, which need oxygen to supply energy, are affected by this injury,
and organ failure, especially heart, brain, liver, and kidney can be induced by this harmful
cascade. Ischemia of the kidney, the beginning of the injury process, can be caused by sepsis,
shock, hypotension, hydronephrosis, renal stone surgery, partial nephrectomy, renal
transplantation, renal artery revascularization, and cardiothoracic surgery and can eventually
cause acute renal failure (Oguz et al., 2016). Ischemic injury begins with the reduction of
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energy production in the mitochondria, so depletion of energy substrates occurs within the
cell. Therefore, cellular ion imbalance and an increase of protease and phospholipase
activities exist and cause an increase in cell membrane permeability. Depending on the
duration of the ischemic injury, a necrotic type of cell death can occur (Anaya-Prado and
Toledo-Pereyra, 2002).
On the other hand, the tissue also experiences harmful events during the reperfusion period
following ischemia. Oxidative stress, due to the overproduction of ROS and a decrease in the
antioxidant level, plays a major role in the formation of I/R injury (Nuransoy et al., 2015).
This starts with the maintenance of reperfusion and leads to membrane lipid peroxidation,
oxidation of cell proteins, damage to the DNA helix and cell death. The reperfusion period
following ischemia also initiates an inflammatory response cascade. The dead cells, which
release ROS, and pro-and anti-inflammatory cytokines and endothelial and macrophage-like
cells, which are prompted by ionic reactions, can cause this inflammatory response. This
response can last a long time and causes irreversible tissue damage (Anaya-Prado and ToledoPereyra, 2002). Many drugs, which can block the oxidative stress and inflammatory response
cascade, have been used to prevent or decrease I/R injury of the kidney in experimental
studies (Altintas et al., 2012; Lin et al., 2003).
MDA is an important sign of oxidative stress and increases due to lipid peroxidation, which is
one of the harmful consequences of I/R injury (Parlakpinar et al., 2007). I/R rapidly causes
cellular injury associated with lipid peroxidation. Whereby lipid peroxidation is the main
pathway of oxidative stress, regardless of the source of free radicals, blocking this pathway
may be an effective strategy to prevent ROS-mediated kidney damage (Tasdemir et al., 2012).
In our study, the MDA levels significantly increased by I/R procedure, whereas MDA levels
were reduced statistically significant in the EMB+I/R and I/R+EMB groups when compared
to the I/R group. Here, we demonstrated the effects of EMB on renal I/R damage. I/R caused
an increase in MDA, TOS, and OSI levels whereas a decrease in TAC, GSH, SOD, and CAT
levels in renal tissue. However, administering EMB reversed these hazardous changes.
Renal I/R injury also induced extensive tubular necrosis, glomerular damage, and apoptosis in
the histological evaluation. Many studies have shown that renal I/R injury causes alterations
in renal blood flow via microvascular injury and impaired renal vascular reactivity, and as a
consequence, infiltration of inflammatory cells, tubular epithelial cell injury, glomerular
damage, apoptosis, and fibrosis occur (Carden and Granger, 2000; Sahna et al., 2006; Sahna
et al., 2003). I/R caused major structural changes in the kidney. EMB also alleviated
histopathological changes like infiltration, tubular dilatation, and congestion in the EMB+I/R
and I/R+EMB groups. In the current study, EMB administration also decreased the area of
tubular degeneration and improved the apoptotic changes confirmed by caspase-3 staining in
the EMB+I/R and I/R+EMB groups when compared to the I/R groups.
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CONCLUSION
In this study, the beneficial effects of EMB on renal I/R injury were evaluated for the first
time. EMB, given at a dose of 10 mg/kg (i.p.) during the ischemic period, ameliorated the
kidney damage that occurred after and before I/R injury. The beneficial changes in the
biochemical parameters, including antioxidant status, were also associated with parallel
changes in the histopathological appearance of the tissue. BUN and Cr levels were not
alleviated by EMB probably because of the halftime properties.
In sum, EMB may be a novel therapeutic drug and considered safe. Based on our results, after
further clinical and experimental trials, EMB could be used during the ischemic period and
before reperfusion to protect the kidney against many types of I/R injury.
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MOBBİNGİN İŞLETMELERE VE ÇALIŞANLARA ETKİSİ
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ÖZET
Mobbing, işyerinde çalışanların bir başka kişiyi bezdiri, yıldırma, psikolojik baskı ve
etik olmayan ve sistematik bir biçimde karşıdaki kişiye veya gruplara psikolojik baskı ve
tacizde bulunmasıdır. Mobbing özellikle hiyerarşik bir yapının çok olduğu kurumlarda, zayıf
bir kontrolün olduğu kurumlarda güçlünün altta kalanlara psikolojik yollardan baskı
uygulamasıdır. İşyerlerinde uygulanan psikolojik tacizin sadece mağdura olumsuz etkisi
yoktur; mağdurun olan kişinin yanında ailesine, işyerine, topluma ve ülke ekonomisine
olumsuz etkileri vardır. İşletmeler için öncelikli öneme sahip olan performans bireysel
performanstır. Çünkü bir işletme ancak çalışanların gösterdiği performans kadar gelişme ve
ilerleme kaydedebilir.İşgörenin yüksek bir performans sergilemesi ise kendini işletmeye bağlı
hissetmesine ya da kişi de aidiyet duygusu gelişmesi ve böylelikle güçlü duygular
oluşturmasına ve iyi bir motivasyona bağlıdır. Performans yönetiminin temel amaçlarından
biri de budur.Mobbing kurumda verimliliğin azalmasına, kurumsallaşmanın önlenmesine,
gereksiz harcamaların yapılmasına, personel, zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır.
İşgörenler, yaptıkları iş veya iş ortamlarından memnun oldukları ölçüde verimli çalışırlar.
Bundan dolayı, yöneticiler işgörenlerin salt ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını değil, aynı
zamanda psikolojik ihtiyaçlarınıda de karşılamaya çalışmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Psikolojik Baskı, Bezdiri
GİRİŞ
21. yüzyılda küreselleşme ile birlikte artan rekabet koşulları işletme çalışanlarını
derinden etkilemiştir. İşletmeler çalışanlar için iş ortamı vasfını yitirmiş bir tartışma ortamına
dönüşmüştür. Çünkü çalışanlar stres ve çatışma ortamına çalışmaya başlamıştır. Bu durum
çalışanlarda çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşletmelerde ortaya çıkan
bu problemlerden bir tanesi mobbing’tir. Geçmişe baktığımızda mobbing diye bir kavram
işletmelerde bulunmamaktadır. Oysa günümüzdeki modern yönetimde mobbing önemli bir
boyut kazamıştır. Yönetimin veya işletmenin her kademesindeki çalışan mobbingle karşı
karşıya kaldığını dile getirmektedir. Çalışma ortamındaki çalışana yapılan her olumsuz
davranış mobbing olarak algılanmaktadır.
Günümüz modern işletmeleri geleneksel yönetim anlayışında uzaklaşarak bilgi ve
teknoloji endeksli yönetim tarzını benimsemektedir. İşletmeler her ne kadar yönelime
yönelseler de işletmelerdeki insan faktöründe vazgeçememektedirler. Yöneticiler ve
işletmelerin insan kaynakları departmanları, çalışanların psikolojik durumlarına odaklanmışlar
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ve çalışanların, motivasyon ve performanslarını artırmanın yollarını aramaya başlamışlardır.
Modern yönetim anlayışında, çalışanlar artık yönetime katılmak, sorumluluk almak, kendini
ifade etmek, değerli olduğunu hissetmek ve yaptığı işin saygın bir iş olduğunu bilmek
istemektedir. İşletmedeki her çalışanın karşılaşa bileceği mobbing kavramı ise bu değerlere
ters düşmektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Mobbing kavramı, ilk olarak 19. yüzyılda biyologlar tarafından kullanılmıştır. Uçan
kuşların etrafındaki saldırganlardan yuvalarını korumak için kullanılmıştır. Avusturyalı etoloji
uzmanı Konrad Lorenz mobbing kavramını hayvanların grup davranışlarını belirtmek için
1960’lı yıllarda kullanılmıştır. Bu doğrultuda Lorenz, mobbing kavramını tanımlarken; küçük
hayvan gruplarının, daha güçlü ve yalnız bir hayvana toplu şekilde hücum ederek
uzaklaştırması ya da aynı kuluçkadan çıkan kuşlar arasında yaşanan ve diğer kuşların,
aralarındaki en zayıf kuşu yiyecek ve sudan uzak tutarak dışlaması, iyice güçsüz hale
getirmesi ve en sonunda da fiziksel saldırılarla öldürerek grubun dışına atması durumunu
ifade etmek amacıyla kullanmıştır (Tınaz, 2008).
İsveçli bilim adamı Peter-Paul Heinemann 1972 yılındaki çalışmasında okul yaşamında
öğrenciler arasında görülen zorbalık ve taciz olaylarını ele almıştır. Daha sonrasında 1976
Yılında Psikiyatri Uzmanı Dr. Brodsky “Taciz Edilmiş Çalışan” eserini yayınlamıştır. 1984
Yılında Leymann’ın İsveç ve Almanya’da ulaştığı bulguları yayınlaması ile şuandaki anlamı
ile psikolojik taciz kavramı ortaya çıkmıştır (Özyer ve Orhan, 2012).
Mobbing davranışları, “gözdağı verme, hakaret etme, isim takma gibi eylemlerle kişinin
saygınlığını tehdit etme; mesleğinde küçük düşürme, fikirlerini küçümseme, yeterli çaba
göstermediği yönünde itham ederek mesleki statüsüne saldırma; iş fırsatlarını engelleme,
fiziksel ve sosyal yönden izole etme, üzerinde aşırı baskı kurma, verilen görevler için
imkânsız süreler belirleme gibi olumsuz davranışlarla belirlemektedir (Yücetürk, 2005).
Mobbing; “işyerindeki kişiler üzerinde sistematik baskılar yaratarak, ahlak dışı
yaklaşımlarla bu kişilerin performanslarını ve dayanma güçlerini yok etmek suretiyle işten
ayrılmalarını neden olma” olarak tanımlamaktadır (Çobanoğlu, 2005).
İşletmelerde mobbing; düşey mobbing, yatay mobbing, dikey mobbing olmak üzere üç
farklı sınıfta incelenmiştir. Düşey Mobbing, üst yönetimdekilerin astlarına yönelik
uyguladıkları psikolojik taciz davranışlarına düşey mobbing denilir. Yatay Mobbing;
işletmede benzer görevlerde ve benzer olanaklara sahip olan çalışanalrın birbirine
uyguladıkları davranışlara yatay mobbingdir. Dikey Mobbing; çalışanların yöneticiye
uyguladığı psikolojik şiddet davranışlardır. İşletmelerde nadiren görülen bir mobbing türüdür.
(TBMM Komisyon Raporu, 2011).
Mobbingle ilgili literatür çalışmalara baktığımızda bütün çalışmaların ortak noktası,
işletmede çalışanların sürekli olumsuz davranışlara konu olan bir kişiyi yıldırmayı
amaçlamaktadır. Bilim adamlarına göre işletmede mobbinge hedef olan çalışana sataşma,
kızdırma ve hakaret etme gibi incitme ve sindirme amaçlı davranışlar sergilenmektedir.
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İşletme çalışanına yönelen fiziksel saldırıları da mobbing kapsamına yer almaktadır. Özetle
mobbing kavramı, işletmedeki diğer çalışanlara bilinçli olarak zarar vermek amacıyla
kullanılan ve çalışanların işinden olması niyetiyle yapılan saldırgan grup davranışlarının
sergilenmesidir (Erdirençelebi ve Filizöz,2016).
SONUÇ
Günümüzde küreselleşmenin beraberinde getirdiği yoğun rekabette rakipleri ile rekabet
etmek oldukça güç olmuştur. İşletmeler, piyasada varlığını sürdürme, büyüme, sürekli kâr
elde etme ve kârını arttırma nedenlerinden dolayı çalışanların sosyal bir varlık olduğunu
zaman zaman unutmalarına neden olmaktadır. İşletmelerde mobbing hem çalışanı hem de
yönetim yapısını olumsuz yönde etkilemekte, kişilerin işlerini kaybetmelerine, sağlık
problemleriyle karşılaşmalarına, işletmelerin de artan işçilik maliyetlerine katlanmalarına
neden olmaktadır. Mobbing, işletmelerde güven ve samimiyetten uzak bir çalışma ortamı
oluşturmasın neden olmaktadır.
Mobbing çalışanların motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum
çalışanların maksimum kapasite ile çalışmasına neden olmaktadır. Böylece çalışanlar düşük
verimle ile çalışacaktırlar. Çalışanların düşük verim ile çalışması işletmenin rakipleri ile
rekabet etmesini zorlaştıracaktır. Ayrıca mobbing davranışlarının görüldüğü işletmelerde,
işletmenin kar marjının düşük olmasına neden olacaktır.
Mobbing, davranışların belirli bir faaliyet, etkileşimde bulunmak veya bu süreçle
ilişkilendirilmesi için, planlı bir şekilde gerçekleşmesine gerekir. Bu doğrultu da, bir
davranışa mobbing diyebilmek için, mobbing ile yüz yüze gelen kişi veya kişilerin kendilerini
ifade etme konusunda bir boşluk hissi yaşaması gerekmektedir. Mobbing davranışları ile karşı
karşıya kalan kişi sonuç olarak gittikçe kötüye giden süreçte psikolojik olarak daha alt bir
konuma inmekte ve menfi sosyal davranışların adeta bir hedefi haline gelmektedir (Seren,
2007).
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KAYSERİ TÜRKİYE’DE İNŞA EDİLMİŞ DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç.Dr. Zeki GÖKALP
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, zekigokalp@yahoo.com
Furkan Ömer KANARYA
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ÖZET
İl ve ilçelerde genellikle konvansiyonel arıtma sistemleri kullanılırken küçük topluluklarda
veya bireysel evler için doğal arıtma sistemleri (yapay sulak alanlar) kullanılmaktadır.
Konvansiyonel sistemlere kıyasla doğal arıtma sistemleri ucuz inşa, işletme ve bakım
maliyeti, düşük enerji gideri, kalifiye işgücü gerektirmeme gibi bir dizi avantaja sahiptir. Bu
sistemler Türkiye’de özellikle köy kanalizasyonlarının arıtımında kullanılmaktadır. Devlet
tarafından inşa ettirilen sistemler köy tüzel kişiliğine devredilmektedir. İnşaatlarda belirli bir
nüfus için planlanmış pilot projeler kullanılmaktadır. Yerel topoğrafya, ekstrem iklim
koşulları ve atık su özellikleri dikkate alınmadan projelendirme yapıldığından inşa edilen
sistemlerde sıklıkla problemler yaşanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle doğal arıtma sistemleri
hakkında bilgi verilmiş ve Kayseri’de inşa edilmiş sistemlerde yaşanılan problemlere yer
verilmiştir. Bu sistemlerde yaşanılan problemler yer seçimi, filtre malzemesi tıkanıklığı,
sızma, bitkilendirme, işletme ve bakım olmak üzere altı grupta toplanmıştır. Söz konusu
problemlerin üstesinden gelebilmek için herhangi bir köy için doğal arıtma sistemi inşa
edilirken pilot projeler kullanmaktan ziyade yöre iklim koşulları, topoğrafyası ve mevcut atık
suyun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış projeler kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Atık su, arıtma, Kayseri, yapay sulak alan, doğal arıtma sistemleri

A CASE STUDY ON NATURAL WASTE WATER TREATMENT SYSTEMS OF
KAYSERI PROVINCE OF TURKEY
ABSTRACT
While conventional wastewater treatment systems are commonly used in cities and towns,
natural wastewater treatment systems (constructed wetlands) are used for small communities
and single dwellings. Constructed wetlands bring about various advantages over the
conventional ones like quite cheaper construction, operation and maintenance costs, low or no
energy requirements, no need for professionals and etc. In Turkey, such systems are
especially used in villages. Generally, state-planned systems are constructed and transferred to
village judicial authority. Pilot projects designed for certain populations are used in
constructions. However, implemented projects have common failures most of the time since
they do not take local geography, extreme climate conditions and wastewater characteristics
into consideration. Pilot projects are designed just based on population and average
wastewater characteristics. In this study, common failures experienced in natural treatments
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systems constructed in Kayseri province of Turkey were assessed through site visits to
investigated systems. The common failures were classified as: failures in site selection, inlet
clogging, substrate clogging and consequent water ponding over the surface, outlet clogging,
leakage through slopes, plantation failures and failures in operation and maintenance. It was
concluded that instead of using pilot projects, local conditions (topography, climate,
wastewater characteristics) should be taken into consideration while designing a wastewater
treatment system for a certain place. Recommendations were also provided to prevent or
rehabilitate such failures experienced in natural treatment systems.
Key words: Wastewater, treatment, Kayseri, constructed wetlands, failure
GİRİŞ
Her geçen gün artan dünya nüfusu ile birkilte insanların su ve gıda ihtiyacı da artmaktadır.
Artan bu talepleri karşılayabilmek için su kullanıcı sektörler sürekli bir rekabet içindedir. Bu
rekabet kısıtlı su kaynaklarının bütün sektörlerde çevre ile uyumlu ve etkin bir şekilde
kullanımını gerektirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda olduğu gibi Türkiye’de
de tarım en büyük su kullanıcı sektördür. Mevcut su kaynaklarımızın yaklaşık %70’i tarım
sektöründe ve çoğunlukla da sulamada kullanılmaktadır. Bu yüzden su tasarrufu ve etkin su
kullanımı çalışmaları öncelikle tarım sektöründe hayata geçirilmelidir. Sanayi, evsel ve
tarımsal atık suların arıtılarak yeniden kullanıma sunulması su kaynaklarının etkin kullanımı
açısından kritik önem arz etmektedir (Gökalp Z., 2011).
Gelişmekte olan çevre bilinci, giderek artan çevre kirliliği ve yasal düzenlemelere rağmen
dünyada ve Türkiye’de evsel ve endüstriyel atık sular arıtılmadan doğrudan en yakın alıcı
ortama deşarj edilmektedir. Çevreye gelişigüzel dökülen katı atıklar ile nehir ve akarsulara
arıtılmadan bırakılan atık sular havayı, suyu ve toprağı kirleterek insan, hayvan ve bitki
sağlığına zarar vermektedir. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için bu atıkların
arıtılarak çevreye verilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 3225 belediyeden 2421’ine
kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilmekte ve kanalizasyon şebekeleri ile toplanan 3,26
milyar m3 atık suyun %44,7’si denize, %43,1’i akarsuya, %3,5’i baraja, %2,1’i göle-gölete,
%1,5’i araziye ve %5,1’i diğer alıcı ortamlara deşarj edilmektedir. Kanalizasyon şebekesinden
deşarj edilen 3,26 milyar m3 atık suyun 2,25 milyar m3’ü atık su arıtma tesislerinde
arıtılmakta olup arıtılan atık suyun %38,3’üne biyolojik, %32,7’sine fiziksel, %28,8’ine
gelişmiş ve %0,3’üne doğal arıtma uygulanmaktadır (Gökalp ve Karaman, 2014).
Sulak alanlar bulundukları bölgelerdeki güneş enerjisini kullanabilmekte ve kendilerini
yenileyebilme kapasitesine sahiptir. Kurulu oldukları alandaki karbondioksiti tüketerek
oksijen üretir ve atmosferin doğal dengesini korumasına yardımcı olurlar. Askıda katı madde,
toksik madde, ağır metal, organik madde, besin ve biyolojik kirlilik parametrelerini
giderebilmelerinden dolayı arıtma kapasiteleri oldukça yüksektir. Yapay sulak alanlar ise
maliyetleri daha düşük ve atık suların arıtımına imkân veren alternatif sistemlerdir. Atık
suların arıtımı için özel olarak tasarlanmış tesislerdir. Kırsal alanlarda köy vb. küçük yerleşim
alanlarının atıklarının arıtımında yapay sulak alanların kullanımı yaygınlık kazanmaktadır.
Doğal sulak alanları taklit eder durumda özel olarak inşa edilen yapay sulak alanlar, atık
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sularda bulunan kirlilik parametrelerinin giderimi için doğada bulunan bitki, toprak ve mevcut
mikroorganizmaları bünyesinde bulunduran tesislerdir (EPA, 1993). Yapay sulak alanlar
doğal arıtma sistemleri olarak ta bilinirler ve tarımsal atık suların (Du Bowry ve Reaves,
1994), arazilerden yıkanarak gelen suların (Dombush, 1989), evsel kullanım sonucu ortaya
çıkan atık suların (Cooper ve ark., 1997) arıtılmaları gibi amaçlarla inşa edilip
kullanılmaktadırlar.
Doğal arıtma sistemleri veya yapay sulak alanların, diğer arıtma tesislerine kıyasla daha düşük
enerji ve işletme gideri, kalifiye personel ihtiyacı bulunmama, basit ve düşük inşaat maliyetli
olması, çevreyle uyumlu olma ve sulak alan organizmalarına yaşam ortamı oluşturmak gibi
bazı üstünlükleri vardır. Doğal arıtma sistemleri konvansiyonel sistemlere kıyasla daha fazla
alana ihtiyaç duyup sistem performansı daha az etkili sonuç verir ve performansı iklim
şartlarının farklılığına göre değişiklik göstermektedir (EPA, 1995).
SULAK ALANLAR
Doğal sulak alanlar zengin ve üretken ekosistemler olup diğer ekosistemlere kıyasla oldukça
fazla işlev ve değere sahip doğal sistemlerdir (Şekil 1). Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
belirlediği tanımda ise sulak alanlar; yapay veya doğal, suları akıntılı ya da durgun, geçici ya
da devamlı, tatlı, tuzlu ya da acı, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme evresinde 6 m’yi
geçmeyen derinlikleri kapsayacak, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı
olarak önem taşıyan bütün sazlık, bataklık, turbiyeler gibi sulak alanlar ile bu alanların
çevresel açıdan kıyı kenar çizgisinden kara tarafına doğru sulak alan kalan alanları
kapsamaktadır. Sulak alana giriş yapan besin maddeleri vejetasyonun gelişmesine destek
olurken, sulak alanlardaki besin zincirinin esasını meydana getiren bitkiler de inorganik
maddeleri parçalayarak organik materyale dönüştürürler. Sahip oldukları biyolojik çeşitlilik
sebebiyle yeryüzünün doğal zenginlik müzeleri olarak kabul gören sulak alanlar; doğal
işlevleri ve ekonomik değerleriyle dünyanın en önemli ekosistemleridir (Ayvaz Z., 2005).

Şekil 1. Doğal Sulak Alanlar
Sulak alanlar, yeraltı sularını boşaltarak ya da besleyerek, taban sularını dengelerler, sel
sularına depo vazifesi görerek, sel sularını kontrol ederler, kıyılarda ise deniz sularının
girişlerine engel olarak bölgedeki su rejimini düzenlerler. Bulundukları bölgelerde mevcut
nem oranını arttırarak, öncelikle sıcaklık ve yağışlar olmak üzere bölgesel iklim faktörleri
üzerinde olumlu etkiye sahip olmaktadırlar. Zehirli maddeleri ve tortuları alıkoyarak veya
besin elementlerini (fosfor, azot gibi) kullanmak suretiyle temizliğine yardımcı olurlar.
Tropikal ormanların yanı sıra yeryüzünde en fazla biyolojik üretim sahalarından birisidir.
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Başlıca su kuşları ve balıklar olmak üzere çok sayıda türe yaşam alanı teşkil ederler.
Ekonomik olarak yüksek değere sahiptirler. Hayvancılık, tarım, saz bitkisi üretimi, balıkçılık
ve turizm imkânlarıyla öncelikle ülkemizin ve bölgenin ekonomisine önemli derecede katkı
sağlamaktadırlar. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda doğal sulak alanların atık
suları arıtma performanslarının yüksek olduğu gözlemlense de (Kadlec ve Knight, 1996)
doğal sulak alanların korunmaları da bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar;
atık sularda bulunan patojenler ve toksik maddelerin muhtemel zararlı yan etkileri ile birlikte
atık sularla bu sulak alanlara verilen ek besin elementi ve hidrolik yüklemelerin sebep
olabileceği uzun vadeli bozulmalardır. Bu gibi kaygılardan dolayı atık su arıtımında
kullanılan yapay sulak alanlara yönelik çalışmalara hız kazandırılmıştır.
YAPAY SULAK ALANLAR
Doğal arıtma sistemleri olarak da adlandırılan yapay sulak alanlar özel olarak tasarlanmış
havuzlarda sucul bitkiler yetiştirmek suretiyle atık sulardan kirleticilerin giderilmesinde
kullanılan sistemlerdir (Şekil 2). Yapay sulak alanlar doğal sulak alanlarda gerçekleşen
fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri taklit edecek şekilde tasarlanırlar. Hizmet edeceği
nüfusa bağlı olarak belirli bir taban alanına sahip yaklaşık 1 m derinliğinde kazılan havuzlarda
sıkıştırılmış kil zemin üzerine veya geçirimsiz sentetik bariyerler üzerine derecelendirilmiş
kum-çakıl filtre malzemesi doldurularak inşa edilen havuzlarda sucul bitkiler yetiştirmek
suretiyle atık su arıtımı gerçekleştirebilen sistemlerdir.

Şekil 2. Yapay sulak alanlar
Genel olarak yapay sulak alanların tasarımları doğal sulak alanların taklidi şeklinde olup su
kalitesini arttırmaya yönelik en etkili yönlerinin ön plana çıktığı süreçtir. Başarılı bir tasarım
karmaşık veya teknolojik yaklaşımlardan kaçınılmalı, olabildiğince bakım gereksinimi
olmayacak veya minimum bakım ihtiyacı gerektirecek şekilde, enerji maliyeti olmadan
mümkünse cazibe ile akış kullanılabilecek şekilde tasarımları yapılmalıdır. Ortalama hava
şartlarına göre değil ekstrem iklim ve hava şartlarına uygun tasarımları yapılmalıdır. Doğal
peyzaj ve topografyayla uyumlu bir tasarıma sahip olmalıdır. Dikdörtgen yapıda, keskin
köşeli havuzlar ve kanallar gibi mühendislik gerektiren yapılarından uzak durup imkanlar
doğrultusunda doğal yapı taklit edilmeye çalışılmalıdır (EPA, 1995). Bu sistemler ya yüzey
akışlı ya da yüzey altı akışlı olarak tasarlanırlar. Yüzey altı akışlı olanlar da akış rejimine
bağlı olarak yatay veya düşey akışlı şekilde inşa edilirler.
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Serbest Yüzey Akışlı Yapay Sulak Alanlar
Serbest yüzey akışlı yapay sulak alanlar açık su yüzeyi ve üzerinde bitki yetişen ve doğal
sulak alanlara oldukça benzer sistemlerdir. Sığ bir havuz içerisinde sucul bitkilerin
yetişebileceği, kökleri destekleyecek şekilde toprak veya benzeri filtre malzemeleri ile havuz
içerisinde su seviyesini kontrol etmeye yönelik yapılardan oluşan sistemlerdir (Şekil 3). Bu
sistemler doğal bataklıklara benzer sistemler olup doğal yaşam alanları da sunabilirler. Havuz
içerisinde ki su yüzeyi atmosfere açık ve filtre malzemesinin üzerindedir (Shutes ve ark.,
2002). Bu sistemlere ilişkin tasarım parametreleri Tablo 1’de verilmiştir (EPA, 1999).

(a)
(b)
Şekil 3. Serbest Yüzey Akışlı Yapay Sulak Alanlar a) Yüzücü Bitkiler b) Köklü Bitkiler
Tablo 1. Serbest yüzey akışlı yapay sulak alanlar için tasarım parametreleri
Tasarım Parametresi
Kriter
BOİ≤20 – 30 mg/L
Giren akış kalitesi
AKM ≤20 – 30 mg/L
Ön işlem
Oksidasyon havuzları
Qmaks (maksimum aylık akış)
Tasarım akışları
Qort (ortalama akış)
20 mg/L : 45 kg/ha-gün
Maksimum BOİ yüklemesi
30 mg/L : 50 kg/ha-gün
20 mg/L : 45 kg/ha-gün
Maksimum AKM yüklemesi
30 mg/L : 50 kg/ha-gün
0,6 – 0,9 m (Tümüyle bitkili kısımlar)
Su derinliği
1.2 – 1,5 m (Açık su kesimleri)
1,0 m (Giriş çökeltme bölgesi)
2 gün (Tümüyle bitkili kısımlar)
Maksimum HRT
2 – 3 gün (Açık su yüzeyleri)
Havuz geometrisi
Optimum 3:1 – 5:1
Giriş çökeltim bölgesi
Ön işlem çökeltimde başarısızsa
Giriş
Havuz giriş bölgesinde üniform dağıtım
Çıkış
Havuz çıkış bölgesinde üniform toplama
Yüzey Altı Akışlı Yapay Sulak Alanlar
Yüzey altı akışlı yapay sulak alanlar giriş yapısı, kil ya da sentetikten yapılmış olan geçirimsiz
membran, havuzun içinde farklı boyutlarda derecelendirilmiş filtre malzemesi ve içine ekili
durumda sucul bitkilerle çıkış yapısı ile birlikte su seviyesi kontrol düzeneği bulunan
yapılardan oluşmaktadır (Şekil 4). Bu alanların bir kısmı sürekli ve doygun koşullarda yatay
akış içerirken, bir kısmı da düşey yönlü akış içermektedir. Bu alanlar bitkisiz ya da bitkili
olarak kullanılabilmektedir. Bu alanda çalışan araştırmacılar ise sistemlerdeki
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1207

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

bitkilendirmenin performans üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığını ortaya
koymuşlardır (EPA, 1993; EPA, 1995; EPA, 1999). Bu sistemlerde kullanılan fiziksel,
kimyasal ve biyolojik tasarım parametreleri Tablo 2’de verilmiştir (EPA, 1999).

Şekil 4. Yüzey altı akışlı sistem bileşenleri
Tablo 2. Yüzey altı akışlı sistemler için tasarım parametreleri
Tasarım Parametresi
Kriter
BOİ
6 g/m2-gün – 30 mg/L giriş için
AKM
20 g/m2- gün – 30 mg/L giriş için
Dolgu malzemesi: 0.5-0.6 m
Derinlik
Su: 0,4-0,5 m
Uzunluk
En az 15 m
Genişlik
En fazla 61 m
Taban eğimi
%0,5 – 1
Üst eğim
Düz veya düze yakın
Uzunluğun ilk %30’u için 1 000 mm/gün
Hidrolik iletkenlik
Uzunluğun son %70’i için: 10 000
mm/gün
Giriş bölgesi: 40-80 mm
İşlem bölgesi: 20-30 mm
Dolgu malzemesi
Çıkış bölgesi: 40-80 mm
Bitkilendirme kısmı: 5-20 mm
Ülkemizde yapay sulak alan teknolojisi oldukça yeni olup ilk olarak 2004 yılında Ankara’nın
bir köyünde uygulanmıştır. Doğal arıtma sistemleri İl Özel İdareleri’nce inşa edilmekte ve
genellikle nüfusa bağlı tasarlanmış tip projeler kullanılmaktadır. İnşa edilen sistemler “yüzey
altı yatay akışlı yapay sulak alan” şeklinde tasarlanmış sistemlerdir. Şekil 5’te nüfusu 500
olan bir yerleşim alanı için kullanılan tip proje verilmiştir (Gökalp ve Karaman, 2014).
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Şekil 5. Nüfusu 500 olan bir yerleşim alanı için kullanılan tip proje
Yapay sulak alanlar bir günde etkisini gösterebilecek yapılar değillerdir. İstenilen performans
sonuçlarını elde etmek oldukça uzun zaman alacaktır. Bu nedenle bu sistemler uzun süreli
performans izlemesi ile takip edilmelidir. Ülkemizde yapay sulak alanlarda karşılaşılan en
yaygın problemler yer seçimi, filtre malzemesi tıkanıklığı, bitkilendirme, sızma, işletmebakım ve izleme-değerlendirme olarak özetlenebilir (Gökalp ve ark., 2014).
Yapay sulak alanlarda karşılaşılan problemler yer seçimi, filtre malzemesi tıkanıklığı, sızma,
bitkilendirme, işletme ve bakım olmak üzere altı ana grupta toplanabilir. Doğal arıtma
sistemleri için mutlaka taşkın sahalarından uzakta yerlerin seçilmesi gerekmektedir. Yapay
sulak alanlarda gözlenen, tıkanma problemi işletmelerde karşılaşılan en önemli sorunlardan
birisidir. Tıkanma ya giriş dağıtım ya da çıkış drenaj borularında veya filtre malzemelerinde
tıkanma şekilde ortaya çıkabilmektedir. Filtre tıkanıklığı malzemenin süzme kabiliyetini
tamamen ortadan kaldıracak boyutlara varabilmektedir. İyi gelişmiş ve sürdürülebilir bir
bitkilendirme yapay sulak alanlardan beklenen arıtma performansının elde edilmesinde ki
kritik unsurlardan birisidir. Yapay sulak alan havuzlarının tabanından ve şevlerinden atık su
sızmalarını önlemek, yeraltı suyu veya yüzey akış sularının sızma yoluyla sisteme girişini
engellemek için mutlaka geçirimsizlik sağlanmalıdır. Yapay sulak alanlardan beklenen
performansın elde edilebilmesi için bakım, izleme ve işletme faaliyetleri kritik bir rol
oynamaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Küresel ısınma ve artan dünya nüfusunun etkisiyle su kaynaklarının her geçen gün azaldığı
göz önüne alındığında; arıtılmış atık suların yeniden kullanımı, su kaynaklarının kullanımı ve
korunması noktasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Arıtılmadan temiz su kaynaklarına
verilen atık sular, hem ekolojiyi hem de insan sağlığını tehdit ettiği gibi tatlı su kaynaklarının
kirlenmesine de yol açmaktadır. Bu nedenle atık suların tekrar kullanılabilmesi için arıtılması
gerekmektedir. Özellikle kırsal alanlarda, evsel atık suların çevreyi kirletmesinin önlenmesi,
halk sağlığının korunması ve sulamada alternatif su kaynağı olması açısından maliyeti düşük,
doğal arıtma sistemleri kurulmaktadır. Bu sistemler ülkemizde Devlet Planlama Teşkilatı
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Kırsal Kalkınma Strateji belgesinde kırsal altyapının geliştirilmesi başlığı altında öncelikli
konular arasında yer almaktadır. Doğal arıtma süreçleriyle arıtılmış suların özellikle sulama
amaçlı tekrar kullanılma olanakları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Doğal arıtma
sistemleri ile atık suların arıtılarak hem tarımda ilave su kaynağı elde edilmekte hem de atık
suların deşarj edildiği alıcı ortamlardaki su kalitesinin korunması sağlanmaktadır.
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GELENEĞİ REDDETMEYEN BİR YENİLİKÇİ: CELAL NURİ İLERİ
Arş. Gör. Dr. Erkan DİKİCİ
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, dikicierkan@gmail.com
ÖZET
Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda ortaya çıkan Batılılaşma hareketi, kısa sürede etkisini
göstermiştir. II. Meşrutiyet döneminde, Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma hareketinin zirveye
ulaştığı görülmüştür. Bu süre zarfında birçok Osmanlı aydını tarafından yaşanan sorunlar
tespit edilmiştir. Ayrıca bu aydın sınıfı, bir takım fikir akımları içerisinde görüşlerini ortaya
koymuştur. Dönemin aydınları içerisinde yer alan aydınlardan birisinin de Celal Nuri İleri
olduğu görülmektedir. Celal Nuri her ne kadar Batıcılığın bir temsilcisi olarak görülse de,
aslında bu kötü gidişatın düzeltilmesi açısından bütün fikir akımlarına ılımlı bakmıştır. Gerek
Osmanlı Devleti, gerekse Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki Türklerin, kötü gidişatı
önledikten sonra ilerleme ve gelişme gösterebilmesi için görüşlerini dile getirmiştir. Celal
Nuri, bu yolda var olan problemleri dile getirmekle kalmamış, aynı zamanda çözüm yolları
önermiştir. Türk İnkılâbı fikriyle bir yol haritası ortaya koymuştur. Böylece çözüm önerileri
ile birlikte Batı’nın seviyesine ulaşan ve Batı’yı geride bırakabilecek Türk toplumunun
ilerlemesi adına Celal Nuri’nin bir takım alanlarda uygulanması gerektiğini düşündüğü
inkılâplardan bahsetmiştir. Çalışmaya konu olan Celal Nuri, aslında tamamen Batıcı bir aydın
olmamıştır. Çünkü Celal Nuri'nin düşünce yapısında, geleneği reddetmeyen, geleneğin
özündeki değerlere bağlı kalarak bir takım inkılâplar gerçekleştirilmesi ve Türk toplumunun
bu bilinçle bir değişim gerçekleştirmesi gerektiği düşüncesi ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada,
Batılılaşma karşısında "geleneği reddetmeyen bir yenilikçi" olarak Celal Nuri'nin
biyografisine yer verilmiştir. Bu bağlamdan hareketle, Celal Nuri'nin, hayatı, eserleri ve
başlıca çalışma alanları hakkında bilgilerin paylaşılarak tanıtılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Celal Nuri İleri, Batılılaşma, Osmanlı Devleti, Batıcılık, Gelenek.

ABSTRACT
The Westernization movement that emerged in the 18th century in the Ottoman Empire had
its effect in a short time. During the period of Second Constitutional, the Westernization
movement in the Ottoman Empire reached its peak. During this period, the problems
experienced by many Ottoman intellectuals were identified. In addition, this class of intellect
has expressed its views within a number of ideas. The intellectuals of the period of the
intellectuals one seems to be Celal Nuri İleri. Although Celal Nuri appears to be a
representative of Westernism, he has looked at all intellectual currents moderately in order to
correct this bad course. Both the Ottoman Empire, the Turkish Republic and Turkey in the
body, has expressed his views in order to show progress and development has prevented a bad
outcome. Celal Nuri not only expressed the problems that existed in this way, but also
suggested solutions. He put forward a road map with the idea of Turkish Revolution. Thus, he
mentioned the remarks that Celal Nuri thought should be applied in a number of areas in order
to advance the Turkish society, which reached the level of the West and that would leave the
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West behind. Celal Nuri, who was the subject of the study, was not a fully Western
intellectual. Because, in Celal Nuri's thought structure, the idea that a series of reforms should
be realized by not adhering to the tradition, adhering to the values that are at the core of the
tradition and that Turkish society should realize a change with this awareness has come to the
fore. In this study, the biography of Celal Nuri was given as an "innovative innovator al in the
face of Westernization. In this context, it is aimed to introduce and share information about
Celal Nuri's life, works and main fields of study.
Keywords: Celal Nuri İleri, Westernization, Ottoman Empire, Westernism, Tradition.
1. GİRİŞ
Genel olarak sosyal bilimlerde, özellikle toplumların tarihsel gelişim süreçleri açısından idrak
edilecek gerçekler, ulaşılması gereken malumatlar ve kavranılacak gerçekler, sınırsız sayıda
ve bir o kadar da karmaşıktır. Bu yüzden de tarihi problemlerin anlaşılmasında ve olayların
nedenlerinin çözümlenmesinde takip edilecek
yöntem kadar, temel doğru verilerin
belirlenmesi de önem taşımaktadır. Toplumsal ve tarihi gerçekliklerin bazı hipotezler yada ön
kabuller ile açıklanması yetersiz kalabilmektedir. O halde tarihin herhangi bir döneminin aktif
aktörlerinin, düşünen insanlarının- entelektüellerinin fikir ve zihniyetlerinin anlaşılabilmesi
için öncelikle doğru bilgilere ulaşılması gerekmektedir (Özkul, 2005:28). Bu bağlamda doğru
bilgilere ulaşabilmek adına söz konusu tarihsel dönemde yaşamış olan düşünürlerin eserleri
de önemli görülmesi gerekmektedir. Celal Nuri İleri de, Osmanlı Devleti’nin son iki
yüzyılında yaşanan toplumsal ve tarihi gelişmeleri dile getirmiş bir Osmanlı aydınıdır.
Bu çalışmanın konusunu Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini konu edinmiş siyasi, sosyal ve
tarihsel birçok konuda yayımladığı makale ve kitaplarıyla Türk düşünce tarihinde önemli bir
yer edinmiş olan Celal Nuri’nin modernleşme ve Türk İnkılâbı üzerine görüşlerinin sosyolojik
tahlili oluşturmaktadır.
Celal Nuri, Batıcı bir aydın olarak anılmakta ve Osmanlı Devleti’nde Batıcılığın ve
modernleşmenin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, toplumun bu durumdan nasıl etkileneceğini
ve yapılacak inkılâplarla nasıl bir değişim gerçekleşmesi gerektiğini eserlerinde dile
getirmeye çalışmıştır.
2. Hayatı
Celal Nuri, 15 Ağustos 1882 yılında (H. Gurre-i Şevval 1299) Gelibolu’da doğdu (Uyanık,
2004:231). Babası, II. Meşrutiyet Ayan Meclisi üyesi Mustafa Nuri Bey’dir. Mustafa Nuri
Bey, Girit’in Kandiye eşrafından “Helvacızade” lakabıyla bilinen meşhur bir aileye
mensuptur. Babası, devletin çeşitli kademelerinde hizmette bulunmuş, yıllarca vali
yardımcılığı ve valilik gibi üst düzey devlet kademelerinde görev yapmıştır (Pala, 1988:310).
Annesi mesnevi mütercim ve şarihi Abidin Paşa’nın kızı Nefise Hanım’dır. Dedesi, Güney
Arnavutluğun asil bir ailesine mensuptur (Aksanyar, 1993:24). Ailesinin, hem baba hem anne
tarafının, bu kadar önemli aileler olması, gelişimi üzerinde önemli rol oynamıştır.
Celal Nuri’nin asıl adı, Muhammed Celaleddin’dir. Babasına olan sevgisi ve bağlılığından
dolayı “Nuri” mahlasını kendi ismine eklemiştir. Babasının memuriyet hayatı, eğitim hayatına
başladığı dönemleri etkilediğini ve farklı yerlerde eğitim almak zorunda kaldığını
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göstermektedir. Celal Nuri’nin çocukluğu, babasının mutasarrıf ve vali muavini olarak görevli
bulunduğu Gelibolu, Sakız ve Canik’te geçmiştir. İlköğrenimini taşra mektepleri ve özel
hocalardan görmüştür. Ortaöğrenimini Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nde yapmıştır (Kemal,
1913:10). Galatasaray Mektebi’nden sonra ondokuz yaşında İstanbul Mekteb-i Hukuka
başlamış, hukuk öğrenimini sürdürürken bir taraftan da Hariciye Nezareti Tahrirat-ı Hariciye
Kelamı’na devam etmiştir. Celal Nuri’nin bu dönemde Fransızca ve İngilizcede başarılı
olduğu söylenmektedir. Meşrutiyetten üç-dört sene önce Hukuk Mektebi’nden doktora
imtihanına girerek iyi bir dereceyle diploma almıştır. Hukuk Mektebi’ni de bitirdikten sonra
sahip olduğu bilgi birikimi ile fırtınalı ve maceralı bir hayatın eşiğine gelmiştir (Akgün,
1988:345-346). Celal Nuri’nin İstanbul’da almış olduğu eğitim, sahip olduğu bilgi birikimini
elde etmesinde önemli bir faktördür. Çünkü İstanbul’un başkent olması ve o dönem Batı’ya
en yakın Osmanlı toprağı olması, Doğu’ya nazaran daha fazla imkan elde etmesini
sağlamıştır. Özellikle bu sayede Batı’yı daha yakından takip edebilmiş ve Batılı kaynaklara
erişebilme açısından çok şanslı olmuştur.
Celal Nuri’nin, çalışma hayatına avukat olarak başladığı, fakat asıl mesleğinin gazetecilik
olduğu görülmektedir. Hukuk Mektebi’nde iken, aynı zamanda hariciye nezaretinde de
çalışmış, fakat daha sonra diplomasi mesleğinde ilerleyemeyeceğini anlamıştır.
“Düşündüğünü söylemek değil, söylediğini düşünmek” olarak gördüğü diplomatlık mesleğini
kendi mizacına uygun görmemiştir. İyi bir avukat olmasına rağmen, avukatlığı da kendisine
uygun görmeyen Celal Nuri’nin artık sadece gazetecilik mesleği ile uğraştığı görülmektedir
(Kemal, 1913:10). 31 Mart olayından sonra 1909’da Ebuzziya Tevfik ile başladığı
gazeteciliği, hayatı boyunca meslek olarak devam ettirmiş, çeşitli gazete ve mecmualarda
düşüncelerini dile getirmiştir (Akgün, 1988:346).
Celal Nuri, Fransızca ve Türkçe gündelik bazı gazete ve farklı zaman aralıklarında çıkan
birçok dergide 2444’ü bulan makale neşretmiştir. Bu gazetelerden bazıları; Le June Turc, Le
Currier d’Orient, Ati-İleri, Vakit, Anadoluda Yenigün, Yılmaz ve Yeni Adam ismini taşırken,
dergileri ise İctihat, Hürriyet-i Fikriye, Uhuvvet-i Fikriye, Türk Yurdu, Resimli Kitap,
Edebiyat-ı Umumiye, Yarın, Ceride-i Adliye ve Hayat Mecmuası gibi isimlerden
oluşmaktadır (Der, 2008:8).
Ebuzziya Tevfik ile gazetecilik mesleğine atılan Celal Nuri’nin öncelikli olarak düşüncelerine
yer verdiği gazete “Querrir d’ Orient” isimli gazete olmuştur. Özellikle bu gazetede Fransızca
yazıları ile dikkat çeken Celal Nuri, bir yandan fikir hürriyetini savunurken, diğer yandan II.
Abdülhamid yönetimine karşı eleştirilerine de yer vermiştir. Bu eleştirilerin temel dayanağı
ise, Celal Nuri’nin Avrupa’ya karşı Osmanlı ve İslam hukukunu savunması olarak
bilinmektedir. Daha sonra Ebuzziya’nın yanından ayrılması üzerine, bu gazetenin ismini “Jön
Türk” olarak değiştirmiştir. Bu gazetede ele aldığı konuların başında, daha çok Rus
aleyhtarlığı ve İttihad-ı İslam taraftarlığı gelmektedir (Duymaz, 1993:243).
Celal Nuri, “Jön Türk” isimli gazetede İttihad-ı İslam gibi konularda yazılarını
yoğunlaştırırken, bir taraftan da yazılarıyla Kamil Paşa ve Said Paşa hükümetlerini
eleştirmiştir. İtalya’nın çok yakın bir zamanda Osmanlı Devleti’ne saldıracağını tahmin
ederek, bir taraftan da hükümete uyarılar niteliğinde yazılar yazmıştır. “Jön Türk” ün harpten
önce kapatıldığı görülmektedir. Gazetenin kapatılması bir yana, artık bu gazetede çalışmak
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istemiyordu;çünkü Jön Türk gazetesi yazarlarının bir çoğunun Musevi olmasını kendisine
uygun bulmuyordu ve bu gazeteden de bu şekilde ayrılmış oluyordu (Kemal, 1913:10-15).
1912 yılından sonra yoğun bir yazım faaliyetine giren Celal Nuri, Tenin ve Hak gazeteleri ile
İctihad Mecmuası’nda makaleler yayımlamıştır (Akgün, 1988:346) . Daha sonra İkdam
Gazetesi’nin başyazarlığını yapmıştır. Ati (İleri) Gazetesi ile İctihad, Hürriyet-i Fikriye ve
Edebiyat-ı Umumiye dergileri Celal Nuri için önemli faaliyet alanları olmuştur. İctihad
dergisi haricindekiler, Onun tarafından kurulmuştur (Uyanık, 2004:237). İctihad dergisi ise,
Abdullah Cevdet’in bu dönemde dine karşı yöneltmiş olduğu eleştirileri, siyaset ve muhalefet
konulu yazılarına göre çok daha fazla ilgi ve tepki doğurmuştur (Hanioğlu, 1982:251).
Özellikle İctihad dergisinde yazılarının yayınlandığı dönemde, batılılaşmayı savunan
Abdullah Cevdet ile yakınlaşmıştır. Abdullah Cevdet ile aralarının açılmasıyla birlikte
“İctihad” dergisinden ayrıldığı ve “Hürriyet-i Fikriye” de yazılarına devam etmiştir. Aynı
zamanda seyahat etmeyi çok seven Celal Nuri, 1912’de Rusya ve İskandinavya, 1913’te de
Kuzey Kutbu’na gitmiştir. Bu gezileri esnasında edindiği izlenimlerin “Şimal Hatıraları” ve
“Kutup Musahabeleri” şeklinde kitap haline getirilmiştir.
Celal Nuri, 1916’da İkdam gazetesi başyazarlığı görevini üstlenmiştir. Bu süreçte, gazetecilik
mesleğinde kendisini geliştirmiş ve daha sağlam kaleme sahip bir yazar olmuştur.
Yazarlığındaki ustalık, 1918 yılına gelindiğinde “Ati” gazetesindeki yazılarında ortaya
çıkmıştır. Artık hem tecrübeli bir gazeteci, hem usta bir polemikçi, hem de meşhur bir
yazardır (Doğan, 2003:16). Celal Nuri, fikirlerinin altın çağını 1918-1924 yılları arasında
çıkardığı Ati gazetesi ile yaşamıştır. Altın çağını yaşarken zaman zaman sürgün hayatı da
yaşayan Celal Nuri’nin Ati gazetesinde en çok değindiği konuların başında, Osmanlı
hükümetinin itilaf devletlerine karşı kendi halkının haklarını koruyamadığı, henüz
gerçekleşmemiş olan Rus inkılâbı ile iktidardaki ittihad ve terakki hükümetlerinin memleketi
felakete sürükleyen politikaları gelmiştir. O dönem İzzet Paşa ve Tevfik Paşa hükümetlerine
eleştirilerini sürekli dile getirirken, “Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın ileri gelenlerinden Ali
Kemal ile girdiği polemik nedeniyle Roma’ya sürgüne gönderilmiştir (Çöllü, 2007:23).
Celal Nuri, Roma’daki sürgünün sona ermesiyle 24 Temmuz 1919’da İstanbul’a dönmüştür.
Kasım 1919’da Gelibolu’dan mebus seçilmiştir. Bu tarihten 1935’e kadar siyasi hayatı devam
etmiştir. İstanbul’un işgaliyle birlikte işgalciler tarafından Malta’ya sürgün edilmiştir. Celal
Nuri, Kasım 1921’de Malta'dan İstanbul’a dönmüştür. Tekrar Gelibolu milletvekili olarak
Ankara’da TBMM’ye girmiştir. Daha sonra Kanun-i Esasi encümeni reisliğine seçilmiş ve
daha sonra 105 maddelik Kanun-i Esasi’nin “Mazbata Muharrirliği” gibi önemli görevlerde
bulunarak, gerekli değişikliği yapıp Cumhuriyet’in ilanını mümkün kılacak duruma
getirmiştir (Uyanık, 1993:244).
Kanun-ı Esasi’de değişiklikler yapıp Saltanatın Kaldırılması, Hilafetin Kaldırılması gibi
kararların alındığı toplantılara katılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesinde önemli rol
oynamıştır. Lozan Antlaşmasından sonra İstanbul’a dönmeye kalkan Rum ve Ermenilerin
ülkeye girişlerinde mebusların da etkili olduğunu “İleri” gazetesinde belirtmesi üzerine bu
gazete 30 Kasım 1924 tarihinde kapanmıştır. 1928 yılında “İkdam” gazetesini yeniden
çıkarmaya başlamıştır. Celal Nuri’nin bu gazetede çok yoğun bir yazı faaliyetine girişmiştir.
28 Kasım 1929 tarihinde okuyucusunun olmaması yüzünden gazete kapanmıştır. 1927 ve
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1932 yıllarında yapılan seçimlerde Gelibolu’dan milletvekili seçilir. 21 Haziran 1934’te
Soyadı Kanunu ile birlikte gazetesinin adı olan “İleri” ismini kendisine soyadı olarak
seçmiştir. Evli ve iki çocuğu bulunan Celal Nuri İleri, 2 Kasım 1938 yılında İstanbul’da vefat
etmiştir. Mezarı da Rumelihisarı’ndaki aile mezarlığında bulunmaktadır (Çöllü, 2007:24).
Cumhuriyetin kurulması ve inkılâplar adına önemli bir şahsiyet olan Celal Nuri’nin kişiliğine
bakıldığında da son derece kendisini farklı hissettiren bir kişilik ile karşılaşılır. Yakın
arkadaşı Giridi Ahmet Saki, daha çocukluğunda kendisini farklı gösteren bir zeka ve
yaratıcılığa sahip olduğunu belirtmiştir. Celal Nuri’yi anlatan Giridi;
“çabuk yemek yer, az uyur, erken yatar, tatlı ve kahveyi sever, koku
kullanmaktan hoşlanmaz, zinde vücutlu, orta boylu, yakışıklı, beyaz tenli,
fazlasıyla kıllıca, erken yaşlarda saçlarına aklar düşmüş, geniş göğüslü,
bünyesi sağlam, azası mütenasip, narin, yuvarlak yüzlü, ela gözlü,
gösterişten tantanadan hoşlanmayan, milli terbiyeyi çok iyi bildiği gibi
batı tarzı muaşeret kurallarına da vakıf, kibirsiz, merhameti kabarık,
intizamı seven bir zattır”
ifadelerine yer vermiştir. Celal Nuri, kuvvetli bir hafızaya sahip olup yıllar önce okuduğu
kitaptan sanki bakarak okuyormuş gibi ayrıntılara girerek anlatabilme özelliğine sahip olduğu
bilinmektedir. O, cehaletin, zulmün, mutlakıyetin amansız düşmanıdır. Devletine, milletine,
memleketine vicdani bir aşk ile bağlıdır (Giridi, 1335:3-6).
3. Eserleri
Eğitim hayatından sonra gazeteciliği sırasında yazmış olduğu makaleleri ile birlikte yazarlığa
başlayan Celal Nuri, yaklaşık olarak II. Meşrutiyet ile birlikte kitaplarını da yazmaya
başlamıştır. Kısa zamanda çok sayıda makale ve kitap yazması ile de ün kazanmıştır. Gazete,
dergi ve mecmualarda yayınladığı 2500 civarında makalesi olduğu ve otuzun üzerinde kitap
yazdığı bilinmektedir. Yazma konusunda bu kadar verimli ve yetenekli olan Celal Nuri’nin
eserleri, toplumun anlayabileceği şekilde anlaşılır bir dile sahip olduğu görünmektedir.
Celal Nuri, görüşlerini birbirinden farklı alanlarda ortaya koymuştur. Eserlerinde kendi
isminin yanı sıra Helvacızade, Afife Fikret, Haydar Kemal, Tarık Celal, Mehmet Celal
isimlerini kullanmıştır. Ayrıca Fransızca eserlerinde de “Djelal Nouriy” ve “N.D. Helva” gibi
isimleri kullandığı görülmüştür. Celal Nuri siyasetten hukuka, dil, edebiyat konularından dini
konulara kadar farklı alanlarda eserler kaleme almıştır. Ayrıca seyahat etmeyi de çok seven
Celal Nuri, yurtdışına yaptığı gezileri anlatan kitaplarda yazmıştır.
3.1. Kitapları
“Ahir Zaman” (1918),
“Coğrafya-yı Tarih-i, Mülk-i Rum”
“Devlet ve Meclis Hakkında Musahabeler”,
“Harpten Sonra Türkleri Yükseltelim”,
“Hatem’ül Enbiya”,
“Havaici Kanuniyyemiz”,
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“İlel-i Ahlakiyyemiz”
“İlk Gramer”,
“İştirak Etmediğimiz Hareket”,
“İttihad-ı İslam”,
“Kadınlarımız”,
“Kara Tehlike”,
“Kendi Nokta-i Nazarımdan Hukuk-u Düvel”,
“Kutup Musahebeleri”,
“Mukadderat-ı Tarihiye”,
“Müslümanlara Türklere Hakaret, Düşmanlara Riayet ve Muhabbet”,
“Şimal Hatıraları”,
“Taç Giyen Millet”,
“Tarih-i İstikbal”,
“Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye”,
“Türk İnkılâbı”.
3.2. Makaleleri
Celal Nuri, Fransızca ve Türkçe gündelik bazı gazete ve farklı dönemlerde çıkan birçok
dergide 2500 civarında makale neşretmiştir. Bu gazetelerden bazıları; Le Courrier D’Orient,
Le Jeune Turc, Tanin, Ati-İleri, İkdam, Anadolu’da Yeni Gün, Vakit, Yılmaz ve Yeni Adam
ismini taşırken, dergiler ise İctihat, Hürriyet-i Fikriye, Uhuvvet-i Fikriye, Türk Yurdu,
Resimli Kitap, Edebiyat-ı Umumiye, Yarın, Ceride-i Adliye ve Hayat Mecmuası gibi
isimlerden oluşmaktadır (Uyanık, 2004:236-237).
Makalelerini neşrettiği dergi ve gazetelerin içerisinde, “Ati” gazetesinin çok farklı bir yeri
bulunmaktadır. Usta bir yazar olarak Ati gazetesinde karşımıza çıkan Celal Nuri, yazarlığının
altın çağını bu dönemde yaşamıştır. Olgunluk dönemini Ati gazetesi ile yaşayan Celal Nuri,
sivri dili ve duyarlılığını son derece açık bir şekilde yazılarında göstermiş ve bu yazılar
neticesinde kısa da olsa bir sürgün hayatı bile yaşamıştır (Uyanık, 2004:236-237).
SONUÇ
Osmanlı Devleti'nin son yıllarına tanıklık eden ve Cumhuriyet'in ilanında önemli görevler
üstlenmiş olan Celal Nuri, geleneği göz önünde bulundurarak, tarihsel ve kültürel özelliklerin
muhafaza edilmesini ön plana çıkararak yenilikçilikten yana olmuş bir fikir adamıdır. Renkli
kişiliği, birbirinden farklı konularda eserler kaleme alması ve üretken bir yazar olması
bakımından döneme damga vurmuş bir düşünürdür.
Celal Nuri, farklı alanlarda ve konularda yazdığı eserlerle, dönemin siyasi, kültürel ve
toplumsal yapısı hakkında önemli bilgiler aktarmıştır. Özellikle Osmanlı/Türk modernleşmesi
ve Batılılaşma konularında geleneği reddetmeyen bir yenilikçi olarak sorunları tespit etmiş ve
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Cumhuriyet Türkiye'sinin çağdaş muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi ve hızlı bir
şekilde kalkınabilmesi adına önemli çözüm önerilerini de ortaya koymuştur.
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LOUIS ALTHUSSER'E GÖRE DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITLARI VE KİTLE
İLETİŞİM ARAÇLARININ İDEOLOJİK İŞLEVLERİ
Arş. Gör. Dr. Erkan DİKİCİ
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, dikicierkan@gmail.com
ÖZET
Dünya üzerinde bir güç oluşturan kapitalist sistem, sahip olduğu düşünceyi
yaygınlaştırmak için bir takım unsurlara başvurmuştur. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla
medya, ilettiği mesajlarla hedef olarak gördüğü kitleleri etkilemesi açısından ideolojik bir
unsur olma özelliğine sahiptir. Toplumu şekillendirmek ve kontrol altında tutmak gibi bir
görev üstlenen kitle iletişim araçları, kapitalist sistemin amacına yönelik bir araç haline
gelmiştir. Bu sistemin yönetim gücünü elinde bulunduranlar, kitle iletişim araçları ile birey
ve toplum üzerinde etkin olmuştur. Louis Althusser'in bakış açısıyla ifade edilirse, kitle
iletişim araçları, devletin ideolojik aygıtlarından biri haline gelmiştir. Buna göre, devletin
ideolojik aygıtları olarak kitle iletişim araçları, yalnızca kapitalist sistemin kar elde ettiği bir
alan olmanın yanı sıra ideolojik hegemonyanın sürdürülmesinde de rol oynamıştır. Bu
bildiride, kitle iletişim araçlarının sahip olduğu ideolojik işlevlerin üzerinde durulmuştur.
Çalışmada, Louis Althusser'in "İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları" isimli çalışmasından
hareketle, devletin ideolojik söylemlerinin ileticisi/taşıyıcısı görevini üstlenen kitle iletişim
araçları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Louis Althusser, Kitle İletişim Araçları, İdeoloji, Devletin
İdeolojik Aygıtları, İletişim.

ABSTRACT
The capitalist system, which forms a power on the world, has resorted to a number of
elements to spread its thought. Through mass media, the media is an ideological element in
terms of influencing the masses it sees as targets with the messages it conveys. The mass
media have become a tool for the purpose of the capitalist system. Those who hold the power
of management of this system have been effective on the mass media, the individual and the
society. If expressed in Louis Althusser's viewpoint, the mass media have become one of the
ideological apparatuses of the state. According to this, the mass media as ideological
apparatuses of the state played a role in maintaining ideological hegemony as well as being an
area where only the capitalist system profited. This paper focuses on the ideological functions
of mass media. In this study, based on the work of Louis Althusser's "Ideology and
Ideological Devices of the State", the mass media which carry the mission / carrier of the
ideological discourses of the state were examined.
Keywords: Louis Althusser, Mass Media, Ideology, Ideological Devices of the State,
Communication.
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Dünya üzerinde bir hegemonya oluşturmak isteyen kapitalizmin, sahip olduğu ideolojiyi
yaygın hale getirmek için başvurduğu kaynakların başında kitle iletişim araçları gelmektedir.
Toplumu şekillendirmek ve kontrol altında tutmak gibi bir misyona sahip olan kitle iletişim
araçları, böylelikle kapitalist sistemin amacına uygun bir araç haline gelmiş olmaktadır.
Burjuvanın zihniyetinin öncelikle televizyonlar, daha sonraları ise internet vasıtasıyla bizlere
ulaşması, kontrol altına alınma sürecini hızlandırmıştır.
Günümüzde kitle iletişim araçları, yalnızca toplumu şekillendiren, kontrol altına almak
isteyen ve sürekli kar peşinde koşan bir unsur olmanın yanı sıra kendisine yeni bir misyon
daha edinmiştir. Bu misyon, devletin sahip olduğu egemen ideolojisini kitleler üzerinde
yaygınlaştırmak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle kitle iletişim araçları, Althusser'in
"İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları" isimli çalışmasından hareketle, devletin ideolojik
söylemlerinin ileticisi/taşıyıcısı rolünü üstlenmiştir. İçinde bulunduğumuz zaman içerisinde
bireyler arası iletişimi ve bilginin iletilmesini sağlayarak ideolojilerin yaşatılmasına katkı
sağlayan kitle iletişim araçları, ideolojik düzenin bir taşıyıcısı olarak benimsenmiştir.
Kitle iletişim araçları ve medya, ilettiği mesajlarla hedef kitleyi etkilemesi nedeniyle ideolojik
bir organ olma özelliğine sahiptir. Bu durum, yönetim gücünü elinde bulunduranların, kitle
iletişim araçları ve medya aracılığıyla insanlar üzerindeki etkilerini daha fazla arttırmasına
hizmet etmiştir. Althusserci bir yaklaşımla söyleyecek olursak, kitle iletişim araçları ve
medya, "devletin ideolojik aygıtları" arasında sayılabilecek kurumlardır. Devletin ideolojik
aygıtları olarak kitle iletişim araçları yalnızca sermayenin kar elde ettiği bir alan olmanın yanı
sıra, ideolojik hegemonyanın sürdürülmesi noktasında da önemli bir misyon üstlenmiştir.
Kitle iletişim araçları ve medyanın bilinen yüzü, daha çok toplumu bilgilendirmek ve bir
iletişim ağı oluşturabilmek şeklinde bilinmektedir. Fakat bu, yalnızca görünen yüzü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kitle iletişim araçlarının sahip olduğu ideolojik işlevi ise, gerçek
yüzünü ortaya koymaktadır. Toplumun sürekli değişen koşullarına uygun olarak ideolojik
yeniden üretimini gerçekleştirmesi ve bu ideolojiyi toplumu oluşturan bireylere ulaştırarak ve
onların bu düşünceleri sahiplenmesini sağlayarak, ideolojik hâkimiyeti ve denetimi sağlaması,
kitle iletişim araçlarının bu anlamda gerçek yüzünü bizlere göstermektedir. Bunu medyanın
yanı sıra din, eğitim, kültür, aile gibi çeşitli kurumlar aracılığıyla da yapar. Bizim üzerinde
durduğumuz medya kurumu ise, bugünün koşullarında, ideoloji açısından yeniden üretim
sağlaması adına bu araçların içinde en güçlü ve etkili olanıdır.
Günümüz toplumları üzerinde kitle iletişim araçlarının yönlendirmedeki başarısı, sosyal
bilimcilerin ilgisini çeken bir konu olarak görülmektedir. Bu güçler iktidar olmak, iktidarda
bulunanları yıpratmak yada muhalif olmak, seçimleri manipule etmek, bir ideolojiyi yaymak
ya da demokrasiyi kesintiye uğratmak için kullanılabilmektedir. Kitle iletişim araçlarının
toplumsal yaşamın etkin bir parçası olmasıyla birlikte politik, kültürel gündemi de belirlemesi
kaçınılmaz hale gelmiş, gündelik yaşam medya tarafından belirlenmeye başlanmıştır.
Toplumlardaki kültürel, ekonomik, toplumsal vb. yenilikler, değişiklikler ve olaylar, kitle
iletişim araçları aracılığıyla gündeme getirilmekte ve yine kitle iletişim araçları tarafından
gündemden düşürülmektedir.
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İdeoloji Ve Devletin İdeolojik Aygıtları
Althusser, "İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları" adlı yapıtında Marx'ın "üretim
koşulları"na ilişkin söylediklerini ele alır. Ona göre, üretimin koşulu üretim koşullarının
"yeniden üretimi"dir. Althusser, Marx'ın, bir toplumun üretimde bulunurken, üretim
koşullarını yeniden üretmezse, "hayatını bir yıl bile sürdüremeyeceğini bir çocuğun bile
bileceği" düşüncesinden hareket eder. Üretimin maddi koşullarının yeniden üretimi, "üretici
güçler" ve "üretim ilişkileri" ile ilgilidir. "Üretici güçler", "üretim araçları" ve "emek gücünün
yeniden üretimi" olarak ikiye ayrılmaktadır.1 Althusser, yapıtında üretim ilişkilerinin yeniden
üretimi üzerinde geniş olarak durur.
Marx, her toplum yapısını belirleyen iki "düzey"in olduğunu düşünür: "Altyapı ve üstyapı".
Bu yapıyı Althusser bir bina örneği ile açıklar: "Herkes tüm toplumların yapısının üzerine
üstyapının iki katının yükseldiği bir temeli (altyapı) olan bir bina olarak tasarlanmasının kolay
bir mecaz, mekâna ilişkin bir mecaz olduğunu kolaylıkla kabul edebilir: Bu bir topiktir. Her
mecaz gibi bu mecaz da, bir şeyi gösterir, bir şeyle ilgili bir fikir verir. Bu fikir, temele
dayanmasalardı üst katların tek başlarına havada duramayacakları" şeklinde ortaya çıkmıştır.
Althusser "altyapı"nın ekonomik temel, üst yapının da iki "düzey" olan hukuk, devlet ve
ideoloji olduğunu vurgular. Bina mecazında olduğu gibi ekonomik temel "son kertede"
belirleyicidir. Ekonomik temel, "son kerte"de katları (üstyapıyı) belirlemektedir. Althusser, bu
mecazı yadsımaz, ama üstyapının doğasını "yeniden üretimden kalkarak" düşünmek
istemektedir.2
Althusser, ideolojinin dışında olup bitermiş gibi görünen her şeyin aslında ideolojinin içinde
olup bittiğini, ideolojinin dışında olduklarını sananların, ideolojinin içinde olduklarını belirtir.
İdeoloji asla ben ideolojiğim demez. Ancak devletin ideolojik aygıtları ile çevrilmiş olmasına
ve ideolojinin içinde bulunmasına karşın, Althusser'e göre özne kendisini ideoloji içerisinde
özgür ve bağımsız eyleyen olarak kurabilmektedir. İdeolojinin dışında olmanın tek yolu
bilimde olmaktır. Althusser, yanlış bilinci ideolojiyle, doğru bilinci ise bilimle
özdeşleştirmiştir. Felsefenin yapısında bulunan yanılsamalara karşı pozitif bilimi ortaya
koymuştur.3
Althusser'e göre ideoloji konusunda Marx'tan çıkarılabilecek bir teorinin esası, devlet
aygıtının işleyişi ve işlevleri karşısında, yani devletin ideolojik aygıtları karşısında sınıf
mücadelesinin önceliğini kabul etmektir.4 Karmaşık bir sistem olan devletin ideolojik
aygıtlarının sistemi içinde varolan egemen ideoloji, çok uzun süren, sert bir sınıf
mücadelesinin sonucudur. Bu sınıf mücadelesi boyunca burjuvazi, kendi amaçlarına ancak
hem eski aygıtlarda kendini sürdüren eski egemen ideoloji ile mücadele ederek, hem de kendi

Althusser, L., İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İthaki Yayınları, İstanbul, 2003, s. 17-24.
Althusser, a.g.e., s. 25.
3
A.g.e., s. 104.
4
A.g.e., s. 15.
1
2

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1220

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

örgütlenme ve mücadele biçimlerini arayan yeni sömürülen sınıfın ideolojisi ile mücadele
ederek ulaşabilecektir.5
Devletin ideolojik aygıtları devletin (baskı) aygıtıyla aynı şey değildir. Hükümet, yönetim,
ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler devletin baskı aygıtlarıdır. "Baskı" kelimesi devlet
aygıtının "zor kullandığını" belirten bir kelimedir. Althusser, devletin ideolojik aygıtları
olarak şunları belirtiyor: Din (değişik kiliseler sistemi) , öğretim (özel ve devlet okulları), aile,
hukuk, siyasal sistem (partiler), sendika, haberleşme (basın, radyo-televizyon),
kültür(edebiyat, güzel sanatlar, spor).6
Althusser, devletin ideolojik aygıtları ile devletin baskı aygıtlarını birbirinden ayırmıştır. Ona
göre, devletin baskı aygıtı tek, devletin ideolojik aygıtları ise çoktur. Yaptığı diğer ayrım,
devletin baskı aygıtının tümüyle kamu alanında yer almasına karşın devletin ideolojik
aygıtlarının en büyük bölümünün özel alanda bulunmasıdır. Bu iki kavramı birbirinden ayıran
asıl fark devletin baskı aygıtı "zor kullanarak" işlemesi, devletin ideolojik aygıtlarının ise
"ideoloji kullanarak" işlemesidir. Devletin baskı aygıtında "fizikî" baskıya öncelik verilirken,
ideoloji ikincil bir işleve sahiptir. Devletin ideolojik aygıtlarında ise, ideolojiye öncelik
verilirken, baskı ikincil bir işleve sahiptir.7
DİA'lar içerisinde "egemen ideoloji"nin varlığı DİA'ların aynı zamanda sınıf mücadelesinin
alanları olduğunu gösterir. Bu özellikleri ile bünyelerinde farklı sınıfların ideolojilerini de
barındırırlar. DİA'lar, baskı aygıtından farklı olarak eski egemen sınıflar ile sömürülen
sınıfların görüşlerinin daha rahat seslendirilebildiği bir yapı sergiler. Bu şekilde, "ideoloji"yle
işleyen DİA'lar, sınıf mücadelesinin önemli bir sahası olarak belirmektedir. Bunun yanında,
sınıf mücadelesinin kökünün "ideolojinin dışında bir yerde, alt-yapıda, sömürü ilişkileri olan
ve sınıf ilişkilerinin temelini oluşturan üretim ilişkilerinde"8 olduğu düşünülürse, DİA'ların
işlevinin ne olduğu daha net olarak belirmeye başlar. Bu işlev, "üretim ilişkilerinin yenidenüretimi"dir:
Althusser'e göre, devlet ideolojisi, egemen sınıfın ideolojisi olması bakımından "egemen
ideoloji" olarak kabul edilmektedir. Buna göre egemen ideolojinin hedefi, egemen sınıfların
sömürdüğü sınıfların sömürü koşullarını, öncelikle de bu sömürünün cereyan ettiği üretim
ilişkilerinin yeniden-üretimini sağlamaktır. Çünkü bu üretim ilişkileri ele alınan sınıfın
toplumsal formasyonunun sömürü koşullarıdır."9
Althusser "yeniden üretim" kavramından yola çıkarak bilinçlerin yeniden üretilmesi
bakımından ideoloji kavramını açıklamaya çalışmaktadır. "Devletin ideolojik aygıtları"
şeklinde bir sınıflandırmaya gitmekte ve hangi kurumun ne şekilde yeniden üretime
katıldığını açıklamaya çalışmaktadır. Üretim ilişkilerinin yeniden üretimi nasıl sağlanır
sorusuna Louis Althusser'in verdiği yanıt oldukça nettir: "çok büyük ölçüde, hukuki-siyasal

5

A.g.e., s. 16.
A.g.e., s. 33-34.
A.g.e., s. 34-35
8
A.g.e., s. 68.
9
Althusser, L., Yeniden Üretim Üzerine, İthaki Yayınları, İstanbul, 2005, s. 112.
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ve ideolojik üst-yapı yoluyla sağlanır."10 Bununla birlikte, şu çok basit önerme ileri
sürülebilir: "bir üretim tarzı üretim ilişkilerinin yeniden-üretiminin belirleyici bir rol oynadığı
üretim koşullarının yeniden sağlandığı ölçüde ancak varlığını sürdürür."11
Üretim ilişkileri anlamında kapitalist ideoloji, işçileri kandırmak konusunda oldukça
başarılıdır. Bu başarıyı ona kazandıran ideoloji aygıtlardır. Althusser'e göre: "Üretim-sömürü,
burjuva 'çalışma' ideolojisi ile işler. Bunun etkilerine ilk önce işçiler maruz kalır, çünkü bu
kapitalist sınıf mücadelesinin bir ideolojisidir. 'İşçileri çalıştıran' bu ideoloji esas olarak hem
yanılsama hem de düzenbazlık anlamına gelen, ama işçi sınıfı tarafından mücadelesi
verilmediği sürece 'başarılı olan' şu öğeleri içerir: 1) Emeğin değeri ödenir şeklindeki burjuva
hukuku yansıması. 2)Çalışma sözleşmesine uyma ve dolayısıyla işletme içi düzenlenen
kurallarına uyma gereğine denk düşen hukuki-ahlaki ideoloji. 3) İş bölümünde farklı
görevlerin olması ve buralarda görev yapacak kişiler olması gerektiğini ileri süren ekonomist
teknisist ideoloji. Bu ideoloji işçileri çalıştırmaya baskıdan daha fazla katkıda bulunur."12
"Yeniden-üretim"in bakış açısından söylenirse, "devlet iktidarının, devlet aygıtlarında
uygulanmasıyla, yani bir yandan DİA'larda, öbür yandan Devletin (Baskı) Aygıtında
uygulanmasıyla"13 üretim ilişkilerinin yeniden-üretimi sağlanır. Ancak üretim ilişkilerinin
yeniden-üretimini büyük ölçüde sağlayan DİA'ların işleyişidir. "Devlet (Baskı) Aygıtının rolü,
son kertede sömürü ilişkileri olan üretim ilişkilerinin yeniden-üretiminin siyasal koşullarını,
baskı aygıtı olarak, özünde zor (fiziksel ya da değil) kullanarak sağlamaktan ibarettir."14 Bu
durumun gerçekleşmesi adına egemen ideolojinin kendisine hizmet eden en önemli unsurların
başında kitle iletişim araçları gelmektedir.
Kitle İletişim Araçlarının İdeolojik İşlevleri
İnsanın haber alma isteği ve bilgiye olan merakı kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışında
temel bir neden olarak ifade edilebilmektedir. Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı, haber
alma ve bilgi edinme isteğiyle başlamış olsa da, ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri unsurlar
gelişiminde etkili olmuştur. Kitle iletişim araçları mesaj ve bilgilerin saklanması, uzaktan
iletilmesi ve kültürel, siyasi pratiklerin güncelleştirilmesi yönünde üç temel işlevi tamamen ya
da kısmen yerine getirme olanağını sağlayan bütün iletişim sistemlerini kapsamaktadır. 15
Kitle iletişim araçlarının en temel özelliği, gündemi belirleyerek toplumu etkilemek ve
yönlendirmek ve buna bağlı olarak güç sahibi olma isteğidir. Bu nedenle kitle iletişim araçları
gündemi takip eder, istediği konuları seçerek topluma sunar. Böylece güç sahibi olanları
kayırıp, rakiplerini engelleyebilir, insanları etkileyip inandırabilir, statü sağlayabilir ve
istediği grupların oluşmasını sağlayabilir.16

Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s. 173.
Althusser, Yeniden-Üretim Üzerine, s. 149.
12
Althusser, a.g.e., s. 72.
13
Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s. 69.
14
Althusser, a.g.e., s. 70.
15
Barbier, F. ve Lavenir, C., Diderot'dan İnternete Medya Tarihi, Okyanus Yayınları, İstanbul, 2001, s. 7.
16
Anık, C., Siyasal İkna, Vadi Yayınları, 2000, s. 70.
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Kitle iletişim araçları küresel bir kültürün mitolojilerini üretmekte ve dolaşıma sokmaktadır.
Kitle iletişim araçları genel sisteme uygun düşecek yeni mitler üretilmesinde ya da var
olanların yeni bir imajla kitlelere yeniden sunulmasında aracı olmaktadırlar. 1980'li yıllar
hayatın bütün öğelerini bir 'meta' haline getirmek suretiyle yeni bir tüketim olgusunu ortaya
çıkarmıştır. Bu durum, Bruce Brown'un "manipüle edilmiş bürokratik tüketim toplumu"
olarak adlandırmış olduğu durumdur. Kitlelere tüketerek farklılaşma bilinci aşılanmakta ve
ürünlerin seçimi bir yaşam tarzı haline getirilmektedir. Bireysel kimlikler, kitle iletişim
araçları ile medyada inşa edilmektedir. Böylelikle medya, tüketim ilişkilerini belirleyen en
temel yaratıcı haline gelmiştir. Günümüz medyası, 'birey'i inşa etmekte, güçlü bir kimliği
oluşturmaksızın bireylerin kendilerini tüketim kültürü ile çevreledikleri bir sosyal dünya
yaratmaktadır. Birey, tüketim kültürüyle yabancılaşmanın ötesinde bir parçalanma sürecine
girmektedir".17
Günümüzde yeni medya, ideolojinin önemli taşıyıcılarından biridir. Althusser, ideolojide,
yeni medya üzerine araştırma yapmamasına rağmen, Althusser'in ideoloji teorisini
günümüzde yeni medya ile ilişkilendirmek mümkündür. Althusser'e göre ideolojinin
taşıyıcıları olan ayinler, dini törenler, toplantılar, kitle iletişim araçları, kitaplar, gazeteler,
filmler, televizyon programları, radyolar vb. süreklidir. İdeoloji bu taşıyıcılarla birlikte vardır
ve ideoloji onların pratiği içerisindedir. Gelenekler, görenekler, din ve öteki toplumsal
alışkanlıklar, kitle iletişim araçları yaşadığı sürece ideolojiler de yaşamaktadır.18 Kitle iletişim
araçları genel olarak bireylerle iletişimi ve bilginin dağıtımını mümkün kılarak ideolojiyi
yaşatmaktadır. Günümüzde iletişimin ve bilginin en hızlı yayıldığı mecralardan olan yeni
medya bu bağlamda ideolojik düzenin önemli bir taşıyıcısı olmaktadır.
McLuhan'ın "Araç mesajdır" görüşüne göre, kitle iletişim araçları sosyal etki yaratmada
kayda değer bir şekilde etkilidir. McLuhan'a göre, bu etki kişilere bir takım değerler katarak
onu geliştirmesi ve yeni kültürel değerlere adapte olması ile gerçekleşmektedir. McLuhan'ın,
"Küresel Köy" kuramına göre, elektronik medyanın, gelecekte ileri teknolojiye geçmesi ve
toplumlar arasında sınırların kalkmasıyla, dünyanın her köşesinde teknolojiyi kullanan herkes,
coğrafi sınırlar ve sınırlamalar olmaksızın diledikleri kişiyle iletişim kurabilecek,
haberleşebilecek ve paylaşımda bulunabilecektir.19 Günümüzde McLuhan'ın da öne sürdüğü
gibi hiçbir coğrafi sınır tanımadan basit ve hızlı bir şekilde iletişim kurmak mümkündür. Bu
iletişim biçimi sadece iletişimsel olarak değil kültürel olarak da yayılmayı sağlamıştır. Haber
içerikleri, yeni medya ile sınırsız bir şekilde yayılabilmektedir. İdeolojinin, yeni medya
üzerinden üretimine bakılırsa, yeni medyada haberin üretimi radyo ve televizyon gibi diğer
kitle iletişim araçlarında üretilenlerden daha çeşitli durumdadır. Yeni medya iletişimde bir
devir olarak sayılmanın ötesinde yeni bir kültürel, siyasal ve ekonomik alandır.

Konyar, H., "Tüketim Kültürünün Belirlediği Yeni Toplumsal Kimlikler", Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı: 6, s. 29-30 (ss. 19-33.)
Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s. 58.
19
Sucu, İ., "Althusser'in Gözünden İdeoloji ve İdeolojinin Bir Taşıyıcısı Olarak Yeni Medya, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Akademik Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2012, s. 36.
17
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Demokratik toplumlarda medyanın üstlendiği işlevler, UNESCO Komisyonunca hazırlanan
ve kısaca "MacBride Raporu" olarak bilinen "Many Voices, One World" adlı raporda şu
şekilde sıralanmıştır:20
1- Bilgi Verme (Enformasyon): Bireysel toplumsal ve uluslararası durumları anlamaya
gereken ölçüde haber, bilgi ve görüşleri toplayıp, uygun tartışma ortamına sunmak
2- Toplumsallaştırma (Sosyalizasyon): Bireylerin toplum yaşamına etkin olarak katılmalarını
sağlamak üzere ortak bilgi ve düşüncelerin oluşumuna yardımcı olmak,
3- Güdüleme (Motivasyon): Bireysel isteklerle birlikte toplumun kısa ve uzun dönemli
hedeflerini ilerletmek, toplumsal hedefler için bireyleri ortak eylemler için harekete geçirmek,
uyarmak,
4- Tartışma: Halkı ilgilendiren bölgesel, ulusal ve uluslar arası sorunları aydınlatmak üzere
gerekli bilgiyi sunarak tartışma ortamı sağlamak,
5- Eğitim: Günlük yaşamda kullanılabilecek becerileri ve entelektüel gelişimi sağlayacak
bilgileri aktarmak,
6- Kültürel Gelişme: Yaratma gücünü ve estetik gereksinimleri uyanık tutarak kültürel ve
sanatsal çalışmaları desteklemek,
7- Eğlence: Kişisel ve kollektif yaratıcılığa yönelik drama, dans, edebiyat ve spor olaylarını
yaymak,
8- Katılma: Bireylere, gruplara ve ülkelere birbirlerinin görüş açılarını ve isteklerini
tanımalarına yardımcı olacak çeşitli mesajları iletmek.
Siyasi sistemi algılanabilir bir şekle indirgemek ve siyasi biçimlemeyi sağlamakla yükümlü
olan kitle iletişim araçlarının siyasal işlevleri konuyu oluşturma, temsil etme, siyasal
toplumsallaşma, eleştiri ve denetim işlevleri şeklinde bir gruplandırmaya tabii
tutulabilmektedir.21 Demokratik bir düzende kitle iletişim araçlarının ana işlevi, kamuoyunun
oluşturulmasıdır.
Kitle iletişim araçları, siyasal işlevleri doğrultusunda, siyasi gündem oluşturma, siyasi aday ve
siyasi partilere yönelik halkın bilinçlenmesi konusunda ve halkın algılamalarını oluşturmada
önemli bir rol oynar. Kitle iletişim araçlarının toplumdaki mevcut görüş ve fikirleri aktarıcı ve
çevirmeni olarak aynı zamanda cevaplamasıyla temsil işlevini yerine getirmektedir. Aynı
zamanda kitle iletişim araçları eleştiri ve denetim kontrol işlevini de böylelikle yerine
getirebilmektedir. Böylece, kitle iletişim araçları için yasama, yürütme ve yargı güçlerinden
sonra döndürücü güç olma imkanı ortaya çıkmıştır.22

Türkoğlu, N., İletişim Bilimlerinden Kültürel çalışmalara Toplumsal İletişim Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, Babil Yayınları, İstanbul,
2004, s. 127.
21
Gökçe, O., İletişim Bilimlerine Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, s. 174.
22
Uztuğ, F., Siyasal İletişim Yönetimi, MediaCat Kitapları, İstanbul, 2004, s. 266.
20
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İdeolojinin yayılması konusuna gelirsek, Althusser bunu derinlemesine ele almış ve Devletin
İdeolojik Aygıtları sınıflandırmasında açıklamıştır. "Yönetici sınıf ideolojiyi aktaran ve
toplum içinde yayan temel araçları kontrol ettiği için, işçi sınıfının kendi ikincil konumunu
‘doğal’ ve dolayısıyla haklı görmesini sağlayabilir. Bu ideolojik araçlar içinde eğitim sistemi,
siyasal sistem, hukuk sistemi ve medya ile yayımcılık yer almaktadır." İktidar için uzun
vadede eğitim kısa vadede medya ideolojik şekillendirme için kullanılmaktadır.23
Üretim ilişkileri her anlamda altyapısal olarak belirleyicidir ve üst-yapıyı şekillendirmektedir.
Bu anlamda "üretimi biçimlendiren ekonomik belirleyicilere dikkatle eğilmeyen, medyanın
işleyiş tarzını ideolojik aygıtlar olarak inceleyen toplumbilimsel analizler yetersiz ve
tarafgirdir."24 Medya ve ideoloji ilişkisini ele alırken ideolojilerin ekonomik belirleyenlerini
ele almak bu açıdan önemlidir. Yani kapitalist üretim ilişkileri içinde ideolojiyi belirleyen,
kapitalist unsurlar ve devleti oluşturan diğer unsurlardır.
Üretim ilişkileri anlamında kapitalist ideoloji, işçileri kandırmak konusunda oldukça
başarılıdır. Bu başarıyı ona kazandıran ideolojik aygıtlardır. Althusser'e göre: "Üretimsömürü, burjuva 'çalışma' ideolojisi ile işler. Bunun etkilerine ilk önce işçiler maruz kalır,
çünkü bu kapitalist sınıf mücadelesinin bir ideolojisidir. "İşçileri çalıştıran" bu ideoloji, esas
olarak hem yanılsama hem de düzenbazlık anlamına gelen, ama işçi sınıfı tarafından
mücadelesi verilmediği sürece 'başarılı olan' şu öğeleri içerir: 1) "Emeğin değeri ödenir"
şeklindeki burjuva hukuku yansıması. 2) "Çalışma sözleşmesine uyma ve dolayısıyla işletme
içi düzenlenen kurallarına uyma" gereğine denk düşen hukuki-ahlaki ideoloji. 3) "İş
bölümünde farklı görevlerin olması ve buralarda görev yapacak kişiler olması gerektiği"
görüşünü ileri süren ekonomist teknisist ideoloji. İdeoloji, işçileri çalıştırmaya, baskıdan daha
fazla katkıda bulunur."25
Bazı noktalarda çok dar gibi görünse de Althusser’in formülasyonu medya açısından
yeterlidir. Althusser, fikri olan ve maddi olan arasındaki ayrımın ötesine geçerek, fikri olanın
maddi olanın içinde gerçekleştiğini belirtir. Althusser ideolojiyi maddi bir varoluşa sahip
kılmak ister ve onu bilincin alanına iterek maddi etkililiğini yok etmek isteyenlere karşı
ideolojinin nasıl maddi pratiklerde üretildiğini, dahası ideolojinin bizatihi bu maddi pratikler
olduğunu belirtir. Bu maddi pratikler, insanların yaşamlarında birçok şekilde karşılarına
çıkmaktadır. Althusser, bu maddi pratiklerle ideoloji arasındaki ilişkiyi Pascal’ın şu sözleriyle
açıklar: "Diz çöküp, dudaklarınızı dua ederek kıpırdatın, inanacaksınız."26
Kitle iletişim araçları, bir bilgi alış-veriş aracı olarak görülmektedir ve buna bağlı olarak
'bilgi-güç' ilişkisi önemli bir etken haline gelmektedir. Ancak kapitalist ülkelerde medya
kapitalistlerin hizmetindedir ve bilgi, gerçekleri değil, gerçek olarak görülmesi gerekenleri
değerlendirmek için kullanılan bir kavram haline dönüşmüştür. Bu anlamda "bilgi" gerçekliği
değil, görünmesi gereken "gerçekliği" yani yalanları doğru haline getiren bilgi haline
Fiske, J., İletilşim Çalışmalarına Giriş, Ark Yayınları, Ankara, 1996, s. 213.
Golding, P. ve Graham, M., "İdeoloji ve Kitle İletişim Araçları: Belirlenim Sorunu", Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji (iç), (Der: L.
Yaylagül, N. Korkmaz), Dipnot Yayınları, Ankara, 2008, s. 23.(ss. 23-58.)
25
Althusser, Yeniden Üretim Üzerine, s. 72.
26
Yılmaz, Z., "Althusser'in Bilim, İdeoloji, Düzeyler Teorisinin Açmazları", Praksis, Ankara, Güz 2001, s. 62.
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gelmektedir. Bu bilgi, kitle iletişim araçları vasıtasıyla, topluma dağıtılmaktadır. Kitle iletişim
araçları vasıtasıyla elde edilen bilgiler, toplumun üst yapısının yani üretim ilişkilerini
dolaysız, eleştirel olmayan bir biçimde yansıtan ideolojinin bize verdiği bilgidir. Dolayısıyla,
doğru olmayan, nesnel olmayan bilgidir. Toplumun çoğunluğunca paylaşılması bakımından
bir anlamda nesnel, ama aslında o toplumun genel bakış açısının dışındaki gerçekliği
yansıtamayan bilgi çeşididir.27 Bu çeşit bir bilgi toplumu yönlendirmek amacıyla
kullanılmaktadır. Böylece, sorunlar gizlenmekte ya da sorun olmayan şeyler sorun olarak
gösterilmektedir. Kapitalist üretim ilişkileri bu anlamda hem ekonomik anlamda hem
ideolojik olarak egemen olduğu tüm alanlarda sömürüyü hedeflemektedir.
Medya bu bağlamda kendi meşruluğunu kabul ettirdiği gibi sınıfsal farklılıkların
gizlenmesinde ve ezilenlerin ezildikleri bilincinden uzakta toplumsal birliktelik içinde
yaşamasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Althusser ideolojiyi ele alırken yanlış bilinç
olarak ele almaz aksine bunu toplumsal ilişkiler bağlamında çözümlemeye çalışır. "İdeoloji,
insanlar ile onların dünyası arasında yaşanan ilişkidir. Ya da bu bilinçsiz ilişkinin yansıtılmış
bir biçimidir. Sözgelimi, bir felsefedir. Kaynaşmış ve mantıksız olabileceği için yanlışlığı ile
değil, üzerinde toplumsalın baskın olması ile bilimden ayrılır." Egemen ideolojinin, kapitali
elinde tutan azınlığın elinde bulunduğu kapitalist sistemde çoğunluğu oluşturan işçi sınıfı ve
ona sunulan (yutturulan) gerçeklerle asıl gerçeklik oldukça farklıdır; bu yüzden ideoloji
bilimsel değil mantıksızdır ve gönüllü bir şekilde tüm sınıflar tarafından kabul edildiği için ise
topluma genel anlamda egemen haldedir.28
Althusser "yeniden üretim" kavramından yola çıkarak bilinçlerin yeniden üretilmesi
bakımından ideoloji kavramını açıklamaya çalışmaktadır. "Devletin ideolojik aygıtları"
şeklinde bir sınıflandırma yapmış ve hangi kurumun ne şekilde yeniden üretime katıldığını
açıklamaya çalışmaktadır. Üretim ilişkilerinin yeniden üretimi nasıl sağlanır? sorusuna Louis
Althusser'in verdiği yanıt oldukça nettir: "Yerlemin (alt-yapı, üst-yapı) diliyle söylersek: çok
büyük ölçüde, hukuki-siyasal ve ideolojik üst-yapı yoluyla sağlanır."29 Bununla birlikte, şu
çok basit önerme ileri sürülebilir: "bir üretim tarzı üretim ilişkilerinin yeniden-üretiminin
belirleyici bir rol oynadığı üretim koşullarının yeniden sağlandığı ölçüde ancak varlığını
sürdürür."30

SONUÇ
İdeoloji kavramı bireylerin bakış açılarını etkilemede önemli bir role sahiptir. İdeoloji
gerçekliğin temsilini dönüştürmektedir. İdeoloji, bireylerin dünyaya çerçevesiz bir pencereden
bakmasını engellemektedir. Her türlü faaliyet, davranış ve düşünce sistemleri ideolojik
Althusser, L., Lenin ve Felsefe, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 19.
Althusser, L., Kapital'i Okumak, Belge Yayınları, İstanbul, 1995, s. 280.
29
Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s. 173.
30
Althusser, Yeniden Üretim Üzerine, s. 112.
27
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düzenin belirlediği ölçüde sürdürülmektedir. İdeoloji, ekonomik yapıyla ilişkilidir ve maddi
yanı vardır. Ancak günümüzde yeni medyanın sağladığı sınırsız haberleşme nedeniyle yalnız
maddi değil manevi çıkarlar da söz konusu olmuştur.
Yeni medya ideolojinin önemli taşıyıcılarından biridir. Bu sebeple de ideolojik düzen
oluşturulan tüm haberlerin içine fark ettirilmeden sızdırılmaktadır. Yeni medya haberi zaman
ve mekan farkı gözetmeden sınırsızca ulaştırırken ideolojinin de yayılma hızını arttırmaktadır.
İdeolojinin tarihi olmadığı gibi yeni medyada da ideolojinin tarihi hiçbir zaman son
bulmayacaktır, çünkü ideoloji vazgeçilemezdir. Bu durum habere tarafsızca yaklaşmayı
engellemeye devam edecektir. Bu bağlamda Althusser'in ideoloji kuramının ana kaynaklarının
günümüzde yerini bulduğu görülmektedir.
Medya bir ideolojik aygıt olarak iktidarın ideolojik mücadele alanlarından en önemlisidir.
Çünkü her gün değişen gündem ve buna uygun ideolojik tepki ve değerlendirmeler 'yanlış'
yorumlara meydan vermeden istenilen kalıba sokularak topluma verilmeli ve düşüncesi
istenen şekle girmeli, tepkileri bu yönde olmalıdır. "Medyanın önemli bölümünün ve diğer
ideolojik kurumların genel olarak mevcut iktidarın algılamaları ve çıkarlarını yansıtması,
tartışmaya gerek görülmeyen varsayımlar temelinde doğal beklentidir."31 Medya toplumu tek
tipleştirmeye ve tepkisizleştirmeye çalışmakta ve çok büyük oranda başarılı olmaktadır.
Marx'ın kuramını geliştirerek ideoloji kavramını ortaya koyan Althusser'e göre, toplumsal üst
yapının iki farklı ve bağlantılı kurumu olan devletin baskı aygıtları ve devletin ideolojik
aygıtları, verili bir toplumun üretim biçimlerinin kendisini sürdürmesi için gereken koşulların
yeniden üretilmesi ve öznenin genel ideoloji çerçevesinde kurulması ile ilgili bir işlev
görmektedirler. Devletin ideolojik aygıtları, ideoloji çerçevesinde bireyin özne olarak
kurulmasına yardım ederken, ideolojiyi somutlaştırır ve ona maddi var oluş kazandırırlar.
Althusser, tüm DİA'ların ne kadar farklılık gösterirlerse göstersinler aynı hedefe doğru yani
üretim ilişkilerinin "yeniden-üretimi"ne yöneldiklerini belirtir. Her biri bu hedefe kendi
yöntemiyle ulaşır. "Siyasal DİA", bireyleri devletin siyasal ideolojisine bağlarken, "sendikal
DİA" bireyleri devletin ekonomik yapısına göre dönüştürür. Ancak bunlar arasındaki uyumu
sağlayan en önemli belirleyen olarak devlet aygıtına egemen olan sınıfın ideolojisi yani
"egemen ideoloji" olduğu32 yine unutulmamalıdır.
Egemen sınıfın ideolojisi altında tüm çeşitliliğe ve çelişkilere karşın bir birliğe sahiptirler.
Dolayısıyla egemen sınıf sadece devletin baskı aygıtında değil, aynı zamanda devletin
ideolojik aygıtlarında da egemen konumdadır. Althusser'e göre, hiçbir sınıf devletin ideolojik
aygıtları içinde ve üstünde kendi hegemonyasını uygulamadan devlet iktidarını kalıcı olarak
elinde tutamaz. Her biri kendine özgü yolda aynı amaca hizmet eden Devletin İdeolojik
Aygıtlarının hedefi, egemen ideolojinin yeniden üretilmesidir. Siyasal DİA bireyleri devletin
siyasal ideolojisine uyumlu kılarken, İletişim DİA'sı da egemen ideolojiyi yurttaşlara taşır.33

Chomsky, N., Medya Gerçeği, Tümzamanlar Yayıncılık, İstanbul, 1993, s. 23.
Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s. 71.
33
A.g.e., s. 169.
31
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ÇAPAKÇUR VADİSİ (BİNGÖL) FLORASINDA TESBİT EDİLEN ÖNEMLİ
VARYASYONLAR
Prof. Dr. Lütfi BEHÇET
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, lbehcet2000@yahoo.com
Arş. Gör. Yakup YAPAR
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, yyapar25@gmail.com
ÖZET
Bu çalışma; Bingöl il sınırları içindeki Çapakçur vadisi florasını belirleme çalışmaları
esnasında, bazı bitki taksonlarının Türkiye florasında verilmiş olan tanımlarından farklılık
gösteren değişiklikler (varyasyon) üzerinde durulmuştur. Çalışmada 18 familyaya ait 53
taksonun mevcut Türkiye florası ciltlerinde verilen tanımlarından farklı varyasyonları veya
bilinmeyen- verilmeyen özellikleri sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: varyasyon, flora, Çapakçur vadisi, Bingöl
APSTRACT
This study focuses on variations of certain plant taxa from the definitions provided in Turkey
flora determined during studies carried out for determining the flora of the Çapakçur valley
located inside the Bingöl province borders. In this study, variations from the definitions
provided in Turkey flora volumes or unknown-unspecified characteristics for 53 taxa from 18
families were presented.
Key words: variation, flora, Çapakçur valley, Bingöl.
GİRİŞ
Canlılar, ekolojik faktörlere karşı farklı aralıklarda tölerans gösterirler. Türlerin tölerans
aralığı bazı faktörler için dar iken; bazı faktörlere karşı geniştir. Bu tolerans aralığının dar
veya geniş oluşuna göre bitkilerin yeryüzünde lokalizasyonu gerçekleşir. Bazı bitki türleri
çok sınırlı bir coğrafyada gelişebilirlerken; bazı türler sahip oldukları geniş tölerans aralığı
dolayısı ile çok daha geniş coğrafyalarda yayılışa sahiptirler. Özellikle geniş töleranslı türlerin
geliştikleri farklı habitatlardaki ekolojik faktörlerin değişkenliği; o bitkide bazen çok çeşitli
varyasyonların (tüy örtüsünde, boyutlarında, morfolojik yapı özelliklerinde, ürünün miktar ve
kalitesinde, otsu veya odunsu yapı kazanmasında vs.) ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Kültürü yapılan bitkiler için verimliliği etkileyen faktörler olarak değerlendirilen bu
değişkenlik durumu; yabani bitkiler için de benzer sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.
Ülke floraları, daha çok yabani bitki taksonlarının teşhis, deskripsiyon (tanıtıcı özellikler),
ayırt edici anahtarların en az eksikle hazırlanması ve yayılış alanlarını ortaya koymak maksadı
ile hazırlanan çalışmalardır. Bu floralar hazırlanırken eldeki mevcut veri ve materyal dikkate
alınarak yukarıda belirtilen tanıtıcı özellikler flora kitaplarına yansıtılır. Fakat bazen bir
taksonla ilgili floralarda yer alan bu tanıtıcı özellikler, o taksonun tabiattaki gerçek durumunu
yansıtmaktan uzak olduğu görülebilmektedir. Mesela bazı ülkelerin flora kitaplarında
(Türkive florası de dahil) bitkide brakte ve brakteollerin bulunup bulunmaması, nodların
şişkin olup olmaması veya çiçek rengi gibi bazı özellikler cins ve türlerin ayırım
anahtarlarında yer almaktadır. Böylesi eksiklerle hazırlanan floralardaki anahtar ve tanımlar
teşhisle uğraşanları zor durumda bırakmaktadır. Flora kitaplarındaki bu yetersiz tanımlayıcı
durumlar, bazı botanikçilerce (ekoloji ile ilgisi yetersiz oluşundan dolayı) varyasyon olarak
değerlendirilmesi gereken bu değişkenliğe sahip örnekleri yeni bir takson olarak
yayımlayabilmektedir. Çeşitli cins ve türe ait çok sayıda sinonimin bulunmasının en önemli
sebebi bu durumlardır.
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Türkiye üç faklı fitocoğrafik bölgenin kesişim noktası, farklı iklim tiplerinin hakim olması ve
faklı habitatlara sahip olması ile bitki çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Farklı
habitatların oluşmasında hiç şüphesiz ekolojik faktörlerin etkisi büyüktür. Ekolojik
faktörlerden başta iklim olmak üzere; topoğrafya ve edafik faktörlerin habitat değişimlerinde
etkisi fazladır. Farklı habitatların bulunduğu alanlar özellikle flora ve fauna açısından zengin
sahalardır. Ekolojinin sebep olduğu bu çeşitlilik bazen aynı türün bireyleri arasında da çeşitli
varyasyonlara sebep olmaktadır (Behçet ve Ünal, 2001)
Bu çalışmamızda; Bingöl il sınırları içindeki Çapakçur vadisinin florasını tespit çalışmaları
esnasında çeşitli taksonlarda belirlenen (Türkiye florasından veya bazı türler için komşu ülke
floralarındaki tanımlarından da farklı) varyasyonlar verilmiştir. Bingöl il merkezinden
başlayıp Elazığ il sınırına kadar devam eden Çapakçur vadisinin deniz seviyesinden
yüksekliği 1050 m’ den başlayıp 2400 m’lere kadar çıkmaktadır (Şekil 1).
MATERYAL VE METOD
Araştırma materyalini Çapakçur vadisinden (Bingöl) toplanan ve floralardaki tanımlarından
farklılık gösteren vasküler bitki örnekleri oluşturmaktadır. Varyasyonun görüldüğü bitki
örnekleri herbaryum materyali haline getirilmiştir. Bu örneklerle ilgili teşhisi ve
değerlendirmeler başta Türkiye florası (Flora of Turkey and the East Aegean Islands) (Davis,
1965-1985; Davis et al., 1988; Güner et al., 2000) olmak üzere, komşu ülke floralarından
(Rechinger, 1965-1977; Ghahreman, 1985-2005; Tutin et al., 1964-1981; Towsend and Guest,
1966-1985; Zohary, 1966-1986; Komarov, 1933-1964) da faydalanılmıştır. Bitki listesi
alfabetik olarak verilmiştir. Lokalite bilgileri verilirken köy; mevki, habitat özelliği,
yükseklik, tarih, toplayıcı rumuzu ve numarası, endemizim (END. kısaltması ile) ve dahil
olduğu fitocoğrafik bölge sırası ile taksonun latince ismin altında yazılmıştır. Varyasyon
gösteren yapılar tablo şeklinde her bitkinin lokalitesinden sonra verilmiştir. Bitkilerin tamamı
B8 Bingöl, Çapakçur vadisinden toplandığı için (B8 Bingöl, Çapakçur vadisi) ifadeleri tekrar
tekrar yazılmamıştır.

Şekil 1. Çalışma alanının haritası
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BULGULAR
Çalışmamız sonucunda 18 familyaya ait 53 taksonun mevcut Türkiye florası ciltlerinde (bazı
taksonlar için komşu ülke floralarından farklı) verilen tanımlarından farklı varyasyonları
ortaya konulmuştur. Varyasyon belirlenen bu taksonlar aşağıda verilmiştir;
1. APIACEAE
1. Grammosciadium daucoides DC.
Alıncak köyüne 1-2 km kala, step yamaçlar, 1430-1450 m, 06.06.2018, LY1520205, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Üst yapraklar
2 pinnat
1 pinnat
Ray sayısı
24’e kadar çıkabiliyor
6-12
Brakte sayısı
11
5-7
Brakteol sayısı
7-8
6
Meyva boyutları
20x2-2,5 mm
8-12x1 mm
2. Oenanthe sophie Schischk.
Yelesen köyü yayla yolu, 2-3.km, çayır, 1925 m, 23.06.2018, LY15416
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Ray uzunluğu
8 cm’ye varıyor
5,5 cm’ye varıyor
Yaprak uzunluğu
60 cm’ye varıyor
50 cm’ye varıyor
3. Pimpinella peregrina L.
Yelesen köyü cami çevresi, dere kenarı, 1730 m, 02.07.2018, LY15719
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki boyu
120 cm’ye varıyor
50-100 cm
Petal tüy drumu
tüylü
tüysüz
4. Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila (Schischk.) Tutin
Alıncak-Aşağıköy arası, orman açıkları, 1350 m, 08.07.2018, LY15743
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki boyu
80 cm’ye varıyor
60 cm’ye varıyor
5. Pimpinella tragium Vill. subsp. pseudotragium Matthews
Şaban köyü yaylası güneydoğusu, kayalık, 2360 m, 18.07.2018, LY15926, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
İran florası
Brakte
0-5 adet
yok
0-1
Brakteol
genellikle 2-3 (0-6)
yok
0-5
Yaprak segment uzunluğu
15-40 mm
(20-)30-60 mm
40-50 mm
Gövde yaprakları
Şitin üzerinde parçalı yapı Şite indirgenmiş
--gösteriyor
Meyve ölçüsü
1,7 mm’ye varıyor
2-3 mm
1,3-3,2 mm
6. Xanthogalum purpurascens Avé-Lall.
Yelesen köyü güneyi, çayır, 2058 m, 26.07.2018, LY16096a
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Rusya
florasında
Gövde kalınlığı (tabanda)
80 mm
---7-10 mm
2. APOCYNACEAE
7. Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Endl. subsp. boissieri (Kusn.) Browicz
Alıncak köyü güneybatısı, step, 1430 m, 15.07.2018, LY15879, END., Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Pedisel uzunluğu
16 mm’ye varıyor
6 mm’ye varıyor
3. ASTERACEAE
8. Arctium platylepis (Boiss. & Bal.) Sosn. ex Grossh.
Yelesen köyü güneyi, çayır, 2058 m, 26.07.2018, LY16101, Euxine element.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki boyu
180 cm
100 cm
9. Inula helenium L. subsp. pseudohelenium Grierson
Aşağıköy güneydoğusu vadi, dere kenarı, 1462 m, 05.08.2018, LY16199, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1231

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Bazal yaprak boyutları

135 (50 cm petiol) x 34 cm’ yi
40-50 (10-15 cm petiol) x 12-20
buluyor
cm
10. Inula macrocephala Boiss. & Kotschy ex Boiss.
Yelesen köyü kuzeydoğusu, güneye bakan yamaçlar,12.08.2018, ENDEMİK, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki boyu
80 cm’ye varıyor
30-60 cm
Bazal yaprak boyutları
30 x 8 cm
15-25x 3-5,5 cm
Dış fillari boyutları
3,5x11,5 cm
2-3x 0,7-1,4 cm
Ray çiçek sayısı
50’ye varıyor
c. 30
Ray çiçeğin ligula uzunluğu
c. 25 mm, belirgin bir şekilde
c. 12 mm, ----, çok az
involukrumu geçiyor, dış yüzeyi
involukrumu geçiyor.
yoğun glandular, uçta düzensiz
dişli, dişler 3 mm’ ye varıyor..
11. Leontodon asperrimus (Willd.) Endl.
Şaban köyü kuzeybatısı, step, 1500-1600 m, 30.05.2018, LY15099, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak kenarı
loblu
dişli
Yaprak genişliği
3 cm’ye varıyor
0,6-1,5 cm
12. Tragopogon dubius Scop.
Yelesen köyü batısı, 5. km, tepe yamaçları, step, 2118 m, 02.07.2018, LY 15622a
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Aken ve papus boyu
Aken boyu 45 mm’ye , pappus
aken boyu 25-35 mm, papus
boyu 33 mm’ye varıyor
boyu 15-20 mm
4. BRASSICACEAE
13. Cardamine tenera S.G.Gmel. ex C.A.Mey.
Yelesen köyü batısı, yayla yolu 3-4. km, 2050 m, 02.07.2018, LY15590, Hyrcano-Euxine. element?
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Gövde kalınlığı (tabanda)
5 mm
2-3mm
14. Erysimum crassipes Fisch. & C.A.Mey.
Yelesen köyü batısı yayla yolu 5-6. km, step, 2060 m, 02.07.2018, LY15529
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Meyve boyu
72 mm’ye varıyor
35-50 mm
Stilus uzunluğu
3 mm
Çok kısa deniyor
15. Isatis cochlearis Boiss.
Alıncak-Aşağıköy arası, orman açıkları, 1300-1400 m, 08.07.2018, LY15763, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Meyve boyu
20 mm’ye varıyor
6-12 (-15) mm
5. CAMPANULACEAE
16. Asyneuma amplexicaule (Willd.) Hand.-Mazz. subsp. amplexicaule var. amplexicaule
Alıncık köyüne 1-2 km kala kuzeye bakan kayalık yamaçlar, 1410 m, 23.06.2018, LY15450
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki boyu
160 cm’ye varıyor
40-60(-70) cm
17. Campanula sclerotricha Boiss.
Alıncak köyü güneybatısı, dere kenarı, 1405 m, 14.07.2018, LY15817, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Korolla boyu
25 mm’ye çıkıyor
15-20 mm
6. CAPRIFOLIACEAE
18. Sambucus ebulus L.
Yelesen köyü cami çevresi, nemli alan, 1805 m, 23.06.2018, LY15404, Euro-Sib. element.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak tabanı
oblik
???
Yaprak uzunluğu
c.22 cm
7-15 cm
7.

CARYOPHILLACEAE

19. Gypsophila pallida Stapf
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Yelesen köyü batısı yayla yolu 5-6. km, step, 2060 m, 02.07.2018, LY15526, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak boyu
45 mm’ye varıyor
15-30 mm
20. Minuartia mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz. subsp. kotschyana (Boiss.) McNeil
Alıncak köyü güneyi, nemli kayalık alan, 1420 m, 15.07.2018, LY15838
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Sepal boyu
1.2-1.5 mm’ye çıkıyor
1,5-4 mm
21. Silene armena Boiss. var. armena
Şaban köyü yaylası, step, 2240 m, 18.07.2018, LY15889, END.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Tüy durumu
Gövdenin üst kısmı viskit
bahsetmiyor
8. CRASSULACEAE
22. Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba
Aşağıköy güneydoğusu vadi, kayalık, 1595 m, 05.08.2018, LY16147
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Bitki boyu
140 cm’ye varıyor
Yaprak boyutları
85x80 mm’yi buluyor

Türkiye Florası
30-45 cm
40-60 x 30-40 mm,

9. DIPSACACEAE
23. Cephalaria setosa Boiss. & Hohen.
Alıncak köyü yol ayrımına 1 km kala, yol kenarı, 1400 m, 02.07.2018, LY15721, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki boyu
100 cm’ye varıyor
50 cm’ye varıyor
10. EUPHPRBIACEAE
24. Euphorbia iberica Boiss.
Şaban köyü yaylası 1-1,5 km kala, nemli alan, 2117 m, 19.07.2018, LY16017, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak genişliği
4,5 cm’ye varıyor
3,5 cm’ye varıyor
11. FABACEAE
25. Astragalus fraxinifolius DC.
Matan köyüne 3-4 km kala, vadi, 1852 m, 19.08.2018, LY16265, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Pedisel boyu
1,5-2 mm
Bu türün dahil olduğu grup
anahtarında çiçek sapsız
( sessile) deniyor. Fakat türün
tanımda kısa pediselli deniyor
26. Lathyrus aureus (Steven) D.Brandza
Alıncık köyü içi, nemli alan, 1300 m, 23.06.2018, LY15322, Euxine element.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki Boyu
110 cm’ye varıyor
50-80 cm
yaprakçık uzunlukları
125 mm’ye varıyor
50-100mm
meyva boyu
88 mm’ye varıyor
50-70 mm
Tüy durumu
Gövde ve dalları, yaprakçıkların alt Yaprakların sadece alt yüzeyi ve
ve üst yüzeyleri, ( bilhassa damar
meyva genç iken glandular
kısımları), meyva olgunluk halinde denmiş
de yoğun kahverengi glandlı
12. LAMIACEAE
27. Ballota nigra L. subsp. kurdica P.H.Davis
Şaban köyü yaylasına 2 km kala yol kenarı, nemli alan, 1914 m, 19.07.2018, LY15970, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak boyutları
90x90 mm’ye varıyor
25-70x20-50 mm
28. Mentha longifolia (L.) L. subsp. longifolia
Alıncak köyü güneybatısı, dere kenarı, 1405 m, 14.07.2018, LY15823, Euxine element.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak boyutları
160x55 mm ye varıyor
(25-)30-90
x 10-32(-40) mm
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Yaprak alt ve üst yüzey rengi
Aynı renkte
Farklı renkte
Yaprak tüyü
Sapsız salgıtüylü ve uzun tüylü
Salgı tüyden bahsetmiyor
29. Phlomis rigida Labill.
Yelesen köyü batısı 5. km güneye bakan yamaçlar, 2118 m, 02.07.2018, LY15625, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Brakte boyu
33 mm’ye varıyor
20-25 mm
30. Salvia brachyantha (Bordz.) Pobed.
Matan köyü, köy içi, bahçe kenarı, 1903 m, 09.08.2018, LY16293, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Brakte boyutları
6-8 x 8 mm
12-18 x 12-20 mm(İran
Florasında (8x 8 mm)
31. Salvia euphratica Montbret & Aucher ex Benth. var. leiocalycina (Rech.f.) Hedge
Şaban köyü kuzeybatısı, 1500-1600 m, 30.05.2018, LY15095, END., Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Korolla boyu
45 mm’ye varıyor
c. 35 mm
Korolla tüy
Tüylü
bahsedilmiyor
32. Salvia frigida Boiss.
Yelesen köyü cami çevresi, dere kenarı, 1805 m, 02.07.2018, LY15716, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak boyutları
25 x 10 cm
2-10 x 1.2-5 cm
33. Scutellaria albida L.subsp. condensata (Rech.f.) J.R.Edm.
Alıncık köyüne 1-2 km kala kuzeye bakan kayalık yamaçlar, 1410 m, 23.06.2018, LY15454, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak boyutları
45 x 42 mm’ye varıyor
20-30 x 15-20 mm
34. Stachys balansae Boiss. & Kotschy subsp. balansae
Yelesen köyü güneyi, çayır, 2080 m, 26.07.2018, LY16104
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Basal yaprak genişliği
4,5 cm’ye varıyor
1.5-3.5 cm
Gövde yaprağı genişliği
4,2 cm’ye varıyor
1-3 cm
35. Stachys setifera C.A.Mey. subsp. lycia (Gand.) R.Bhattacharjee,
Yelesen köyü cami çevresi, dere kenarı, 1805 m, 25.07.2018, LY16115, END., Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki boyu
140 cm’ye varıyor
35-60 cm
Dallanma
var
Bazen var
36. Stachys spectabilis Choisy ex DC.
Yelesen köyü batısı, yayla yolu 3-4. km, 2050 m, 02.07.2018, LY15576, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Floral yaprak genişliği
20 mm’yi buluyor
8-15 mm
13. LILIACEAE
37. Allium flavum L. subsp. tauricum (Besser ex Rchb.) K.Richt.
Yelesen köyü batısı 5. km güneye bakan yamaçlar, 2118 m, 02.07.2018, LY15641a, Medit. element.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Spate boyu
15,5 cm’ye çıkıyor
11 cm’ye varıyor
38. Allium scorodoprasum L.subsp. rotundum (L.) Stearn
Şaban köyü kuzeybatısı, step, 1500-1600 m, 30.05.2018, LY15120, Euxine element.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Perigon dış segment boyu
7 mm’ye varıyor
4-5 mm
Perigon iç segment boyu
7 mm’ye varıyor
5-5,5 mm
39. Allium vineale L.
Şaban köyü kuzeybatısı, step, 1500-1600 m, 30.05.2018,LY15098a
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak genişliği
7 mm’ye varıyor
2-4 mm
40. Ornithogalum arcuatum Steven
Şaban köyü kuzeybatısı, step, 1500-1600 m, 30.05.2018, LY15116, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak genşliği
25 mm’ye varıyor
16 mm
14. MALVACEAE
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41. Althaea cannabina L.
Alıncak köyü, köy içi, nemli alan, 1308 m, 14.07.2018, LY 15834
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Petal boyu
21 mm’ye varıyor.

2018

Türkiye Florası
11-16 mm

15. ORCHIDACEAE
42. Orchis laxiflora Lam.
Şaban köyü kuzeybatısı, dere kenarı, 1500-1600 m, 30.05.2018,LY15130, Medit. element.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak genişliği
4 cm’ye varıyor
2,5 cm
16. POACEAE
43. Agrostis gigantea Roth
Alıncık-Aşağıköy arası, dere kenarı, 1410 m, 08.07.2018, LY15779, Euro-Sib. element.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak boyu
40 cm’ye varıyor
3,5-20 cm
İnfloresans boyu
32 cm’ye varıyor
28 cm’ ye varıyor
44. Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
Alıncık-Aşağıköy arası, orman açıkları, 1300-1400 m, 08.07.2018, LY15734
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak aya uzunluğu
25 cm’ye varıyor
18 cm’ye varıyor
Yaprak aya tüy durumu
Uzun piloz tüylü
tüysüz
45. Bromus pumilio (Trin.) P.M.Sm.
Şaban köyü kuzeybatısı, 1500-1600 m, 30.05.2018, LY15123
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak genişliği
10 mm’ye varıyor
2-5 mm
46. Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.
Yelesen köyü batısı, yayla yolu 3-4. km, 2050 m, 02.07.2018, LY15586
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Panikula uzunluğu
32 cm’yi buluyor
(5-) 7-23 (-26) cm
47. Elymus repens (L.) Gould subsp. repens
Yelesen köyü yayla yolu, 2-3.km, çayır, 1925 m, 23.06.2018, LY15422
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki boyu
110 cm’ye varıyor
30-80 cm
48. Phleum pratense L.
Şaban köyü yaylası 1-1,5 km kala, nemli alan, 2117 m, 19.07.2018, LY16020, Euro-Sib. element.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Panikula boyu
14 cm’ye varıyor
l-6.2(-11) cm
49. Secale montanum Guss.
Yelesen köyü batısı, yayla yolu 3-4. km, dere kenarı, 2050 m, 02.07.2018, LY15591
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Spika boyutları
14 x 1,3 cm
(3.5-)5-8 x 0.6-0.7 cm
17. SANTALANACEAE
50. Thesium impressum Steud. ex A.DC.
Yelesen köyü batısı, yayla yolu 3-4. km, step, 1900-2000 m, 23.06.2018, LY15360, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Yaprak boyu
70 mm’ye varıyor
Florada 50 mm
Brakteol boyu
Meyveden uzun
Meyvenin 1/5-1/2’ si kadar
18. SCROPHULARIACEAE
51. Linaria antilibanotica Rech.f.
Alıncık köyü güneybatısı, step, 1430 m, 15.07.2018, LY15856, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Yaprak genişliği
4.5 mm’ye varıyor
Korolla
tüp menekşe damarlı
Kapsül boyu
3-4 mm, kaliks boyundan uzun
(1,5-2 mm uzun)
52. Odontites aucheri Boiss.
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Matan eski ve yeni köy yol ayrımı, orman açıkları, 1880 m, 09.08.2018, LY16261, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Pedisel
6,5 mm’ye varıyor
c. 1,5 mm
53. Veronica bornmuelleri Hausskn.
Yelesen köyü yayla yolu, 2-3.km, çayır, 1925 m, 23.06.2018, LY15420, Ir.-Tur. el.
Varyasyon gösteren yapı
Örneklerimiz
Türkiye Florası
Bitki boyu
55 cm’ye varıyor
10-25 cm

SONUÇ VE TARTIŞMA
Burada verilen varyasyonlardan bazısı cinsin türlerini ayırmada kullanılmış ve bu
tespitlerimizle anahtar kullanılarak o taksonlara varmak mümkün değildir. Örnek olarak
Apiaceae üyesi Pimpinella tragium türü için Pimpinella L. cinsinin tür ayırım anahtarında
brakte ve brakteol varlığı dikkate alındığında bu türe gitmek mümkün değildir. Fabaceae
üyesi Astragalus fraxinifolius türünün çiçekleri şayet saplı (pedisellat) kabul edilirlerse
mevcut anahtarla bu türün dahil olduğu gruba(E gurubu) dahi gitmek mümkün değildir. Diğer
taraftan yeniden yazılan Türkiye florasında ve revizyon çalışmalarında eksik ve hatların az
olması doğru teşhis için bu gibi varyasyon durumularının dikkate alınması çok önemlidir.
Varyasyon belirlenen taksonlardn 5 tanesi (Inula macrocephala, Salvia euphratica subsp.
leiocalycina, Silene armena var. armena, Stachys setifera subsp. lycia, Vincetoxicum fuscatum
subsp. boissieri) endemiktir. Ülkemiz dışında yayılışı olmayan bu taksonlarla ilgili başka ülke
flora kitaplarından karşılaştırma imkanı da yoktur.
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MATAN DAĞI (BİNGÖL) FLORASINDA ARICILIK AÇISINDAN ÖNEMLİ
BİTKİLER
Prof. Dr. Lütfi BEHÇET
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, lbehcet2000@yahoo.com
Arş. Gör. Yakup YAPAR
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, yyapar25@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmada; Matan dağı (Bingöl) bölgesinin flora çalışmaları ile ilgili arazi çalışmaları
esnasındaki gözlemlerimiz ve bölgede arıcılık yapan kişilerle görüşmelerden elde edilen
bilgiler ışığında arının nektar ve polen gibi materyal almak üzere ziyaret ettiği önemli bitkiler
üzerinde durulmuştur. Çalışmamız esnasında arıcılık açısından önemli, toplamda 29 familya
ve 101 cinse ait 211 bitki taksonu (126 tür, 52 alttür, 33 varyete) tespit edilmiştir. Bu
taksonlardan 26’sı endemiktir. Endemik bitkilerden 7 tanesi lokal endemik (Bingöl veya
Bingöl’e yakın sahalardan sadece bilinmektedir) bitkilerdir. Bu lokal endemik taksonlar;
Astragalus topalanense, Paracaryum bingoelianum, Centaurea bingoelensis, Cirsium
yildizianum, Inula discoidea, I. macrocephala, Nepeta baytopii’dir. Arıcılık açısından ön
plana çıkan 211 taksonun fitocoğrafik bölge elementi olarak dağılımları; 93(%44.08)’ü İranTuran elementi, 4(%1.89)’ü Akdeniz elementi, 16(%7.58)’sı Avrupa- Sibirya elementi ve
98(%46.45)’i çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler şekildedir.
Anahtar kelimeler: Arıcılık, Flora, Metan Dağı, Bingöl
APSTRACT
This study focuses on important plants that bees visit to acquire nectar and pollen in the light
of our observations during flora studies at the Matan Mountain (Bingöl) region as well as the
information obtained during interviews with beekeepers at the region. A total of 211 plant
taxa were determined which are important with regard to beekeeping from 29 families and
101genus (126 species, 52 sub-species and 33 varieties). Of these taxa, 26 are endemic. Of the
endemic plants, 7 are local endemic (known only from Bingöl or fields around Bingöl).
These local endemic taxa were; Astragalus topalanense, Paracaryum bingoelianum,
Centaurea bingoelensis, Cirsium yildizianum, Inula discoidea, I. macrocephala, Nepeta
baytopii. The phythogeographical region element distributions of the 211 taxa that stand out
for beekeeping were as follows; 93(44.08%) Irano-Turanian, 4 (1.89%) Mediterranean, 16
(7.58%) Euro–Siberian and 98(46.45%) multi-regional or phythogeographical region
unknown.
Key words: Beekeepers, Flora, Matan Mountain, Bingöl.
GİRİŞ
İnsan beslenmesi ve sağlığında balın önemi; Dünyanın her yerinde ve insanlık tarihi boyunca
bilinen bir gerçektir. Bütün canlılar belli besinlerle beslendikleri gibi; bal sentezini yapan bal
arıları (Apis mellifera) da belli bitkilerden gıdasını alır ve bal hammaddesini toplar. Diğer bir
ifade ile bölgeye ve mevsime göre değişmekle beraber; arının öncelikli olarak tercih ettiği
bitkiler vardır. Bal kalitesinde diğer çevre faktörleri (iklim, koruyucu amaçlı çeşitli
kimyasalların kullanımı, arıya çay şekeri, glikoz gibi hazır gıdaların zaruri haller dışında
verilmesi, arı zararlılarının etkisi vs. ) yanında; kalitede en önemli faktör bitki çeşitliliği ve
arının bal malzemesi toplamak için ziyaret ettiği bitkilerin nektar ve polen kalitesinin çok
büyük önemi vardır.
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Ülkemiz bitki çeşitliliği bakımından dünyada zengin ve ilginç ülkelerden biridir. Bu
ilginçliğin sebebi olarak birinci derecede farklı iklim tiplerinin Türkiye’nin farklı
bölgelerindeki etkisi yanında; topoğrafik ve edafik faktörlerin de etkisi vardır. (Davis and
Hedge, 1975).
Ülkemiz arıcılık açısından dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Şüphesiz bunun başlıca sebebi
ülkemizin sahip olduğu bitki potansiyelidir. Dolayısı ile floranın ortaya konması bitkilerin
çiçeklenme periyotlarının belirlenmesi arıcılık için önemlidir. Arıcılıktan yüksek verimi
sağlayabilmek koloni verimliliği, koloni gücü ve çalışkanlığının yanı sıra, nektar ve polen
kaynaklarının çeşidine ve bolluğuna bağlıdır (Bijev, 1958)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığının 2017 verilerine göre ülkemizde 7.991.072 adet arı
kolonisi bulunmaktadır. Bu kolonilerden toplamda 114.500 ton bal üretilmekte ve koloni başına
14,3 kg bal verimi alınmaktadır (Anonim, 2017). Bingöl ilinde ise 123.703 arı kovanından 920
ton bal elde edilmiş olup, koloni verimi 7,43 kg olmuştur (Bengü ve Kutlu, 2018).
Bu çalışma Bingöl il merkezinin batı-güneybatısını oluşturan Matan bölgesinin arıcılık
açısından önemli bitkilerini ortaya koymak için gerçekleştirilmiştir. Alanımızın Bingöl
merkezinden başlayıp Palu ve Kovancılar (Elazığ) ilçe sınırlarına kadar uzanmaktadır (Şekil 1).
Yükseklik 1150 metrelerden başlayıp 2400 metrelere kadar çıkmaktadır.

Şekil. 1. Araştırma alanının coğrafi haritası
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Araştırma alanımızın iklimi Bingöl, istasyonundan alınan meteorolojik veriler hesaplanarak
değerlendirilmiştir. Türkiye’nin sahip olduğu iklimsel çeşitliliğin en önemli yansıması, zengin
biyolojik çeşitliliktir. Çünkü iklimsel faktörler canlıların dünyadaki yayılış sınırlarını belirleyen,
canlı ve cansızları şekillendiren en önemli çevresel faktördür (Kurt, 2014). İklim bilgileri
Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DMİ, 2013) temin edilmiştir.
Alanımız Akdeniz ikliminin etkisi altındadır (Akman, 1990). Emberger (1955) Q=2000.p/M2-m2
formülünü Akdeniz biyoiklim katlarını belirlemek için geliştirmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Araştırma alanının Biyoiklim tipleri ve bunlar ile ilgili veriler
İSTASYON Yükseklik
(m)
BİNGÖL
1151

P
(mm)
946,5

M
°C
34,4

m
°C
-6,1

Q

PE

S

Biyoiklim Katı

81,3

30,4

0,8

Az Yağışlı, Çok Soğuk Akdeniz iklimi

P= Yıllık yağış miktarı, M= En sıcak ayın maksimum sıcaklık ortalaması m= En soğuk ayın minimum sıcaklık ortalaması, Q: Emberger
yağış sıcaklık emsali, PE: Yaz yağışı ortalaması, S: kurak devre

Bingöl ilinin Gaussen (1955) metoduna göre ombrotermik iklim (yağış–sıcaklık) diyagramları ile
kolay bir şekilde kurak devreyi ve süresini grafik üzerinde görmek mümkündür (Şekil 2).

Şekil 2. Bingöl ili ombrotermik iklim diyagramı. a: İstasyonun adı, b: İstasyonun yüksekliği, c: Sıcaklık ve
yağış, değerlerinin kaç yıllık olduğu, d: Yıllık ortalama sıcaklık (oC), e: Yıllık ortalama yağış (mm), f: Aylık
ortalama sıcaklık, g: Aylık ortalama yağış, h: Kurak periyot, i: Yağışlı periyot, k: Mutlak donlu aylar, l:
Muhtemel donlu aylar, m: En soğuk ayın ortalama minimum sıcaklığı, n: Mutlak minimum (en düşük) sıcaklık

MATERYAL VE METOD
Materyalimizi 2018 yılı içerisinde matan bölgesinden topladığımız bitkiler ve arıcılarla
yaptığımız görüşmeler oluşturmaktadır. Topladığımız örneklerin teşhisinde temel kaynak
olarak Türkiye florası ciltleri (Davis, 1965-1985; Davis et al., 1988; Güner et al., 2000)
kullanılmıştır. Ayrıca bazı Astragalus türlerinin teşhisinde Podlech and Zarre (2013)’nin
çalışması yanında ; son yıllarda Bingölden bilim dünyasına tanımlanan yeni türlerle ilgili
yayınlar (Behçet et al. 2017; Behçet and İlçim 2014; İlçim and Behçet 2016) ve diğer bazı
çalışmalardan( Behçet vd., 2014; Arabacı and Dirmenci, 2011) faydalanılmıştır. Araştırma
sahasından toplanan bitkiler herbaryum materyali haline getirilerek; Bingöl Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Herbaryumunda saklanmaktadır. Çalışmada verilen bitki listesi alfabetik
düzendedir. Listede kullanılan LY ( toplayıcı rumuzu) kısaltması Lütfi Behçet ve Yakup
Yapar’ı ifade etmektedir. Toplayıcı numaraları listenin son sütununda verilmiştir. Verilen
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1239

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

bitkilerin ait olduğu fitocoğrafik bölge ve çiçeklenme periyotları arazi gözlemlerimiz ile
Türkiye florası ciltlerinden faydalanılarak sunulmuştur.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmamız esnasında arıcılık açısından önemli, toplamda 29 familya ve 101 cinse ait 211
bitki taksonu (126 tür, 52 alttür, 33 varyete) tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 26’sı
endemiktir. Bu endemik taksonlar; Dorycnium pentaphyllum subsp. haussknechtii,
Verbascum armenum var. armenum, Salvia euphratica subsp. leiocalycina, Origanum
acutidens, Centaurea saligna, C. bingoelensis, C. fenzlii, Cirsium karduchorum, C. sommieri,
C. yildizianum, Inula discoidea, I. macrocephala, Senecio cilicius, Paracaryum
bingoelianum, Prunus kurdica, Prangos platychleana, Alyssum pateri subsp. prostratum,
Asyneuma limonifolium subsp. pestalozzae, Cephalaria speciosa, Dianthus masmenaeus var.
glabrescens, Vincetoxicum fuscatum subsp. boissieri, Papaver fugax var. platydismus, Stachys
setifera subsp. lycia, Nepeta aristata, Nepeta baytopii’ dir. Endemik bitkilerden 7 tanesi lokal
endemik (Bingöl veya Bingöl’e yakın sahalardan sadece bilinmektedir) bitkilerdir. Bu lokal
endemik taksonlar; Astragalus topalanense, Paracaryum bingoelianum, Centaurea
bingoelensis, Cirsium yildizianum, Inula discoidea, I. macrocephala, Nepeta baytopii’dir.
Tablo 2. Alandan tespit edilen bitkiler
Sıra
no

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bitkiler

ACHANTACEAE
Acanthus dioscoridis L. var. dioscoridis
ANACARDIACEAE
Pistacia eurycarpa Yalt.
Rhus coriaria L.
APIACEAE
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng.
Chaerophyllum macrospermum (Willd. ex Spreng.)
Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.
Eryngium billardieri Delile
Heracleum persicum Desf. ex Fisch., C.A.Mey. & AvéLall.
Pimpinella peregrina L.
Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila (Schischk.)
Tutin
Pimpinella tragium Vill. subsp. pseudotragium
Matthews
Prangos pabularia Lindl.
Prangos platychlaena Boiss.
Smyrniopsis aucheri Boiss
APOCYNACEAE
Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Endl. subsp. boissieri
(Kusn.) Browicz
Vincetoxicum tmoleum Boiss.
ASTERACEAE
Achillea biebersteinii Afan.
Achillea millefolium L. subsp. millefolium
Achillea vermicularis Trin.
Anthemis coelopoda Boiss. var. coelopoda
Anthemis tinctoria L. var. tinctoria
Artemisia absinthium L.
Artemisia vulgaris L.
Carduus nutans L.
Centaurea aggregata Fisch. & C.A.Mey. ex DC. subsp.
aggregata
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Fitocoğrafik Endemizm
bölge
elementi

Çiçekl
enme
(ay)

Toplayıcı
numarası

--

5-8

LY15430

Ir.-Tur.
--

---

5-6
6-7

LY15764
LY16338

--Ir.-Tur.

----

5
4-8
7-8

LY15407
LY15163

Ir.-Tur.
Ir.-Tur.

---

7-8
6-7

LY16331
LY15399

---

4-8
6-10

LY15719
LY15602

--

7-8

LY16031

--

--Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.

-Endemic.
--

6-8
5-7
5-7

LY15188
LY15915

Ir.-Tur.

Endemic.

5-6

LY15757

Ir.-Tur.

--

5-8

LY15793

Ir.-Tur.
Euro-Sib.
Ir.-Tur.
-------

----------

5-9
6-9
6-9
5-7
5-9
6-9
7-9
7-9
7-8

LY15276
LY15290
LY15224
LY16129
LY15098
LY15415
LY15777
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Centaurea bingoelensis Behçet & İlçim
Centaurea fenzIii Reichardt
Centaurea glastifolia L.
Centaurea saligna (K.Koch) Wagenitz
Centaurea spectabilis (Fisch. & C.A.Mey.) Sch.Bip.
subsp. microlapha (Boiss.) Wagenitz
Cichorium intybus L.
Cirsium yildizianum Arabacı & Dirmenci
Cirsium amani Post
Cirsium arvense (L.) Scop. subsp. vestitum (Wimm. &
Grab.) Petr.
Cirsium echinus (M.Bieb.) Hand.-Mazz.
Cirsium elodes M.Bieb.
Cirsium karduchorum Petr.
Cirsium lappaceum (M.Bieb.) Fisch.subsp. anatolicum
Cirsium macrobotrys (K.Koch) Boiss.
Cirsium simplex C.A.Mey. subsp. simplex
Cirsium sommieri Petr.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cousinia canescens DC.
Echinops orientalis Trautv.
Echinops pungens Trautv. subsp. pungens.
Echinops viscosus DC. subsp. viscosus
Erigeron acer L. subsp. acer
Helichrysum plicatum DC. subsp. pilicatum
Inula salicina L.
Inula discoidea Boiss.
Inula helenium L. subsp. pseudohelenium Grierson
Inula macrocephala Boiss. & Kotschy ex Boiss.
Inula oculus-christi L.
Lactuca scarioloides Boiss.
Lapsana communis L.subsp. intermedia (M.Bieb.)
Hayek
Onopordum acanthium L.
Picris hieracioides Sibth. & Sm.
Pilosella hoppeana (Schult.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
subsp. testimonialis(Nägeli ex Peter) Soják
Scariola orientalis (Boiss.) Soják
Scariola viminea (L.) F.W.Schmidt
Scorzonera latifolia (Fisch. & C.A.Mey.) DC.
Scorzonera mollis M.Bieb. var. mollis
Senecio cilicius Boiss.
Senecio eriospermus DC. var. eriospermus
Senecio othannae M.Bieb.
Senecio racemosus (M.Bieb.) DC.
Tanacetum abrotanifolium (L.) Druce
Tanacetum argyrophyllum (K.Koch) Tzvelev
var. argyrophyllum
Tanacetum balsamita L.subsp. balsamita
Tanacetum balsamita L.subsp. balsamitoides (Sch.Bip.)
Grierson
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.
Tragopogon dubius Scop.
Tragopogon longirostris Sch. Bip var. longirostris
Tragopogon pterocarpus DC.
BORAGINACEAE
Anchusa azurea Mill. var. azurea
Echium italicum L.
Onosma sericeum Willd.
Paracaryum bingoelianum Behçet & İlçim
BRASSICACEAE
Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohen.
Alyssum pateri Nyár.subsp. prostratum (Nyár.) Dudley
Sisymbrium altissimum L.
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-Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
----Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.?
-Euxine (mt.)
Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
-Euro-Sib.
--Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Euro-Sib.?
Ir.-Tur.
--Euro-Sib.
Euro-Sib.
Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Euro-Sib.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.

2018

Endemic.
Endemic.
-Endemic.
--

7-8
6-7
7-8
7-8
6-8

LY15626
LY15505
LY16055

-Endemic.
---

6-9
8-9
8-9
6-10

LY16022
LY16395
LY16381
LY16050

--Endemic.
---Endemic.
--------Endemic
-Endemic.
----

7-8
6-9
6-8
7-9
7-9
7-8
7-9
7-10
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
5-9
8
7-9
7-9
6-8
8
5-10

LY15446
LY15792
LY16332
LY16070
LY15957
LY16386
LY16180
LY15775
LY15365
LY16327
LY16067
LY15956
LY15786
LY15309
LY15800
LY16078
LY15819
LY16391
LY15481
LY15934
LY15813

6-8
6-9
5-8

LY15108
LY15893

7-9
7-9
7
7-8
6-8
6-8
6-8
6-9
7-8
6-8

LY15962
LY15725
LY15504
LY15046a
LY15695
LY15081
LY16015
LY16301
LY15044
LY15388

-------Endemic.
------

---

---

7-9
7-9

LY16085
LY15661

---Ir.-Tur.

-----

5-9
5-7
4-7
6-7

LY15321
LY15622a
LY15146

-Medit.?
Ir.-Tur.
--

---Endemic

4-7
5-8
4-7
7

LY15074

Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
--

-Endemic;
--

5-6
6-7
3-6

LY15071
LY15209
LY15440
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

CAMPANULACEAE
Asyneuma amplexicaule (Willd.) Hand.-Mazz. subsp.
amplexicaule var. amplexicaule
Asyneuma filipes (Nábelek) Damboldt
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. subsp.
pestalozzae (Boiss.) Damboldt
Campanula glomerata L.subsp. hispida(Witasek) Hayek
Campanula involucrata Aucher ex A.DC.
Campanula stricta L. var. stricta
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera caucasica Pall. subsp. caucasica
Lonicera iberica M.Bieb.
Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach subsp.
nummulariifolia
Sambucus ebulus L.
CARYOPHILLACEAE
Arenaria gypsophiloides L. var. glabra Fenzl
Dianthus masmenaeus Boiss. var. glabrascens Boiss.
Dianthus orientalis Adams
Gypsophila pallida Stapf
Silene spergulifolia (Willd.) M.Bieb.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
subsp. commutata (Guss.) Hayek
CELASTRACEAE
Euonymus latifolius (L.) Mill. subsp. latifolius
CONVOLVULUS
Convolvulus betonicifolius Mill. subsp. betonicifolius
DIPSACACEAE
Cephalaria hirsuta Stapf
Cephalaria procera Fisch. & Avé-Lall.
Cephalaria speciosa Boiss. & Kotschy
Scabiosa micrantha Desf.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia chiradenia Boiss.
Euphorbia denticulata Lam.
Euphorbia iberica Boiss.
Euphorbia orientalis L.
Euphorbia virgata Waldst. & Kit.
FABACEAE
Astragalus aduncus Willd.
Astragalus caspicus M.Bieb.
Astragalus gummifer Labill.
Astragalus muschianus Kotschy & Boiss.
Astragalus pycnocephalus Fisch. var. pycnocephalus
Astragalus topalanense Behçet & İlçim
Colutea cilicica Boiss. & Balansa
Coronilla varia L. varia
Coronilla orientalis Mill. var. orientalis
Dorycnium pentaphyllum Scop.
subsp. haussknechtii(Boiss.) Gams
Hedysarum syriacum Boiss.
Lathyrus roseus Steven

121. Lathyrus rotundifolius Willd. var. miniatus (M.Bieb. ex
Stev.) P.H.Davis.
122. Lotus gebelia Vent. var. gebelia
123. Medicago lupulina L.
124. Medicago minima (L.) L. var. minima
125. Medicago sativa L.subsp. sativa
126. Melilotus alba Medik.
127. Melilotus officinalis (L.) Pall.
128. Trifolium diffusum Ehrh.
129. Trifolium nigrescens Viv.subsp. petrisavii (Clementi)
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-Ir.-Tur..
--
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--Endemic.

5-7

LY15450

7-8
6-7

LY15899
LY15600

Euro-Sib.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.

----

6-9
5-7
6-9

LY15705
LY15051
LY15502

-HyrcanoEuxine
--

---

5-7
6-7

LY16148
LY15043

--

5-6

LY16298

Euro-Sib.

--

7-8

LY15404

5-7
5-8
6-9
6-8
5-7
5-8

LY15691
LY15674
LY15723
LY15519
LY15212
LY15119

Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
--

---Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
----Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
HyrcanoEuxine
----------

-Endemic.
-----

----

LY15461

--Endemic.
-----------Endemic
---Endemic;

5-7

LY15436

7-8
6-8
7-8
5-7

LY15901
LY16049
LY15707
LY15031

4-8
4-8
6-8
6-8
4-9

LY15215
LY15594
LY15409
LY15596
LY15301

4-7

LY15072
LY15370
LY15683
LY15433
LY15097

6-8
6-7
6-7
5-6
4-9
5-8
6
5-8

LY15132
LY15094
LY16376

---

5-6
5-7

LY15386
LY15167

--

6-7

LY15282

---------

5-7
5-7
4-6
4-9
6-9
5-9
6-8
4-10

LY15093
LY15065
LY15091
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130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

175.
176.
177.

178.
179.
180.

Holmboe
Trifolium pauciflorum d'Urv.
Trifolium pratense L. var. americanum Harz
Trifolium repens L.subsp. macrorrhizum (Boiss.) Ponert
Trifolium subterraneum L.
Trifolium sylvaticum Gerard
Vicia balansae Boiss.
Vicia cracca L.subsp. stenophylla P.H.Davis & Plitmann
Vicia galilaea Plitmann & Zohary
Vicia grandifolia Scop. var. grandiflora
Vicia lathyroides L.
HYPERICACEAE
Hypericum perforatum L.
Hypericum scabrum L.
LAMIACEAE
Ballota nigra L. subsp. kurdica P.H.Davis
Marrubium astracanicum Jacq. subsp. astracanicum
Melissa officinalis L.subsp. inodora Bornm.
Mentha longifolia (L.) L. subsp. longifolia
Nepeta aristata Boiss. & Kotschy
Nepeta baytopii Hedge & Lamond
Nepeta fissa C.A.Mey.
Nepeta nuda L. subsp. albiflora (Boiss.) Gams
Nepeta stenantha Kotschy & Boiss..
Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietsw.
Origanum vulgare subsp. gracile (K.Koch) Ietsw.
Phlomis armeniaca Willd.
Phlomis pungens Willd. var. hirta Velen
Phlomis rigida Labill.
Salvia limbata C.A.Mey.
Salvia brachyantha (Bordz.) Pobed.
Salvia euphratica Montbret & Aucher ex Benth.
var. leiocalycina (Rech.f.) Hedge
Salvia frigida Boiss.
Salvia multicaulis Vahl
Salvia staminea Montbret & Aucher ex Benth.
Salvia verticillata L. subsp. verticillata
Satureja boissieri Hausskn. ex Boiss.
Scutellaria orientalis L. subsp. orientalis
Stachys balansae Boiss. & Kotschy subsp. balansae
Stachys lavandulifolia Vahl var. brachyodon Boiss.
Stachys lavandulifolia Vahl var. lavandulifolia
Stachys setifera C.A.Mey. subsp. lycia (Gand.)
R.Bhattacharjee
Stachys spectabilis Choisy ex DC.
Teucrium polium L.
Teucrium orientale L.subsp. glabrascens Hausskn ex
Bornm.
Thymus fallax Fisch. & C.A.Mey.
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. var. eriophorus
(Ronniger) Jalas
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. var. glabrascens
Boiss.
LILIACEAE
Allium scorodoprasum L.subsp. rotundum (L.) Stearn
Ornithogalum arcuatum Steven
LINACEAE
Linum mucronatum Bertol. subsp. orientale (Boiss.)
P.H.Davis
LYTHRACEAE
Lythrum salicaria L.
MALVACEAE
Alcea apterocarpa Boiss.
Alcea calvertii (Boiss.) Boiss.
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E. Medit.
----Euxine
------Ir.-Tur.

2018

--------------

4-5
5-9
4-9
4-6
4-5
5-8
5-7
4-5
4-6
4-5

LY15007
LY15753
LY15594a
LY15015

5-8
5-8

LY15582
LY15139

LY15166
LY15280
LY15279
LY15379
LY15281

Ir.-Tur.
-E. Medit.
Euxine
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
Ir.-Tur,
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.

----Endemic.
Endemic.
---Endemic?
------Endemic.

6-11
5-9
6-9
6-8
7-9
7
6-9
5-8
8-9
6-8
5-10
6-8
6-8
6-9
6-8
5-6
5-6

LY15410
LY15350
LY15986
LY15823
LY15975
LY15922
LY15741
LY15250
LY15997
LY15220
LY16290
LY15340
LY15437
LY15625
LY15014
LY15054
LY15095

Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Euro-Sib,
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
Ir.-Tur.

---------Endemic.

5-7
4-7
5-8
6-8
7-8
6-8
6-9
5-8
5-8
5-8

LY15348
LY15499
LY15121
LY15860
LY15266
LY15354
LY15033
LY15512
LY15715

Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.

----

6-9
6-9
6-9

LY15576

Ir.-Tur.
Ir-Tur.

---

7-8
5-7

LY15483
LY15925

Ir.-Tur.

--

5-7

LY15265

Medit.
Ir.-Tur.

---

6-8

LY15120
LY15116

--

5-6

LY15101

Euro-Sib.

--

6-8

LY15809

Ir.-Tur.
Ir.-Tur.

---

5-8
6-8

LY15966
LY15720

--
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MORACEAE
181. Morus alba L.
ONAGRACEAE
182. Epilobium hirsutum L.
PAPAVERACEAE
183. Papaver fugax Poir. var. fugax
184. Papaver fugax Poir. var. platydismus Cullen
185. Papaver tauricola Boiss.
POLYGONACEAE
186. Polygonum aviculare L.
PLUMBAGINACEAE
187. Plumbago europaea L.
ROSACEAE
188. Cerasus mahaleb (L.) Mill.var. mahaleb
189. Cotoneaster nummularius Fisch. & C.A.Mey.
190. Crataegus aronia (L.) Bosc ex DC. var. aronia
191. Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna
192. Crataegus monogyna Jacq. subsp.azerella (Gris) Franco
193. Crataegus orientalis Pall. ex M.Bieb. var. orientalis
194. Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. orientalis var.
orientalis
195. Prunus divaricata Ledeb. subsp. ursina (Kotschy)
Browicz
196. Prunus divaricata Ledeb.subsp. divaricata
197. Prunus kurdica Fenzl ex Fritsch
198. Pyrus communis L. subsp. sativa (DC.) Hegi
199. Pyrus syriaca Boiss. var. syriaca
200. Rosa canina L.
201. Rosa montana Chaix ex Vill. subsp. woronovii (Lanacz.)
Ö.Nilsson
202. Rosa villosa L. subsp. mollis (Sm.) R.Keller & Gams
203. Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch var. umbellata
RUBIACEAE
204. Asperula xylorrhiza Nábelek
205. Galium verum L. subsp. verum
SCROPHULARIACEAE
206. Linaria kurdica Boiss. & Hohen. subsp.kurdica
207. Verbascum armenum Boiss. & Kotschy var. armenum
208. Verbascum lasianthum Boiss. ex Benth.
209. Verbascum oreophilum C. Koch var. joannis (Bordz)
Hob.-Mor.
210. Verbascum speciosum Schrad.
211. Veronica orientalis Mill. subsp. orientalis

2018

--

--

5

LY16181

--

--

7-9

LY15801

4-6
4-6
6-8

LY15306
LY15451
LY15103

-Ir.-Tur.
---

-Endemic.
---

7-11

--

7-9

LY15761

--------

--------

3-5
4-6
4-6
4-6
4-6
5-7
4-5

LY15846
LY15096
LY15133
LY15408

--

--

4-5

LY15982

4-5
4-5
4-5
4-5
5-7
6-7

LY15413
LY16797
LY16349
LY15299

---

6-7
6

LY15357
LY15463

---

5-8
6-8

LY15076
LY15710

7-9
6-8
5-9
6-8

LY16056
LY15691a
LY15774
LY15718

6-9
4-7

LY16009
LY15039

Euro-Sib,

-Ir.-Tur.
------Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
Ir.-Tur.
-Ir.-Tur.
---

-Endemic.
-----

-Endemic.
-----

LY16273

LY16193

Arıcılık açısından ön plana çıkan 211 taksonun fitocoğrafik bölge elementi olarak dağılımları;
93(%44.08)’ü İran-Turan elementi, 4(%1.89)’ü Akdeniz elementi, 16(%7.58)’sı AvrupaSibirya elementi ve 98(%46.45)’i çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler
şekildedir.
Tespit edilen bitkilerin en çok takson içeren ilk 5 familya sırası şöyledir; Asteraceae (58),
Lamiaceae (33), Fabaceae (31), Rosaceae (16), Apiaceae (11).
Arıların ziyaret edip bal materyali aldıkları bitkiler mevsime göre değişiklik
gösterebilmektedir. Araştırma bölgemizde arılar tarafından ziyaret edilen 211 bitki taksonu
ortaya konulmuş olmakla beraber; yoğun olarak arılar bazı bitkileri daha çok ve uzun süreli
ziyaret etmektedirler. Nispeten çiçeklenme dönemleri uzun süreli ve araştırma bölgesinde
daha yoğun ve geniş yayılışı olan aşağıdaki taksonlar bal arıları tarafından en çok ziyaret
edilen bitkilerdir; Astragalus muschianus, A. gummifer, A. caspicus, Verbascum armenum
var. armenum, V. lasianthum, Origanum acutidens, O. vulgare subsp. gracile, Thymus
kotschyanus subsp. glabrescens, T. fallax, Nepeta nuda subsp. albiflora, Trifolium
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pauciflorum, T. nigrescens subsp. petrisavii, Echinops orientalis, Vicia cracca subsp.
stenophylla, Hypericum scabrum, Marrubium astracanicum subsp. astracanicum, Cirsium
lappaceum subsp. anatolicum, C. macrobotyris, C. elodes C. vulgare, Salvia staminea S.
verticillata subsp. verticillata, S. multicaulis, Phlomis armeniaca’dır.

Alandan bir görünüm

Verbascum armenum Boiss. & Kotschy var.
armenum

Echinops pungens Trautv. subsp. pungens

Vicia cracca L.subsp. stenophylla P.H.Davis &
Plitmann

Alandan bir görünüm

Verbascum armenum Boiss. & Kotschy var.
armenum

KAYNAKLAR
Akman, Y. (1990). İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları. Ankara.
Anonim (2017). Hayvancılık Verileri, https://www.tarimorman.gov.tr (Erişim tarihi
30.10.2018)
Arabacı, T., Dirmenci, T. (2011). Cirsium yildizianum (Asteraceae: Cynareae), a new species
from East Anatolia, Turkey, Ann. Bot. Fennici 48: 503–506.
Behçet, L., İlçim, A. (2015). Paracaryum bingoelianum (Boraginaceae), a new species from
Turkey, Turkish Journal of Botany, 39: 334-340.
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1245

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Behçet, L., İlçim, A., Yapar, Y. (2017). Centaurea bingoelensis (Asteraceae), a new species
from Turkey” Turkish Journal of Botany, 41: 180-188.
Behçet, L., Yapar, Y., Sinan, A. (2014). Contribution to the flora of Turkey from B8 square
(Bingöl, Elazığ/ Turkey), BioDiCon, 7(3): 87-97.
Bengü, A.Ş., Kutlu, M.A. (2018). Bingöl’de üretilen ballarda bazı kalite kriterlerinin
belirlenmesi, Tr. Doğa ve Fen Derg. 7(1): 7-10.
Bijev, B. (1958). Rıkovodstvo Za Uprajneniya Po Pçelarstvo. 27-34, Sofya.
Davis, P.H., (ed.). (1965-1985). Flora of Turkey and the east aegean islands. Vol. 1-9,
Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., (eds.). (1988). Flora of Turkey and the east aegean islands,
Vol.10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
DMİ. (2013). Meteroloji bülteni, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Emberger, L., (1955). Une classification biogeographique des climats. Rec. Trav. Lab. Bot.
Fac. Sc., 7:3-43.
Gaussen, H. (1955). Determination des climats par la methode des courbes ambrothermiques.
C. R. Ac., Sc. E.
Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K. H. C. (2000). Flora of Turkey and the East
Aegean Islands. Vol. 11. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U.K.
İlçim , A., Behçet, L. (2016). Astragalus topalanense (Fabaceae), a new species from Turkey,
Turkish Journal of Botany, 40: 74-80.
Kurt, L. (2014). Biyoiklim, Şu eserde : Güner, A., ve Ekim, T., (edlr.), “ Resimli Türkiye
florası, cilt 1, Ali Nihat Gökyğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş
Bankas Kültür Yayınları yayını, İstanbul.
Podlech, D., Zarre, S.H. (2013). A taxonomic revision of the genus Astragalus L.
(Leguminosae) in the old world, (with collaboration of M. Ekici, A.A. Maassoumi & A.
Sytin), Koenigstein, Germany.
Teşekkür: Bu çalışma Bingöl Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması
ve İhtisaslaşması Projesi (Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında) tarafından (Proje no:
PİKOM-Bitki.2018.007) desteklenmiştir

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1246

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

CRITICAL THICKNESS CALCULATIONS FOR QUADRATIC ANISOTROPIC
SCATTERING IN ONE-SPEED NEUTRON TRANSPORT EQUATION
Halide KÖKLÜ
Gaziantep University, Faculty of Engineering, koklu@gantep.edu.tr
Prof. Dr. Okan ÖZER
Gaziantep University, Faculty of Engineering, ozer@gantep.edu.tr
ABSTRACT
Critical thickness is calculated for quadratic anisotropic scattering in plane geometry onespeed neutron transport equation. The value of the critical slab thickness is investigated
numerically by using the PN method of the first type Legendre polynomial. The
eigenfunctions, normalization and orthogonally relations are used to derive for this type of
scattering of critical thickness values. By making this calculation the well-known Mark
boundary condition is used for this method. It is shown that our results are in agreement with
the existing literature. As a difference from previous studies, the scattering function is
expanded to f2 that is the quadratic anisotropic scattering term. So, the critical thickness
results are found for corresponding different secondary neutron number (c) in quadratic
anisotropic scattering. It provides one the more logical and realistic calculation of the critical
thickness.
Keywords: Neutron Transport Equation, Critical Thickness, PN Method
ÖZET
Kuadratik saçılmalı, tek hızlı, düzlem geometrili nötron transport denkleminin kritik kalınlık
hesaplaması yapılmıştır. Kritik slab kalınlığının değeri birinci tip Legendre polinomlarından
PN metod ile nümerik çözümler araştırılmıştır. Kritik kalınlık değerinin bu saçılma tipini elde
etmek için özfonksiyonlar, normalizasyon ve ortogonallik ilişkileri kullanılmıştır. Bu metod
için hesaplamalar yapılırken iyi bilinen Mark sınır şartı kullanılmıştır. Bu hesaplamalar
literatürdeki var olan hesaplamalarla uyumlu olduğu görülmüştür. Önceki çalışmalardan farklı
olarak saçılma fonksiyonu ikinci terime kadar açıldı bir başka deyişle kuadratik saçılma
denklemi kullanılmıştır. Böylece kuadratik saçılma için ikincil nötron sayısına karşılık gelen
kritik kalınlık sonuçları bulunmuştur. Bu sonuçlar daha gerçekçil ve makul kritik kalınlık
sonuçları elde edilmesini sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Nötron Taşınım Denklemi, Kritik Kalınlık, PN Metod
INTRODUCTION
The neutron transport equation has seven unknown variables in three-dimensional space.
Three of them are position vectors, three variables are the velocities of neutrons and the last
variable is the time variable. Finding a general solution for this equation is impossible.
Therefore some approximations are performed. The first approximation is the steady state
approximation and so the time variable drops from this equation. The second approximation is
the one speed approximation and all neutrons have the same energy and so the velocity
variables drop from this equation. The third approximation is the plane geometry
approximation and we have only two variables, one of them is the position variable which is
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represented with x, the other variable  which is the cosine direction. Finally we get the
following equation



1
  x,  
c
  x,     f   ,     x,    d  
x
2 1

(1)

where   is the direction of the scattering, f   ,    is the scattering function and defines the
scattering probability of neutrons,   x,   is the number of the neutrons at x-position and 
direction with distance measured in units of mean free path (mfp), c is the secondary neutron
number related with the material cross sections by the equation c t   f   s , here  f is
the fission cross section and  s the scattering cross section,  the number of neutrons per
fission. We assumed the distance measured in units of total mean free path. The dimensions
characterizing changes in reactor core composition are usually comparable to a neutron mfp.
[1].The scattering function in Eq. (1) is expanded with the Legendre polynomials [2] as
N

f   ,      (2n  1) f n Pn (  )Pn (  )

(2)

n 0

Where Pn (  ) and Pn (  ) are Legendre polynomial and f n is the scattering coefficient. The
scattering function defines the probability of scattering then the sum of these scatterings must
equal to one. Therefore the interval values of f n must be determined for every scattering
situation. When n becomes 2 the term is called as the quadratic anisotropic scattering.
Pn Solution of the Neutron Transport Equation for Quadratic Anisotropic Scattering
The scattering function of tetra anisotropic takes the form a

f   ,    f0 P0 ( ) P0 ( )  3 f1P1 ( ) P1 ( )  5 f 2 P2 (  ) P2 (  )

(3)

Legendre moments of the flux
1

n ( x)   Pn (  ) ( x,  )d  

(4)

1

The scattering function in Eq. (4) and Legendre moments are substituted into Eq. (1)



 ( x,  )
c
 ( x,  )   P0 (  ) f 00 ( x)  3P1 (  ) f11 ( x)  5P2 (  ) f 22 ( x) 
x
2

(5)

The angular flux for Legendre polynomial is described in [3] as
2n  1
n ( x) Pn (  )
2
n 0


  x,    
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One can insert the Eq. (6) into Eq. (5) and multiplying the resulting equation with Pm (  ) and
integration over    1,1 . The recursion relation and the orthogonally is applied to the
equation [4]

 Pn    

1
 n  1 Pn1 (  )  nPn1 (  ) 
2n  1 

(7)

After some algebra, one can obtain the moments n ( x) in general form as

dn1 ( x)
d ( x )
 n n1  (2n  1)(1  cf n n 0  cf n n1  cf n n 2 )n ( x)  0, n  0,1, 2,...., N (8)
dx
dx
nm
1,
The kronecker delta is defined as  nm  
A well-known ansatz for the solutions
0, n  m

 n  1

of Eq. (8) is employed of the form [5]

 n ( x)  An (v)e x / v

(9)

t

Where An is the eigenfunctions and v corresponding the eigenvalues. We represent a method
and corresponding computer code to get all eigenvalues for quadratic anisotropic scattering.
Using Eq. (9) in Eq. (8), a system of equations is obtained for the analytic expressions of
An (v) The general form may be given by
(n  1) An1 (v)  nAn1 (v)  (2n  1)(1  cf n n0  cf n n1  cf n n 2 )vAn (v)  0,

n  0,1, 2,..., N (10)

After computing the discrete eigenvalues, the general solution of the flux moments Eq. (11)
for odd numbers of N can be written as,
N 1
2

n ( x)    k An (vk ) e x / v  (1) n e x / v 
t

k

t

k

( N  1) / 2  k  ( N  1)

(11)

k 1

Where  k

are the coefficients comes from the linear combinations of the solutions

corresponding to each vk eigenvalues and they can be determined from the physical boundary
of the system, and the parity relation of An (v)  (1)n An (v) is used. Therefore, the general
solution to Eq. (1) for the neutron angular flux can be found by replacing the flux moments
Eq. (11) into Eq. (6),


N 1
2

 ( x,  )  
n  0 k 1

x
x 
2n  1

 k An (vk ) 1  (1) n  cosh( t )  1  (1) n  sinh( t ) Pn (  ) (12)
2
v
v 


Criticality conditions
In the criticality problem the aim is to find critical thickness that is a relation between the
secondary neutron numbers (c) and the half thickness of the slab (a). Fission reactions occur
in this slab thickness is represented a in unit mfp (mean free path). The system is assumed
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that, outside of the slab is vacum and the secondary neutron number is greater than one. The
critical thickness is solved for quadratic anisotropic scattering, so the solutions get closer for
the realistic reactor core. In this work, we use Mark boundary conditions. Mark used the
concept of the continuity of the angular flux, which implies the continuity of all the angular
moments of the neutron flux across the boundaries surrounded by the vacuum, and showed
that this condition is equivalent to zero incoming angular flux at the boundaries for the
specific values of  . [6]

 (a, m )  0,

( N  1) / 2  m  ( N  1)

(13)

Here,  m is the root of the Legendre polynomials. The critical equation takes the form of


N 1 N 1
2
2

 
n  0 m 1 k 1

a
a 
2n  1

 k An (vk ) 1  (1)n  cosh( t )  1  (1) n  sinh( t ) Pn ( m )  0
2
v
v 


(14)

Eq. (16) can be written in the matrix form as  M mk (a)  Bk  0 where Bk is a vector with
elements  k and  M mk (a)  is the square matrix with elements  ( N  1) / 2 . For the matrix
2

system in Eq. (14) to have a non-trivial solution, the determinant of the  M mk (a)  must be
zero in which the criticality condition
NUMERICAL RESULTS
We can calculate the critical thickness by using Eq. (14) Mark boundary conditions. In our
calculations, the scattering type is fixed as quadratic anisotropic scattering and the effect of
varying secondary neutron numbers take into account. As expected, critical thickness
decreased with increased c values. . Afterwards, three different scattering types are compared
with each other for fixed secondary neutrons number c. The critical thickness results fluctuate
by changing scattering variables as usual.
We have used the Mathematica program to calculate the thickness for varying c and scattering
terms as f1 and f2, The values of the scattering variables are taken as 0.3 and 0.2, respectively
[7 and 8]. The neutron transport equation is solved for quadratic anisotropic scattering by
Mark boundary conditions and the critical thickness calculation results are tabulated in
TABLE I for Mark boundary. In TABLE II, III, IV, and V; isotropic, linear anisotropic and
quadratic anisotropic scattering types are displayed in same time for fixed c values, they are
1.01, 1.1, 1.5 and 2.0 respectively

TABLE I. Critical thickness values for quadratic anisotropic scattering by Mark boundary
condition.
c
1.01
1.02

P1
10.0384
6.8737
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P5
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Igdir/ TURKEY

P9
9.80201
6.62272

1250

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
1.05
1.1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

4.07718
2.68134
1.71227
1.05213
0.774859
0.61747
0.514807

3.82748
2.42299
1.46253
0.839624
0.595389
0.463383
0.380199

3.81126
2.40329
1.43471
0.800653
0.553669
0.422806
0.342044

2018
3.80678
2.39831
1.42843
0.790443
0.540158
0.407688
0.326514

3.80488
2.39624
1.42599
0.786866
0.534974
0.401165
0.319186

TABLE II Critical thickness for different scattering types in c=1.01
P1
8.49356
10.0384
10.0384

Isotropic
Lin.ans.
Quadratic

P3
8.34635
9.83575
9.82195

P5
8.33616
9.82133
9.80846

P7
8.33309
9.81695
9.80378

P9
8.33175
9.81505
9.80201

TABLE III Critical thickness for different scattering types in c=1.1
P1
2.30869
2.68134
2.68134

Isotropic
Lin.ans.
Quadratic

P3
2.13534
2.44941
2.42299

P5
2.12100
2.43108
2.40329

P7
2.11734
2.42613
2.39831

P9
2.11580
2.42402
2.39624

TABLE IV Critical thickness for different scattering types in c=1.5
P1
0.78001
0.89092
0.89092

Isotropic
Lin.ans.
Quadratic

P3
0.64949
0.71651
0.69594

P5
0.62089
0.68261
0.65485

P7
0.61223
0.67284
0.64278

P9
0.609041
0.669247
0.638404

TABLE V Critical thickness for different scattering types in c=2.0
Isotropic
Lin.ans.
Quadratic

P1
0.45343
0.514807
0.514807

P3
0.361974
0.393203
0.380199

P5
0.334767
0.360654
0.342044

P7
0.323497
0.34775
0.326514

P9
0.318171
0.341835
0.319186

CONCLUSION
We have extended the neutron scattering function by f2, called as quadratic anisotropic
scattering, for the slab criticality problem which has not been solved in previous studies. It is
quite difficult to obtain the analytical solutions for this kind of scattering. When the number
of terms in scattering function is increased, the equation is becoming more complicated. The
eigenvalues of the neutron transport equation in this study are first found and then they are
substituted into neutron flux equation to obtain the critical thickness in a computer code. The
value of the thickness required to maintain criticality varies as a function of the scattering
parameters. In our solutions, the Legendre polynomial is used because of giving suitable and
rapidly direct results not only to the one speed neutron transport with lots of scattering
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functions but also to the transport of different types of particles. The critical half thickness of
the uniform-medium slab for one-energy group with quadratic anisotropic scattering is
computed by using the well-known and widely used boundary condition as Mark boundary
condition. Tabulated numerical values are convergent as expected. The critical thickness
decreases for increasing secondary neutron number c. It can be seen from the tables that the
results obtained by the method used in this work are in good agreement with the previous
studies presented in the literature.
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ORMAN YOLU KENARINDA BULUNAN KAZI VE DOLDURU ŞEVLERİNİN
BİTKİLENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Mustafa ACAR
Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, mustafa.acar@artvin.edu.tr
Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, sgumus@ktu.edu.tr
ÖZET
Ülkemiz orman alanlarının çoğu dağlık arazilerde bulunmaktadır. Bu bakımdan gerek
ormancılık faaliyetlerinin ekonomik ve hızlı yapılabilmesi gerekse orman içindeki yerleşim
yerlerine ulaşım açısından orman yollarının inşası elzemdir. Eğimli arazilerde yapılan orman
yolları için birçok ağaç kesilmekte ve yol hattı boyunca bu alanlar doğal haline
bırakılmaktadır. Doğal haline bırakılan yol kenarındaki kazı ve dolduru şevleri açık arazi
koşullarından (yağmur, kar, rüzgâr) ve yolu kullanan araç yükünden olumsuz etkilenmektedir.
Bu etkiler neticesinde yollar zarar görmekte ve bakım-onarım maliyetleri artmaktadır. Diğer
taraftan orman alanında da tahribatlara ve ormansızlaşmaya neden olmaktadır. Bu
araştırmada, 3 farklı tarihte inşa edilmiş (5-10-15 yıllık) orman yoluna ait kazı ve dolduru
şevlerinden ayrı ayrı 50’şer metre aralık ile 40’ar adet 1 m2’lik örnek alan alınarak, bitkilenme
oranları tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen yollarda herhangi bir yapay işlem
uygulanmayan yol şevlerinde bitkilenme oranlarının düşük olduğu ve yakın örneklem
noktalarında bile birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Doğal yolla bitkilenmenin ekolojik
etkilere bağlı olmasından dolayı, lokal çalışmaların önemi çok yüksektir. Sonuç olarak, orman
yollarında şevlerin korunması için lokal çalışmalar genişletilmeli ve ekolojik koşullara göre
önlem alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Orman Yolları, Kazı-Dolduru Şevi, Bitkilenme, Ormana Zararlar
ABSTRACT
In our country, most of forest areas are located in mountainous areas. So, the construction of
forest roads is important in terms of both make forestry activities economically and rapidly
and access to settlements within the forest. Many trees are cut for forest roads where made on
sloping land and these areas are left to their natural state along the road line. Cut and fill
slopes at the roadside left to the natural are affected by open terrain conditions (rain, snow,
wind, etc.) and load of vehicle which use the road. As a result of these effects, roads are
damaged and maintenance-repair costs increase. On the other hand, it causes destruction and
deforestation in forest area. In this paper, 40 sample areas separately cut and fill slopes on
forest roads when constructed 3 different dates (5-10-15 year old) and vegetation ratios were
determined. It has been observed that the vegetation rates at the road slopes where there is no
operation on the roads examined are low and they are different each other even at the near
sampling points. Local studies are very important due to the ecological effects of natural
vegetation. As a result, local studies should be extended to protect slopes on forest roads and
preventions should be taken according to ecological conditions.
Keywords: Forest Roads, Cut-Fill Slope, Vegetation, Forest Damage
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GİRİŞ
Orman yolları yapımından itibaren kendi doğal haline bırakılmaktadır. Orman yollarında
inşası sonrası yapılan çalışmalar genel olarak bakım-onarım çalışmalarıdır. Yapımı, bakımı ve
onarımı oldukça maliyetli orman yollarının kendi halinde bırakılması gerek orman alanına
gerekse yol üst tabakasına zarar vermektedir. Açık doğa koşullarının doğrudan etkisi altında
olan orman yolları yüzeysel akışlara bağlı erozyon riski ile karşı karşıyadır. Toprak
kayıplarının en yüksek olduğu zaman yol yapımının hemen sonrasıdır (Swift 1984). Ekolojik
ve ekonomik açıdan önemli olan orman yollarının en büyük eksikliklerinden biri özellikle
toprak yığma ile oluşturulan ve yüzeysel akışa karşı hassas olan dolduru şevlerindeki toprak
kaybını önleyici tedbirlerin bulunmaması ya da yeterli olmamasıdır.
Orman yollarında bulunan şevlerin oranları 292 sayılı “Orman Yolları Planlaması, Yapımı ve
Bakımı” na ait tebliğde belirtilmiştir. Buna göre kazı şevleri (m) 2/1, 3/1, 4/1 ve 5/1
oranlarına göre tesis edilirken dolduru şevleri (n) doğal zeminlerin durağan eğimi olan 2/3
oranında yani %67 eğime göre yapılmaktadır (Şekil 1) (OGM 2008).

Şekil 1. Orman Yolu Enkesit Ölçüleri (OGM 2008)
Yolların korunması için yapılacak işlemlerin bilinmesi, müdahale başarısını da arttırmaktadır.
Bitkilendirme açısından yörede yetişen bitkilerin kullanılması dışardan getirilenlere oranla
daha etkilidir. 4 yıllık bir çalışmada yöreye ait bitkilerin kullanılması sonucu %93 oranında
zemin örtme başarısı elde edilmiştir (Grace 2002).
Toprak kaybını kaba çakıl veya bitki bulunması azaltmaktadır (Swift 1984). 2008 yılında
Artvin’ de yapılan bir çalışmada yüzeysel akışa bağlı toprak kaybı çayırlık alanlarda 53,4
kg/ha, akasya ağacı bulunan alanda ise 10,7 kg/ha olarak hesaplanmıştır (Tüfekçioğlu ve
Güner 2008).
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Şekil 2. Dolduru Şevinde Toprak Kaybı (URL1)
Orman alanlarına olacak zararı önlemek ve alanın doğal yapısını bozmadan yapılacak
müdahalelerin en masrafsız ve kesin çözümünün bitki varlığı olduğunu gösteren birçok
çalışma bulunmaktadır. Hesaplamalara ve gözlemlere dayalı araştırma sonucu bitki kaplı olan
alanlardaki kayıpların hesaplamaya konu edilmeyecek kadar az olduğu görülmüştür (BCC
1999). Ancak kayıp oluşmaması için bitkilendirme açısından yapılacak müdahalelerin yol
inşaatının bitmesinin ardından yapılması gerekmektedir. Toprak kayıplarının (Şekil 2) çoğu
kazı-dolduru şevlerinin ve hendeklerin tamamen bitkiyle kaplanmasına kadar geçen ilk iki
yılda oluşur (Luce ve Black 1999).
Bu çalışmanın amacı; Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki farklı tarihlerde inşa
edilen 3 orman yolunun kenarlarındaki kazı ve dolduru şevlerinin doğal haline bırakılması
sonucu bitkilenme durumlarının değerlendirilmesi, elde edilen bulgulara göre mevcut yollarda
meydana gelebilecek olumsuzluklara çözüm önerileri geliştirilmesidir.
Materyal
Araştırma, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ ne Bağlı Serik ve Taşağıl Orman İşletme
Müdürlükleri’ nde bulunan toplam 3 adet orman yolunda yapılmıştır (Şekil 3). Taşağıl
Bölgesi’ nde bulunan 325 kodlu 5 yıllık orman yolu 2+900 km, Serik Bölgesi’ nde bulunan
yollardan 453 kodlu 15 yıllık orman yolu 1+200 km ve 455 kodlu 10 yıllık orman yolu 1+800
km uzunluğundadır.
Serik Orman İşletme Müdürlüğü: Doğudan Taşağıl, Kuzeyden Sütçüler, Batından Antalya
Orman İşletme Müdürlüğü ve Güneyden Akdeniz ile sınırdır. Bulunduğu Akdeniz
bölgesinden dolayı 1. derece yangına hassas bölgedir. Arazi eğimi düşüktür.
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü: Doğudan Manavgat, Batıdan Serik, Kuzeyden Isparta
Orman Bölge Müdürlüğü, Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ve Akseki Orman İşletme
Müdürlüğü ile komşudur. Bulunduğu Akdeniz bölgesinden dolayı 1. derece yangına hassas
bölgedir. Arazi eğimi düşüktür.
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Şekil 3. Çalışma Alanlarının Bulunduğu Bölge Müdürlüğü Haritası
Metod
Çalışmada ölçümler için 4 adet 1 m uzunluğunda çıtadan oluşturulan 1m2’ lik şablon ve
haritada noktasal kayıt için el tipi GPS kullanıldı (Şekil 4). 3 adet orman yolunun her biri için
40 tane kazı şevi 40 tane de dolduru şevinde olmak üzere 80 adet örnek alan alındı. Örnek
alanlar alınırken yolların uzunluğuna göre farklı aralıklarla eşit sayıda alındı. Toplam 240 tane
örnek alan üzerinde bitkilerin türüne ve toprağı örtme derecelerine göre ölçümler yapıldı. Her
bir deneme alanı GPS ile kayıt edildi.

Şekil 4. Çalışmada Kullanılan Örnek Alan Şablonu
Bulgular ve Tartışma
Örnek alanların civarlarındaki ormanlık alanlardaki ortak ağaç türünün Kızıl çam (Pinus
brutia) olduğu arazi çalışmaları sırasında görüldü. Ortak ağaç türüne sahip olan orman
alanlarında bulunan iki tanesi komşu olan yollardan alınan bitki örneklerinde toprağı örtme
derecesi bakımından çok fazla fark olduğu görüldü.
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325 Kodlu Taşağıl OİM’ nde bulunan orman yolundan alınan örnek alanlarda Scolymus
hispanicus, Myrtus communis, Pinus brutia, Phyllrae latifolia, Cistus sp., Arbutus andrachne
ve Quercus coccifera bitki türleri tespit edildi. Bu yol kodu için toplam 80 m2 olan örnek
alanda bitkilerin toprağı örtme derecesi %21,2 (16,92 m2) olarak tespit edildi (Tablo 1).
Tablo 1. 325 Kodlu Taşağıl OİM’ ne ait bulgular
Bitki Türü
Latince

Türkçe

Scolymus hispanicus
Myrtus communis
Pinus brutia
Phyllrae latifolia
Cistus sp.
Arbutus andrachne
Quercus coccifera

Şevketi bostan
Mersin
Kızılçam
Akçakesme
Laden
Sandal ağacı
Kermes meşesi

TOPLAM

Kapladığı Alan
(m2)

İlgili Örnek Alana
Oranı (%)

8,76
5,99
0,79
0,15
0,23
0,85
0,15
16.92

10,95
7,48
0,99
0,19
0,29
1,06
0,19
21.15

453 Kodlu Serik OİM’ nde bulunan orman yolundan alınan örnek alanlarda Myrtus
communis, Quercus coccifera, Cistus sp., Vitex agnus-castus, İnula sp., Verbascum sp,
Scolymus hispanicus, Sarcopoterium spinosum ve Pinus brutia bitki türleri tespit edildi.
Toplam 80 m2 olan örnek alanların %20,33’ ünün (16,27 m2) bitki örtüsüne sahip olduğu
tespit edildi (Tablo 2).
Tablo 2. 453 Kodlu Serik OİM’ ne ait bulgular
Bitki Türü

Kapladığı Alan
(m2)

İlgili Örnek Alana
Oranı (%)

Latince

Türkçe

Myrtus communis
Quercus coccifera
Cistus sp.
Vitex agnus-castus
Inula sp.
Verbascum sp.
Scolymus hispanicus
Sarcopoterium
spinosum
Pinus brutia

Mersin
Kermes meşesi
Laden
Hayıt
Andız Otu
Sığır kuyruğu
Şevketi bostan

9,43
2,10
1,38
1,13
0,33
0,05
0,05

11.79
2.62
1.73
1.41
0.41
0.06
0.06

Abdestbozan otu

1,15

1.44

Kızılçam

0,65
16,27

0.81
20,33

TOPLAM

455 Kodlu Serik OİM’ nde bulunan orman yolundan alınan örnek alanlarda Myrtus
communis, Scolymus hispanicus, Inula sp., Centaurea sp., Vitex agnus-castus ve Nerium
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oleander bitki türleri tespit edildi. Bu yol kodu için toplam 80 m2 olan örnek alanda bitkilerin
toprağı örtme derecesi %2,45 (1,96 m2) olarak tespit edildi (Tablo 3).
Tablo 3. 455 Kodlu Serik OİM’ ne ait bulgular
Bitki Türü
Latince

Türkçe

Myrtus communis
Scolymus hispanicus
Inula sp.
Centaurea sp.
Vitex agnus-castus
Nerium oleander

Mersin
Şevketi bostan
Andız Otu
Peygamber çiçeği
Hayıt
Zakkum

TOPLAM

Kapladığı Alan
(m2)

İlgili Örnek Alana
Oranı (%)

0.56
0.89
0.21
0.11
0.10
0.09
1.96

0.70
1.11
0.26
0.14
0.13
0.11
2.45

Çalışma alanlarından 453 ve 455 kodlu Serik OİM’ ne ait orman yolları birbirlerinin devamı
şeklinde komşu olan yollardır. Daha önce yapılmış bir çalışmada ilk 2 yılda kazı ve dolduru
şevlerinin bitki ile kaplandığı ve bu zaman zarfında maksimum toprak kaybı yaşandığından
(Luce ve Black 1999) bahsedilmiş olsa da çalışma alanındaki bu yolların aradan geçen sırası
ile 15, 10 yıla rağmen bitki örtüsünün oluşmadığı görülmüştür.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışma sonucunda orman yol inşaatından sonra kendi haline bırakılan şevlerdeki
bitkilenme oranlarının farklı bölgelerde farklı olabileceği gibi aynı bölgede bile farklılık
gösterebileceği anlaşılmıştır.
453 ve 455 kod numaralı Serik OİM sınırları içerisindeki ve birbirine komşu olan 2 orman
yolundan birinde (453 kodlu) kendiliğinden yetişen bitkiler %20.33 oranında toprağı örttüğü
halde diğer orman yolunda (455 kodlu) %2.45 değeri bulunmuştur. Aynı bölgede birbirine
komşu olan bu iki orman yolunun bitkilenme açısından farklılıkları yok sayılamayacak kadar
fazladır. Ayrıca yine aynı bölgede olmasına karşın bu iki orman yolunda kendiliğinden gelen
hakim bitki türleri ve genel bitki türleri arasında farklılıklar fazlaca vardır.
Ön bir değerlendirme olması açısından yardımcı olacağı düşünülen bu çalışma ile daha
sonraki çalışmalara zemin hazırlanmaya çalışılmıştır.
Çalışma yapılacak bölgelerdeki gerek coğrafi durumlar gerekse iklim koşulları dikkate
alınarak kapsamlı çalışmalar yapılmalı, genel arazi itibari ile dağlık alanlarda planlanan
orman yollarının toprak erozyonu riski ile karşı karşıya kalması önlenmelidir.
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ARAZİ EĞİM SINIFLARINA VE BAKI ANALİZİNE GÖRE ORMAN YOLLARININ
İNCELENMESİ (ARTVİN TÜTÜNCÜLER ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)
Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, sgumus@ktu.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa ACAR
Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, mustafa.acar@artvin.edu.tr
ÖZET
İnsanoğlu var oluşundan beri sürekli artan bir şekilde orman ürünlerine ihtiyaç duymuştur.
Artan ihtiyaçların karşılanması için orman alanlarına müdahaleler artmaktadır. Ülkemizde
orman alanları yüksek eğimli arazilerde bulunmaktadır. Orman içi köyler ve orman alanlarına
ulaşım ise orman yolları sayesinde yapılabilmektedir. Ancak orman yolları masraflı, inşası zor
ve orman alanlarının sürekliliği açısından önemli tesislerdir. Bu sebeple iyi planlanıp
uygulamaya geçilmelidir. Özellikle Doğu Karadeniz gibi yüksek yağış alan bölgelerde kuzey
bakılarda yol planlanmasından kaçınılmalı ve mümkünse doğu-batı yönünde planlama
yapılmalıdır. Çalışmanın amacı kapsamında tercih edilen Tütüncüler Orman İşletme Şefliği
sınırları içerisindeki alanların %35.9’ unun Kuzey bakılarda, %68.27’ sinin IUFRO çok dik
eğim sınıfında bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan yolların IUFRO eğim sınıflarına
göre çok dik eğim sınıfındaki miktarı 44+875 km olup toplam 122+631 km olan işletme
alanındaki yolların %36.59’ unu oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu değerler orman yollarının
önemli kısmının riskli eğim gruplarında ve bölgesel bazda riskli bakılarda tesis edildiğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: IUFRO eğim sınıfları, orman yolları, yol inşası riskleri, eğim-bakı
analizi
ABSTRACT
Human beings have been needed forestry products ever since their existence. Interventions in
forest areas are increasing to supply needs that are increasing. Forest areas in our country are
located on high slopes. Access to forest villages and forest areas can be achieved through
forest roads. However, forest roads are costly, difficult to construct and are important in terms
of the sustainability of forest areas. Therefore, it should be planned and implemented well.
Especially in high rainfall areas such as the Eastern Black Sea, road planning should be
avoided in the north slopes and should be planned in the east-west slopes if possible. It was
determined that 35.9% of the areas within the boundaries of Tütüncüler Forest Enterprise
within the scope of the aim of the study were found in the North slopes and 68.27% in the
IUFRO very steep slope class. On the other hand, according to the IUFRO slope classes in the
very steep slope class of 44 + 875 km and total 122 + 631 km of roads in the business area of
36.59% have been found to be. These values indicate that significant parts of forest roads are
installed in risky slope groups and regionally at risk.
Keywords: IUFRO Slope Classes, Forest Roads, Road Construction Risks, Slope-View
Analysis
GİRİŞ
Çok eski çağlardan beri sürekli artan orman ürünlerine ihtiyaç bu alanlara olan baskıyı da
giderek arttırmaktadır. İnsanlar orman alanlarından hem odun hammaddesi temin etmek hem
de rahatlatıcı özelliklerinden dolayı dinlenme şeklinde faydalanmaktadır. Ancak orman
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alanlarından karşılanacak her türlü ihtiyacın giderilmesi için ulaşım gerekmektedir. Bu
sebeple de orman alanlarında orman yolları tesis edilmektedir. Aslında birçok amaca hizmet
eden orman yollarının yapımı zor ve masraflı, doğru planlanmadığı takdirde de zararları
oldukça fazladır. 1000 m orman yolu yapımı için 400 ile 3500 adet arasında orman ağacı
kesilerek 4000-8000 m2 orman alanı yok olmaktadır (OGM 2008).
Orman yollarının öncelikli hizmetlerinden olan odun hammaddesi üretimi için arazi eğim
sınıflarına göre değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. IUFRO tarafından kabul edilen eğim
sınıflarına göre bölmeden çıkarma yöntemleri aşağıdaki kriterlere göre;
- Düz Eğimli Arazi (%0 - %10)
- Hafif Eğimli Arazi (%11 - %20)
- Orta Eğimli Arazi (%21 - %33)
- Dik Eğimli Arazi (%34 - %50)
- Çok Dik Eğimli Arazi (%51< Eğim)
olarak düzenlenmiştir (Acar, 1998).
Ormancılık çalışmalarının başında gelen odun hammaddesi üretimi ve orman yolu yapımı
uygun olmayan eğimlerde yapıldığında toprak kaymalarının olduğu bilinmektedir (Larsen ve
Parks 1997). Doğu Karadeniz Bölgesi gibi eğimli araziye sahip orman alanlarında yapılan
yollarda kazı malzemesinin çok çıkması, dolguda ise çıkan bu malzemenin tamamının
kullanılmaması sebebi ile yol dışına atılması meşcerede büyük zararlar meydana
getirmektedir (Öztürk ve Ayberk 2005).
Bu çalışmanın amacı; çalışma alanındaki orman yollarının, IUFRO arazi eğim sınıfları ve bakı
analizlerine göre durumlarını ortaya koymak, elde edilen bulgulara bağlı olarak risk
değerlendirmesi yapmak ve çözüm önerileri geliştirmektir
Materyal
Çalışma alanı olarak Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Artvin Orman İşletme
Müdürlüğü’ ne bağlı Tütüncüler Orman İşletme Şefliği seçilmiştir. Şeflik dahilindeki alan
toplam 7207.22 ha olup, 2010 yılında hazırlanmış son amenajman planına göre 3 adet işletme
fonksiyonu bulunmaktadır.

Şekil 1. Çalışma Alanının Genel Görünümü
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Çalışma alanındaki orman yolu, eğim ve bakılara ait sayısal verilerin temin edilmesinde
ArcGIS 10.2 bilgisayar programı ve görüntüleme işlemlerinde Google Earth Pro açık kaynak
veri tabanı kullanılmıştır.
Metod
Çalışma alanına ait arazi modellemesi yapılabilmesi için memleket haritaları üzerinde
bulunan eşyükselti eğrileri ArcGIS 10.2 programında işlenerek sayısal hale getirildi (Şekil 2a). Yükselti değerleri girilerek veri tabanında sayısal hale getirilen eş yükselti eğrileriyle TIN
(Triangular Irregular Networks) komutu kullanılarak yükseklik haritası oluşturuldu (Şekil 2b). TIN komutu kullanılarak oluşturulan yükseklik haritasından da Raster haritası elde edildi
(Şekil 2-c). Raster haritası Sayısal Arazi Modeli (SAM) oluşturulması için kullanıldı.

a
b
c
Şekil 2. Sayısal Arazi Modeli’ nin Oluşturulması Aşamaları
SAM’ nde çalışma konusu olan orman yolları, eğim ve bakı analizleri yapıldı. Orman yolları,
işletme şefliğinden alınan amenajman planı meşcere haritasın program ile koşturularak sayısal
hale getirildi. Eğim analizi için programdaki SLOPE komutu kullanıldı. Analiz yapılırken 100
m2’ lik örnek alanlarda hesaplama yapıldı. Bakı haritası oluşturulması için de programdaki
ASPECT komutu kullanıldı. Buna göre Kuzey, Güney, Doğu ve Batı’ nın yanı sıra
Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güneydoğu ve Güneybatı bakıları içeren haritalar oluşturuldu.
Oluşturulan haritalar kendi aralarında ve birbirleri arasında değerlendirildi.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma alanında bulunan orman yollarının toplam miktarı 122+631 km olarak bulundu.
Eğim analizinde, IUFRO arazi eğim sınıflarına göre toplam 7207,22 ha olan işletme alanının
%68,27’ sini oluşturan 4920,574 ha alanın Çok Dik Eğimli Arazilerde (E>%51) kaldığı tespit
edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. IUFRO Arazi Sınıflarına Göre Alanların Dağılımı
IUFRO Arazi Eğim Sınıfı
Alan (ha)
Düz Eğimli Arazi
1.052
Hafif Eğimli Arazi
231.369
Orta Eğimli Arazi
739.354
Dik Eğimli Arazi
1315.276
Çok Dik Eğimli Arazi
4920.574
TOPLAM
7207.223
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Çalışma alanında uygulanan meşcere haritasında 3 farklı orman işletme fonksiyonundan
Toprak Koruma (B İşletme Fonksiyonu) ve Kullanma Suyu Koruma (C İşletme Fonksiyonu)
fonksiyonuna sahip alanların genel olarak ÇDEA sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Şekilde
arazi eğim sınıflarına göre renklendirilmiş alanlardan eğimi daha az olan alanların üretim
amaçlı kullanılan Üretim İşletme Sınıfı’ na (A İşletme Sınıfı) ait alanlar olduğu görülmüştür
(Şekil 3-a).

a

b

Şekil 3. IUFRO Arazi Eğim Sınıflarına Göre İşletme Alanının Dağılımı
Çalışma alanında bulunan orman yollarının eğimli alanlara göre durumlarına bakıldığında
orman yollarının üretim amaçlı kullanılan A İşletme Sınıfına ait alanlardan geçtiği
görülmüştür (Şekil 3-b). Orman yollarının miktar bakımından eğim sınıflarına dağılımı
analizlerine göre toplam orman yolunun (122+631 km) %36.59’ unun (44+875 km) ÇDEA
sınıfına ait alanlardan geçtiği bulunmuştur (Tablo 2).
Tablo 2. Eğim Sınıflarına ve İşletme Sınıflarına Göre Orman Yollarının Dağılımı
Eğim
Sınıfları
DEA
HEA
OEA
DEA
ÇDEA
Toplam

A İ. S.
A İ. S. İşletme B İ. S.
B İ. S. İşletme Toplam
Geçen
yol
Göre Alanına
yol
Göre Alanına
Yol
Yolun Genel
miktarı Dağılım Oranı miktarı Dağılım Oranı Miktarı Yola Oranı
(m)
(%)
(%)
(m)
(%)
(%)
(m””)
(%)
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
7887.64 14.49
6.43
126.33
0.19
0.10 8013.97
6.54
21123.1 38.81
17.22 6039.21
8.86
4.92 27162.3
22.15
23014.2 42.28
18.77 19565.6 28.69
15.95 42579.9
34.72
2406.82
4.42
1.96 42468.1 62.27
34.63 44875
36.59
54431.7 100.00 44.39 68199.3 100.00 55.61 122631
100.00

Çalışma alanına ait sayısal verilerden elde edilen bakı analizlerine göre en fazla Doğu bakıda
alanların bulunduğu daha sonra ise en fazla Kuzeydoğu bakıda alanların bulunduğu tespit
edilmiştir (Tablo 3).
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Tablo 3. Bütün Bakılara Göre Alanların Dağılımı
İşletme Alanına
Bakı
Alan (ha)
Oranı (%)
Düz
77.142
1.07
Kuzey
843.601
11.70
Kuzeydoğu
1372.309
19.04
Doğu
1611.046
22.35
Güneydoğu
1193.335
16.56
Güney
933.475
12.95
Güneybatı
581.930
8.07
Batı
223.054
3.09
Kuzeybatı
371.330
5.15
TOPLAM
7207.223
100.00
ArcGIS yazılımı yardımı ile elde edilen bulgulara göre çalışma alanında %37.58 orana sahip
Güneyli bakılarda (Güney, Güneydoğu ve Güneybatı) bulunan alanların, %35.90 orana sahip
Kuzeyli bakılarda (Kuzey, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı) bulunan alanlardan fazla olduğu
görülmüştür (Tablo 4) (Şekil 4).
Tablo 4. Bütün Bakılara Göre Alanların Dağılımı
Bakı
Alan (ha)
Yüzde (%)
Kuzey
2587.241
35.90
Güney
2708.740
37.58
Doğu
1611.046
22.35
Batı
223.054
3.10
Düz (Bakısız)
77.142
1.07
TOPLAM
7207.223
100
Bakılara ve IUFRO eğim sınıflarına göre yol durumları değerlendirildiğinde (Şekil 4-c);

a

b
Şekil 4. Bakı Analizi ve Yolların Durumu

c

Kuzeyli bakılarda bulunan orman yollarının işletme alanındaki toplam orman yoluna oranı
%47.92 olarak hesaplanmıştır (Tablo 5).
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Tablo 5. Arazi Eğim Sınıfları, Bakı ve Yol Durumları
Kuzeydoğu

Kuzey

Kuzeybatı

IUFRO
Arazi Eğim
Sınıfı

Yol
Miktarı
(m)

Toplam
Yola
Oranı
(%)

Yol
Miktarı
(m)

Toplam
Yola
Oranı
(%)

Yol
Miktarı
(m)

DEA
HEA
OEA
DEA
ÇDEA

6.86
987.09
3165.75
8484.03
5887.47

0.04
5.33
17.08
45.78
31.77

0.00
1360.29
4446.48
14749.49
11345.09

0.00
4.26
13.94
46.23
35.56

56.42
577.30
1284.15
2944.20
3467.02

GENEL
Kuzey
Toplam
Eğim
Toplam
Bakılardaki
Yola
Sınıfındaki
Orman
Toplam
Oranı
Toplam
Yoluna
Yola Oranı
(%)
Yol (m)
Oranı (%)
(%)
0.68
63.2
0.11
0.05
6.93
2924.6
4.98
2.38
15.42
8896.3
15.14
7.25
35.35
26177.7
44.55
21.35
41.63
20699.5
35.23
16.88

TOPLAM

18531.2

100.00

31901.35

100.00

8329.09

100.00

58761.6

100.00

47.92

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma alanında bulunan yolların %36.59’ u (44+875 km) çok dik eğimli arazi sınıfındaki
alanlar içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. 3 tane işletme fonksiyonu bulunan orman alanında
«A» (Üretim İşletme Fonksiyonu) (2406.82 m) ve «B» (Toprak Koruma İşletme Fonksiyonu)
(42468.13 m) işletme fonksiyonuna sahip alanlarda yol bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Bakı analizinden elde edilen bulgulara göre, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yol
yapımının tehlikeli ve masraflı olduğu Kuzey bakılarda işletme alanının %35.9’ u bulunduğu,
yol yapımı için ve ormancılık çalışmaları için olumsuzluk oluşturabilecek çok dik eğimli arazi
sınıfındaki alanlar işletme alanının %68.27’ ini oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
Eğim ve bakı analizlerine göre birlikte değerlendirme yapıldığında ise Tablo 5’ de görüleceği
üzere Kuzeyli bakılarda ve ÇDEA sınıfında bulunan 20699.5 m (20+299 km) yol oldukça
problemli yollar olarak tespit edilmiştir. Gerek bakım-onarım gerekse yapım bakımından
fazlası ile riskli yollardır.
Doğu Karadeniz gibi yıllık yağış miktarı fazla olan bölgelerde güneşlenme süresinin mümkün
olduğunca fazla olmasına dikkat edilmelidir. Kuzey bakılar (gölgeli) orman yollarının
yağışların etkisinden olumsuz etkilenmesine, yolların bozulmasına ve yapım-bakım
maliyetlerinin artmasına sebep olabilmektedir. Bu tarz yolların planlanması kaçınılmaz ise
sanat yapılarının miktarları ve standartları arttırılmalı, periyodik bakımlar daha sık bir
biçimde yapılmalıdır.
Ayrıca eğimli alanlar gerek ormancılık çalışmalarının yapılmasında gerekse orman içerisinde
gerçekleştirilecek ulaşım faaliyetlerinde büyük risk teşkil etmektedir. Çalışma alanının
%68.27’ sinin bu tür alanlarda olduğu düşünüldüğünde gerek ulaşım gerekse ormancılık
faaliyetleri için çok dikkatli planlama ve inşaat gerekmektedir.
KAYNAKLAR
Acar H H (1998) Dağlık Arazide Kamyonla Nakliyatın Teknik Açıdan İncelenmesi. Tr.
Journal of Agriculture and Forestry, No:22, Ankara, 499-506.
Larsen M C, Parks J E (1997) How Wide is a Road? The Association of Roads and MassWasting in a Forested Montane Environment. Earth Surface Processes and Landforms,
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Korunması Açısından Değerlendirilmesi. Ladin Sempozyumu (20-22 Ekim), Bildiriler
Kitabı, II. Cilt, 809. Trabzon.

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1266

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

KARS VE ÇEVRESİNDEN DERLENMİŞ MASALLARDA DEYİM VE
ATASÖZLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Selma ERDAĞI TOKSUN
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, selma_erdagi@hotmail.com
ÖZET
Türk Milleti, kültür değerlerinin yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında sözlü ve
yazılı gelenekten yararlanmıştır. Özellikle geleneksel halk kültürünün ürünlerinden sayılan
türkü, ağıt, mani, ninni, halk hikâyeleri, atasözleri ve deyimler önceleri sözlü aktarma yolu ile
yaşatılmış, daha sonra bunlar derlenerek yazıya geçirilmiştir. Karmaşık bir toplumsal yapısı
olan Kars’a, çeşitli zamanlarda birçok Türk oymağı yerleşmiştir. Bu nedenle zengin bir
folklora ve değişik ağız özelliklerine sahiptir. Bu çalışmanın amacı; Kars ve çevresinden
derlenmiş masalları tarayarak içindeki deyimleri ve atasözlerini belirlemek bunlar içindeki
unutulmuş, artık kullanımdan düşmüş olanları tespit etmektir. Ayrıca deyim ve atasözlerinin
geçmişte kullanımı ile şimdiki kullanımı arasındaki farkları ortaya koyarak zaman içindeki
değişimlerini incelemektir. Bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Birebir
ağızlardan derlenen masallar taranarak içindeki deyim ve atasözleri tespit edilmiştir. Yapılan
çalışmada incelenen metinlerde deyim sayısı atasözü sayısına göre oldukça fazladır. Tespit
edilen deyimlerden biz kısmı günümüzde kullanılmazken atasözlerinin hepsi günümüzde
kullanılmaya devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dil, Ağız, Masal, Atasözü, Deyim.
ABSTRACT
The Turkish Nation has benefited from oral and written tradition in preserving cultural values
and transferring them to future generations. Especially folk songs, lament, mania, lullaby, folk
tales, proverbs and idioms, which are considered as products of traditional folk culture, have
been lived through verbal transfer. Kars, which has a complex social structure, has settled
many Turkish tribes at various times. Therefore it has a rich folklore and different mouth
characteristics. The purpose of this study is; By scanning the tales compiled from Kars and its
surroundings, determining the idioms and proverbs in it is to identify those who have been
forgotten and who are no longer in use. In addition, the difference between the past use of
idioms and proverbs and the use of the present to examine the changes over time. In this
study, document analysis method is used. Tales compiled from one to one mouths were
scanned and idioms and proverbs were determined. In the study, the number of statements in
the texts examined is quite high compared to the number of proverbs. While we do not use
part of the idioms today, all of the proverbs continue to be used today.
Key Words: Language, Mouth, Tale, Sayings, Idiom.
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GİRİŞ
Türk Milleti, kültür değerlerinin yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında sözlü ve
yazılı gelenekten yararlanmıştır. Özellikle geleneksel halk kültürünün ürünlerinden sayılan
türkü, ağıt, mani, ninni, halk hikâyeleri, atasözleri ve deyimler önceleri sözlü aktarma yolu ile
yaşatılmış, daha sonra bunlar derlenerek yazıya geçirilmiştir. Genellikle kimin tarafından
söylendiği belli olmayan halk kültür ürünleri; belli bir olay, yaşantı ve çeşitli tecrübeler
neticesinde ortaya konmuştur (Kurt, 1991).
Deyimler –bir başka ulusla olan kültür ilişkileri sonunda, ondan çevrilme, alınma değilse- bir
dili konuşan toplumun dünya görüşünü, yaşam biçimini, çevre koşullarını, gelenek, görenek
ve inançlarını, önem verdiği varlık ve kavramları kısacası, maddi ve manevi kültürünü
yansıtan, o toplumun düşünme biçimini, hatta nükte ve buluşlarını ortaya koyan, dilbilim
açısından olduğu kadar yazın ve halkbilim açısından da önemli olan sözlerdir (Aksan, 2005).
Türkçe, deyim yönünden çok varsıl bir dildir. Türkçenin, sözlüklerin saptayabildiklerinden de
çok deyimi vardır. Deyim bolluğu Türkçenin belli başlı özelliklerinden sayılır. Dilimizin
kıvraklığı biraz da bundandır (Püsküllüoğlu, 2004). Deyimlerin uzun bir yaşama süresi olduğu
söylenebilse de bunlardan bazılarının zamanla unutulduğu bilinmektedir. Bazı deyimlerin
kaynağı olan tarihi olaylar, tasavvuf hayatının bazı gelenekleri zamanla unutulmuş ve
deyimleşen dil yapıları ise yaşamaya devam etmiştir (Sinan, 2001).
Atasözleri uzun gözlemlere ve denemelere dayanan yargılarını öğüt, adet, gelenek, inanç
niteliği içinde belirten, kalıplaşmış, özgün biçimleri bulunan öz deyişlerdir. Atasözleri halkın
folklor ve dil zenginliğinin bir göstergesi olmalarının yanı sıra, halkın tarihi geçmişinin,
sosyal yapısının, felsefi düşüncesinin, dünya görüşünün de bir aynasıdır. Kısacası, atasözleri
halk kültürünün en zengin biçimiyle dildeki yansımasıdır (Tavkul, 2001). Atasözleri, her
ulusta, her dilde vardır. Bu sözler, bir ulusu oluşturan insanların, halkın ortak yaratımıdır,
ortak ürünüdür. Onların ortak deneyimlerinden süzülüp ortaya konulmuş, her yönden onları
yansıtan söz değerleridir. Atasözlerinde toplumsal ve doğal olaylar, kurallar, gerçekler,
inanışlar dile getirilir. Toplumun töre ve geleneklerini, felsefesini onlarda buluruz. Atasözleri,
anlatım özelliği bulunan, özgün biçimleri olan kalıplaşmış söz değerleridir. Kısa ve özlü
anlatım araçlarıdır. Halk, yeri geldikçe, atasözlerini bir kanıt gibi kullanır. Çünkü onların
ortaya koyduğu yargı, toplumdan kabul görür.
Atasözlerimiz çok değişik konuları ve kavram alanlarını kapsamakta, kimi zaman hissedip de
söze dönüştüremediğimiz olguları büyük bir başarıyla sahneleyerek dile getirmektedir. Bu
durum özellikle Anadolu ağızlarında kendini belli eder (Aksan, 2005). Bununla beraber atalar
sözü bütün ortak halk edebiyatı mahsullerinde olduğu gibi zamana, mekâna, lehçelere,
ağızlara; aşiret, köy, şehir çevrelerine veya her hangi bir tarikat, meslek; sanat çevresine göre
ufak-tefek değişikliklere uğrarlar.
Ulusların uygarlık yolundaki zengin gelişmelerinin en söz götürmez tanıklarından birisi- belki
de birincisi atasözleridir. Atasözleri, folklorun da en önemli dalıdır. Ulusal sağduyunun
içinden süzülüp gelen, arına durulaşa özetleşen bu özdeyişlerimiz övünç duymamıza yetecek
sayıda ve niteliktedir (Gencan, 2001).
Her dilde atasözleri ve deyimler vardır. Sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih, ahlak, folklor…
gibi birçok yönlerden inceleme konusu edilmeye değer olan bu ulusal varlıklar, değiş ve
güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından çok önemli dil yapılarıdır.
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Gözler (1983), halk edebiyatı ürünlerini derlemede iki kaynak olduğunu ifade etmiştir:
Birincisi, kolaylığı ile birlikte zenginliği bakımından günlük konuşmalardır. Halk filozofları
diyebileceğimiz öyle ümmî kimseler vardır ki onlar bütün konuşmalarında pek çok halk
edebiyatı ürününü sık sık kullanırlar. Onlarla yapılacak konuşmalar çok verimli olacağından
bunlar birinci derece istifade edilecek canlı kaynaklardır. İkinci kaynak ise, yazılı belgelerdir.
Bunlar da eski tarih, seyahatname, fıkra kitaplarıdır. Birincilerin kolaylığı ve zenginliği
karşısında yazılı kaynakların taranması güç ve yorucudur, hem de verimi azdır. Ancak,
bunların tarih olaylarına dayananları kitaplara geçmiştir.
Kars; hem Anadolu’ya yapılan sayısız Türk akın ve yerleşmelerinin geçit noktalarından biri,
hem de talihsiz Azerbaycan Türklerinin muhtelif zamanlarda, muhtelif etkiler altında
bulabildikleri ilk sığınak olması bakımından çok çeşitli Türk topluluklarını ve ağız gruplarını
içinde barındıran bir ilimizdir.
Karmaşık bir toplumsal yapısı olan Kars'a, çeşitli zamanlarda birçok Türk oymağı
yerleşmiştir. Bu nedenle zengin bir folklora ve değişik ağız özelliklerine sahiptir. Kars ili
birçok savaş görmüş, akınlara, göçlere, kırgın ve parçalanmalara sahne olmuş, halkı zulümler
çekmiştir. İşte Karslıyı yaratan bu akın, göç, kırgın ve parçalanmalar Karslının konuşmasını,
ağzını da aynı şekilde belirlemiştir.
Kars ili sınırları içinde tek bir ağız değil, her biri ayrı yönden Kars sınırları dışına taşan beş
ağız vardır.
1.
2.
3.
4.
5.

Kars yerli ağzı,
Ardahan-Posof yerli ağzı,
Hanak Türkmenleri ağzı,
Kars Azerileri AĞZI,
Kars Terekemeleri ağzı (Ercilasun, 2002, s.1-2)

Kars ili ağzı üzerine, Ahmet B. ERCİLASUN “Kars İli Ağızları Ses Bilgisi”, Ahmet
CAFEROĞLU “Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar”, Selahattin OLCAY, Ahmet B.
ERCİLASUN ve Ensar ASLAN’ın hazırlamış olduğu “Arpaçay Köylerinden Derlemeler” adlı
eserler ve bunlara ek olarak üniversitelerde hazırlanmış olan tezler mevcuttur.
Amaç:
Bu çalışmanın amacı; Kars ve çevresinden derlenmiş masalları tarayarak içindeki deyimleri
ve atasözlerini belirlemek bunlar içindeki unutulmuş, artık kullanımdan düşmüş olanları tespit
etmektir.
Yöntem:
Bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırması
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar
(Yıldırım ve Şimşek, 2006:188). Birebir ağızlardan derlenen masallar taranarak içindeki
deyim ve atasözleri tespit edilmiştir.
Bulgular:
İncelenen metinlerde tespit edilen deyimlerin çoğu günümüzde de kullanılmaktadır. Deyimler
geçmişten günümüze çok istikrarlı bir şekilde aktarılmıştır. Fakat bunun yanında geçmişte
kullanılıp da günümüzde kullanılmayan ve ya hala büyüklerimiz tarafından kullanılıp da yeni
nesil tarafından kullanılmayan deyimler de mevcut;
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Ağzına sakız olamamak (Gücü yetmemek.). (SMMA) s.79,Ağzının barını vermek. (KA),
Akşamı dar beklemek (Zamanı zor geçirmek.). (AHM) s.147, Ay gibi bedirlemek (Çok güzel
olmak.). (IFÖ) s.2, Bağrı çatlamak. ( Sinirlenmek.) (TAA) s.36, Bahtını kaldırmak. (AHM)
s.89, Baş çekmek. ( Kontrol etmek.) (TAA) s.42, Başını kayıp etmek. (Öldürmek.) (SYA)
s.38, Bengün olmak. (Düşünceli olmak.) (KTA) s.47, Boyun çekmek. (Boyun eğmek)
(SMMA) s.98, Çombağının zorunu görmek. (Çetin ceviz olduğunu anlamak.) (KTA) s.84,
Defil kefin etmek. (Öldürüp gömmek.) (KTA)s.51, Derde giriftar olmak. (Derde düşmek.)
(ÇFE) s.15, Derdini öldürmek. (İyileşmek.). (SYA) s.36, Fırsatı pot etmemek. (Fırsatı
kaçırmamak.) (IHM) s.4, Fikrine vurmak. (Aklına koymak.) (SMMA) s.103, Galada
uğramak. (Başına bela gelmek.) (KTA) s.52, Goşusunu kırmak (Alt etmek.). (KTA) s.25,
Gönüle gelmek (Kabul etmek.). (KMA) s.79, Gözü çatmak (Görmek.). (KTA) s.45, Gözüne
dokunmak. (Gözüne çarpmak.) (SA) s.43, Gün çöreğine muhtaç olmak. (Her şeye muhtaç
olmak.) (IHM) s.42, Helak etmek. (Öldürmek.) (SA)s.45, Hersi gelmek. (Sinirlenmek.)
(KTA)s.77, Hile bardağı düzmek. (Oyun oynamak.) (SYA) s.37, İki gözüyle bir gövdeye
ağlamak. (Çok pişman olmak.) (KTAİ) s.7, Köküne taş atmak. (Bir işi bitirmek.) (IFÖ) s.10,
Kuşu konmak. (Sevmek, beğenmek.) (AAA) s.39, Tamam etmek. (Teslim etmek.) (SYA)
s.37, Yüz basmak. (Yüzünü ekşitmek.) (IFÖ) s.15.
Yukarıda verilen deyimler zaman içerisinde unutulmuş, artık kullanılmayan fakat yazılı
kaynaklarda mevcut deyimlerdir. Bu deyimlerin bazılarının anlamları geçmişte farklı
günümüzde farklı şekilde kullanılmıştır. Günümüzde “Ağzına sakız ol(ama)mak” deyimi
birinin diline düşmek, devamlı söylenen, devamlı sözü edilen biri haline gelmek anlamında
kullanılır. Geçmişte ise gücü yetmemek anlamında kullanılmıştır. “Gözü dört açılmak.”
Deyimi günümüzde dikkatli olmak, uyanık bulunmak anlamında kullanılırken önceleri
şaşırmak anlamında kullanılmıştır. “Altunları görünce gözü dört açıldı.”. “El atmak” deyimi
günümüzde bir işe karışmak, bir işe girişmek anlamında kullanılırken eskiden bir şeyi almak
için uzanmak anlamında kullanılmış. Yüze çıkmak (Ortaya çıkmak.). Bu deyimlerin bir kısmı
sadece bölge ağzına ait olmakla birlikte bazıları da tüm bölgeler tarafından kullanılmaktadır.
Abır hayası dökülmek. ( Utanmak.) “Gızı da saraydan gavalıyah, abır hayası tökülsün.” (IHH)
s.4, Abırdan salmak. (Çok yorulmak.) (IHM)s.30, Acı söz söylemek. (KİA) s.223, Acığı
tutmak. (Küsmek)(IFÖ)” s.32, Ağ güne çıkmak. ( İyi günler geçirmek.)(TAA) s.40, Ağız
ağıza gelmek. (KİA) s.168, Ağız ağıza vermek. (Konuşmak.)(AHM) s.99, Ağzı düşmek.
(Yolu düşmek.) (KTA) s.56, Ağzı gözü açık kalmak. (KMA) s.81, Ağzı şirin olmak. (IFÖ)
s.27, Ağzına sakız olamamak. (Gücü yetmemek.) “Sen onun ağzına sağız olamazsın dedi.”
(SMMA) s.79, Ağzını tutturup gitmek. (KİA) s.295, Ağzının barını vermek. (KA), Ağzının
suyu akmak. (SYA) s.46, Ah çekmek. (KTA)s.84, Akan sular durmak. (SA)s.36, Akıl
öğretmek. (AHM) s.102, Aklı başına gelmek. (AHM) s.175, Aklı başında olmamak.
(AKD)s.42, Aklı başından geçmek. (KİA)s.165, Aklı ermemek. (AKD) s.372, Aklı kesmek.
(İnanmak.)(IFÖ) s.13, Aklına düşmek. (Özlemek.) (SA2)s.75, Aklını kaldırmak. (Aklını
oynatmak.)(SYA) s.54, Akşamı dar beklemek (Zamanı zor geçirmek.). (AHM) s.147, Allah
vergisi. (AAA)s.48, Alt üst olmak. (Karışmak.)(TAA) s.24, Anasını ağlatmak. (AHM) s.89,
Anasını gözü. (SYA) s.46, Arası açılmak. (KTA)s.31, At oynatmak. (Savaşmak, hüner
göstermek) “Gılıççi Ali çehdi atını girdi meydana at oynatti.” (SMMA) s.80, Avaragör olmak.
( El ayak çekmek.) “Mehemmedin babası bahır ki, Mehemmed her işden avaragör oldu.”
(IHH) s.32, Ay gibi bedirlemek. (Çok güzel olmak.)”Fatmacıh ele olup ki ay kimin
bedirriyif.” (IFÖ) s.2, Ayağına gelmek (Yanına gelmek)(KTAİ) s.3, Ayıkla pirincin taşını.
(SYA) s.47, Bağrı çatlamak. ( Sinirlenmek.)(TAA) s.36, Bahtını kaldırmak. (AHM) s.89,
Baltayı taşa çalmak. (Baltayı taşa vurmak.)(IHH) s.4, Baskın vermek. (Baskın yapmak.)(IHH)
s.1, Baş başa kalmak. (IHM)s.31, Baş birliği etmek. (Ortak olmak.) (KMA)s.71, Baş çekmek.
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( Kontrol etmek.)(TAA) s.42, Baş göz etmek. (IHM)s.19, Baş üstüne. (SMMA) s.98, Baş,
göz üstüne. (KTAİ) s.14, Başa düşmek. (Anlamak.) (KMA)s.52, Başı bozulmak. (KİA)s.198,
Başına bela yetişmek. (KİA)s.213, Başına darlık gelmek. (Sıkıntıya düşmek.)(SMMA) s.78,
Başına dönmek. (Sevgi ifadesi.)” Deyir bele başına döndüğüm yol yoldaşları.” (KTA) s.67,
Başına oyun getirmek. (Tuzak kurmak.)(TAA) s.31, Başına tele gelmesi. (Oyuna gelmek.)
(IHM) s.14, Başını açmak (iş yapmak) (KİA)s.299, Başını alıp gitmek. (SA2) s.79, Başını
dolandırmak. (Geçimini sağlamak.) (AKD)s.278, Başını ecel yastığına koymak. (Ölmek üzere
olmak.) (IHM)s.19, Başını kayıp etmek. (Öldürmek.)”Oğluna diyir ki get bacın başını gayıb
et.” (SYA) s.38, Başını yemek. (Öldürmek.) (SA)s.44, Belasını bulmak. (KTA) s.80, Belini
bükmek. (Çaresiz bırakmak.) (KTA)s.64, Bengün olmak. (Düşünceli olmak.) “Padişah çoh
bengün oldu, tüşünmeye daldı.” (KTA)s.47, Beyninden vurulmuşa dönmek. (AHM) s.148,
Bezek vermek. (Süslenmek) (TAA) s.30, Bir arpa boyu yol gitmek. (AHM) s.166, Bir baş
gitmek. (KA), Bir dediğini iki etmemek. (AHM) s.107, Bir yol durmak. (Biraz beklemek.)
(SMMA) s.105, Bir yumup on dökmek. (Ağlamak) (SMMA) s.79, Boynuna almak.
(Üstlenmek.)”Gızı dövüpse de vurupsa da gız boynuna almıyıp.” (IFÖ) s.19, Boynuna
çökmek. (KİA)s.170, Boynuna kalmak. (Üstüne kalmak.) (AAA)s.48, Boyun çekmek. (Boyun
eğmek) (SMMA) s.98, Burnundan gelmek. (KDA) s.61, Can vermek. (Ölmek) (SMMA)
s.84, Candan maldan etmek. (DİAT) s.120, Canı çıkmak. (Ölmek) (SMMA) s.78, Canı
sıkılmak. (IHM)s.64, Canı yanmak. (IFÖ) s.7, Canına doymak. (AKD)s.157, Canını almak.
(Öldürmek.) (KTA)s.27, Canını ateşe yakmak. (KİA)s.167, Cellat etmek. (Öldürmek.) “Eve
gitsem evde babam beni cellat eder, yaşayacağıma imkan yoh dedi.” (SMMA) s.79, Ciğeri
yanmak. (Çok üzülmek.)(KTAİ) s.5, Çalıp çırpmak. (AKD)s.376, Çiğ süt emmek. (Soysuz ve
namussuz olmak.) (SMMA) s.79, Çombağının zorunu görmek. (Çetin ceviz olduğunu
anlamak.) ”O gece daha garının çombağının zorunu görmüştü.” (KTA)s.84, Dalı kesilmek. (
Arkası gelmemek.)(IFÖ) s.10, Dar beklemek. (Zamanı zor geçirmek.)” Akşamı dar beklir.”
(AHM) s.147, Dara düşmek. (KİA)s.282, Darısı başına. (SA2)s.77, Dava etmek. (Kavda
etmek.) (IHM) s.3, Defil kefin etmek. (Öldürüp gömmek.) (KTA)s.51, Derde giriftar olmak.
(Derde düşmek.) “Babam bir derde giriftar oldi.” (ÇFE) s.15, Derdini deşmek. (Derdini
sormak.) (IFÖ) s.30, Derdini öldürmek. (İyileşmek.) “Dedi çocuk haliyle derdini öldürmüş.”
(SYA) s.36, Dil olmak. (Konuşmak) “Ey safa hoşdan sonra Söyün Bey dil oldu.” (KTAİ) s.3,
Divan durmak. (Hazır durmak.) “El bağladım dedi divan durdum orda.” (SMMA) s.105,
Düzlere düşmek. (Dağ bayır gezmek.) (SA)s.28, Efendime söyleyeyim. (KİA)s.227, El atmak.
(Almak için uzanmak.) (KMA)s.46, El ayağa kalmak. (Telaşlanmak.) “Bu nahırçı çoh elayağa
galdı.” (KTA)s.34, El çekmemek. (Israr etmek.) (IFÖ) s.21, El ele vermek. (KTA)s.66, El
vermemek. (İşine gelmemek.) (SA2)s.4, Elden gitmek. (IHM)s.28, Ele vermek. (AAA) s.8,
Eli açık. (AHM) s.88, Eli çatmamak. (Gücü yetmemek.) (AAA) s.5, Fırıllak etmek. (DİAT)
s.145, Fırsatı pot etmemek. (Fırsatı kaçırmamak.) (IHM) s.4, Fikir kurmak.
(Düşünmek.)(ÇFE) s.10, Fikrine vurmak. (Aklına koymak.) “Bunu fikrine vurdi geldi
babasının yanına.” (SMMA) s.103, Galada uğramak. (Başına bela gelmek.) (KTA) s.52,
Gaşlı gabahlı olmak. (Surat asmak.) (KTA) s.83, Geceyi gündüze katmak. (Uyumamak.) (SA)
s.44, Geceyi gündüze salmak. (Hiç durmadan iş yapmak.) (TAA) s.58, Goşusunu kırmak. (Alt
etmek.) “Tertüs şehrinin goşusunu gırdı teslim aldı.” (KTA) s.25, Gönül almak. (KİA)s.286,
Gönüle gelmek. (Kabul etmek.) (KMA) s.79, Göz altından bakmak. (IHM) s.16, Göz atmak
(göz kırpmak).(KİA) s.310, Göz deymek. (AAA) s.9, Göz dikmek. (IHM) s.20, Göz etmek.
(Göz kırpmak.)(AKDH) s.49, Göz göre göre.(KİA) s.322, Göz koymak. (SA) s.18, Göz kulak
olmak. (AHM) s.147, Göz ucuyla bakmak. (SMMA) s.103, Gözden düşmek. (IFÖ) s.7, Göze
çarpmak. (AHM) s.154, Göze girmek. (KİA)s.280, Gözleri tutulmak. (Kör olmak.) (KTA)
s.40, Gözü çatmak. (Görmek.) (KTA) s.45, Gözü doymak. (AAA) s.47, Gözü dört açılmak.
(Şaşırmak.) “Altunları görünce gözü dört açıldı.” (AHM) s.141, Gözü düşmek. (Beğenmek.)
(TAA) s.31, Gözü götürmemek. (Kıskanmak.) (TAA) s.50, Gözü ışıklanmak. (KTA) s.41,
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Gözü ilişmek. (TAA) s.30, Gözü kaldırmamak. (Kıskanmak.) (AHM) s.55, Gözü olmak. (SA)
s.53, Gözü tutmak. ( Beğenmek.) (TAA) s.49, Gözünden istemek. (İstekli olmak.) (AHM)
s.147, Gözüne dokunmak. (Gözüne çarpmak.) (SA) s.43, Gözüne gelmek.(Hatırlamak) “Nasi
cemalin gözüme geldiyse şuurumi gaybettim.” (SMMA) s.81, Gözüne uyku girmemek.
(Uyuyamamak.) (SMMA) s.79, Gözüne uyku vermemek. (Uyumamak.) “Bu gece galır orda
hanım yatmır. Gözüne yuhu vermir.” (TAA) s.49, Gözünü bozartmak. (Sinirli sinirli bakmak)
(TAA) s.39, Gözünü sevdiğim. (KİA) s.212, Gün çöreğine muhtaç olmak. (Her şeye muhtaç
olmak.) (IHM) s.42, Gün vermemek. (Kötü davranmak.) (IFÖ) s.2, Günü ağ olmak. (Güzel
gün geçirmek.) (KTAİ) s.20, Günü kara gelmek. (IHM) s.72, Ha babam de babam.
(Gayretlendirmek.)(SMMA) s.104, Haber salmak. (KA), Hakkına koymak. (Mezara
gömmek.) (IHM)s.2, Hakkını yedirmemek. (SMMA) s.79, Hay basmak. (Israr etmek.) (TAA)
s.48, Hayıfını çıkarmak. (KA), Hecelet olmak. (Mahcup olmak.) (IFÖ) s.7, Helak etmek.
(Öldürmek.) (SA)s.45, Helal süt emmiş. (KTA) s.86, Hersi gelmek. (Sinirlenmek.)
(KTA)s.77, Hesabına gelmemek. (İşine gelmemek.) (SA) s.49, Hile bardağı düzmek. (Oyun
oynamak.) (SYA). s.37, Hükümete dökmek. (KİA)s.196, İçi (bir şey) almamak.
(Güvenmemek.) (KMA) s.66, İki gözüyle bir gövdeye ağlamak. (Çok pişman olmak.)
“Yemen Hanımı boşadıhdan sonra peşman olacahsan iki gözünnen bir gövdene
ağlıyacahsan.” (KTAİ) s.7, İtgin gitmek. (Kaybolmak.)”Neçe senedi bu oğlan itgin
gedipmiş.” (IFÖ) s.6, İyiliğin altından çıkmak. (IHM) s.6, Kafası getirmemek (Kafası
basmamak). (KİA) s.325, Kafayı (yere) vurmak. (KİA) s.229, Kafayı takmak. (KA), Kahkah
çekmek. (Gülmek.) (IHM) s.7, Kan ağlamak. (KTA) s.66, Kan etmek. (Adam öldürmek.)
(SA) s.35, Kan kusmak. (Çok üzülmek.) (TAA) s.36, Kara kara bakmak. (SA)s.4, Kara
söylemek. (Kötü konuşmak.) (KTA) s.53, Karnına ağrı dolmak. (Telaşlanmak.) (KMA) s.70,
Kebin kesmek. (Nikah kıymak.) (IHM) s.9, Kelime verip kelime almamak. (
Konuşmamak.)”Kimseynen kelime verib kelime almıyıb onun üçün laldır.” (TAA) s.30,
Kendini kaybetmek.(Bayılmak)(SMMA) s.83, Kendini oraya buraya vurmak. (Sıkıntı içinde
olmak.)(SMMA) s.98, Keyfine bakmak. (KİA) s.194, Korruh çekmek. ( Sıkıntıya
düşmek.)(IHH) s.5, Köküne taş atmak. (Bir işi bitirmek.) (IFÖ) s.10, Köprüyü geçmek. ( İşini
görmek.) (SMMA) s.98, Kör pişman olmak. (Çok pişman olmak.) (IHM) s.72, Kulağı
batmak. (Ortamın sessiz olması.) (AAA) s.40, Kulak asmak. (KİA) s.267, Kulak vermek.
(Dinlemek)(SMMA) s.83, Kuşu konmak. (Sevmek, beğenmek.) “Padişahın buna ele guşu
gondu ki.” (AAA) s.39, Masa davası çekmek. (KİA) s.322, Metel kalmak. (Hayret etmek.)
(IFÖ) s.12, Meydan okumak. (IHM) s.64, Muhabbete dalmak. (SMMA) s.78, Ne tas var ne
hamam. (AKD) s.277, Nutku kurumak. (Nutku tutulmak.) (KDA) s.57, Ocağı batmak. (AHM)
s.164, Ocağı geçmek. (KTA) s.34, Ocağı sönmek. (AHM) s.66, Ocağı tikilmek. (KTA) s.44,
Ocağı yanmak. (Kötü güne düşmek anlamında.) (SMMA) s.84, Ocağına şivan düşmek.
(AHM) s.164, Omzunu vermek. (Omuz atmak.) (KİA) s.209, Ödünü kopartmak. (SYA) s.53,
Ölüme vermek. (Öldürmek.) (KTA) s.79, Ömrünü bağışlamak. (Ölmek) (KTAİ) s.4, Öne
düşmek. (Önden gitmek.) (SMMA) s.79, Özünü sözünü bilmemek. (Kendinden geçmek.)
(IHM) s.30, Peşkeş çekmek. (IHM) s.14, Peygamber postuna oturmak. (Burnu havalarda
olmak.) “Bugün padişah peygamber postuna oturir.” (SMMA) s.99, Pis gözle bakmak. ( Yan
gözle bakmak.) (KMA) s.80, Ruhu tazelenmek. (KİA) s.267, Sabrı kesilmek. (Sabrı
tükenmek.) (SA) s.23, Saçı uzun aklı yok.(kısa) (SMMA) s.82, Sefa sürmek. (KİA) s.173, Sen
sağ ben selamet. (KİA) s.230, Ses sese vermek. (Birlikte söylemek.) (KTAİ) s.16, Sırtına
kalmak. (KA), Söz vermek. (KİA)s.177, Sözü tamamına yetişmek. (Laf yerini buldu.) (KTA)
s.56, Sözünden çıkmak. (AAA) s.40, Sözünü kırmamak. (Sözünden çıkmamak.) “Ben de
güvenerek sizin deyin gelmişem, gerek ki sözümü gırmıyasız.” (KTAİ) s.15, Sözünü tutmak.
(SMMA) s.81, Suyu sarmamak. (DİAT) s.115, Şer atmak. (İftira etmek.) (IHM) s.15, Tamahı
düşmek. (Tamah etmek.) (IHM) s.23, Tamam etmek. (Teslim etmek.) “Vezir haca gidir.
Hociya bu gızini tamam edir.” (SYA) s.37, Tedbir almak. (SMMA) s.101, Teleye salmak. (
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Tuzağa düşürmek.)(IFÖ) s.13, Uykusunu karıştırmak. (Kabus görmek.)(TAA) s.44, Uykuya
vermek. (Uyumak)(SMMA) s.83, Üstüne gelmek. (Rastlamak)(SMMA) s.80, Veryansın
etmek. (SA) s.45, Yakayı kurtarmak. (AAA) s.40, Yana yana kalmak. (Üzülmek.) (KMA)
s.52, Yerinde yeller esmek. (AHM) s.117, Yol almak. (IHM) s.3, Yol tutmak. (Yolda
ilerlemek.) (SMMA) s.79, Yol vermek. (Müsaade etmek.) (AHM) s.123, Yola düşmek. (Yola
koyulmak.) (TAA) s.31, Yola gelmek. (AKD) s.160, Yola salmak. (Yolcu etmek.) (IHH) s.8,
Yola vurmak. (Yolcu etmek.) (KDA) s.60, Yoldan çıkarmak. (KMA)s.72, Yolu eline almak.
(Bir yöne doğru gitmek.) (IFÖ) s.20, Yolunu beklemek. (SMMA) s.82, Yorgunluk almak.
(Dinlenmek.) (SA) s.49, Yükte hafif pahada ağır. (SMMA) s.84, Yüz basmak. (Yüzünü
ekşitmek.) (IFÖ) s.15, Yüz çevirmek. (İlgi göstermemek) (SMMA) s.9, Yüz göz dökmek.
(Surat asmak.) “Bu garı bir hesdeliyir bir üzülür bir üz göz tökür padişah gelende ne ayağa
gahır ne üsdünnen cübbesini alır.” (KMA) s.8, Yüze çıkmak. (Ortaya çıkmak.) “Bu yüze çıhıp
bişe söyliyecah zaman deyil.” (SMMA) s.10, Yüzüne çıkmak. (Karşı gelmek.) ”Tabi eveli
babalarının yüzüne çıhmazlarmış.” (SA) s.1, Zit kalkmak. ( Nefret etmek.) “Bir gara bed gız.
Gadın da bu gıza zit gahiyir.” (AHM) s.116, Zor vermek. (KİA) s.176.
Yukarıda verilen deyimler incelenen metinlerde tespit edilmiştir. Deyimler bir milletin dilinde
zamanla oluşa gelmiş kültür varlıklarıdır. Bu deyimlerin kaynağı, kökeni, ve ne zaman ortaya
çıktıkları belli değildir. Fakat çok eski devirlerden günümüze kadar çok fazla eksik vermeden
ulaşabilmişlerdir.
İncelenen metinlerde deyimler oldukça fazla kullanılmıştır. Fakat metinler ilerledikçe aynı
olan deyim sayısı arttığı için incelemeğe alınan deyim sayısı azalmıştır. Yani metinlerde aynı
deyimlerin tekrarı çok fazladır. Fakat bütün deyimler için bu tekrarlar geçerli değildir. Bazı
deyimlere incelenen metinlerin tamamında bir ya da iki defa rastlanmıştır. Bu az rastlanan
deyimler halk arasında da kullanımı az olan ya da hiç olmayan deyimlerdir. “Kuşu konmak”
deyimi incelenen metinlerde bir kez karşılaşılan bir deyimdir. Bu deyim halk arasında da
sıklıkla kullanılan bir deyim değildir. “Peygamber postuna oturmak.” deyiminin anlamı
kendini beğenmek, burnu havalarda olmaktır. Bu deyim de sık kullanılan deyimler arasında
değildir. Günümüzde de kullanımına pek rastlanmamaktadır.
Altın yere düşmekle kıymetten düşmez. (KTAİ) s.6
At bödüremekhnen boynu vurulmaz. (KTAİ) s.11
Balığı suya at balık bilmezse Halıh biler. (AKD) s.177
Cındırlı cine benzer, bezehli güle benzer. (KTA) s.75
Davulun sesi yatsıdan sonra çıkar. (SMMA) s.82
Gözel mi gözel, gönül seven mi gözel? (KTAİ) s.2
Vakitsiz gelen gonah öz kesesinden yer. (IHM) s.29
Yara almamış tabip yetişmez. (SMMA) s.97
Yolcu yolunda gerek. (AHM) s.78

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1273

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Yukarıda verilen atasözleri incelenen metinlerde tespit edilen atasözleridir. Metinlerden az
sayıda atasözü bulunmasına rağmen bunların hemen hepsi günümüzde de kullanılmaya devam
etmektedir. “Bazı atasözleri halkımızın geneli tarafından bilinip, ülke genelinde
kullanılmasına rağmen, mahalli özellik taşıyan dar veya birbirine yakın bölge ve yörelerde
kullanılan birçok atasözümüz vardır. Atasözleri diğer halk edebiyatı ürünlerinde olduğu gibi
zamana, mekana, lehçelere, ağızlara; aşiret, köy, şehir çevrelerine veya herhangi bir tarikat,
meslek; sanat çevresine göre ufak-tefek değişikliklere uğrayabilirler. Ancak verilmek istenen
mesaj her zaman aynıdır.” (Gökşen, 2003).
SONUÇ
Araştırma sonuçlarına göre incelenen metinlerde deyim sayısı atasözü sayısına göre oldukça
fazladır. Deyimlerde eskiden kullanılıp da günümüzde kullanılmayan deyimler olmasına
rağmen atasözlerinin hepsi hala kullanılmaktadır. Atasözlerinin çok fazla kullanılmayıp da
geçmişten günümüze çok az kayıplarla aktarılması ve deyimlerin çok sayıda kullanılmasına
rağmen aktarımın eksik olması düşündürücü bir konudur.
En eski atasözlerimiz içinde, bugün unutulmuş, kullanımdan düşmüş olanlar bulunduğu gibi,
yüzyıllardan beri dilden dile dolaşan, kimi az çok değişmiş, kimi hiç değişmeden günümüze
ulaşmış olanlar da vardır (Aksan, 2005).
Atasözleri, geçmişte yaşanan olaylardan çıkarılan sonuçları öğüt ve hüküm şeklinde nakleden
kısa ve özlü anonim sözlerdir. Elbette ki Türk kültürünün oldukça zengin bir atasözü varlığı
vardır. Fakat incelenen metinlerde deyimlere nazaran çok az sayıda atasözüne rastlanmıştır.
Bunun sebebi deyimlerin kullanımının belki de atasözüne göre daha kolay olmasıdır.
Günlük konuşmalarımızda deyimler atasözlerine göre daha sık kullanılırlar. Hafızamızda
atasözünden çok deyim vardır. Deyimler, kimi zaman deyim olduğundan bile habersiz olarak
kullanılırken, atasözlerini söyleyenler sözün atasözü olduğunu ve genellikle “bir atasözü
derki, atalarımızın bir sözü vardır” gibi sözlerde atasözlerini söylenmeye başlarlar. Yani
insanlar atasözlerini deyimlere göre daha bilinçlice kullanırlar.
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz; Türk dili deyim ve atasözü bakımından oldukça zengin
bir dildir. Fakat her alanda olduğu gibi zamanın ilerlemesi, yeni nesillerin yetişmesi,
ihtiyaçların değişmesi ile kullanımdan düşen birçok sözcük ve sözcük grubu vardır. Bunların
arasında deyimler ve atasözleri de yer almaktadır. Bu sadece Kars ili ağzında değil tüm Türk
dilinde yaşanan bir durumdur.
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAVRAMINA İLİŞKİN
METAFORİK ALGILARI
Dr. Öğr. Üyesi Selma ERDAĞI TOKSUN
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi selma_erdagi@hotmail.com
ÖZET
Yazma; duygu, düşünce, istek ve olayların belli kurallara uygun olarak birtakım sembollerle
anlatılmasıdır. Bireylerin günlük yaşamlarında soyut ve karmaşık olguları anlama, açıklama
ve daha çok ifade gücünü arttırma adına metaforları sıklıkla kullandıklarını görmekteyiz. Bu
çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin yazma kavramına yönelik
metaforik algılarını belirlemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim
(fenomoloji) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde (1, 2, 3, 4.
Sınıf) öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Yazma kavramı hakkında Türkçe
öğretmen adaylarının metaforik algılarını belirlemek üzere yapılan bu çalışmada 218
öğretmen adayından veri toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi için içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının yazma ile ilgili 155 metafor
ürettikleri görülmektedir. Söz konusu bu metaforlar 10 farklı kategoride değerlendirilmiştir.
Adaylar yazmayı en fazla birikim ve bu birikimin dışa aktarımı olarak ifade etmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Yazma, Metafor, Türkçe Eğitimi

ABSTRACT
Write; emotions, thoughts, wishes and events in accordance with certain rules are described
with some symbols. We see that individuals frequently use metaphors to understand and
explain abstract and complex phenomena in their daily lives and to increase their power of
expression. The aim of this study is to determine the metaphorical perceptions of the students
studying Turkish language. In this research, phenomenological method is used. The study
group of the research consisted of prospective teachers studying at the Department of Turkish
Language Teaching (1, 2, 3, 4 Class) in the Faculty of Education of the Department of
Turkish Education in 2017-2018 academic year. In this study conducted to determine the
metaphorical perceptions of Turkish teacher candidates about the concept of writing, data
were collected from 218 pre-service teachers. Content analysis technique was used to analyze
the data. According to the results of the research, it is observed that teacher candidates
produce 155 metaphors about writing. These metaphors were evaluated in 10 different
categories. Candidates expressed writing as the maximum accumulation and export of this
accumulation.
Key words: Writing, Metaphor, Turkish Education
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GİRİŞ
Yazma; duygu, düşünce, istek ve olayların belli kurallara uygun olarak birtakım sembollerle
anlatılması; düşünceyi, duyguyu, olayı, tasarlananları, görülüp yaşananları yazı ile anlatmak;
binlerce yılda oluşmuş şekil ve sembollerin uzun tekrarlar sonucu öğretilmesiyle duygu ve
düşüncelerin kurallara uygun olarak ifade edilmesi becerisidir. Yazma; sadece olayları ya da
etkinlikleri kaydetme yolu değildir, aynı zamanda onları anlamlandırmadır (Güleryüz, 2006;
Sever, 2004, s. 24; Özbay, 2007, s. 115, Demir Atalay, 2015). Yazma becerisi Güney’e göre
(2016), Türkçe eğitiminin temel dinamiklerindendir. Tüm öğrenme alanlarını bünyesinde
barındırmaktadır. Yazma becerisinin kazanılması; dinleme, konuşma ve okuma becerilerinden
sonra gerçekleşir. Yazma becerisi, dil becerileri arasında en karmaşığı ve zor kazanılanıdır.
Gündüz ve Şimşek (2011), yazmanın tıpkı konuşma gibi başkalarıyla iletişim kurma ve
kendimizi tanıtmanın bir yolu olduğunu

bu yüzden yazma etkinliğinin sadece yazmayı

öğrenmek değil güzel ve etkili yazma becerisi kazanmak olduğunu ifade etmişlerdir. Zira
güzel bir yazı iletişim çağı adını verdiğimiz günümüzde kişiyi çevresinde ayrıcalıklı kıldığı
gibi aynı zamanda ona özgüven de kazandıracaktır.
Aykaç ve Çelik, (2014)’e göre bireyler günlük yaşamlarında soyut ve karmaşık olguları
anlama, açıklama ve daha çok ifade gücünü arttırma adına metaforları sıklıkla kullanırlar
ve metaforlar bu anlamda aynı zamanda iletişim ve ifade becerilerine de katkı sağlar.
Lüle Mert (2013), bazen sözcüklerin yetmediği durumlarda veya anlatımın
kuvvetlendirilmesi gerektirilen bir durumda metaforların önemli bir iletişim aracı
olduğunu dile getirmiştir. Metafor kullanımı, bireyin genel olarak dünyayı kavrayışına
sinen bir düşünme biçimi ve bir görme biçimi anlamına gelir. İnsanlar, gerek kendi
duygu ve düşüncelerini tanımlarken gerek karşılarındakilerin duygu ve düşüncelerini
tanımlarken metaforlardan yararlanmaktadırlar. Bu bağlamda metaforlar, bireylerin
dünyayı ve kendilerini algılama biçimlerini göstermektedir (Dündar ve Karaca, 2013).
Coşkun, (2010) ve Döş, (2010), Metaforların, bireye iki olay, olgu, konu ya da kavram
arasında karşılaştırma yapmayı ve bunlar arasındaki benzer durumları mecazlı bir
anlatımla sunmayı sağladığını dile getirmişlerdir. Böylece metaforlar iki şey ile ilgili
benzerliklere dikkat çeker ya da birini diğerinin yerine geçirerek açıklama olanağı sunar.
Tanımların ortak noktasından hareketle metaforlar, kavramların anlaşılmasında zihinsel
süreçleri düzenlemek adına günlük hayatımızda da bilinçli ya da bilinçsiz olarak sıklıkla
kullandığımız, benzetmeler aracılığıyla anlamlandırma ve somutlaştırma araçları olarak
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tanımlanabilir. Bu anlamda oluşturulan metaforlar, bireylerin yaşantı deneyimlerini
yansıtmada ve algılarını belirlemede bir araç olarak kullanılabilmektedir. Metaforlar,
eğitim bilimleri alanında da kavramların analiz edilmesinde, yaşama yakınlık sağlayarak
anlaşılır duruma getirilmesinde, deneyimlerin aktarılmasında, duygu ve düşüncelerin
paylaşılmasında, bir nesneye, kavrama ya da olguya ilişkin algıların belirlenmesinde
kullanılmaktadır (Aykaç ve Çelik, 2014).
Yöntem:
Araştırma Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomoloji) yöntemi kullanılmıştır.
Bu yöntemde algı ve olaylar doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konur.
Olgubilim, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler,
algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 72).
Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kafkas
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde (1, 2, 3, 4. Sınıf) öğrenim
gören öğretmen adaylarından (n=218) oluşmaktadır. Araştırmada çalışma grubunun
belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Veri Toplama Aracı
Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacı tarafından hazırlanan bir form kullanılmıştır.
Formda Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine yönelik algılarını belirlemek
amacıyla “Yazma…………gibidir; çünkü …………” şeklinde eksik bırakılmış bir cümleye yer
verilmiştir. Böylece Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine yönelik algılarını hangi
metaforlarla ortaya koydukları, ortaya çıkan metaforların gerekçeleri ve bu metaforların ortak
özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Veri Analizi
Öğretmen adaylarının yazmaya yönelik metaforlarının tespiti için içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramalara ve
ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Verilerin analizi ve yorumlanması süreci dört aşamada gerçekleştirilmiştir.
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Metaforların Belirlenmesi: Kodlama işlemi 218 Türkçe öğretmen adayının formları üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Kodlama esnasında öğretmen adaylarının ürettikleri tüm metaforlar geçici
bir listeye aktarılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının belli bir metaforu hangi sıklıkla dile
getirdiklerine bakılmıştır.
Metaforların Sınıflandırılması: Öğretmen adaylarının toplam 151 metafor geliştirdiği
görülmüştür. Bu metaforlardan benzer olanlar birlikte gruplandırılarak ana metaforlar
oluşturulmuş ve bu ana metaforları en güzel temsil ettiği düşünülen öğretmen adaylarının
örnekleri seçilerek makale içinde sunulmuştur.
Kategori Geliştirme: Araştırmada öğrencilerin ürettikleri metaforlar kavramsal kategoriler
altında gruplanarak sunulmuştur.
Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama: Veriler üç araştırmacı tarafından bağımsız bir şekilde
incelenerek kodlanmıştır. Daha sonra üç araştırmacı tarafından yapılan kodlamalar
karşılaştırılarak farklı kodlamalar üzerinde tartışılarak uzlaşıya varılmıştır. Araştırmacı
izlediği aşamaları ayrıntılı ve açık bir biçimde rapor ettiği takdirde araştırmasının dış
güvenilirliği; araştırma sonuçlarını kendi tercih ve yönelimlerine göre şekillendirmediğini
okuyucuyu ikna ettiği takdirde araştırmanın iç güvenilirliği sağlanmış olacaktır. Yine
araştırma sonucu rapor edilirken bulguların bir bölümünün orijinalliği bozulmaksızın
verilmesi araştırmanın iç güvenilirliğini önemli bir şekilde yükseltecek önlemlerdendir (Özbaş
ve Aktekin, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Aynı zamanda metaforların belirlenme süreci
ayrıntılı bir şekilde betimlenmiş ve araştırmanın bulguları kısmında katılımcıların
ifadelerinden birebir örnekler sunulmuştur. Nitel veriler nicel olarak da ifade edilmiş, her bir
kategoriyi temsil eden katılımcı sayısı belirtilmiştir.
Bulgular
Tablo 1. Öğretmen Adaylarının “Yol Gösteren” Kategorisine İlişkin Metaforlarının Dağılımı
Metaforlar

f

Öğretmen

1

Mum

2

Aydınlatma

1

İnsan beyni

1

Toplam

5

Tablo 1’deki verilere göre öğretmen adaylarının yol gösteren kategorisinde 5 metafor
geliştirdikleri görülmektedir. Bu metaforlara ilişkin örnek ifade şu şekildedir: “Çünkü insan
beyninde açığa çıkmak üzere bilgiler, yaşayışlar, tecrübeler vardır. Biz bunları yazarak
karanlıktakileri aydınlığa çıkarmalıyız. (K94)”
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Tablo 2. Öğretmen Adaylarının “Yakınlık” Kategorisine İlişkin Metaforlarının Dağılımı
Metaforlar

F

Arkadaş

6

Sadık dost

3

Baba

1

Sevgili

1

Toplam

11

Tablo 2’deki verilere göre öğretmen adaylarının yakınlık kategorisinde 11 metafor
geliştirdikleri görülmektedir. Bu kategoride arkadaş metaforuna ilişkin örnek ifade şu
şekildedir: “Çünkü duygu ve düşüncelerini dilediğin gibi anlatırsın. (K163)”
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının “İhtiyaç/Gereklilik” Kategorisine İlişkin Metaforlarının Dağılımı
Metaforlar
Su

F

Kalp

1

Hayat

1

Yemek

1

Nefes almak

1

Dertleşmek

1

Toplam

9

4

Tablo 3’teki verilere bakıldığında öğretmen adaylarının ihtiyaç/gereklilik kategorisinde 9
metafor geliştirdikleri görülmektedir. Adaylar bu kategoride yazmayı en çok suya
benzetmişlerdir. “Yaşamı en çok etkileyen unsurlardan biri olmasına rağmen ihtiyaç
duyulmayana kadar içilmez. (K30).”
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının “Gelişme/Genişleme” Kategorisine İlişkin Metaforlarının Dağılımı
Metaforlar
Kuyudan su çekmek
Geleceğe kalmak

f
1
1

Metaforlar
İnşa etmek
Kâinat

F
1
1

Karda açmış çiçek

1

Ağaç

1

Cennet bahçesi

1

Güç

1

Emekleyen çocuk

1

Teknoloji

1

Yürümek

2

İnsan

1

Toplam

13

Tablo 4’teki verilere bakıldığında öğretmen adaylarının gelişme/genişleme kategorisinde 13
metafor geliştirdikleri görülmektedir. Yürümek: “Çünkü kâğıda kalemi dokundurunca hiç
bilmediğin bir şehirde yürüme hissine kapılırsın. Bitirdiğin her cümle bitirdiğin bir sokak gibi
yeni yerlere çıkar. (K23)”
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Tablo 5. Öğretmen Adaylarının “Alışkanlık/Devamlılık” Kategorisine İlişkin Metaforlarının
Dağılımı
Metaforlar
Yaşam
Nehir
Aşk
Gece-gündüz

F
1
1
1
1

Toplam

4

Öğretmen adayları alışkanlık/devamlılık kategorisinde 4 metafor geliştirmiştir. Bu kategoride
yaşam metaforuna ilişkin örnek ifadeler şu şekildedir: “Yazma yaşama benzer çünkü bir ömür
boyu devam eder. (K3)”
Tablo 6. Öğretmen Adaylarının “Fayda” Kategorisine İlişkin Metaforlarının Dağılımı
Metaforlar
Ferahlık
Annenin yardıma koşması
Nazlı bir kadın
Kendini bulma
Uyku
Hayattan ne anladığımız
Kendi kendini tedavi etmek

f
1
1
1
1
1
1
1

Metaforlar
Bir damla su
Terapi
Çay
Issız bir ada
Nehir
Işık
Altın

Toplam

f
1
3
1
1
1
1
1
17

Tablo 6’daki verilere göre öğretmen adaylarının fayda kategorisinde 17 metafor geliştirdiği
görülmektedir. Uyku metaforuna ilişkin örnek ifade şu şekildedir: “Hayata dinginlik ve
sakinlik getirir. (K160)” Terapi metaforuna ilişkin örnek ifade şu şekildedir: “Düşünce gibi
sınırları olmayan bir kaba sığdırılamayan bir terapi yöntemidir. Kişinin iç dünyasını yansıtır.
(K211)”
Tablo 7. Öğretmen Adaylarının “Başka Dünyalara Açılan Kapı” Kategorisine İlişkin Metaforlarının
Dağılımı
Metaforlar
Issız bir adada yaşamak
Özgür bir kuş
Gökyüzü
Meditasyon
Evren
Özgürlük
Yeni dünyalar

f
1
1
4
1
1
2
1

Metaforlar
Yelken açmak
Okyanus
Dünya
Düşüncelere dalmak
Güvercin
Uçurum
Hayatın anlamı

Toplam
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Tablo 7’deki verilere bakıldığında öğretmen adaylarının başka dünyalara açılan kapı
kategorisinde 17 metafor geliştirdikleri görülmektedir. Bu kategoride öğretmen adayları
yazmayı en fazla gökyüzüne benzetmişlerdir. Gökyüzü metaforuna ilişkin örnek ifade şu
şekildedir: “Uçsuz bucaksız sınırı olmayan bir gökyüzüdür. Sizi aldığı yer başkadır götürdüğü
yer başkadır. (K191)”
Tablo 8. Öğretmen Adaylarının “Zenginlik/Çeşitlilik” Kategorisine İlişkin Metaforlarının Dağılımı
Metaforlar
Oyun hamuru
Yemek yapmak
Ezgi
Çağlayan kaynağı
Rengârenk çiçek
Çiçekli bahçe
Durak
Gökkuşağı

f
1
1
1
1
1
1
1
1

Toplam

9

Öğretmen adayları zenginlik/çeşitlilik kategorisinde 9 metafor geliştirmiştir. Bu kategoride
rengârenk çiçek metaforuna ilişkin örnek ifadeler şu şekildedir: “Çünkü yazma her insan için
rengârenk, farklı bin bir çeşit ve eşsiz bir besindir. (K141)”
Tablo 9. Öğretmen Adaylarının “Mutluluk” Kategorisine İlişkin Metaforlarının Dağılımı
Metaforlar
Alevlenmiş aşk
Akıp giden su
Ayrıcalık
Yağmurda yürümek
Rüya
Meditasyon
Deşarj olmak

f
1
1
1
1
1
1
1

Toplam

7

Mutluluk kategorisinde öğretmen adayları 7 metafor geliştirmiştir. Yağmurda yürümek:
“Çünkü insanın içini açar ve rahatlatır. (K165)” Rüya: “Her ne kadar düzenli olarak
yazmasam da yazınca rüya görür gibi oluyorum. Daldığım uyanmak istemediğim, kendimi
orada mutlu huzurlu hissettiğim bir rüya. (K195)
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Tablo 10. Öğretmen Adaylarının “Birikim/Aktarım” Kategorisine İlişkin Metaforlarının Dağılımı
f
f
f
Metaforlar
Metaforlar
Metaforlar
Yağmur
Deniz
Dünya
İfade aracı
Ev temeli
İçini dökmek
Konuşmak
Çığlık
Arı
Bilgi
Hayat
Sohbet
Volkan dağı

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

Parıltı
Şelale
Hapşırmak
Anne kucağı
Tükenmez kalem
Kumbara
Kitap
Uyuyan devi uyandırmak
Duygu
Ölümsüzlük iksiri
Zaaflarımız
Ağlamak
Kartopu

1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

Ölümsüzlük
Aşk
Istırap
Resim
Umut
Seyahatname
Yalnızlık
Boşalmış kova
Bulut
İnsan
Tarih
İletişim

Toplam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59

Öğretmen adaylarının birikim/aktarım kategorisinde 59 metafor geliştirdiği görülmektedir.
Adaylar yazmayı en çok yağmura benzetmişlerdir: “Çünkü yağmur bulutları yüklüdür. Bir
insanın duygularıdır. Yağmurun başlaması ve devam etmesi insanın yazmasıdır ki, bu da
duyguların dışa vurulmasıdır. (K132)” Deniz: “Yazarak biriktirirsiniz düşüncelerinizi.
Düşünceleriniz en başta küçük bir gölet daha sonra bir nehre dönüşür. Bu nehirler denize
dökülür. (K170)”
SONUÇ
Türkçe öğretmen adaylarının yazma kavramı hakkında algılarının metaforlar aracılığıyla
belirlemek üzere yapılan bu araştırmada, öğretmen adaylarının yazmayı daha çok birikim ve
bu birikimin dışa aktarımı olarak gördükleri tespit edilmiştir. Bulgulara göre öğretmen
adaylarının yazma kavramına ilişkin toplam 155 metafor geliştirmiştir. Söz konusu bu
metaforlar 10 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Adaylar yazmayı en fazla olarak ifade
etmişlerdir. Oluşturulan metaforlarda en fazla “birikim/aktarım, fayda, başka dünyalara açılan
kapı, gelişme/genişleme ve yakınlık iken zenginlik/çeşitlilik, mutluluk, alışkanlık/devamlılık,
ihtiyaç/gereklilik, yol gösteren kategorilerinde toplanmıştır.
Tiryaki ve Demir’in (2016) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Yönelik
Metaforik Algıları adlı çalışmalarında öğrencilerin en fazla metafor geliştirdiği kategori
“aktarım” (%41.6) kategorisidir. Sever (2004: 24) “yazmayı” duyduklarımızı
düşündüklerimizi tasarladıklarımızı, görüp yaşadıklarımızı aktarma eylemi olarak
tanımlamıştır.
Ulusoy (2013) çalışmasında, sınıf öğretmeni adayları tarafından yazma becerisine ilişkin
oluşturdukları metaforları “Psikoloji”, “Sanat-zanaat”, “Dışavurum”, “Yiyecek-içecek”,
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“Eşya”, “Deniz” ve “Kalıcılık” olmak üzere 7 kategoride toplamıştır. Yapılan araştırmalar
değerlendirildiğinde; öğrencilerin yazma ile ilgili farklı birçok kategori oluşturmasının yanı
sıra Ulusoy’un “Psikoloji” kategorisi altında yer alan terapi, dertleşmek, antidepresan,
dertlerden kurtulmak, içindekileri dökmek, masaj ve psikolog metaforları mevcut çalışmanın
fayda kategorisindeki metaforlarla örtüşmektedir. Öğretmen adayları yazmayı olumlu bir
eylem olarak görüp insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu metaforlarla
anlatmışlardır.
KAYNAKLAR
Aykaç, N. & Çelik, Ö. (2014), Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına
ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim, 39(173), 328-34.
Demir Atalay, T. (2015). Yazma becerisi açısından örnek bir kitap incelemesi, A. Ü. Türkiyat
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REDUCING ATMOSPHERE DRYING: NEW DRYING TECHNIQUE FOR THE
PROTECTION OF THE FRESHNESS NOTES OF FRUITS AND VEGETABLES
Assoc. Prof. Duried ALWAZEER
Research Center for Redox Applications in Foods (RCRAF), Faculty of Engineering, Food
Engineering Department, Iğdır University, duried.alwazeer@igdir.edu.tr
ABSTRACT
Fresh vegetables and fruits are recognized for its desirables color, flavor and aroma, as well as
its richness of healthy bioactive compounds. Drying processing aims generally to increase the
shelf-life of foods by decreasing both its free water content and water activity. The latter
conditions lead to inhibit the microbial flora and enzymes responsible for the spoilage of the
food. This Reducing Atmosphere Drying (RAD) technique is developed for the first time in
our Redox Center (RCRAF) at Iğdır University (Turkey). This technique is based on the
application of moderately heated- mixture formed from different gases and used as a drying
atmosphere. The used gases are composed of a reducing gas (such as hydrogen sulfide,
hydrogen or ammonia), microbicide gas (carbon dioxide) and inert gas (such as nitrogen,
helium or argon). The advantages of the new technique are its ability to reduce the microbial
load and protect the color, the aroma and the bioactive compounds of the food product.
Undesirable chemical reactions such as vitamin oxidation and lipid rancidity could be avoided
by the developed technique. Results of many assays conducted in our Redox Center on
different fruits such as apple and apricot showed a protective effect of RAD on the color of
fruit compared with traditional drying techniques such as oven and vacuum.
Keywords: Reducing Atmosphere Drying, Vegetables and Fruits, Nutritional Properties,
Sensorial Properties
Importance of Dried Fruits and Vegetables
Fruits and vegetables are one of the most important food categories containing low levels of
fat and high levels of fibers, minerals (Ramesh, Wolf, Tevini, & Jung, 1999). This food
category has not only pleasant organoleptic properties (color, taste, odor etc.), but also has
bioactive compounds such as natural antioxidants (Megías-Pérez, Gamboa-Santos, Soria,
Villamiel, & Montilla, 2014). Recently, natural antioxidants such as vitamins (especially
vitamins C and E), flavonoids, carotenoids, and polyphenols have attracted considerable
interest among nutritionists, food manufacturers and consumers because of their safety and
beneficial health effect (Güçlü, Altun, Özyürek, Karademir, & Apak, 2006; Ouchemoukh,
Hachoud, Boudraham, Mokrani, & Louaileche, 2012). These bioactive compounds are
considered to chelate metal ions (such as iron and copper), donate hydrogen atom and
scavenge harmful free radicals associated with degenerative diseases (acceleration of aging,
cancer, arthritis, arteriosclerosis, coronary heart diseases, inflammation, hypertension, brain
dysfunction, etc.), protecting human tissues and cells from oxidative damages (Erden, İrcan,
Yilmaz, & Recevİt, 2013; Fernandes, Rodrigues, Law, & Mujumdar, 2011; Karam, Petit,
Zimmer, Baudelaire Djantou, & Scher, 2016); acts an important role in maintaining
organoleptic quality such as visual appearance (browning), taste (bitterness and astringency)
and determining nutritive value of fruits and vegetables (Akin, Karabulut, & Topcu, 2008;
Devic, Guyot, Daudin, & Bonazzi, 2010). Since the human body is unable to synthesize these
compounds, it is vital to supplement these compounds from dietary intake, and regular intake
of fruits and vegetables is being strongly recommended (Leong & Oey, 2012).
Currently, consumers demand to obtain various fruits and vegetables outside of their season,
but fresh fruits and vegetables are categorized as highly perishable commodities and having
very short shelf life, due to their moisture content more than 80% (Karam et al., 2016; Leong
& Oey, 2012; Sagar & Suresh Kumar, 2010). Therefore, to extend the shelf life of fruits and
vegetables and make them available out of their season, different preservation methods are
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employed such as drying, modified atmosphere packaging, canning, freezing, salting, food
irradiation etc. (Ihns, Diamante, Savage, & Vanhanen, 2011; Jangam, 2011). Among them,
drying is one of the oldest, least expensive and most commonly used preservation methods,
which prolongs the shelf life of fruits and vegetables by preventing microbial spoilage and
minimizing nutritional losses (Andrés, Fito, Heredia, & Rosa, 2007; Bushra Sultana, 2012;
Jangam, 2011). The importance of the drying is not only associated with food preservation but
also with reduced packaging, storage and transport costs (Santos & Silva, 2009). Since the
present lifestyle, dehydrated fruit and vegetables are gaining much more attention and
considered an alternative fat-free snack (Albanese, Cinquanta, Cuccurullo, & Di Matteo,
2013; Incedayi, Tamer, Sinir, Suna, & Çopur, 2016). In this concept, large amounts of
dehydrated fruit and vegetable production are used by the confectionary, bakery, sweet and
distilling industries in various sauce, breakfast cereals, teas, desserts, puddings, garnishments
and food for infants and children (Albanese et al., 2013; Karam et al., 2016). Because of the
moisture removal during drying, as a consequence of concentration, dehydrated fruits and
vegetables have higher fiber content, total energy, nutrient density and significant antioxidant
activity than fresh form (Ahmed, Singh, Chauhan, Gupta, & Anjum, 2013; Bennett et al.,
2011).
Drying of Fruits and Vegetables
Different types of sophisticated equipment and methods such as air-, freeze-, microwave-,
vacuum-, sun-, spray osmotic-, cabinet-, tray-, spouted bed- drying, etc. are being used to
dehydrate fruits and vegetables, but the most popular method is the convective drying due to
its simplicity of operation and affordable technology (Megías-Pérez et al., 2014; O’Neill,
Rahman, Perera, Smith, & Melton, 1998; Sagar & Suresh Kumar, 2010; Wojdyło, Figiel, &
Oszmiański, 2009). But this drying method requires long drying times, high air temperatures
and uses hot air as a drying medium (Karam et al., 2016; Mujumdar & Law, 2010). Therefore
convective drying may also lead to serious and undesired quality degradation of physical,
chemical and nutritional–functional properties of fruits and vegetables; therefore, product
quality is markedly decreased (Liu, Wu, Miao, Chong, & Sun, 2014; Rodríguez et al., 2014;
Vega-Gálvez et al., 2009). Furthermore, fruits and vegetables consist of water, carbohydrate,
protein and fractions of lipids. These compounds are easily modified in a high-temperature
drying condition and result in degradation in food quality (Colak & Hepbasli, 2009). Thus, the
use of an appropriate temperature acts an important role during drying (Hawlader, Perera, &
Tian, 2006). The exposure of fruits and vegetables to high temperatures for a long time in the
presence of oxygen (O2) induces enzymatic and non-enzymatic oxidation (Incedayi et al.,
2016). Enzymatic and non-enzymatic (Maillard) reactions cause browning in foods. The
polyphenol oxidase (PPO) is the main enzyme responsible for enzymatic browning and in the
presence of oxygen it catalyzes the oxidation of phenolic compounds to produce brown color
on the cut surfaces of fruits and vegetables (Korbel et al., 2013; O’Neill et al., 1998).
The first quality judgment made by a consumer on a food at the point of sale is its visual
appearance such as color and texture (Fernandes et al., 2011). Especially, color is a very
important quality attribute that affects the consumer acceptance of the dried product and
should therefore be given special attention (Andrés et al., 2007; Özkan, Kirca, & Cemeroǧlu,
2003). Enzymatic browning generally is controlled in the food industry by using several
techniques such as the treatment with ascorbate, sulfur dioxide and sodium bisulfate, and
lowering the pH by addition organic acids such as citric acid, ascorbic acid and acetic acid
(Ihns et al., 2011; O’Neill et al., 1998). However, chemical treatment (sulfites) of the product
is not fully safe and not acceptable for sensitive individuals who have health problems such as
asthmatic reactions (O’Neill et al., 1998; Whitaker & Lee, 1995). Recently, consumer
demands increased for convenient and preservative- and/or additive-free foods. Hence
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alternative drying techniques should be considered for extending shelf life and preserving
quality attributes of foods like fruits and vegetables.
Heat Pump Drying (HPD)
Closed loop heat pump drying systems have been reported to provide an opportunity to dry
foods under modified atmospheres and minimizing detrimental changes in these quality
parameters (O’Neill et al., 1998). To avoid oxidation events of the foods, deterioration of its
bioactive compounds, restraining chemical and microbiological reactions, reducing/
eliminating browning of products and improving product quality; hot drying air, which
contains 21% of oxygen, was replaced with nitrogen (N2) as an inert gas or carbon dioxide
(CO2)(Chong, Law, Figiel, Wojdylo, & Oziemblowski, 2013; Doungporn, Poomsa-Ad, &
Wiset, 2012; Madrau et al., 2009). The last method was known as heat pump drying (HPD).
In the previous work, the use of N2 and CO2 in HPD of guava and papaya was investigated.
Both drying kinetics and overall quality of these dried fruits resulting from HPD were
compared with normal air, vacuum and freeze drying. The authors reported that the overall
quality, retention of vitamin C, and color of the product dried with inert gas were very high
similar to products obtained from vacuum or freeze drying methods. Furthermore, it is
determined that the effective diffusivity during the HPD with CO2 was higher 44% and 16%
respectively in guava and papaya (Hawlader et al., 2006). Moreover, Doungporn and coworkers (2012) dried Thai Hom Mali paddy cv. KDML105 under different drying
temperatures and gases, and they reported that the drying rate was not affected by drying
gases but increased with drying temperatures (Doungporn et al., 2012). O’Neill et al. (1998)
when used an inert gas (N2) and CO2 for drying apple cubes showed that both gases reduced
browning, shrinking, and quicken rehydration of product (O’Neill et al., 1998). Another work
on HPD performed for drying pomace of Hamburg Muscat grape at 45°C and different air
velocity (1.5, 2.0 and 2.5 m/s) in an open-loop heat pump (HP) and laboratory-type closedloop dryer (as a control)(Taşeri et al., 2018). When the authors compared the energy
consumption of the HP dryer and convective dryer, the energy consumption was reduced by
up to 51% for HP. Furthermore in HP drying, the increase of air velocity from 1.5 m/s to 2.5
m/s caused a reduction in drying time by 69%. They observed also that a part of the bioactive
properties was lost in pomace samples but there were fewer losses in all bioactive properties
than the others except the total anthocyanin at 2 m/s.
Reducing Atmosphere Drying (RAD)
As an alternative to the previously described drying techniques, a new drying technique called
a Reducing Atmosphere Drying (RAD) was developed for the first time in our Research
Center for Redox Applications in Foods (RCRAF) at Iğdır University (Iğdır, Turkey). This
new technique is based on the application of a moderately heated reducing atmosphere
containing different gases as a drying atmosphere. The used gases are composed of a reducing
gas (such as hydrogen sulfide, hydrogen or ammonia), microbicide gas (carbon dioxide) and
inert gas (such as nitrogen, helium or argon). The advantages of the new technique (RAD) are
its ability to minimize the undesirable quality degradation such as the oxidation of bioactive
compounds, the loss of color and nutritive components, the lipid rancidity, etc. In our
laboratory, the use of RAD method was conducted on different fruits, vegetables and plants
such apple, apricot, strawberry, tomatoes and tea leaves using different formulations of gas as
a drying medium (atmosphere)(Figure 1).
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Figure 1: Illustration diagram of the Reducing Atmosphere Drying (RAD) technique
(Alwazeer, 2018).
A first published work on RAD was performed for drying apple and apricot using different
gas as a drying atmosphere: air, 100% nitrogen and gas mixture containing reducing gas (14% H2, 5% CO2, 91-94% N2, named as RAD)(Alwazeer, 2018). The results of the latter
drying gas conditions were compared with the lyophilisator, vacuum and oven drying
technique ones. The results of the last study showed that the closest color values (L*, a*, b*)
to the fresh apple were observed for lyophilisation method in the first raw followed by RAD;
and the browning phenomenon occurred mostly in the oven-dried apple samples. It was also
shown by the same study that the best drying method for apricot fruit was attributed to the
RAD method. The author reported also that because of the increase in the L* value and the
decrease in the b* value after lyophilisation drying the desired golden color in dried apricot
couldn’t be obtained in this technique. The author reported also that the most browning and
discoloration notes were observed in the apricot samples dried with the vacuum technique.
In fact the use of hydrogen in the food industry is not recent and its application is known for a
long time in margarine products for example. Hydrogen processes many special specifications
that make it unique and appropriate for specific applications. Hydrogen is the lightest gas (14
times lighter than air), highly flammable, odorless, and burns with a colorless flame (Najjar,
2013). Furthermore, hydrogen is regarded as one of the most promising fuels and the use of
hydrogen in various propulsion and energy applications, such as in fuel cells and internal
combustion engines is being extensively studied (Tang et al., 2009). The flammability level of
hydrogen in the air is between 4% and 75% (v/v) and explosion limits in the normal
temperature and atmospheric environment are between 18.3% and 59% (v/v)(Crowl & Jo,
2007; Najjar, 2013). For this reason, in our studies the hydrogen rates applied were less than
4%. It is important to say here that the last indicated ratios of hydrogen are calculated for a
mixture of hydrogen and air, but a published report indicated that the nitrogen dilution of
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hydrogen significantly reduced the normalized mass burning rate and the deflagration index
and thus the potential of explosion hazards of hydrogen is reduced (Tang et al., 2009). Onn
the other hand, Iroux et al. (2008) reported that dissolved oxygen (O2) concentration and
redox potential can be decreased by saturation with a neutral gas (nitrogen, argon, helium) or
a mixture of neutral and reducing gases such as hydrogen (Iroux et al., 2008). The latter
process of limitation of dissolved oxygen inside food and oxygen found in a food
environment provides unique opportunity to protect the freshness notes of product and the
bioactive compounds from deterioration processes.
CONCLUSION
To date, the use of hydrogen in the food industry has been limited to the margarine
manufacturing industry. This application of hydrogen gas in the food industry has been
approved by the food standards organizations as a food additive in the category of propellant
with code E 949 (Red, Fd, & Red, n.d.). Some published papers proposed the use of hydrogen
gas together with nitrogen at a rate of hydrogen less than 4% for the protection of vitamin C
content in orange juice and for the protection of the color and the antioxidant properties of
polyunsaturated fatty acids enriched dairy beverage during storage (Alwazeer, Delbeau, &
Divies, 2003; Iroux et al., 2008). The latter few studies on the potential applications of
hydrogen in the food industry in addition to its potential use when combined with other gases
for drying food products may enlarge the application of hydrogen in different fields in the
food industry.
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REDUCING ATMOSPHERE PACKAGING TECHNIQUE FOR THE EXTENSION
OF THE SHELF-LIFE OF FOOD PRODUCTS
Assoc. Prof. Duried ALWAZEER
Research Center for Redox Applications in Foods (RCRAF), Faculty of Engineering, Food
Engineering Department, Iğdır University, duried.alwazeer@igdir.edu.tr
ABSTRACT
Food processors generally apply different techniques to extend the shelf-life of food products.
Modified Atmosphere Packaging (MAP) uses different gases in specific combinations to
replace the air surrounding the product, which leads to minimizing the undesirable oxidation
reactions and microbial spoilage permitting extending the shelf-life of the food product. The
property of the Reducing Atmosphere Packaging (RAP) technique is the use of reducing gas
such as hydrogen sulfide, ammonia and hydrogen with the other gases such as nitrogen, argon
and carbon dioxide. The advantage of the presence of a reducing gas in the gas combination is
the prevention of the oxidation reactions such as the formation of free radicals, the
deterioration of vitamins such as C and E, the deterioration of pigments such as carotenoids
and the formation of off-flavors such as the rancidity products. The prevention of the latter
reactions would protect the freshness notes of the food products preserving its fresh color,
taste and aroma as well as the protection of the nutritional quality. The researches conducted
on several food products such as strawberry, apricot, grape, peppers and cheese in our Redox
Center showed the ability and the advantages of RAP on the extension of shelf-life of these
products.
Keywords: Reducing Atmosphere Packaging, Food Products, Shelf-life, Nutritional
Properties, Sensorial Properties

INTRODUCTION
During the storage period of the food product, some microbiological and enzymatic
degradation could take place depending on many intrinsic and extrinsic parameters such as
pH, redox, temperature and water activity. These chemical/biochemical deteriorations can
cause negative effects on the quality attributes of the product such as color, texture, nutritional
value (Gorris and Tauscher, 1999; Kader et al., 1989; Saltveit, 2019).
Currently, consumers demand to obtain various fruits and vegetables outside of their season,
but fresh fruits and vegetables are categorized as highly perishable commodities and having
very short shelf life, due to their moisture content more than 80% (Karam et al., 2016; Leong
and Oey, 2012; Sagar and Suresh Kumar, 2010). Therefore, to extend the shelf life of fruits
and vegetables and make them available out of their season, different preservation methods
are employed such as modified atmosphere packaging, freezing and food irradiation (Ihns et
al., 2011; Jangam, 2011). Among them, Modified Atmosphere Packaging (MAP) is one of the
most promotive techniques that is characterized by its low operating costs and diversity of
multiuse of its machine and material for packaging different food products. To prolong the
shelf life of food product and prevent its spoilage; consequently to satisfy the consumer
demands for fresh and ready-to-eat products, food processors use generally different types of
food additives (Meyer et al., 2002; Rico et al., 2007; Sandhya, 2010). Since the awareness of
consumers to possible hazards of preservatives; technologists and researchers have attempted
to introduce new preservative-free techniques (Cortellino et al., 2015). In this field, modified
atmosphere packaging was proposed as an effective method for preserving the sensory and
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commercial quality of the products and has been widely used in many different foodstuffs
such as fruits-vegetables, cereals, meat, seafood, delicatessen, coffee, cheese varieties, readyto-eat meals (Bevilacqua et al., 2007; Sandhya, 2010; Sanguinetti et al., 2011). The principle
of MAP method is based on replacing the air surrounding the food product inside the package
with another gas composition that is suitable for the food nature (Sandhya, 2010). Therefore,
the respiration rate, microbial degradation and enzyme activities are retarded and then the
shelf life of the MAP-packaged foods is extended (Church and Parsons, 1995; Hotchkiss et
al., 2006). The effect of MAP on the shelf life of products depends on the type of product, the
initial quality and hygiene of the fresh material, the composition of gas mixture used for
modifying the atmosphere surrounding the food, the storage temperature, the hygiene during
processing and packaging, the gas/product volume ratio and the gas permeability of the
packaging material (Sivertsvik et al., 2004, 2002).
Characteristics of Gases Generally Used in MAP Technology
The main gases generally applied in MAP technique as single or in combination are oxygen
(O2), carbon dioxide (CO2) and nitrogen (N2). Recently, there has been an interest in the
potential benefits of using noble or ‘inert’ gases such as argon (Ar). Argon is used for
products such as coffee and snack products; but the literature on its application and benefits is
restricted. Moreover, it has also been reported the using of other gases such as carbon
monoxide (CO), Sulphur dioxide (SO2), nitric oxide (NO), ozone (O3) and chlorine (Cl)
experimental grade (Cortellino et al., 2015; Sandhya, 2010).
Oxygen
Oxygen (O2) is a colorless and odorless gas. The presence of O2 in the package affects the
chemical, biochemical and microbial properties of the product and causes deterioration;
therefore the O2 content in the headspace of packaged foods should be reduced (Farber et al.,
1991). Low O2 concentration has an inhibitory effect on the survival of some spoilage
microorganisms especially the aerobics but very low levels of O2 can cause fermentation and
off-flavors in the product after a while (Kays, 1991).
Nitrogen
Nitrogen (N2) is an inert gas and its antimicrobial effect is very low. Although it does not act
as a suppressive effect on microorganisms such as carbon dioxide, it can be effective in
removing unwanted flavor formation caused by carbon dioxide. Because of its poorly soluble
properties in water and oil, nitrogen prevents package collapse in MAP processing. Although
it was reported that the pure nitrogen gas causes drying in cheese, the cheese producers in the
United Kingdom got good results of cheese packaged with 100% N2 gas and used this method
widely (Day et al., 1990). The purpose of using nitrogen gas for packaging of cheese under
modified atmosphere conditions is to prevent the oxidation, inhibit the development of
aerobic microorganisms and provide filling effect inside the package (Farber et al., 1991).
Carbon dioxide
Carbon dioxide (CO2) is a colorless, odorless, non-flammable and non-toxic gas that is both
water and oil soluble. Carbon dioxide is the most important gas with direct antimicrobial
effect among the gases used generally in MAP technology. This antimicrobial effect of carbon
dioxide originates from its capacity of penetration to the microbial cell cytoplasm across the
cellular wall changing the wall permeability and dissolving in both the cytoplasm and the
lipid molecules. Another inhibitory effect of carbon dioxide is produced by the formation of
carbonic acid from the dissolving of carbon dioxide in the aqueous parts of the product; the
formed carbonic acid processes an inhibition property against several microorganisms (Dixon
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and Kell, 1989). On the other hand, it has been reported that increasing the amount of CO2
can cause fading of the color in dairy products and sharp acidic sour taste in fruits and
vegetables (Church and Parsons, 1995; Favati et al., 2007; MANIAR et al., 1994) It was
reported also that Gram-negative bacteria that are characterized by its richness in lipid
component in cellular wall are more sensitive to carbon dioxide than Gram-positive ones. In
contrast, anaerobic microorganisms such as C. botulinum and C. perfringens with lactic acid
bacteria; are highly resistant to carbon dioxide. It is reported that 20-40% CO2 is used in MAP
technology and the use of fewer levels than 20%, is not able to prevent the development of
microorganisms and higher than 40 % may cause the package collapse (Dalgaard et al., 1993).
Carbon dioxide can be easily absorbed into oil and water phases, which play an important role
in some foods. Although carbonic acid causes undesirable sensory changes in the foodstuff, it
reduces the pH value of the product leading to prevent the development of acid-sensitive
microorganisms. In addition, the solubility of carbonic acid used in packaging can vary
according to the physical and chemical properties of the food such as water activity, pH, and
fat and protein content. Table 1 shows the recommended gas mixtures for extending the shelf
life of some fruits and vegetables (Sandhya, 2010).

Table 1: Recommended gas mixtures for some fruits and vegetables (Sandhya, 2010).
Product
(Fruits)
Apple
Apricot
Avocado
Banana
Grape
Grapefruit
Kiwifruit
Lemon
Mango
Orange
Papaya
Peach
Pear
Pineapple
Strawberry

O2 (%)

CO2 (%)

N2 (%)

1-2
2-3
2-5
2-5
2-5
3-10
1-2
5-10
3-7
5-10
2-5
1-2
2-3
2-5
5-10

1-3
2-3
3-10
2-5
1-3
5-10
3-5
0-10
5-8
0-5
5-8
3-5
0-1
5-10
15-20

95-98
94-96
85-95
90-96
92-97
80-92
93-96
80-95
85-92
85-95
87-93
93-96
96-98
85-93
70-80

Product
(Vegetables)
Artichoke
Beans, snap
Broccoli
Brussels sprouts
Cabbage
Carrot
Cauliflower
Chili peppers
Corn, sweet
Cucumber
Lettuce (leaf)
Mushrooms
Spinach
Tomatoes
Onion

O2 (%)

CO2 (%)

N2 (%)

2-3
2-3
1-2
1-2
2-3
5
2-5
3
2-4
3-5
1-3
3-21
Air
3-5
1-2

2-3
5-10
5-10
5-7
3-6
3-4
2-5
5
10-20
0
0
5-15
1-20
0
0

94-96
87-93
88-94
91-94
81-95
91-95
90-96
92
76-88
95-97
97-99
65-92
95-97
98-99

Reducing Atmosphere Packaging (RAP)
A new and alternative packaging technique called Reducing Atmosphere Packaging (RAP)
has been developed in the Research Center for Redox Applications in Foods (RCRAF) at
Iğdır University (Turkey). This technique is based on the using of a gas mixture (N2 and/or
CO2 and/or H2) containing reducing gas (hydrogen) inside the package of the food. This
reducing gas that constitutes the main theme of this new technique is able to neutralize the
oxygen, free radicals and other oxidants found in both the food and the atmosphere
surrounding the food. Consequently, this reducing atmosphere can minimize the chemical,
sensorial and nutritional losses such as color, flavor and vitamins of the packaged food.
Different assays were conducted in our laboratory (RCRAF) using this novel RAP technology
on different food products such as strawberry, apricot, sliced potatoes and apples, peppers,
grapes and cheeses. The results showed an extended shelf-life of RAP-packaged foods
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compared with the control samples (products stored under air atmosphere inside an open- or
closed- package).
CONCLUSION
The extension of the shelf life of fresh/processed food product is one of the most serious
challenges for food processors. The modified atmosphere packaging technology was proposed
as a solution for achieving this goal. The oxidative reactions that could be happened inside the
food product during storage period leading to negative losses of nutritional, sensorial and
economic values of the product limit its potential applications. This limitation of the
traditional MAP could be overridden by using the reducing atmosphere packaging technique.
This technique offers the opportunity for food producers and processors to enlarge the
marketing capacity of product thanks to the extended shelf-life capacity and the freshness
notes protection of the products when using RAP technology.
REFERENCES
Bevilacqua, A., Corbo, M.R., Sinigaglia, M., 2007. Combined effects of modified
atmosphere packaging and thymol for prolonging the shelf life of caprese salad. J. Food
Prot. 70, 722–728.
Church, I.J., Parsons, A.L., 1995. Modified atmosphere packaging technology: a review. J.
Sci. Food Agric. 67, 143–152.
Cortellino, G., Gobbi, S., Bianchi, G., Rizzolo, A., 2015. Modified atmosphere packaging
for shelf life extension of fresh-cut apples. Trends Food Sci. Technol. 46, 320–330.
Dalgaard, P., Gram, L., Huss, H.H., 1993. Spoilage and shelf-life of cod fillets packed in
vacuum or modified atmospheres. Int. J. Food Microbiol. 19, 283–294.
Day, N.B., Skura, B.J., Powrie, W.D., 1990. Modified atmosphere packaging of blueberries:
microbiological changes. Can. Inst. Food Sci. Technol. J. 23, 59–65.
Dixon, N.M., Kell, D.B., 1989. The inhibition by CO2 of the growth and metabolism of
micro‐ organisms. J. Appl. Bacteriol. 67, 109–136.
Farber, J.M., Directorate, F., Canada, W., 1991. Microbiological Aspects of ModifiedAtmosphere Packaging Technology - A Review 1 54, 58–70.
Favati, F., Galgano, F., Pace, A.M., 2007. Shelf-life evaluation of portioned Provolone
cheese packaged in protective atmosphere. LWT-Food Sci. Technol. 40, 480–488.
Gorris, L.G.M., Tauscher, B., 1999. Quality and safety aspects of novel minimal processing
techniques, in: Processing Foods: Quality Optimization and Process Assessment. CRC
Press.
Hotchkiss, J.H., Werner, B.G., Lee, E.Y.C., 2006. Addition of carbon dioxide to dairy
products to improve quality: a comprehensive review. Compr. Rev. food Sci. food Saf.
5, 158–168.
Ihns, R., Diamante, L.M., Savage, G.P., Vanhanen, L., 2011. Effect of temperature on the
drying characteristics, colour, antioxidant and beta-carotene contents of two apricot
varieties. Int. J. Food Sci. Technol. 46, 275–283. https://doi.org/10.1111/j.13652621.2010.02506.x
Jangam, S. V., 2011. An Overview of Recent Developments and Some R&amp;D Challenges
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1296

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Related
to
Drying
of
Foods.
Dry.
https://doi.org/10.1080/07373937.2011.594378

2018

Technol.

29,

1343–1357.

Kader, A.A., Zagory, D., Kerbel, E.L., Wang, C.Y., 1989. Modified atmosphere packaging
of fruits and vegetables. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 28, 1–30.
Karam, M.C., Petit, J., Zimmer, D., Baudelaire Djantou, E., Scher, J., 2016. Effects of
drying and grinding in production of fruit and vegetable powders: A review. J. Food
Eng. 188, 32–49. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2016.05.001
Kays, S.J., 1991. Postharvest physiology and handling of perishable plant products. Van
Nostrand Reinhold Inc.
Leong, S.Y., Oey, I., 2012. Effects of processing on anthocyanins, carotenoids and vitamin C
in
summer
fruits
and
vegetables.
Food
Chem.
133,
1577–1587.
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.02.052
MANIAR, A.B., MARCY, J.E., BISHOP, J.R., DUNCAN, S.E., 1994. Modified
atmosphere packaging to maintain direct‐ set cottage cheese quality. J. Food Sci. 59,
1305–1308.
Meyer, A.S., Suhr, K.I., Nielsen, P., Holm, F., 2002. Natural food preservatives. Minimal
Process. Technol. food Ind. 124–174.
Rico, D., Martin-Diana, A.B., Barat, J.M., Barry-Ryan, C., 2007. Extending and
measuring the quality of fresh-cut fruit and vegetables: a review. Trends Food Sci.
Technol. 18, 373–386.
Sagar, V.R., Suresh Kumar, P., 2010. Recent advances in drying and rehydration of fruits
and vegetables: a review. J. Food Sci. Technol. 47, 15.
Saltveit, M.E., 2019. Respiratory metabolism, in: Postharvest Physiology and Biochemistry
of Fruits and Vegetables. Elsevier, pp. 73–91.
Sandhya, 2010. Modified atmosphere packaging of fresh produce: Current status and future
needs.
LWT
Food
Sci.
Technol.
43,
381–392.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lwt.2009.05.018
Sanguinetti, A.M., Del Caro, A., Mangia, N.P., Secchi, N., Catzeddu, P., Piga, A., 2011.
Quality changes of fresh filled pasta during storage: Influence of modified atmosphere
packaging on microbial growth and sensory properties. Food Sci. Technol. Int. 17, 23–
29.
Sivertsvik, M., Jeksrud, W.K., Rosnes, J.T., 2002. Review A review of modified
atmosphere packaging of fish and fishery products – significance of microbial growth ,
activities and safety 107–127.
Sivertsvik, M., Jeksrud, W.K., Vågane, Å., Rosnes, J.T., 2004. Solubility and absorption
rate of carbon dioxide into non-respiring foods: Part 1: Development and validation of
experimental apparatus using a manometric method. J. Food Eng. 61, 449–458.

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1297

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

SCHOTTKY DİYOTLARIN SERI DIRENCININ BAZI YÖNTEMLERLE
KARŞILAŞTIRILMASI
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ÖZET
Schottky diyotlarda seri direnç hesabı en önemli işlemlerden biridir. Laboratuvarımızda Sn/nSi/Au ve Sn/BB/n-Si/Au tipinde iki diyot tarafımızdan üretildi. İkinci diyotun arayüzeyi
Brilliant Blue (BB) tip organik tabanlı boya ile kaplanmıştır. Birinci diyotu referans diyot ve
ikinci diyotu deneme diyodu olarak kabul ettik. Diyotlara ait temel parametreler “düz besleme
(Forward Bias)” ve “ters besleme (Reverse Bias)” halleri için hesaplanarak, grafikleri çizildi.
Korkut, 2018’deki RsNs2=-(nkT/e)(1/I) denklemiyle elde edilen seri direnç, Norde , 1979 ve
Cheung, 1986 yöntemleriyle elde edilen seri dirençlerle karşılaştırıldı. İlginç, kayda değer
sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Seri Direnç, Schottky Diyot, Norde Yöntemi, Cheung yöntemi, Korkut
Yöntemi,

ABSTRACT
The serial resistance calculation is one of the application on Schottky diodes. Two diodes as
Sn/n-Si/Au and Sn/BB/n-Si/Au was produced by us in the lab. The second diode’s interface
coated with organic-based type paint which is known the Brilliant Blue (BB). We considered
the first diode as diode reference and the second experiment diode. Graphics were drawn after
the essential parameters calculated belonging to diodes in the case of the forward and reverse
bias. Rs =-(nkT/e) (1/I) series resistance equation has obtained by from Korkut, 2018 and it
was compared to the resulting series of resistance with Norde, 1979 and Cheung, 1986
methods. Interestingly, significant conclusions are obtained.
Key Words: Serial Resistance, Schootky Diode, Norde Method, Cheung Method, Korkut
Method.
Giriş
Günümüzde yarıiletken aygıtlar yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Çünkü bu aygıtlar günlük
hayatımızda kullanılan birçok elektronik devre elemanının temellini oluştururlar. Elektronik
devre elemanları; aktif ve pasif olarak iki sınıfa ayrılırlar. Aktif devre elemanları, akımın ve
voltajın kontrol edilmesini sağlar. Ancak pasif devre elemanları elektronik devrede tasarıma
uygun belirli bir parametre değerine sabitlemek için kullanılır. Aktif devre elemanlarından
diyotlar, devre akımı tek yönde geçirirler, tersi yönde akımı geçirmezler. Diyotların değişik
kombinasyonlarıyla da yeni aktif devre elemanları yapılabilmektedir (transistör gibi). Diyotlar
yaptıkları işe göre sınıflandırıldıkları gibi, yarıiletkeninin katkı uygulamasına ve kontak
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türüne göre de sınıflandırılır. En yaygın olanı, p-n diyot ve Schottky diyot en yaygın
olanlarındandır. Her diyodun parametreleri, katkı tipi, sıcaklık, basınç, optik etkiler, malzeme
özellikleri gibi, değişir. Shottky diyotlarda en önemli fiziksel parametre diyotun seri
direncidir. Bir diyot dört direnç bölgesinden oluşur (Sze, 1981); a) omik kontak direnci, b) baz
direnci, c) arınma bölgesi direnci (depletion lenght), d) jonksiyon direnci. Biz bunlardan ilk
üçüyle ilgileneceğiz. Bir diyottaki omik kontak direnci, taban direnci ve arınma bölgesi
direncinin toplamına diyotun “seri direnci” denir.
Genel olarak omik kontak direnci engel yüksekliğine bağlıdır ve sabittir. Baz direnci ise
arınma bölgesi direncine bağlıdır ve düz beslemede artar, ters beslemede azalır. Arınma
bölgesi direnci diyotun diyot olmasını sağlayan en önemli direnç bölgesidir. Metal ve
yarıiletken kontak yapıldığında termal dengeye ulaşana kadar (yani, metalin ve yarıiletkenin
Fermi seviyeleri mıhlanana kadar = Fermi level pinning) rekombinasyon olur ve yarıiletkenin
arayüzeye yakın olan bölgesinde taşıyıcı yüklerin çok azaldığı, yükten bağımsız tabaka
meydana gelir. Bu tabakanın metal tarafı pozitif yarıiletken tarafı negatif kutuplanır. Bu
kutuplanma sonucu oluşan gerilime “difüzyon potansiyeli = oluşum potansiyeli veya built-in
potential “ denir. Bu tabakanın uzunluğuna da sıfırıncı arınma bölgesi uzunluğu denir. L0 ile
gösterilir (Sharma, 1984). Klasik direnç ifadesinde L0’ı kullanarak, arınma bölgesi direncini
elde ederiz. Bu dirence sıfırıncı arınma bölgesi direnci diyelim, R0 olarak simgeleyelim. Düz
besleme halinde ABU küçük kalır, yani, Rdb < R0 ‘dır. Diyot akımı iletir. Ancak ABU
küçülürken baz direnci Rb artar. Ters besleme halinde, ABU büyük kalır, yani, Rdb > R0 ‘dır.
Diyot akımı iletmez. Ancak ABU büyürken baz direnci Rb azalır.
Günümüze kadar seri direnç Rs hesabıyla ilgili birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan en
çok kullanılanları şunlardır; Cheungs yöntemi, Norde yöntemi.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada, Korkut, 2018’de elde edilen seri direnç sonuçlarıyla, Cheungs, 1986 ve Norde,
1979 yöntemleriyle elde edilen seri direnç değerleri karşılaştırılacaktır. Hesaplamalarda düz
besleme ve ters besleme halinde yapılacaktır. I-V grafiğinden idealite çarpanı elde edilir.
Bu çalışma için, n-tip Si kristaline, azot ortamında 435 oC omik kontak sıcaklıkta 3 dakika
süreyle Au omik kontak yapıldıktan sonra, /n-Si/Au tabanlı iki diyot üretilmiş, biri referans
olarak kalay (Sn) ile kontak yapılmıştır. Diğeri “Brilliant blue” denilen inorganik madde ile
spin coating yöntemiyle kaplandıktan sonra kalay ile kontak yapılmıştır.
Heriki diyota ait I-V, C-V dataları alınarak, n-idealite çarpanı, ND-donor konsantrasyonu, Vbiinşa potansiyeli vb değişkenleri hesaplanmıştır. Diyotlara ait grafikler çizilmiştir. Daha sonra,
yukarıdaki yöntemlerle seri direnç hesabı yapılmıştır. Elde edilen veriler, tabloda
gösterilmiştir.
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Şekil 1. İdealite çarpanı I-V eğrisinin fitlerinin eğiminden elde edilir (Tablo 3).

Şekil 2. C-2-V eğrisinin fitlerinin voltaj eksenini kestiği nokta inşa potansiyeli ve fitin
eğiminden donor konsantrasyon elde edilir (Tablo 3). Sağ eksen C-V datalarını, sol
eksen ters kare C-V datalarını temsil eder.

Bulgular ve Tartışma
Korkut Yöntemi
Korkut yöntemi seri direnç hesaplama için bir kararlı denklem elde etme sürecini kapsar.
Termiyonik emisyon denkleminden elde edilen potansiyel fark denkleminde V potansiyelini
akımın ve akımın doğal logaritmasının fonksiyonu olduğunu kabul eder, V=V(lnI, I)
(Schroder, 2006; Ng, 1995).
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Dönüşümleri yapılarak,

V =   ln    I  + n BH + IR S
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(3)
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(4)

Burada, R*n - Richardson sabitidir (110 A/ cm2. K2 için n-tip Si) , A-etkin diyot alanıdır, (yarıçapı 0.4
mm), and ΦBH- etkin engel yüksekliğidir, k- Boltzmann sabitidir, T- oda sıcaklığıdır, e- birim elektrik
yüküdür.

Bu potansiyel denkleminin akıma ve akımın doğal logaritmasına göre türevini alır. Doğal
logaritmaya göre türev Cheung, 1986’daki Cheung’un birinci denklemini (HCh1), dV/dlnI=
IRs + (nkT/e) verir. Akıma göre türev ise Korkut, 2018’ de elde edilen (HKo3), dV/dI = (nkT/I)
+ Rs denklemini verir. Buradan,
R Ns1  HKo3 

  V  


I
I
I

(5)

Yeni bir seri direnç denklemi elde edilir. (HKo3)’ün her iki tarafı akım (I) ile çarpılırsa ve her iki tarafın
ln I ve I’ a göre türevleri alınırsa,

V
V
I
ln(I)
I

(6)

2V
V
 2V
 2V
V
 2V

I

I


I

I
0
ln(I)2
I
I  ln(I)
ln(I)2
I
I  ln(I)

(7)

2V
V
2V
 2 V 1 V 1
 2V
=
I 2 


0
ln(I)  I I
I
I 2 I I I I  ln(I)

(8)

denklemler elde edilir. Bu iki denklemin çözümü Korkut, 2018’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir ve

RS  


 nkT  
 RS   

I
 e I

(9)

seri direnç hesabına uygun yeni bir referans denklem elde edilmiştir. Bu denklem idealite çarpanıyla
doğru orantılı akımla ters orantılı ve negatif değerlidir. Bu denklem kısmen Norde, 1979’un minimum
seri direnç denklemine benzer, ancak Norde’nin denklemi idealite çarpanını içermez. Karışıklık
olmasın diye, Eş.(5)’de Rs  RNs1 , Eş.(9)’da Rs  RNs2 olarak simgelenmiştir. Eş.(9)’un I-V
dataları kullanılarak düz ve ters besleme için grafiği çizilmiştir. Düz çizgiler düz besleme durumunu
kesikli çizgiler ters besleme durumunu göstermektedir (Şekil 1). Grafikte eksenler logaritmik
alınmıştır. Eğri üzerinde sonsuz tane veri olduğundan, hesaplar, inşa (difüzyon) potansiyelinin tam
katlarına dek düşen akım değerleri için alınmıştır. İnşa potansiyelinin tam katlarının alınmasının
nedeni, ters ve düz besleme durumunda Schottky diyotlarda depletion kapasitansın, depletion
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uzunluğunun ve depletion direncin denklemlerinin seriye açıldıktan sonra fitlerinin inşa potansiyel
değerinin katlarına uyacak şekilde kesişmesidir (bakınız Korkut, 2017, 2018).

Şekil 3. Seri direncin akıma göre grafiği.

Ters
Besleme
Kaplı
Diyot
(Ohm)

Düz
Besleme
Kaplı
Diyot
(Ohm)

Ters
Besleme
Ref
Diyot
(Ohm)

İnşa
Potansi
yeli
(Volt)

Düz
Besleme
Ref
Diyot
(Ohm)

İnşa
Potansi
yeli
(Volt)

Tablo 1. Korkut yöntemine göre RsNS2 direncinin düz ve ters besleme durumunda arayüzeysiz ve
arayüzeyli Schottky diyotlara ait hesaplanmış değişken değerleri.

V0 = 0

Rs = 186800000

Rs = 2.726E+8

V0 = 0

Rs = 1.153.000

Rs = 1.734E+8

Vbi = 0.284

Rs = 948300

Rs = 3.894E+7

Vbi = 0.272

Rs = 229.629

Rs = 2.477E+7

Vbi = 0.568
Vbi = 0.852
Vbi = 1.136
Vbi = 1.420
Vbi = 1.704
Vbi = 1.980

Rs = 71120
Rs = 12990
Rs = 7064
Rs = 3342
Rs = 2273
Rs = 1812

Rs = 3.140E+7
Rs = 2.901E+7
Rs = 2.720E+7
Rs = 2.544E+7
Rs = 2.309E+7
Rs = 1.936E+7

Vbi = 0.544
Vbi = 0.816
Vbi = 1.088
Vbi = 1.360
Vbi = 1.632
Vbi = 1.904

Rs = 35.523
Rs = 15.584
Rs = 9.155
Rs = 5.928
Rs = 4.301
Rs = 3.236

Rs = 1.997E+7
Rs = 1.845E+7
Rs = 1.730E+7
Rs = 1.618E+7
Rs = 1.468E+7
Rs = 1.231E+7

Cheung ve Cheung Yöntemi
Cheung ve Cheung, 1986 makalesinde seri direncin bulunmasıyla ilgili bir yöntem ortaya
koymuşlardır. Bu yönteme göre termiyonik denklemden elde edilen potansiyel farkın ln I’ a
göre türevi alınır, bu türev bir lineer denkleme denk olur, lineer denklemin akıma göre grafiği
çizildiğinde doğrunun eğimi seri direnci verir (Cheung, 1986),
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HCh1 (I) =

dV
 n kT 
= IR S   if -IV 
d(lnI)
e



2018

(10a)

Cheunglar daha sonra engel yüksekliğini veren ikinci bir denklem bulmuşlardır.

 n kT   I 
HCh2 (I) = V -  if  ln 
= n if -Ch1 BH + IR S
* 2 
 e   AR n T 

(10b)

Eş.(10a)’a ait veriler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 2. Cheungs yöntemine göre düz ve ters besleme durumunda arayüzeysiz ve arayüzeyli
Schottky diyotlara ait hesaplanmış değişken değerleri.
Düz Besleme
Ref Diyot

Ters Besleme
Ref Diyot

Düz Besleme
Kaplı Diyot

Ters Besleme
Kaplı Diyot

nFB= 1.054

nRB= 109.397

nFB= 1.152

nRB= 120.53

ΦBHFB = 0.749

ΦBHRB = 0.692

ΦBHFB = 0.683

ΦBHRB = 0.647

Nd= 2.849E+16

Nd= 2.957E+18

Nd= 2.718E+16

Nd= 2.843E+18

Rs=46296 Ohm =
46.3 kOhm

Rs = -37590174 Ohm =
37.6 MOhm

Rs = 846 Ohm =
0.85 kOhm

Rs = -41009074 Ohm =
41MOhm

Norde Yöntemi
Norde, 1979 makalesinde voltaja ve akıma bağlı bir denklemi ele alarak, seri direnç hesabı
için bir yaklaşım geliştirmiştir.

V  kT   I 
-
(11)

 ln 
2  e   AR*n T2 
Eş.(11)’in akıma göre grafiği çizilerek, eğrinin en dip noktasındaki potansiyele karşılık gelen
F(V) =

voltaj ve akım değerlerini kullanmış ve bir seri direnç değeri elde etmiştir. Seri direnç
denklemini F(V)’nin V’e göre türevini sıfıra eşitleyerek bulmuştur. Bu seri direnç denklemi,
kT 
e  min
Eş.(12)’e ait veriler Tablo 4’de verilmiştir.
RS 

(12)

Tablo 3. Norde yöntemine göre düz ve ters besleme durumunda arayüzeysiz ve arayüzeyli
Schottky diyotlara ait hesaplanmış değişken değerleri.
Düz Besleme
Ref Diyot

Ters Besleme
Ref Diyot

Düz Besleme
Kaplı Diyot

Ters Besleme
Kaplı Diyot

Vmin = 0.12 V

Vmin = -1.36 V

Vmin = 0.18 V

Vmin = -1.28 V

Fmin = 0.718

Fmin = 2.661E-4

Fmin = 0.643

Fmin = -4.457E-3

Imin = 4.436E-7

Imin = 1.858E-7

Imin = 2.534E-5

Imin = 1.048E-6

Rs = 58280 Ohm =
58.3 kOhm

Rs = 139100 Ohm
=139.1 kOhm

Rs = 1020 Ohm
=1.02 kOhm

Rs = 24670 Ohm =
24.67 kOhm

ΦBH = 0.752

ΦBH = -0.706

ΦBH = 0.707

ΦBH = -0.670
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Tablolar incelendiğinde, Cheungs ve Norde yöntemlerinden elde edilen referans diyotlar için
düz besleme durumunda seri direnç değerleri yakın sayılır. Kaplı diyotlar için de aynı sayılır.
Ters besleme durumunda referans diyotlar için elde edilen seri direnç değerleri arasında çok
aşırı fark vardır. Kaplı diyotlar içinde ters besleme durumunda fark çok fazladır. Akımın sıfıra
yakın değerlerinde seri direnç büyük, uzak değerlerinde küçük olmaktadır. Korkut
denkleminde her akıma karşılık bir seri direnç denklemi elde edilmektedir. Ters besleme
durumunda Korkut yöntemiyle elde edilen referans ve kaplı diyotlar için seri diren değeri,
Cheungs yönteminden elde edilen seri direnç değerleriyle MOhm birimi cinsinden
uymaktadır. Cheung denkleminden elde edilen seri direnç değeri tek bir değerdir, doğrudan
Schottky diyotların I-V datasına bağlıdır. Buradan elde edilen seri direnç değeri diyota ait
nasıl bir bilgi verdiği çok açık değildir. Geleneksel olarak hesaplanır, ancak arayüzeye ait ne
gibi bir bilgi verir? Yani bu seri direnç değerini bilmek, bize ne kazandırır? Aynı tartışma,
Norde yönteminden elde edilen seri direnç içinde geçerlidir. Buradan elde edilen seri direnç
de tek değerlidir. Diyota ait nasıl bir bilgi içerdiği muğlaktır. Bu yöntemlerin
yayınlanmasından buyana kırk yıla yakın zaman geçmesine rağmen bir sınıflamaya da
gidilemediği literatürden anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı eski yöntemlerle yeni bir
yöntemin karşılaştırmasını ortaya koymaktır. Korkut, 2018 yöntemiyle elde edilen seri
direncin akıma bağlı değiştiği görülmektedir. Diğer iki yöntem tek değerli seri direnç
belirlemektedir. Ayrıca Korkut yöntemi, seri direnci ters besleme hali için de
hesaplayabilmektedir (bu çalışmada Cheungs ve Norde yöntemlerinden elde edilen seri direnç
değerleri hem düz besleme hem de ters besleme hali için hesaplanmıştır, bakınız Tablo 2 ve
Tablo 3). Diğer yöntemler ise hesaplamaları düz besleme için vermektedir. Aslında Schottky
diyotlar için ters besleme durumunda da parametrelere ait çok faydalı bilgiler elde
edilebilmektedir. Arayüzey bilgisi arttıkça, gelecekte çok daha faydalı bilgilere ulaşılacaktır.

KAYNAKLAR
Cheung S K, Cheung N W (1986) Extraction of Schottky diode parameters from forward
current‐voltage characteristics, Appl. Phys. Lett. 49 (2) 85.
Korkut A (2017) Differential depletion capacitance approximation analysis under DC voltage for airexposed cu/N-Si Schottky diodes, Surf. Rev. Lett. 25 (4) 1850043.
Korkut A (2018) New serial resistance equations: Derivated from Cheungs' functions for the forward
and reverse bias I, Microelectronic Engineering, 197 45–52.
Korkut A (2018) On differential depletion length of Schottky diodes with copper-nickel alloy metal
of front contact, Turkish Journal of Physics, 42: 587 – 599.
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1304

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Ng K K (1995) Complete Guide to Semiconductor Devices; McGraw-Hill Inc.: New York,
NY, USA.
Norde H (1979) A modified forward I-V plot for Schottky diodes with high series resistance, J. Appl.

Phys., 50 5052
Schroder D K (2006) Semiconductor Material and Device Characterization, 3rd ed.; J. Wiley
& Sons: New York, NY, USA.
Sharma B L (1984) Metal-Semiconductor Schottky Barrier Junctions and Their Applications;
Plenum Press: London, UK.
Sze S M (1981) Physics of Semiconductor Devices, 2nd ed.; J. Wiley & Sons: Singapore.

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1305

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

CONTROLLING OF THE ELECTRICAL PARAMETERS OF Sn/p-Si JUNCTION
BY FUNCTIONAL DYE THIN FILM
Doç. Dr. Arife GENCER İMER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, gencerimerarife@gmail.com
Dr. Ö.Ü. Abdulkadir KORKUT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, akkut@yyu.edu.tr

ÖZET
Fonksiyonel organik boya tabanlı Sn/p-Si eklemin elektriksel parametreleri, optoelektronik
uygulamaların üretilmesinde kritik rolleri nedeniyle daha fazla dikkat çekmiştir. Bu
çalışmada, Sn/p-Si eklemi ve fonksiyonel organik ince film bazlı bir heteroyapı, dönel
kaplama yöntemi ile Brilliant blue kullanılarak yapılmıştır. Her iki aygıtn elektriksel
parametreleri araştırılmış ve oda sıcaklığında akım-voltaj (I-V) ve kapasitans-voltaj (C-V)
ölçümleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ek olarak, her iki diyot için de seri direnç değeri
Norde fonksiyonları kullanılarak elde edilmiştir. Deneysel sonuçlar, metal yarıiletken cihazın
temel elektriksel parametrelerinin fonksiyonel organik ara yüzey ince filmin eklenmesiyle
kontrol edilebildiğini/ geliştirilebildiğini doğrulamıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik arayüzey, Engel yüksekliği, Seri Direnç

ABSTRACT
The electrical parameters of the Sn/p-Si junction based on functional organic dye have
attracted most attention owing to their critical role on the fabricating of optoelectronic
applications. In this study, Sn/p-Si junction and a heterostructure based on functional organic
thin film were constructed using the brilliant blue dye via spin coating method. The electrical
parameters of both devices have been investigated, and compared using the current-voltage (IV) and capacitance-voltage (C-V) measurements at room temperature. Additionally, the value
of series resistance for both diodes was obtained using Norde functions. The experimental
results confirmed that the fundamental electrical parameters of the metal-semiconductor
device can be enhanced, and controlled by inserting the functional organic interfacial thin
film.
Key Words: Organic interface, Barrier height, Series resistance

GİRİŞ
Son zamanlarda organik arayüzey tabanlı cihazlar, optoelektronik teknolojisinde organik ışık
yayan diyot, organik güneş hücreleri, fotodiyot, optik sensörler ve güneş hücreleri gibi geniş
uygulamaları nedeniyle elektronik ve optoelektronik yarıiletken endüstrisinde büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca, fonksiyonel organik tabanlı cihazlar, yapısal esnekliği, kolay sentezi ve
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düşük üretim maliyeti nedeniyle çok çeşitli uygulamalara sahiptir [1,2]. Çok sayıda araştırma,
Schottky diyotlarının elektriksel ve optoelektrik özelliklerinde, M / S arayüzeyine organik bir
ara tabaka ekleyerek olası iyileşme gösterdiğini belirtmektedir [3-8]. Bu çalışmada, brillliant
blue (C45H44N3O7S2Na) organik arayüzey tabakası olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın ilk
amacı, MS arayüzlerinde organik ara yüzey BB tabakası olan ve olmayan Sn/p-Si aygıtların
üretilmesidir. İkincisi, engel yüksekliği, seri direnci, idealite faktörü gibi temel elektriksel
parametreleri belirlemek ve her iki cihazın parametrelerini oda sıcaklığında akım-voltaj (IV)
ve kapasitans-voltaj (CV) ölçümleri ile belirlemek ve karşılaştırmaktır. Sonuncusu, arayüzey
organik tabakanın cihaz performansına etkisini araştırmaktır.

MATERYAL VE METOD
Sn /BB/p-Si heteroeklemin üretimi için, p-Si altlık ((100) yönelim ve 1-10 ohm-cm özdirenç)
kimyasal olarak RCA yöntemi ile temizlenmiştir [3]. Ohmik kontak yapımı için alüminyum
(Al) metal altlığın mat tarafına buharlaştırılmıştır. Elde edilen yapı N2 atmosferinde 3 dakika
boyunca 570 ° C'de tavlanmıştır. BB ince filmlerin sentezi için, BB metil alkolde çözülmüş ve
1x10-2 molL-1 BB'nin çözeltisi hazırlanmıştır. Bu çözelti, dönel kaplama metoduyla 1 dakika
boyunca 2000 rpm'lik bir dönme hızı ile silikon altlığın ön yüzüne kaplanmıştır. Daha sonra,
elde edilen BB/p-Si yapısı üzerine, 0.8 mm çapında dairesel noktalar şeklindeki bir gölge
maske kullanılarak üst kontaklar oluşturulmüştur. Diyotun I-V ölçümleri, karanlıkta Keithley
2400 voltaj kaynağı kullanılarak oda sıcaklığında yapılmıştır. Farklı frekanslardaki C-V
ölçümleri HP Agilent 4294A empedans analizörü ile gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR ve TARTIŞMA
I-V ölçümleri en yaygın ve etkili tanı yöntemlerinden biridir. Şekil 2'de Sn/p-Si ve Sn/ BB/pSi için yarı logaritmik I-V karakterleri verilmiştir. Engel yüksekliği ve idealite faktörü
termiyonik teoriden belirlenebilir. Bu teoriye göre ideal olmayan durum için akım denklemi
aşağıdaki gibi ifade edilir [4-7].

 q(V  IRs )  
 q 
I  AA *T 2 exp   b  exp 
  1
nkT
 kT 
 


(1)

burada, I0 doyma akımıdır ve
 q 
I 0  AA*T 2 exp   b 
 kT 

(2)

A etkin kontak alanıdır, A * Richardson sabiti, ɸb diyotun engel yüksekliği (V = 0'da), q
elektronik yüktür, k Boltzmann sabiti, T Kelvin cinsinden sıcaklıktır. n, boyutsuz olan ve yarı
logaritmik I-V grafiğinin doğrusal kısmının eğiminden hesaplanan bir idealite faktörüdür.

n

q dV
kT d ln(I )

(3)

Aynı şekilde, engel yüksekliği de,
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(4)

Her iki diyot için φb ve n, 4 ve 5 denklemlerinden elde edildi. Engel yükseklikleri Sn/p-Si ve
Sn/ BB /p-Si için 0.708 eV ve 0.764 eV olarak belirlendi. Engel yüksekliği, organik arayüzey
tabakasının eklenmesiyle arttı. İdealite faktörlerinin değerleri sırasıyla Sn/p-Si ve Sn/BB/p-Si
için 2.009 ve 1.766 bulundu.
-1

10

-2

Current (A)

10

-3

10

-4

10

-5

10

-6

10

-7

10

Sn/p-Si
Sn/Dye/p-Si

-8

10

-9

10

-2

-1

0

1

2

Voltage (V)
Şekil 1 Sn/p-Si ve Sn/ BB/p-Si aygıtlarının I-V grafiği

Direnç hesabı için Şekil 2 de logaritmik dV/dLnI grafiği çizildi. Seri direnç değerleri
sırasıyla Sn/p-Si ve Sn/ BB /p-Si için 2.9x10-7 ve 4.3 x10-7 ohm olarak belirlendi. Ek olarak,
Sönt direnç değerleri sırasıyla Sn/p-Si ve Sn/ BB/p-Si için 87.6 ve 668.7 ohm olarak
hesaplandı.

Sn/p-Si
Sn/Dye/p-Si

8

10

6

R ( )

10

4

10

2

10

0

10

-2

-1

0

1

2

Voltage (V)
Şekil 2 Sn/p-Si ve Sn/ BB /p-Si aygıtlarının R-V grafiği
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Ayrı bir metot olan Norde yöntemiyle, seri direnç ve engel yüksekliği değerleri tekrar
hesaplandı, ve karşılaştırıldı. Norde fonksiyonu aşağıdaki eşitlikle ifade edilir [8].

F (V ) 

V





kT  I (V ) 
ln 

q  AA * T 2 

(5)

Burada, γ idealite faktöründen büyük en küçük tam sayıdır. Seri direnç ve engel yüksekliği
değerleri aşağıdaki eşitlikler yardımıyla bulunur. [ ] Elde edilen sonuclar Tablo 1 de listelendi.

b  F (V0 ) 

V0





kT
q

(6)

Burada, F(V0 ) Norde fonksiyonun minimum değeridir.
Rs 

kT (  n)
qI min

(7)

Sn/p-Si
Sn/Dye/p-Si

1.3
1.2

F(V) (V)

1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Voltage (V)
Şekil 3 Sn/p-Si ve Sn/ BB /p-Si aygıtlarının F(V)-V grafiği

Tablo 1 Norde yöntemi ile hesaplanan elektrik parametreler

Örnek

F(Vmin) (V)

Vmin (V)

φb (eV)

Rs (Ω)

Sn/p-Si

0.678

0.280

0.764

9180

Sn/BB/p-Si

0.758

0.120

0.792

113.7x103

Birim alandaki metal yarı iletken kontak kapasitansı aşağıdaki gibi ifade edilir [6].
C 2 

2(Vd  V )
q s o A2 N a
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Fermi enerji seviyesi [3,6–8] olarak tanımlanabilir.

kT  NV 
ln 

q  Na 
Engel yüksekliği ise
EF 

(9)

(10)
şeklindedir. Her iki aygıt için 8, 9 ve 10 denklemleri yardımıyla hesaplanan elektriksel
parametreler Tablo 2'de verilmiştir. C – V ve I – V ölçümlerinde elde edilen sonuçlardaki
farlılık tekniklerin farklı doğasıyla açıklanabilir.
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21
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6.0x10

2.5x10

19

19

C-2 (F-2)

8.0x10

19

0.0

0.0
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Voltage (V)
Şekil 4. Sn/p-Si ve Sn/ BB /p-Si aygıtlarının C-2-V grafiği

Tablo 2 C-V yöntemi ile hesaplanan elektrik parametreler

Örnek

Vd (V)

Nd (cm-3) x10-15

φb (eV)

EF (eV)

Sn/p-Si

0.656

4.810

0.854

0.198

Sn/BB/p-Si

0.658

4.636

0. 858

0.200

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, organik / inorganik heteroeklem aygıtlar üretildi. MIS heteroeklem elde etmek
için MS ekleme arayüzey katman olarak parlak mavi kullanıldı. Her iki aygıt için I-V ve C-V
ölçümleri yapıldı. İdealite faktörü ve engel yüksekliği gibi önemli elektriksel parametreler I-V
ölçümlerinden elde edildi. Sn/p-Si yapısının bariyer yüksekliğinin değeri, Sn/BB/p-Si
aygıtından daha düşük olduğu görüldü. Bu, üretilen aygıtın performansını iyileştirmek için
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1310

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

arzu edilen bir etkidir. I-V'den elde edilen sonuçları doğrulamak ve her iki cihaz için de seri
direnç değerlerini belirlemek için Norde yöntemi kullanıldı ve sonuçlar arasında iyi bir uyum
bulunduğunu rapor edildi.

Ayrıca, C-V ölçümünden, fermi seviyesi enerjisi ve donör

konsantrasyonu, difüzyon gerilimi, bariyer yüksekliği gibi bazı elektriksel parametreleri
hesaplandı. Elde edilen sonuçlar, BB fonksiyonel boya tabanlı hetero-yapının arzu edilen
iyileşmeyi sağladığı ve mikroelektronik cihaz uygulamaları için uygunluğunu göstermiştir.
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BAZI YEŞİL GÜBRE VE BİTKİ EKSTRAKTLARININ MISIRDA SORUN OLAN
YABANCI OTLARIN MÜCADELESİNDE KULLANIM OLANAKLARININ
ARAŞTIRILMASI
Ziraat Mühendisi Ahmet ÇELİK
Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı,
hayatturkusu76@hotmail.com
Dr.Öğr. Üyesi Ramazan GÜRBÜZ
Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, r_grbz@yahoo.com
ÖZET
Bu çalışma 2015 ve 2016 yılları arasında Iğdır ili mısır tarlalarında sorun olan yabancı otların
mücadelesinde bazı kültür bitkilerinin allelopatik potansiyellerini incelemek amacıyla
kurulmuş olan tarla denemelerinde ekim öncesi (yeşil gübre, ahır ve tavuk gübreleri) ve ekim
sonrası (herbisit uygulaması) olmak üzere iki farklı uygulama yapılmıştır. Deneme Iğdır İli
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Bölümü Herboloji laboratuvarında yürütülmüştür. Tarla çalışmaları Tesadüf Blokları
Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yeşil gübre olarak ayçiçeği, fiğ,
fındık turpu ve buğday bitkileri kullanılmıştır. Aynı bitkilerden ekstrakt elde edilerek
horozibiği tohumunun çimlenmelerine olan etkilerini belirlemek amacıyla petri denemeleri de
laboratuvar ortamında dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ayçiçeği, fiğ, fındık turpu ve
buğday bitkilerinden elde edilen ekstraktların %2, %5 ve %10 konsantrasyonları horozibiği
tohumlarının çimlenmesine allelopatik etkileri belirlenmiştir. Tarla koşullarında mısır yaş
ağırlığı en fazla buğday yeşil gübresi uygulamasından elde edilirken (13.133 kg/da), en az
mısır yaş ağırlığı 6.866 kg/da ile fındık turpu yeşil gübre uygulamasından elde edilmiştir. En
fazla mısır kuru ağırlığı fiğ yeşil gübre uygulamasından elde edilirken (3.466 kg/da), en az
mısır kuru ağırlığı (1.733 kg/da) ile tavuk gübresi uygulanmasından elde edilmiştir. Yabancı
ot yaş, kuru ağırlığı ve mısır boyu üzerine yapılan uygulamalar arasında önemli bir istatistik
farklılık bulunmamıştır. Laboratuvar çalışmalarında horozibiği tohumların çimlenmesinin
engellenmesinde en iyi sonuç(% 98.4) fiğin %5’lik ekstrakt konsantrasyonundan elde
edilirken en düşük etki (% 64) ise yine fiğin %2’lik ekstrakt konsantrasyonu uygulanması
elde edilmiştir. Ayçiçeği, fiğ, fındık turpu ve buğday bitkilerinden elde edilen %10’luk
ekstraktlar ise horoz ibiği tohumlarının çimlenmesini tamamen engellemiştir.
Anahtar Kelimeler: Allelopati, bitki ekstraktı, mısır, yabancı ot, yeşil gübreleme.

ABSTRACT
This study was conducted between 2015 and 2016 in corn production areas of Igdir province
to investigate allelopathic potential of different crop/plant species for weed management
under laboratuary and field conditions. The experiment was carried out in Herbology
laboratory of Iğdır University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection under
laboratory condition and East Anatolian Agricultural Research Institute of Iğdır Experimental
areas under field conditions. Field studies were carried out with three replications according
to randomized block design. Sunflower, vetch, hazelnut radish and wheat plants were used as
green manure. Aqueous extracts were obtained from above ground plant parts of same crop
plants(sunflower, vetch, hazelnut radish and wheat) in order to determine the allelopathic
effects on germination of Amaranhtus retroflexus L. in petri dishes under laboratuvary
condition with four replications in concentrations of 2%, 5% and 10%. The highest fresh
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weight of corns(13.133 kg / da) were obtained from wheat green manure application and the
lowest fresh weight of corns(6.866 kg / da) were obtained from hazelnut radish green manure
application under field conditions. The maximum corn dry weight was obtained from the
application of vetch green manure (3,466 kg / da), and the minimum corn dry weight (1,733
kg / da) was obtained from the application of poultry manure. No significant statistical
difference was found between the fresh and dry weight of weeds and plant height of maize at
maturity between different applications. In laboratory studies, the best result (98.4%) was
obtained from the extract concentration of 5% of the vetch in preventing the germination of
the red root pigweed seeds while the lowest effect (64%) were also obtained from the 2%
extract concentration of vetch. Extracts obtained from sunflower, vetch, hazelnut radish and
wheat plants prevented the germination of the seeds of the red root pigweed at the 10%
extract concentrations.
Key words: Allelopathy, plant extract,corn, weed, green fertilization

GİRİŞ
Mısır bitkisi dünyanın önemli tahıllarından birisidir. Dünyada, mısır, insan gıdası ve hayvan
yemi olarak tüketiminin yanında nişasta, şurup, bira, endüstriyel alkol (ethanol), biyoplastik
ve viski yapımı sanayinde kullanılmaktadır. Mısır bitkisinin anavatanı Orta Amerika’da
Meksika-Guatemala olup, binlerce yıldır bölgenin ana ürünü olarak yetiştirilmektedir. Kıtada
henüz insan yokken mısırın var olduğu arkeolojik kazılar sonucunda belirlenmiştir. Kıtanın
keşfinden sonra mısır bitkisi Kristof 1493’de Avrupa’ya getirilmiş, 15. yy içinde buradan
Kuzey Afrika yoluyla Asya’ya ve daha sonra Hindistan ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerine
götürülmüş, Mısır yoluyla ülkemize girmiş ve halende uygun ekolojik koşullar altında en
yüksek ürünü sağlayan bir bitki konumuna gelmiştir (Anonim, 2018a).
Dünyada üretilen mısırın % 27’si insan beslenmesinde, % 73’ü ise hayvan yemi olarak
kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mısırın kullanımı hayvan beslenmesinde % 46,
insan beslenmesinde ve sanayi hammaddesi olarak % 54’nü oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerde
ise bu oran hayvan beslenmesinde % 90, insan beslenmesinde ve sanayi hammaddesi olarak
% 10’dur. Dünyada insan beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin % 11’i mısır bitkisinden
elde edilmektedir. Bu oran gelişmiş ülkelerde %4’e düşerken, Meksika ve Orta Amerika gibi
ülkelere % 27’e kadar yükselmektedir(Anonim,2016a).
Ülkemizde insanların temel gıda maddesi ekmektir ve ekmek yapımında en çok tahıllar
kullanılır. Tahıllar içinde ilk sırayı buğday yer almakla birlikte, özellikle bazı bölgelerimizde
(Karadeniz Bölgesi) mısır ekmeği de yaygın olarak tüketilmektedir(Şahin ve ark,1999).
Iğdır tarım il müdürlüğünden alınan bilgilere göre Iğdır’da (ilçeler dahil) dane mısır ekim
alanı 43.550, sılajlık mısır ekim alanı 63.630’dekardır. Hasat edilen alan ise dane mısır 43.550
silajlık mısır 66.600 dekardır. Üretim miktarı ise dane mısır olarak 46.175 ton sılajlık mısır
ise 325.000 ton elde edilmiştir (TÜİK, 2015).
Türkiye’nin tarım alanların toplamı 233.850.926,5 dekardır bu tarım alanının 6.390.844 da’lık
bölümünde mısır tarımı yapılmaktadır (TÜİK, 2018). Dünyada belli başlı kültür bitkilerinde
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(buğday, mısır, çeltik, pamuk ve soya) zarara neden olan hastalık zararlı ve yabancı otların
neden olduğu ürün kaybı yaklaşık %67.15olup, bunun %21.75’i zararlılardan, %13,78’
hastalıklardan ve %31,62 ise yabancı otlardan kaynaklanmaktadır (Oerke ve Dehne,1994).
Mısır üretiminde en önemli problemlerden biri yabancı otlardır. Yabancı otlarla mücadele
yapılmadan mısırda iyi bir verim almak mümkün değildir. Bu nedenle ekiliş alanlarının
tamamına yakınında yabancı ot mücadelesi yapılmaktadır. Yabancı otların neden olduğu
zararlardan, kültür bitkisi ile su, ışık, mineral besin maddeleri ve yer bakımından
rekabetleridir. Özellikle erken dönemlerde zarar daha fazladır. Zira yabancı otlar kısa sürede
gelişmekte ve verimi etkilemektedir (Özer, 1993).
Gününüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır.
Bu nedenle zirai mücadelenin, agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretimin dikkate
alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu da ancak, kültürel önlemler başta olmak
üzere, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin öncelikli olması ve gerekirse birlikte ve
uyum içerisinde kullanılması suretiyle sağlanabilir. Tarım alanlarında yabancı otların kültürel
mücadele yöntemleri arasında yeşil gübre kullanımı önemli bir yer almaktadır. Yabancı
otlarla

mücadelede

bitkisel

materyallerin

kullanımının

temeli

allelopati

olayına

dayanmaktadır. Allelopati bitkiler tarafından salgılanan allelokimyasal maddelerin komşu
bitkiler veya kendilerinden sonra gelecek olan bitkilerin gelişimini etkileme durumudur.
Yabancı otlarla mücadelede yeşil gübre kullanımının yanı sıra son yıllarda kimyasal
pestisitlere alternatif olarak kullanılması düşünülen doğal bileşiklerin üzerinde durulmakta ve
bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.
Bu çalışmada mısır tarlalarında sorun olan horozibiği, domuz pıtrağı gibi yabancı otların
mücadelesinde bazı bitkilerinin allelopatik potansiyelleri incelenlenmiştir. Bu amaçla
kurulmuş olan tarla denemelerinde ekim öncesi (organik gübreler) ve ekim sonrası (herbisit
uygulaması) olmak üzere iki farklı uygulama yapılmıştır. Organik gübrelerden yeşil gübre
olarak ayçiçeği, fiğ, fındık turpu ve buğday bitkilerinin kullanılmıştır. Diğer organik
gübrelerden ahır ve tavuk gübreleri kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise
laboratuvar koşullarında yürütmek amacıyla tarlada toplanan Ayçiçeği, fiğ, fındık turpu ve
buğday bitkilerinden elde edilen ekstraktların horozibiği tohumlarının çimlenmesine etkileri
incelenmiştir.
Materyal
Iğdır İlinde yürütülen bu çalışmanın bitkisel materyalini mısır, buğday, fiğ, fındık turpu ve
ayçiçeği bitkilerinin tohumları ve aynı bitkilerin (buğday, fiğ, fındık turpu ve ayçiçeği) toprak
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üstü aksamları, herbisit (Nicosulfuron), ahır ve tavuk gübresi, horoz ibiği tohumları, ip,
kazık, erlenmayer, pipet, saf su, öğütücü cihazı, plastik petri kabı, filitre kağıdı, inkübatör
cihazı, tül süzgeç bez, rototil, tırmık çapa ve tohum eleği kullanılmıştır.
Metot
Deneme alanının hazırlanması
Deneme alanın toprak hazırlığı ilkbaharın mart ayında gerçekleştirilmiştir. Toprak işlemesi
önce pullukla derin sürüldükten sonra diskaro kullanılarak toprakta bulunan kesekler
parçalanmıştır. Parselizasyon işlemi tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur.
Deneme alanında parselleri belirlemek için tarlanın köşelerine kazıklar çakılıp ip çekilip
hazırlanmıştır. Sonrasında tarlanın enine, boyuna ve ortalarından kazıklar çakılıp 24 adet
2mx3m=6m2’lik boyutlarında parseller hazırlanmış olup parseller 3 tekerrürlü ve tekerrür
arsası 1.5m, parseller arası ise 0.5’er metrelik aralıklar bırakılmıştır. 2016 yılında Iğdır ili
içerisinde bulunan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen deneme
alanına ait toprak özellikleri tekstür sınıfı kumlu-killi-siltli olup, toprağın tuzluluk oranı 2.61,
pH’sı 7.58, oranındadır. Toprağın kireç oranı % 5.36 ve toprağın organik madde İçeriği ise %
1.47olarak saptanmıştır.

Şekil 1.Deneme alanından genel bir görünüş
Denemenin yürütüldüğü bölgenin ait iklim özellikleri
Erzurum-Kars bölümünde bulunan Iğdır ili 39° 38' - 44º 03' kuzey enlemleri ile 44° 49' - 45º
31' doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin yüzölçümü 3.588 km²'dir. Kuzey ve
kuzeydoğu sınırını Aras nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Ermenistan sınırı yer
almaktadır. Güney doğusunda ve doğusunda Nahçıvan ve İran, güneyde Ağrı ili, batı ve
kuzeybatısında Kars ili yer almaktadır. Iğdır ilinin büyük bir bölümünü kapsayan Iğdır ovası
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Doğu Anadolu Bölgesinin mikroklima özelliği gösteren en alçak ve yüzölçümü en geniş olan
ovalarından biridir (Anonim, 2013). Iğdır iline bağlı yıllar boyunca iklim farklılıkları
yaşanabilmekte olup aşağıda verilen tablo 1.’de 2016 yılında Iğdır iline ait meteorolojik
bilgiler verilmiştir.
Tablo1. Iğdır İline Ait Meteorolojik Bilgiler (Anonim, 2016b).
İL

IĞDIR

YIL

2016

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

-1.3

4.6

9.2

14.5

18.5

22.6

26.0

27.2

20.4

12.5

3.7

-3.8

10.4

19.7

21.3

30.3

30.6

36.7

40.7

39.4

33.3

28.9

19.0

12.3

-19.2

-7.0

-3.1

-0.3

8.7

11.1

13.6

16.3

6.1

3.2

-0.8

-19.3

68.2

63.7

48.7

48.4

55.3

51.1

47.9

45.3

49.9

69.0

70.3

69.8

24.7

13.5

10.0

20.1

23.5

26.9

32.0

7.8

19.8

31.1

45.0

36.5

1.0

0.9

1.5

1.3

1.4

1.4

1.5

1.1

1.3

0.5

0.6

0.9

Parametre
Aylık
Ortalama
Sıcaklık
(°C)
Aylık
Maksimum
Sıcaklık
(°C)
Aylık
Minimum
Sıcaklık
(°C)
Aylık
Ortalama
Nispi Nem
(%)
Aylık
Toplam
Yağış
Ortalaması
(mm=kg/m2)
Aylık
Ortalama
Rüzgar Hızı
(m/sn)

Deneme alanından toprak örneklerinin alınması
Uygulamaların toprağın tekstür sınıfını, pH’sı, toprak tuzluluğunu, toprağın kireç oranı ve
toprağın organik madde içeriğini belirlemek amacıyla 2016 yılı mart ayında deneme için
kurulan tarlanın belirli yerlerinden kürek ile 15-20 cm derinlikte alınıp incelemek amacıyla
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Laboratuvarında analiz edilmiştir.
Yeşil Gübre Bitkilerinin Ekimi
Tarla deneme desenine göre hazırlanan parsellere yeşil gübre uygulamak için 4 farklı kültür
bitkisinin (Ayçiçeği, Fındık turpu, Buğday ve Ayçiçeği) ekimi yapılmıştır. Ekim yapıldıktan
sonra 10 günde bir düzenli olarak sulama işlemi uygulanmıştır.
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Organik Gübre Uygulanması
Fiğ, buğday, fındık turpu ve ayçiçeği ekimi yapıldıktan sonra aynı gün içerisindeki belirlenen
parsellere ahır ve tavuk gübresi (12kg/6m2)

toprağa homojen olacak şekilde kürek ile

karıştırılmıştır.
Yeşil gübre Bitkilerinin Hasadı
Yeşil gübre uygulaması için ekimi yapılan (Fiğ, buğday, fındık turpu ve ayçiçeği) bitkileri
ekiminden bir ay sonra hasadı yapılmıştır. Hasadı yapıldıktan sonra toprak üstü ve toprak altı
aksamları ile beraber hasat edilip bu bitkilerden laboratuvarda horoz ibiği bitki tohumu
çimlenmesini önlemek amacıyla her bir bitkiden ortalama 3kg alınmıştır. Geriye kalan tüm
aksamları da rotatiller ile iyice toprağa karıştırıp böylece hem yeşil gübre elde edip toprağın
verimi artırmak, hem mısır verimini hem de mısırda yabancı ot kontrol altına almak amacıyla
yapılmıştır. Bu bitki aksamları toprağa daha iyi karışması için 20 gün süre ile deneme
alanında bekletilmiştir.
Mısır Ekimi
Deneme alanı toprak işlemesi ilkbaharın mart ayında önce pullukla derin sürülerek
yapılmıştır. Derin sürümden sonra toprağı keseksiz hale getirmek için diskaro ile toprak
işlemesi yapılarak tarla denemesi hazırlanmıştır. Ekim yapılacak parsellere 80 tane hido çeşidi
silajlık mısır tohumu toprağa derinliği ortalama 5 cm olacak şekilde ekim işlemi yapılmıştır.
Herbisit Hazırlama ve Uygulama
Aktif maddesi nicosulfuron olan bu etken maddeli herbisit mısırda sorun olan kanyaş
(Sorghum halepense), darıcan (Echinochloa crusgali), kirpi darı (Setaria viridis) ,Benekli
darıcan (E. Colonum) gibi dar yapraklı otlara ve horoz ibiği (Amaranthus retroflexus), köpek
üzümü (Solanum nigrua), pıtrak (Xanthium strumarium), Sirken (Chenopodium album) ve
yabani semiz otu (Portulaca oleracea) gibi geniş yapraklı otlara karşı yıllık ve çok yıllık
çimensi otlara karşı uygulanır. Yabancı otlara çıkış sonrası uygulanır ve selektif bir herbisittir.
Kalıntı süresi 1 aydır. Uygulamalar sonrası bu herbisit yapraklar vasıtasıyla bitki bünyesine
alınır otlarda gelişim durur, yapraklarda kırmızı- mor renklerinde bir görünüm alır 15- 20 gün
sonucunda otlar ölür (Anonim, 2018b). Herbisit hazırlamak için sırt pompası ile gerekli
kaliprasyon ayarlanıp hazırlanmıştır.
Mısır hasadı
Mısır hasadı 31 Ağustos’ta bitkiler püstül bağlama aşamasına geldiği zaman deneme
parsellerine 1m2’lik çerçeve atılıp çerçeve içerisine giren yabancı ot türleri belirlenmiş ve
m2’deki yabancı ot sayıları ortalama yoğunlukları tür bazında belirtilmiştir. Daha sonra aynı
çerçeveler içerisine denk gelen m2’dek tüm silajlık mısırlar hasat edilip m2’deki tüm mısırlar
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içerisinden rastgele 5 tane silajlık mısır ayrılıp yaş ağırlığı tarlada elektronik dijital el kantarı
ile ölçülüp not edilmiştir. Mısırların boyu, kuru ağırlıkları ve beraberinde toplanan yabancı
otlarında sayısını ve kuru ağırlıklarını ölçmek için toplanıp Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü Herboloji Laboratuarına götürülmüştür.
Laboratuvar denemeleri
Ayçiçeği, buğday, fındık turpu ve fiğ bitkilerinden toplanan toprak üstü aksamlarından elde
edilen ekstratları horoz ibiği tohumların çimlenme etkisini belirlemek üzere petri denemeleri
şeklinde yürütülmüştür. Ayçiçeği, buğday, fındık turpu ve fiğ bitkilerinden elde edilen toprak
üstü aksamları laboratuvarda temizlenip ayıklandıktan sonra kesilerek ayrılan yapraklar ve
sap

kısımları

kurutulup

daha

sonra

ise

öğütücü

ile

öğütülüp

toz

haline

getirilmiştir. Bu bitkilerden herbiri için 250gr alınıp erlenmayere dökülerek üzerine sap su
bırakılmıştır. Daha sonra saf ekstrakt elde edilerek %2, %5 ve %10 oranında eksratlar elde
edilmiştir. Böylece toplam üç farklı konsantrasyonda ekstrakt hazırlanmıştır. Daha sonra 9 cm
çapındaki steril petri kaplarının tabanına çift katlı filtre kağıdı yerleştirilmiş ve her petriye 30
adet (Amaranthus retroflexus L.) tohumlar konulmuştur. Petrilere, hazırlanan ekstraktlardan
10’ar ml uygulanmış ve her tür için optimum çimlenme sıcaklığına ayarlı inkübatörlere
yerleştirilmiştir. Tüm kontrollerde sadece saf su kullanılmıştır. Denemenin başlangıçtan
itibaren 1. Günden başlamış 15 gün boyunca sayımlar yapılmış ve radikula uzunluğu 0.5
cm’ye ulaşan tohumlar çimlenmiş kabul edilerek petrinin dışına alınmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırma sonucunda elde edilen değerler deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3
tekerrürlü ve 4 tekerrürlü olarak olarak iki farklı deneme olarak yürütülmüştür. Sonuçları
varyans analiz uygulama ortalamalar arasındaki fark LSD (Asgari önemli fark) testi ile
belirlenmiş olup, bu işlemler JUMP 5.1 ve TUKEY çoklu karşılaştırma testleri kullanılarak
gruplandırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Deneme Tarlasında Teşhis Edilen Yabancı Otların Tür ve Yoğunlukları
Mısır yetiştiriciliğinde sorun olan bazı önemli yabancı otların mücadelesinde bazı bitkilerinin
allelopatik potansiyelleri incelemek amacıyla Iğdır Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Deneme Alanı’nda tespit edilen 7 yabancı otun tür ve yoğunlukları belirlenmiştir.
Bu yabancı ot türleri içerisinde en yoğun Yapışkan otu (Seteria sp.) ve sonrasında ise horoz
ibiği (Amaranthus retreflexus L.)’nin yabancı ot türü olduğu saptanmıştır.
Tablo 2. Yabancı Otların Tür ve Yoğunlukları

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1318

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Yabancı otlar

Türkçe

Ortalama
Yoğunluk
(adet/m2)
Familyası

Latince

Horoz ibiği
Amaranthus
retreflexus L.
Tarla Sarmaşığı
Convolvulus arvensis L.
Domuz pıtrağı
Xanthium strumarium L.
Yapışkan otu
Seteria sp
Sirken
Chenopodium albüm L.
Semizotu
Portulaca oleracea L.
Kanyaş
Sorghum halepense L.
Toplam yabancı ot sayısı

Amaranthaceae
Convolvulaceae
Asteraceae
Poaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
Poaceae

12.2
2.3
5.6
14.1
2.7
1.1
4.5
42.5

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi deneme alanlarında bulunan yabancı otların türleri
ülkemizde bu konuda yapılmış çalışmalar (Uluğ ve Kadıoğlu, 1988; Tursun, 1999; Tepe 1997
Uysal, 2012) ile Mısırda Yabancı Otlarla Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında (Anonim,
2008) verilen yabancı ot türleri ile örtüşmektedir.
Mısır kuru-yaş ve boyu ile yabancı ot kuru ve yaş ağırlıkların karşılaştırılması
Tablo 3. Uygulamaların mısır yaş-kuru (MYA-MKA) ağırlıkları ile mısır boyu (MB) ve
yabancı ot yaş-kuru (YOYA-YOKA) ağırlıklarının karşılaştırılması
UYGULAMALAR
Kontrol
Herbisit
Fiğ
Ayçiçeği
Buğday
Fındık Turpu
Ahır Gübresi
Tavuk Gübresi

MYA
9.266ABC
10.566ABC
12.800AB
12.466AB
13.1330A*
6.866C
7.333C
8.183BC

MKA
2.200BC
2.300BC
3.466A*
2.933AB
2.328BC
2.000BC
1.766C
1.733C

YOYA
ö.d
4.533
5.333 **
**
6.571
5.533 **
5.600 **
7.433 **
6.632 **
5.933 **

YOKA
ö.d
3.033
2.066 **
**
3.333
2.633 **
2.466 **
1.351 **
2.782 **
2.666 **

MB
ö.d
1.540
1.716 **
**
1.769
1.890 **
1.953 **
1.554**
1.582 **
1.493 **

*Aynı satırdaki ortalamaları takip eden farklı harfler birbirinden farklı olduğunu gösterir
(Jump P ≤ 0.05). ** F değerleri P < 0.01 ihtimal sınırlarında önemli, ö.d ise önemsizdir.
Mısır yetiştirme parselinde uygulamaların mısır yaş ağırlığı üzerine etkisi p≤0.05 düzeyinde
önemli bulunmuştur. En fazla mısır yaş ağırlığı buğday yeşil gübresi uygulamasından elde
edilirken (13.133 kg/ da), en az mısır yaş ağırlığı 6.866 kg/da ile fındık turpu yeşil gübre
uygulamasından elde edilmiştir. Mısır yetiştirme parsellerinde uygulamaların mısır kuru
ağırlığı üzerine p≤0.01 düzeyinde önemsizdir. En fazla mısır kuru ağırlığı fiğ yeşil gübre
uygulamasından elde edilirken (3.466 kg/da), en az mısır kuru ağırlığı 1.733 kg/da ile tavuk
gübresi uygulanmasından elde edilmiştir. Mısır yetiştirme parsellerinde uygulamaların mısır
yaş ağırlığı üzerine p≤0.01 düzeyinde önemsizdir. Yabancı ot yaş ağırlığı üzerine yapılan
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uygulamalar arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Mısır yetiştirme parsellerinde
uygulamaların mısır kuru ağırlığı üzerine p≤0.01 düzeyinde önemsizdir. Yabancı ot kuru
ağırlığı üzerine yapılan uygulamalar arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Mısır
yetiştirme parsellerinde uygulamaların mısır kuru ağırlığı üzerine mısır boyu üzerine p≤0.5
düzeyinde önemsizdir. Mısır boyu üzerine yapılan uygulamalar arasında önemli farklılıklar
bulunmamıştır.
Laboratuar denemeleri
Çimlenme bakımından muamele gruplarının karşılaştırılması
Aşağıda verilen 9. çizelgesinde horoz ibiği tohumların petri denemeleri çimlenme oranları ile
farklı bitkilerden elde edilen ekstrakt dozları ile karşılaştırması verilmiştir.
Tablo 4. çimlenme oranı ve transformasyonu
Ç.O.

Ç.O.T.

X̄±Sx̄

X̄±Sx̄

K

97.7±0

79.514±0 A*

AY2

16.65±3.03

23.84±2.381 CD

AY5

3.33±2.36

7.242±4.483 EF

FİĞ2

36.70±10.81

36.812±6.660 B

FİĞ5

1.6750±1.6750

3.742±3.742 F

BUĞ2

26.65±4.518

30.905±2.835 BC

BUĞ5

12.50±4.974

17.862±6.326 DE

TURP2

15.85±4.17

22.901±3.340 CD

TURP5

2.475±0.825

7.894±2.631 EF

Horoz ibiği tohumlarının petrilerde çimlenme üzerine etkisi p≤0.05 düzeyinde önemli
bulunmuştur. Horoz ibiği tohumlarının çimlenme oranları ve çimlenme oranları
transformasyonları açısından da değerlendirme yapıldığında uygulamalar arasında en çok
çimlenmeyi engelleyen fiğin %5’lik (fiğ5) ekstrat konsantrasyonu uygulaması elde edilirken
(%3.742±3.742) en az çimlenmeyi

engelleyen uygulama ise fiğin %2’lik (fiğ2) ekstrat

konsantrasyonu uygulanması elde edilmiştir (%36.812±6.660). Ayçiçeği, fiğ, fındık turpu ve
buğday bitkilerinden elde edilen %10’luk ekstraktlar ise horoz ibiği tohumlarının neredeyse
tamamının çimlenmesini inhibe etmiştir bu yüzden istatistiksel olarak aralarında önemli bir
fark görülmemiştir.
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AY2:Ayçiçeği bitkisinin % 2’lik, AY5:Ayçiçeği bitkisinin % 5’lik,FİĞ2: Fiğ bitkisinin%
2’lik, FİĞ5:Fiğ bitkisinin %5’lik, BUĞ2:Buğday bitkisinin %2’lik BUĞ5:Buğday bitkisinin
%5’lik, TURP2: Turp Buğday bitkisinin %2’lik ve TURP5:Turp Buğday bitkisinin %5’lik
ekstrak konsantrasyonudur. CO: Horoz İbiği tohumunun çimlenme oranı, COT: Horoz İbiği
tohumunun çimlenme oranın transformasyonu ve K: Kontrol olarak kısaltılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Deneme alanında yabancı ot türleri içerisinde Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium), Darıcan
(Echinochloa crus-galli), İt Üzümü (Solanum nigrum), Horoz ibiği (Amaranthus retreflexus),
Kanyaş (Sorghum halepense), Köygöçüren (Cirsium arvense), Semiz otu (Portulaca
oleracea), Sirken (Chenopodium album), Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis), Kirpi Darı
(Seteria sp.) gibi yabancı otlar görülmüştür. Deneme sonuçlarında tarla koşullarında mısır
verimini en fazla mısır yaş ağırlığı buğday yeşil gübresi uygulamasından elde edilirken
(13.133 kg/da), en az mısır yaş ağırlığı 6.866 kg/da ile fındık turpu yeşil gübre
uygulamasından elde edilmiştir. Laboratuvar deneme sonucunda en çok horoz ibiği tohumları
çimlenmesini engelleyen fiğin %5’lik (fiğ5) ekstrakt konsantrasyonu uygulaması elde
edilirken (% 98.4) en az çimlenmeyi engelleyen uygulama ise fiğin %2’lik (fiğ2) ekstrakt
konsantrasyonu uygulanması elde edilmiştir (% 64). Ayçiçeği, fiğ, fındık turpu ve buğday
bitkilerinden elde edilen %10’luk ekstraktlar ise horoz ibiği tohumlarının çimlenmesini
tamamen engellemiştir. Yabancı otlarla mücadelede fındık turpu fiğ gibi bitkilerden elde
edilen ektstaktları biyoherbisit olarak ve buğdayın yeşil gübre olarak kullanılabililir. Ayrıca
alet ve ekipmanların temiz olmasına özen gösterilmelidir.
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ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(KARS ÖRNEKLEMI)
Dr. Öğr. Üyesi Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD,
erginsoy@hotmail.com
ÖZET
İyi yaşam ya da mutluluk nedir? sorusunun cevabı merak konusu olmuştur. Diener,
(1994) bu sorunun cevabını öznel iyi oluş kavramıyla açıklamıştır. Diener’e göre olumlu
duygulanımların varlığının sık, olumsuz duygulanımların daha az ve yaşamla ilgili
memnuniyet duygusunun yüksek olması iyi yaşamın ya da mutluluğun göstergesidir. Öznel
iyi oluş düzeyini belirleyen faktörleri açıklamak için bazı teoriler oluşturulmuştur. Bu
teorilerden sosyal teorisyenler, gelir ve statü gibi koşulların; psikolojik teorisyenler ise kişinin
mizacının ve iç tutumların mutluluğun odak noktasında olup olmadığını araştırmışlardır. Bu
çalışmanın amacı sosyal teorisyenleri temel alarak öznel iyi oluş düzeyinin, eğitim, yaş ve
gelir düzeyi değişkenleri açısından incelenmesidir. Çalışma tarama modelinde betimsel bir
araştırma niteliğini taşımaktadır. Bu araştırma Kars şehrinde yaşayan farklı yaş gruplarından
olan toplam 266 katılımcı oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlerken, rastlantısal
küme örnekleme yöntemi seçilmiştir. Elde edilen veriler spss veri analizi programıyla analiz
edilmiştir. Sonuçlara göre, cinsiyet, eğitim düzeyi dikkate alındığında en yüksek öznel iyi
oluş düzeyinin lise/ön lisans eğitimi alan katılımcılara ait olduğu görülmektedir. Yani eğitim
düzeyi yükseldikçe öznel iyi oluş düzeyi düşmektedir. Katılımcıların yaş grupları dikkate
alındığında ergen ve genç yetişkin olarak tanımlanabilecek 15-25 yaş grubunun öznel iyi oluş
düzeylerinin tüm gruplara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. En düşük öznel iyi
oluş düzeyi ise 36-45 yaş arası katılımcılara aittir. Katılımcıların aylık gelir seviyesi
incelediğinde en yüksek öznel iyi oluş düzeyinin 1500-2500 tl. gelire sahip olan, en düşük
olduğu grubun ise 5000 ve üstü olduğu görülmektedir. Sonuçlara göre gelir düzeyi arttıkça
öznel iyi oluş düzeyi düşmektedir. Tüm bu sonuçlara göre yaşama dair maddi ya da manevi
beklentiler arttıkça ve yaş ilerledikçe kişilerin mutluluk düzeyi azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: öznel iyi oluş
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ABSTRACT
What is good life or happiness? The answer to the question has been the subject of curiosity.
Diener, (1994) explained the answer to this question with the concept of subjective wellbeing. According to Diener, a sign of good life or happiness İS the presence of positive
emotions frequent, less negative affect and and high satisfaction with life. Some theories have
been created to explain the factors determining the level of subjective well-being. These
theories include social theorists, income and status; psychological theoreticians; the person's
temperament and internal attitudes investigated whether happiness is at the center of focus.
The aim of this study is to examine the subjective well-being level in terms of education, age
and income level based on social theorists. The current study was conducted on the basis of
the field survey method used to explore events and phenomenon in their natural
environments. The sample of the study consisted of a total of 266 participants from different
age groups, who were dwelling in Kars. While determining the sample of the research,
random cluster sampling method was chosen. The data were analyzed with SPSS data
analysis program. According results, the subjective well-being scores were examined based
on variables of gender, educational level, age and income level, that may affect the attitude
towards the old age. According to the results, it was observed that the men had higher
subjective well-being levels, namely happiness levels, compared to the women and the
participants with high school/ associate’s degree education had the highest level of subjective
well-being level in terms of educational level. That is, as the educational level increased, the
subjective well-being level decreased. When the age groups of the participants were
considered, it was observed that the subjective well-being levels of the age group of 15-25,
who may be defined as adolescent and young adult, were higher compared to the other
groups. The participants aged between 36-45 years had the lowest subjective well-being level.
When the participants' monthly income levels were examined, it was observed that while the
group having an income of 1500-2000 TL has the highest subjective well-being level, the
group having an income of 5000 TL and above had the lowest subjective well-being level.
According to the results, as the income level increased, the subjective well-being level
decreased. All these results revealed that with increasing the material or nonmaterial
expectations from life and with the increasing age, the happiness level of the people
decreases. İn
Key words: subjective well-being
GİRİŞ
İyi yaşam ya da mutluluk nedir? sorusunun cevabı merak konusu olmuştur. Diener,
(1994) bu sorunun cevabını öznel iyi oluş kavramıyla açıklamıştır. Diener’e göre olumlu
duygulanımların varlığının sık, olumsuz duygulanımların daha az ve yaşamla ilgili
memnuniyet duygusunun yüksek olması iyi yaşamın ya da mutluluğun göstergesidir (Proctor,
2014). Bireyin yaşamı ile ilgili bilişsel ya da duygusal değerlendirmelerinin önemi fark eden
Diener kişinin öznel iyi oluş düzeyini belirleyen en önemli unsurun kendisinin dünyayı
algılama biçimi olduğu görüşünü savunmuştur (Deiner, 2000).
Öznel iyi olma, duygusal ve bilişsel olmak üzere iki bileşene sahiptir. Myers ve Deiner
(1995) e göre bu iki bileşenin yanında yaşam doyumu olarak adlandırılan üçüncü bir bileşen
olduğu görüşündedir (Akt, Özen,2010). Öznel iyi oluşun olumlu duygulanım boyutunda,
neşe, heyecan, gurur, ümit, ilgi, uyanıklık ve güven; olumsuz duygulanım boyutunda; üzüntü,
suçluluk, nefret ve öfke gibi duygular yer alır. Yaşam doyumu boyutunda ise bireyin çeşitli
yaşam alanlarına ilişkin doyumu duygusu ve değerlendirmeleri vardır (Eryılmaz,2010).
Öznel iyi oluş düzeyini belirleyen faktörleri açıklamak için bazı kuramlar oluşturulmuştur. Bu
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kuramlar; erek (telik) kuramı, etkinlik (activity) kuramı, tabandan tavana (top down),
tavandan tabana (bottom up) kuramları, yargı kuramları, uyum (adaptation) kuramı, bağ
(association) kuramı, denge (equlibrium) kuramı ve Ryff’ın psikolojik iyi oluş kuramlarıdır.
Erek kuramına göre mutluluk, gereksinimler karşılandığında, amaçlara ulaşıldığında elde
edilmektedir. Etkinlik kuramına göre mutluluk, insan etkinliğinin bir ürünüdür ve bireyler
amaçlarına ulaşmak için yaptığı etkinliklerden doyum almaktadırlar. Tabandan tavana
kuramına göre mutluluk, bireyin yaşamında zevk veren, doyum aldıkları anların ve
yaşantıların toplamıdır. Tavandan tabana kuramına göre ise, bazı insanların mutlu, bazı
insanların mutsuz olmasını; mutlu insanların olumlu düşünme ve olayları olumlu yönde
değerlendirme eğilimlerinden, mutsuz bireylerin ise, olumsuz düşünme ve olumsuz yönde
değerlendirme eğilimlerinden kaynaklandığı görüşüyle açıklamaktadır. Yargı Kuramlarına
göre, öznel iyi oluş, bireyin bazı ölçütlerle gerçek koşullar arasında yaptığı karşılaştırmaların
sonucuna bağlıdır. Uyum (Adaptation) Kuramı olayların ilk meydana geldiğinde iyi veya kötü
oluşlarına göre, bireyde mutluluk da mutsuzluk da yaratabileceğini ama daha sonra ilk
yarattıkları gücü kaybedeceklerini bildirmektedir. Bağ kuramları, bellek, koşullanma ve
bilişsel ilkelere dayanarak bireylerin mutlu olma eğilimlerini açıklamaya çalışmaktadırlar.
dinamik denge kuramı, öznel iyi oluşun bireyin sabit kişilik özellikleri tarafından
şekillendiğini ifade eder. Son olarak Ryff'in psikolojik iyi oluş kuramına göre, bireyin
psikolojik olarak sağlıklı olması, yaşamının bazı alanlardaki olumlu işlevselliğine
bağlanmaktadır. Ryff'in psikolojik iyi oluş kavramını oluşturan altı alt boyutu aşağıdaki gibi
sınıflamıştır;
Kendini Kabul: Kendini kabul düzeyi yüksek olan bireyin kendisine karşı olumlu bir
tutum içinde olduğu,
Olumlu İlişkiler: Diğer insanlarla açık ve güvenilir ilişkiler kurma, empatik olma ve
derin sevgi duygusu olarak tanımlamaktadır.
Otonomi: kendi kararlarını verme (self-determination), bağımsızlık ve sosyal baskıya
direnebilmek gibi özelliklerin üzerinde durulmaktadır.
Çevre Hâkimiyeti: Bireyin kendi ruhsal koşullarına uygun çevreyi seçmesi ya da
yaratması olumlu ruh sağlığının özelliklerinden birisi olarak görülmektedir.
Yaşam Amacı: Bireyin yaşamda bir amacının ve yaşam anlamının olmasıdır.
Kişisel Gelişim: Yeni yaşantılara açık olmak, davranışlarında ve iç dünyasında
gelişme olduğu şeklinde açıklanabilmektedir.
Ryff (1995) bu altı boyutun, bireyin içinde yaşadığı kültür, tarih, etnik köken ve sınıf gibi
faktörlerden de etkilendiğini kabul etmektedir (Ryff, 1995, s.102; Ryff ve Essex, 1991; Akt.
Özen, 2005, s. 32). Bu teorilerden sosyal teorisyenler, gelir ve statü gibi koşulların; psikolojik
teorisyenler ise kişinin mizacının ve iç tutumların mutluluğun odak noktasında olup
olmadığını araştırmışlardır (Diener, 2009). Yargı kuramları arasında yer alan sosyal
karşılaştırma kuramı bireyin kendi durumunu, çevresinde bulunan diğerler kişilerin durumları
ile karşılaştırarak ve diğer kişilerle kendisi arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ya da her
ikisini birden düşünerek öznel iyi oluş düzeyini artırdığını varsayar (Diener ve ark., 1999, s.
582; Yetim 2001, s. 264). Bu çalışmanın amacı sosyal teorisyenlerin kabul ettiği bireyin
durumu başkalarının durumuna (yaşam standardı vs.) oranla daha iyiyse mutlu olacaktır;
diğerlerinden daha kötü ise mutsuz olacaktır görüşünü temel alarak öznel iyi oluş düzeyinin,
eğitim, yaş ve gelir düzeyi değişkenleri açısından incelenmesidir.
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Verilerin Toplaması ve Analizi
Çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırma niteliğini taşımaktadır.
Çalışma Grubu
Bu araştırma Kars şehrinde yaşayan farklı yaş gruplarından olan toplam 266 katılımcı
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlerken, rastlantısal küme örnekleme yöntemi
seçilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada veri toplamak amacıyla Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve kişisel bilgi formu
kullanılmıştır.
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Ryff tarafından 1989 yılında geliştirilen ve Cenkseven tarafından
2004’te Türkçe’ye uyarlanan ölçekte 84 madde bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek en
düşük puan 84, en yüksek puan ise 504’tür. Toplam puandaki yükselme psikolojik iyi oluşun
arttığını gösterir. Ölçek psikolojik iyi oluşun 6 boyutunu ölçmek için geliştirilmiştir:
1)özerklik-bağımsızlık, kişisel kararlılık, 2) çevresel üstünlük- kişinin hayatını yönetebilmesi,
3) kişisel gelişim- yeni deneyimlere açık olmak, 4) başkalarıyla iyi ilişkiler – ilişkilerinden
doyum alabilme, 5) yaşam amaçları- kişinin yaşamının anlamlı olduğuna inanması, 6) kendini
kabul- kendine ve geçmişine karşı olumlu tutumlara sahip olma. Ölçekteki 6 faktörün her biri
14 maddeden oluşmaktadır.
BULGULAR
Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgiler
Cinsiyet
Erkek
98
Kadın
168
Kayıp Değer

Eğitim düzeyi
Ekonomik düzey
Lise-Önlisans
132 1500 Altı
172
Lisans
95 1500-2500
37
2500-5000
31
Yüksek Lisans/
24
Doktora
5000 Ve Üstü
11

0
266

T

15
251

Yaş
15-25 Yaş
26-35 Yaş
36-45 Yaş

171
34
12

46-Yaş Üstü

48

15
251

1
265

Tablo 2. Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Cinsiyete Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek
Üzere Yapılan Mann Witney-U Testi Sonuçları

Diğerleriyle
Olumlu İlişkiler
Özerklik
Çevresel Hakimiyet
Bireysel
Gelişim
Yaşam Amacı

Cinsiyet

N

S.T

S.O

U

Z

p

Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek

98
168
266
98
168
266
98
168
266
98
168
266
98

153,88
121,61

15080,00
20431,00

6235,000

-3,300

,001

138,15
130,79

13538,50
21972,50

7776,500

-,753

,451

131,90
134,43

12926,50
22584,50

8075,500

-,259

,796

153,99
121,55

15091,00
20420,00

6224,000

-3,318

,001

151,79

14875,00
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Kendini Kabul

Toplam

Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam

168
266
98
168
266
98
168
266

2018

122,83

20636,00

6440,000

142,92
128,01

14006,00
21505,00

7309,000

147,18
125,52

14423,50
21087,50

6891,500

-2,962

,003

-1,525

,127

-2,215
,027

Cinsiyet değişkenine göre öznel iyi oluş puanları incelendiğinde diğerleriyle olumlu ilişkiler,
bireysel gelişim, yaşam amacı alt boyutlarında ve toplam puanlarda erkeklerin kadınlara göre
öznel iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Katılımcının Eğitim Düzeyine Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçlar
Öznel İyi Oluş Alt
Boyutları
Diğerleriyle Olumlu
İlişkiler

Özerklik

Çevresel hakimiyet

Bireysel gelişim

Yaşam amacı

Kendini kabul

Toplam

Eğitim Düzeyi
Lise-Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Toplam
Lise-Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Toplam
Lise-Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Toplam
Lise-Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/doktora
Toplam
Lise-Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Toplam
Lise-Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Toplam
Lise-Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Toplam

N
132
95
24
251
132
95
24
251
132
95
24
251
132
95
24
251
132
95
24
251
132
95
24
251
132
95
24
251

Ortalama Sırası
Chi-Square
135,06
123,26
9,112
87,02

(Df)

Sig

2

.011

137,57
122,91
74,60

15,567

2

.000

129,21
131,45
86,77

7,806

2

.020

129,52
129,18
94,08

5,132

2

.077

128,47
135,05
76,58

12,757

2

.002

136,00
127,85
63,65

20,283

2

.000

133,22
128,33
77,04

12,319

2

.002

Eğitim düzeyine göre öznel iyi oluş puanları incelendiğinde diğerleriyle olumlu ilişkiler,
özerklik, çevresel hakimiyet, yaşam amacı, kendini kabul alt boyutlarında ve toplam
puanlarda Lise-Önlisans gruplarının lisans ve yüksek lisans /doktora öğrencilerine göre
öznel iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar eğitim düzeyi
yükseldikçe öznel iyi oluş düzeyinin azaldığını göstermektedir. (x2=9,112; sd=2; 05),
(x2=15,567; sd=2; 001), (x2=;7,806 sd=2; 05), (x2=12,757; sd=2; 01), (x2=;20,283 sd=2;
001), (x2=;12,319 sd=2; 01).
Tablo 4. Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Katılımcının Yaş Gruplarına Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçlar
Öznel İyi Oluş Alt
Boyutları
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Diğerleriyle Olumlu
İlişkiler

Özerklik

Çevresel Hakimiyet

Bireysel gelişim

Yaşam amacı

Kendini kabul

Toplam

15-25
26-35
36-45
46-55
Toplam
15-25
26-35
36-45
46-55
Toplam
15-25
26-35
36-45
46-55
Toplam
15-25
26-35
36-45
46-55
Toplam
15-25
26-35
36-45
46-55
Toplam
15-25
26-35
36-45
46-55
Toplam
15-25
26-35
36-45
46-55
Toplam

171
34
12
48
265
171
34
12
48
265
171
34
12
48
265
171
34
12
48
265
171
34
12
48
265
171
34
12
48
265
171
34
12
48
265

140,29
133,53
86,83
118,19
142,67
115,00
74,79
125,86
137,47
108,68
93,67
144,13
147,06
132,37
97,88
92,14
146,61
116,06
99,83
104,79
142,94
128,21
89,25
111,92
143,51
125,94
82,71
113,13

2018

7,700

3

.053

11,946

3

.008

8,185

3

.042

21,935

3

.000

15,817

3

.001

10,559

3

.014

11,900

3

.008

Yaş gruplarına göre öznel iyi oluş puanları incelendiğinde özerklik, çevresel hakimiyet,
bireysel gelişim, yaşam amacı, kendini kabul alt boyutlarında ve toplam puanlarda 15-25
yaş grubunun diğer gruplara göre öznel iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu
görülmektedir. Sonuçlar yaş düzeyinin düşmesinin öznel iyi oluş düzeyini arttırdığını
göstermektedir. En düşük öznel iyi oluş düzeyi 36-45 yaş aralığındaki gruba aittir.
(x2=11,946; sd=3; 01), (x2=8;185; sd=3; 05), (x2=;21,935;sd=3; 001), (x2=15,817; sd=3;
01), (x2=;10,559; sd=3; 01), (x2=;11,900; sd=3; 01).
Tablo 5. Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Katılımcının Gelir Düzeyine Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçlar
Öznel İyi
Boyutları

Oluş

Diğerleriyle Olumlu
İlişkiler

Özerklik

N
Alt Gelir Düzeyi
Eğitim Düzeyi
1500 altı
1500-2500
2500-5000
5000 ve üstü
Toplam
1500 altı
1500-2500
2500-5000
5000 ve üstü
Toplam
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172
37
31
11
251
172
37
31
11
251

Ortalama Sırası
N
127,32
139,30
120,27
76,82
128,51
139,41
105,92
98,18

Chi-Square
Ortalama
Sırası

(Df)
Chi-Square
sig

Serbestlik
Serbestlik
Anlamlılık
Derecesi (Df)
Derecesi (Df) Düzeyi (P)

6,542

3

.088

5,460

3

.141
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Çevresel hakimiyet

Bireysel gelişim

Yaşam amacı

Kendini kabul

Toplam

1500 altı
1500-2500
2500-5000
5000 ve üstü
Toplam
1500 altı
1500-2500
2500-5000
5000 ve üstü
Toplam
1500 altı
1500-2500
2500-5000
5000 ve üstü
Toplam
1500 altı
1500-2500
2500-5000
5000 ve üstü
Toplam
1500 altı
1500-2500
2500-5000
5000 ve üstü
Toplam

172
37
31
11
251
172
37
31
11
251
172
37
31
11
251
172
37
31
11
251
172
37
31
11
251

134,11
118,74
108,29
73,50
125,07
140,30
132,79
73,32
129,37
142,15
114,68
50,91
129,10
131,08
120,82
75,09
128,59
139,00
117,60
65,45

2018

10,121

3

.018

7,530

3

.057

14,733

3

.002

6,064

3
.109

9,471

3

.024

Katılımcıların aylık gelir seviyesine göre öznel iyi oluş puanları incelendiğinde yaşam amacı
alt boyutunda ve toplam puanlarda farklılık olduğu görülmektedir. Sonuçlar incelediğinde en
yüksek öznel iyi oluş düzeyinin 1500-2500 tl. gelire sahip olan, en düşük olduğu grubun ise
5000 ve üstü olduğu görülmektedir. (x2=14,733; sd=3; 01), (x2=9;471; sd=3; 05).
SONUÇ
Sonuçlara göre erkeklerin kadınlara göre öznel iyi oluş düzeylerinin yani mutluluk
düzeylerinin daha yüksek olduğu, eğitim düzeyi dikkate en yüksek öznel iyi oluş düzeyinin
lise/ön lisans eğitimi alan katılımcılara ait olduğu görülmektedir. Yani eğitim düzeyi
yükseldikçe öznel iyi oluş düzeyi düşmektedir. Katılımcıların yaş grupları dikkate
alındığında ergen ve genç yetişkin olarak tanımlanabilecek 15-25 yaş grubunun öznel iyi oluş
düzeylerinin tüm gruplara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Diener ve Myers
(1995) yaptıkları çalışmalarda mutluluk ve yaşam memnuniyetinin gençler ve yaşlılarda,
gelir düzeyi farklı olan kişilerde benzer olduğunu ifade etmişlerdir. Onlara göre mutluluk
kültürel dünya görüşü, kişisel hedefler ve uyum becerisiyle yakından ilişkilidir. Diener
(1984)'e göre, amaçlar bireylerin farkında olduğu istekleridir ve bireyin öznel iyi oluşu, bu
amaçlara ulaştığında mümkün olacaktır. Yüksek öznel iyi oluşa sahip bireyler, kendi
amaçlarını daha önemli ve başarı olasılığını daha yüksek görmekte iken; düşük öznel iyi oluşa
sahip bireyler amaçları arasında daha çok çatışma yaşamaktadırlar(Akt, Özen,2010).
En düşük öznel iyi oluş düzeyi ise 36-45 yaş arası katılımcılara aittir. Katılımcıların aylık
gelir seviyesi incelediğinde en yüksek öznel iyi oluş düzeyinin 1500-2500 tl. gelire sahip olan,
en düşük olduğu grubun ise 5000 ve üstü olduğu görülmektedir. Sonuçlara göre gelir düzeyi
arttıkça öznel iyi oluş düzeyi düşmektedir. Tüm bu sonuçlara göre yaşama dair maddi ya da
manevi beklentiler arttıkça ve yaş ilerledikçe kişilerin mutluluk düzeyi azalmaktadır.
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ÖZET
Reaktif oksijen türleri (ROS) organizmada metabolik ve fizyolojik süreçler boyunca düzenli
olarak üretilir. Canlılar reaktif oksijen türlerine ve diğer radikallerin hücreye etkilerini kontrol
altında tutmak için antioksidan savunma sistemlerine sahiptir. Antioksidanlar metabolizmada
sentezlenebilir ya da diyetle alınırlar. Antimutajenik, antikarsinojenik, antiaging gibi pek çok
biyolojik fonksiyonun antioksidanlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle birçok
bilimsel çalışmada alternatif ve güvenilir bitki kökenli doğal antioksidan kaynakları
araştırılmaktadır.
Mantarlar içerdikleri yüksek protein miktarı, esansiyel aminoasitlerin tümünü barındırmaları,
geniş vitamin ve mineral içeriği ile beslenmemizde önemli bir yere sahiptir. Mantarın tıbbi
olarak kullanımları da oldukça yaygındır.
Çalışmamızda Lepista personata mantarının etanol ekstraktının antioksidan ve radikal
giderme aktivitelerini belirlemek için total fenolik bileşik miktar tayini, total flavonoid
miktarı tayini, 1,1-difenil-2-pikril-hidrazil serbest radikal (DPPH·) giderme aktivitesi, 2,2´azino-bis(3-etilbenztiyoazolin-6-sülfonik asit) radikal (ABTS∙+) giderme aktivitesi araştırıldı.
Toplam fenolik madde içeriği 31,43±0,020 mg GAE/L, toplam flavonoid içeriği 10,11±0,018
mg QE/L olarak hesaplandı. DPPH˙ giderme aktivitesi için IC50 değeri 7,44 µg/ml ve ABTS˙+
radikal giderme aktivitesi için IC50 değeri 3,20 µg/ml olarak belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Lepista personata, antioksidan, radikal giderme
ABSTRACT
Reactive oxygen species (ROS) are produced regularly throughout the metabolic and
physiological processes in the organism. The organisms have antioxidant defence systems to
control the effects of reactive oxygen species and other radicals on the cell. Antioxidants can
be synthesized in metabolism or taken by diet. Many biological functions such as
antimutagenic, anticarcinogenic, anti-aging are known to be caused by antioxidants.
Therefore, in many scientific studies, alternative, reliable and plant origin natural antioxidant
sources are being investigated.
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Mushrooms have an important place in our nutrition with their high protein content, including
all essential amino acids and a wide range of vitamins and minerals. Medical uses of them are
also quite common.
In order to determine the antioxidant and radical scavenging activities of ethanol extract of
Lepista personata, total phenolic content and total flavonoid content determination, 1,1diphenyl-2-picryl-hydrazil (DPPH˙) free radical and, 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthioazoline-6sulfonic acid) radical (ABTS˙+) radical scavenging activity was investigated. Total phenolic
and total flavonoid contents were calculated as 31.43±0.020 mg GAE/L and 10.11 ± 0.018 mg
QE/L respectively. The IC50 value for DPPH˙ radical scavenging activity was 7.44 µg/ml and
the IC50 value for ABTS˙+ radical scavenging activity was 3.20 µg/ml.
Key Words: Lepista personata, antioxidant, radical scavenging
GİRİŞ
Organizma, ürettiği serbest radikallere ve normal oksijen metabolizmasının toksik etkilerine
karşı kendini korumak için antioksidan mekanizmalara sahiptir [1]. Serbest radikaller, bir
veya daha fazla sayıda eşleşmemiş elektron içeren atomik veya moleküler yapıdaki
maddelerdir. Radikaller eşleşmemiş elektronlarından dolayı kimyasal olarak oldukça
aktiftirler ve nükleik asitler, proteinler ve lipitleri oksitleyerek ortamdaki biyomoleküllerin
yapılarına zarar verirler. Antioksidan sistemler bu radikal ve reaktif ara ürünleri gidererek
olumsuz etkilerini yok ederler [2-4]. Antioksidanlar vücutta sentezlenebildiği gibi diyet ile
dışarıdan da alınabilirler. Antioksidanlar doğal ve sentetik olmak üzere iki gruba ayrılır.
Sentetik antioksidanlar; bütillenmiş hidroksitoluen (BHT), bütillenmiş hidroksianisol (BHA),
tersiyerbütilhidrokinon (TBHQ), propil gallat (PG) ve troloks gibi maddelerdir [5]. Sentetik
antioksidanlar gıdalarda; gıdaların oksidasyonu sonucu oluşan bozulmalar, koku oluşumu,
tatların bozulması ve vitamin miktarındaki azalmaları gibi oluşan problemleri çözmede ve
bunların raf ömürlerini uzatmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak sentetik antioksidanların
toksik ve kanserojen olabileceğini ortaya koyan çalışmalardan sonra kullanımlarına ciddi
sınırlama ve yasaklar getirilmiştir [6]. Bu nedenle doğal antioksidanların araştırılmasına
yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Gıdalarda mevcut olan ve insan vücudunu zararlı
serbest radikallerden koruyan başlıca doğal antioksidanlar ise vitaminler (C, E ve A
vitaminleri), flavonoidler, karotenoidler ve polifenollerdir. Çoğu araştırmada meyve ve sebze
tüketimi ile belirli kanser ve kalp hastalıklarının oluşumu arasında ters orantılı bir ilişki
olduğu saptanmıştır [7].
Mantarlar kendilerine has koku ve tatları, içerdikleri yüksek protein miktarı, esansiyel
aminoasitlerin tümünü barındırmaları, geniş vitamin ve mineral içeriği ile beslenmemizde
önemli bir yere sahiptir. Mantarların tıbbi özellikleri arasında; antimikrobiyal aktiviteleri,
antioksidan kapasiteleri, hepatoprotektif ve antidiyabetik etkileri, bağışıklık sistemini
düzenleyici özelliği, antikanserojen, antibiyotik, kolesterol düşürücü ve şeker düşürücü
özellikleri ayrıca hipertansiyon ve viral hastalıklar için (çocuk felci, grip) tedavi edici
oldukları gözlemlenmiştir [8,9].
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Bu çalışmada Lepista personata mantarının bazı antioksidan özelliklerinin araştırılması
amaçlanmıştır.
MATARYAL VE METOD
Materyal
2,2´-Azino-bis (3-etilbenztiyoazolin-6-sulfonik asit) (ABTS˙+), 1,1-difenyl-2-pikril-hidrazil
(DPPH˙) radikali, Sigma-Aldrich GmbH, Sternheim, Germany’den diğer tüm kimyasallar ise
Merck’ten satın alındı.
Metod
Mantar ekstraktının hazırlanması
Etanol ekstresi için kurutulup blenderde öğütülmüş ve toz haline getirilmiş 20 g mantar
(Lepista personata) numunesi 1 litrelik ağzı kapalı erlende numunenin 5 katı etanol ile
manyetik karıştırıcıda karıştırıldı. Elde edilen etanol ekstresi süzgeç kâğıdından süzüldü.
Süzülen ekstreden çözücü evaporatörle 40°C’de uzaklaştırıldı.
Toplam fenolik bileşik miktar tayini (TPC)
Lepista personata’nın toplam fenolik bileşik miktar tayini Slinkard and Singleton’un
belirlediği prensibe göre yapıldı. [10]. Deneyde standart fenolik bileşik olarak gallik asit (GA)
(1 mg/ml) kullanıldı. Çizilen standart grafikten sonuç gallik asit ekivalent (mg GAE/L) olarak
hesaplandı.
Toplam flavonoit miktarı tayini
Lepista personata’da bulunan total flavonoid miktarı Park ve arkadaşlarının (1997) belirlediği
metoda göre yapıldı [11]. Standart flavanoid bileşik olarak kuersetin (1mg/ml) kullanıldı.
Toplam flavonoit miktarı miligram kuersetin ekivalent (mg QE/L) olarak hesaplandı.
1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH˙) serbest radikal giderme aktivitesi tayini
DPPH˙radikal giderme aktivitesi tayini, Brand-Williams ve ark. tarafından belirlenen
yöntemin modifiye edilmesiyle ile gerçekleştirildi [12]. Farklı konsantrasyonlarda Lepista
personata ekstraktlarına DPPH˙ (5x10-4 mM, 300 μL) çözeltisi eklendi. Örnek tüpler
karanlıkta 23°C’de tutuldu ve 30 dakika sonra absorbansları 517 nm’de ölçüldü. %
Antioksidan aktivite (% AOA) hesaplandı ve standart olarak askorbik asit kullanıldı.
% DPPH˙radikal giderme aktivitesi =

(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑁𝑢𝑚𝑢𝑛𝑒 )
× 100
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6- sülfonik asit) (ABTS˙+) radikal giderme aktivitesi
tayini
Ekstratların ABTS˙+ giderme aktivitesi tayini, Cemeroğlu 2010 tarafından modifiye edilen
Özgen’in prosedürüne göre gerçekleştirilmiştir [13]. ABTS˙+ çözeltisi, 1 ml 7 mM
ABTS˙+’nin 20 mM asetat tamponu (pH 4.5) (2.45 mM potasyum persülfat çözeltisi içeren)
ile spektrofotometrede 734 nm’de 0,700±0,025’lik bir absorbans elde edecek miktarda
karıştırılmasıyla hazırlandı. Mantar ekstraktı farklı konsantrasyonlarda alındı ve 2.970 ml
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ABTS˙+ eklendi, son hacim 3 ml’ye tamamlandı. Standart olarak trolox kullanıldı. %ABTS˙+
radikal giderme aktiviteleri aşağıdaki formüle göre hesaplandı.
% ABTS˙+ radikal giderme aktivitesi =

(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑁𝑢𝑚𝑢𝑛𝑒 )
× 100
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

BULGULAR VE TARIŞMA
Serbest radikaller yaşam için gereklidir. Metabolizmadaki serbest radikaller, reaktif oksijen
türlerinden oluşmaktadır. Reaktif oksijen türlerinin oluşma kaynakları ise elektron transport
sistemi, bazı enzimatik reaksiyonlar, oksidasyon reaksiyonları gibi metabolik kaynaklar ve
UV ışınları, radyasyon, ilaç yan etkileri, sigara, beslenme, kanserojen maddeler gibi dış
kaynaklardır. Örneğin bir nefes sigara dumanında yaklaşık 1014-16 serbest radikal
bulunmaktadır, aşırı egzersiz ile mitokondri oksijeninin yaklaşık %2-5’i serbest radikal
yapımında kullanılır [14,15]. Bilim adamları 1954’lerden beri serbest radikallerin yaşlanma
ve dejeneratif hastalıklara neden olduğunu bilmektedirler [16]. Antioksidanlar, serbest
radikallerin oluşumunu engelleyerek veya mevcut radikalleri süpürerek hücrenin zarar
görmesini engelleyen ve yapısında genellikle fenolik fonksiyon taşıyan moleküllerdir [17].
Antioksidan bileşiklerin radikal giderme aktiviteleri, biyolojik sistemlerde, gıda ve farmasötik
sanayilerinde serbest radikallerin sağlığa olan zararlı etkilerini gidermek açısından oldukça
önemlidir. Bu sistemlerde serbest radikaller meydana gelmekte ve dolayısıyla farmasötik ve
gıda sanayinde lipit peroksidasyonunu hızlandırmakta ve ürünün kalitesini düşürmektedir
[18].
Lepista personata mantarı (Şekil 1) Van Erciş ilçesi Zilan Vadisinde bulunan Altın dere
harası, kavaklık alandan toplanmıştır (39° 09'971"K, 43° 19'652"D, 1845 m).

Şekil 1. a. Lepista personata ’nın genel görünüşü b. Basidiosporları
Yapmış olduğumuz deneyde öncelikle etanol ekstraktı hazırladığımız mantar örneğimizde
toplam fenolik ve toplam flavanoid tayini yaptık. Hazırlanan standart grafiklerden (Şekil 2a
ve 2b) toplam fenolik madde içeriği 31,43±0,020 mg GAE/L olarak, toplam flavanoid miktarı
10,11±0,018 mg QE/L olarak hesaplandı. Daha önce yapılan çalışmalarla kıyaslandığında
Lepista personata’nı toplam fenolik madde içeriğinin L. edodes, V. Volvacea, Agaricus
bisporus, Agaricus arvensis, Agaricus romagnesii, Agaricus sivaticus, ve Agaricus silvicola
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mantarlarının toplam fenolik madde içeriklerinden (sırasıyla 4,79, 15,0, 4,49, 2,27, 6,18, 8,95,
6,4 mg GAEs/g) daha fazla olduğu görülmüştür [19,20]. Ayrıca Lepista personata’nı toplam
flavanoid içeriğinin de Agaricus bisporus, Agaricus arvensis, Agaricus romagnesii, Agaricus
sivaticus, and Agaricus silvicola mantarlarından (1,65, 1,73, 2,87, 3,88, 3,40 mg/g) daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir [20]. Bu sonuçlara göre Lepista personata’nın antioksidan
özelliğinin bahsedilen diğer mantar türlerinden daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır.
DPPH˙ giderme aktivitesi için IC50 değeri (7,44 µg/ml) Agaricus bisporus, Agaricus arvensis
mantarlarının IC50 değerinden daha düşük bulunmuştur (Şekil 3a). Dolayısıyla Lepista
personata’nın Agaricus bisporus ve Agaricus arvensis’den daha iyi radikal giderici olduğu
söylenebilir. Ayrıca Lepista personata’nın ABTS˙+ giderme aktivitesi de araştırılmış ve IC50
değeri 3,20 µg/ml olarak belirlenmiştir (Şekil 3b).

Şekil 2. Lepista personata mantarının toplam fenolik (a) ve toplam flavanoid (b) içeriğini
belirlemek için hazırlanan standart grafikler

Şekil 3. Lepista personata mantarının DPPH˙ (a) ve ABTS˙+ (b) radikal giderme aktiviteleri
için hazırlanan % Antioksidan-[Lepista personata] µg/ml grafikleri
SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Son yıllarda antioksidan kaynaklı bitkiler araştırılmakta ve bunların antioksidan kapasiteleri
belirlenmektedir. Yüksek fenolik madde içeriği lipitlerin oksidatif bozunmasını geciktirmekte
ve böylece gıdaların kalite ve besin değerini arttırmaktadırlar. Meyvelerin, bitkilerin,
sebzelerin fenolik maddeler bakımından zengin olması gıda endüstrisine olan ilginin
artmasına neden olmaktadır. Ayrıca bitki materyallerinin antioksidan bileşenlerinin sağlığın
korunması ve koroner kalp hastalığı ve kansere karşı korunmasındaki önemi de, bilim
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adamları, gıda üreticileri ve tüketiciler arasında ilgi uyandırmakta ve araştırmalar fonksiyonel
gıdaya doğru yoğunluk kazanmaktadır. Bizde yaptığımız çalışmada doğal ve yenilebilir bir
bitki türü olan Lepista personata mantarının bazı antioksidan özelliklerini aydınlatmayı
amaçladık.
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A STUDY ON BETA TYPE RATIONAL FUNCTIONS AND POLYNOMIALS BASED
ON POST QUANTUM CALCULUS
Arş. Gör. Dr. Erkan AĞYÜZ
Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, eagyuz86@gmail.com

ABSTRACT
Polynomials and functions are very useful mathematical tools in mathematics, statictics,
physics and engineering. For instance, the Bernstein polynomials which was created by Sergie
Bernstein in 1912 are used in Computer Aided Geometric Design, Approximation theory and
analytic number theory by many researchers. Beta type polynomials are introduced by Bhadri
and Vignat who studied relations Volkenborn integral and probability theory. Simsek defined
Beta type fuctions and their generating functions and obtained some properties for these
functions by using generating function. Nowadays, the post quantum calculus is very popular
a field in many different areas. In operator and approximation theory, some of definitions,
notations and theorems have been expanded to post quantum calculus. In this study, we give
two definition for Beta type functions and polynomials depend on post quantum calculus. We
also obtain some properties and identities such as generating functions, recurrance relations
and graphs for these functions and polynomials.
Keywords: Beta type functions and polynomials, generating functions, post quantum
calculus.
ÖZET
Polinomlar ve fonksiyonlar matematik, istatistik, fizik ve mühendislik gibi alanlarda çok
kullanışlı birer matematiksel araçtır. Örneğin, 1912 de Sergei Bernstein tarafından elde edilen
Bernstein polinomları Bilgisayar destekli geometri dizayn bilimindei yaklaşım teorisinde ve
analitik sayılar teorisinde birçok araştırmacı tarafından kullanılmaktadır. Beta tipli
polinomlara Volkenborn integral ve olasılık teoride Bhadri ve Vignat tarafından giriş yapıldı.
Şimşek, Beta tipli fonksiyonları ve onların üreteş fonksiyonlarını tanımladı ve üreteç
fonksiyonlarını kullanarak bu fonksiyonlar için bazı sonuçlar elde etti. Son zamanlarda; post
kuantum analiz birçok farklı alanda oldukça popüler bir konu halini almıştır. Operatör ve
yaklaşım teorisinde bazı tanım, teorem ve notasyonlar post kuantum analize taşınmıştır. Bu
çalışmada, Beta tipli fonksiyonlar ve polinomlar için post kuantum analize bağlı iki tanım
verilir. Bu fonksiyon ve polinomlar için üreteç fonksiyonu, yineleme bağıntısı ve grafik gibi
bazı özellikler ve eşitlikler elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beta tipli fonksiyonlar ve polinomlar, üreteç fonksiyonları, post
kuantum analiz.
INTRODUCTION
Some Polynomials families are the key tool in mathematics,engineering and statistics for
determining and solving problems important to mathematics and others applied science. For
example: The Bernstein polynomials are used in approximation theory, analytic number
theory and CAGD by many researchers. Bernoulli, Euler and Genocchi polynomials are
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important polynomials families Bernoulli polynomials play important role in statistics and
probability. Euler polynomials are intensively used to solve problems in the combinatorics
and analytic number theory. Hermite and Chebyshev polynomials are intensively used to
solve problems many parts of numerical analysis, probability, statistics and analytic number
theory.
Nowadays, the (𝑝, 𝑞)-calculus is very popular a field in many different areas. In operator and
approximation theory, some of definitions, notations and theorems have been expanded to
(𝑝, 𝑞)-calculus. In analytic number theory, p-adic analysis and special polynomials, some
important identities and notations have been moved to post quantum calculus. In operator
theory, Acar et.al., They introduced new modi.cations of Szasz-Mirakyan operators based on
(𝑝, 𝑞)-integers. They purposed a Kantarovich modi.cation of (𝑝, 𝑞)-Baskalov operators.
Morever, they de.ned a new (𝑝, 𝑞)-integral and construct the operators. Mursaleen et.al., They
constructed a generalizations of the Bleimann-Butzer-Hahn operators based on (𝑝, 𝑞)-integers
and computed convergence of these operators by using the modulus of continuity. They
proposed a Kantorovich variant of (𝑝, 𝑞)-analogue of Szasz-Mirakjan operators. They
established the moments of the operators with the help of a recurrence relation that they have
derived and then prove the basic convergence theorem. They presented a new analogue of
Bernstein.Stancu operators based on (𝑝, 𝑞)-integers which they call as (𝑝, 𝑞)Bernstein.Stancu operators. They also studied approximation properties for these operators
based on Korovkin.s type approximation theorem and also studied some direct theorems.
(GAZÜ)

Let 0 < 𝑞 < 𝑝 ≤ 1. The (𝑝, 𝑞)-analogue of 𝑛 is defined by
𝑝𝑛 − 𝑞 𝑛
[𝑛]𝑝,𝑞 =
𝑝−𝑞
When 𝑝 = 1, [𝑛]𝑝,𝑞 reduces to the 𝑞 analogue of 𝑛 and also when 𝑞 → 1− , [𝑛]𝑝,𝑞 reduces to
the ordinary integers (cf. [5] and [9]).
Some (𝑝, 𝑞)-numbers are determined as follows:
[1]𝑝,𝑞 = 1
[2]𝑝,𝑞 = 𝑝 + 𝑞
[3]𝑝,𝑞 = 𝑝2 + 𝑝𝑞 + 𝑞 2
MAIN RESULTS
We begin to give de.nition of our new rational type functions family as follows:
Definition 1: Let be 𝑥 ∈ [−1,0], 0 < 𝑞 < 𝑝 ≤ 1, 𝑘 and 𝑛 is a natural number.
𝑝,𝑞
(𝑥) = [𝑥]𝑘𝑝,𝑞 [1 + 𝑥]𝑛−𝑘
𝑀𝑘,𝑛
𝑝,𝑞 .
We show our new type polynomials by the aid of Mathematica at the following graph:
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Figure 1. (𝑝, 𝑞)- Beta type rational functions
Definition 2: Let be 𝑥 ∈ [−1,0], 0 < 𝑞 < 𝑝 ≤ 1, 𝑘 and 𝑛 (𝑘 ≤ 𝑛) is a natural number.
𝑝,𝑞
(𝑥) = [𝑥]𝑘𝑝,𝑞 [1 + 𝑥]𝑛−𝑘
𝐵𝑘,𝑛
𝑝,𝑞 .
We show our new type polynomials by the aid of Mathematica at the following graph:

Figure 2. (𝑝, 𝑞)-Beta polynomials
We give new corollories related to definition 1 and definition 2 as follows:
Corollary 1:

𝑛−1
𝑝,𝑞
(1)
𝑀1,𝑛

= ∑(
𝑗=0

Corollary 2:

∞
𝑝,𝑞
(𝑥) =
∑ 𝑀𝑘,𝑛
𝑘=0

Corollary 3:

𝑛 − 1 𝑗 𝑛−𝑗−1
)𝑝 𝑞
𝑗

[1 + 𝑥]𝑛+1
𝑝,𝑞
(𝑝 − 1)[𝑥]𝑝,𝑞 + 𝑞 𝑥

𝑛

𝑛
𝑝,𝑞
(𝑥) (−𝑞 𝑥 )𝑛−𝑙 = 𝑝𝑛 [𝑥]𝑛𝑝,𝑞
∑ ( ) 𝑀0,𝑙
𝑙
𝑙=0

Corollary 4:

𝑛

𝑝,𝑞
(𝑥)[1 +
𝑀𝑘,𝑛

𝑛
𝑛+𝑘−𝑗
𝑥]𝑘𝑝,𝑞 = ∑ ( ) 𝑝 𝑥𝑗 𝑞 𝑛−𝑗 [𝑥]𝑝,𝑞
𝑗
𝑗=0
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ABSTRACT
In this study, we investigated physical properties of orthorhombic CaTa2O6 compound
via First principle method at Room temperature. According to our result, investigated
compound has semiconductor behavior with wide forbidden energy band gap which makes
compound be good candidate for microwave and optical applications.
Keywords: CaTa2O6 , Density Functional Theory, Wien2k, Semiconductor,
INTRDUCTION
Calcium Tantalite (CaTa2O6) exits in three different structural modification at Room
Temperature according to preparation method (Janhberg 1959 and 1963, Moreira et al. 2011) :
(i) a perovskite-type structure with cubic symmetry and a random distribution of the calcium
atoms, if prepared at low temperatures; (ii) an orthorhombic modification above
approximately 700°C; and (iii) a structure of deformed perovskite-type in samples rapidly
cooled from the melt. This structural form determine physical properties of compound.
Moreover with rising temperature, compound undergoes phase transition at 1450 and 1650C.
Also Calcium tantalite CaTa2O6 compound is considered an important material for the
microwave applications because of its good dielectric properties in the microwave range
which are attributed to its large quantity of oxygen vacancies (Moreira et al. 2011).
In this work, we used computational method to investigate some physical properties of
orthorhombic CaTa2O6 compound. We hope that this work can be guide to whom willing to
further investigation related with compound.
COMPUTATIONAL METHOD
To extract physical properties of compound, researchers can perform either
experimental or theoretical
work. We perform computational work to obtain physical
properties of compound. For this aim, Wien2k software (Blaha et al. 2002) was used. The
electronic configuration Ca [Ar] 4s2, Ta [Xe] 4f145d36s2, O[He] 2s22p4 were taken to perform
calculation. LSDA potential embedded in Wien2K was used for ex-change correlation energy
and -8 Ry energy is set to separation between core and valance states.
RESULT and DISCUSSION
When we start to calculate physical properties of compound, we performed volume
optimization to obtained best theoretical lattice constant which is closest to experimental value
(Figure 1). Birch-Murnaghan (Birch 1947, Murhangan 1944) fiiting function was used to fit data.
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Figure 1. Volume versus energy graph of Orthorhombic CaTa2O6 compound
After obtaining the best theoretical lattice constant, we can carry on calculation for the rest
of the physical properties of compound. Density of state (Figure 2) was calculated. In graph, we
can see not only total density of state but also partial density of state contribution of elements to
valance or conduction band. As seen from figure clearly that O element mainly contributes to
valance band. Moreover, conduction band is hibrit of heavily Ta element with oxygen element.
Comparing Ta and O elements. Ca contribution could be ignored. This figure also shows that
compound is semiconductor.
Secondly we draw electronic band structure (Figure 3).
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Figure 2. Total and Partial Density of State of Orthorhombic CaTa2O6 compound
Secondly we draw electronic band structure (Figure 3). Compound has direct transition at
gamma high symmetry k point which means just phonon involve in this transition and transition
is from O to Ta element. The forbidden energy band gap is 3.172 eV means wide gap
semiconductor element.

Figure 3. Electronic Band Structure of Orthorhombic CaTa2O6 compound
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CONCLUSION
We used Wien2K software to investigate physical properties of Orthorhombic CaTa2O6
compound. According to our result, compound is semiconductor with wide forbidden energy
band gap and direct transition. While valance band is mainly contributed from O element,
conduction band is mixed from Ta and O elements.
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ÖZET
Bu çalışmada hemşirelerin ve hemşirelik lisans öğrencilerinin hemşirelik mesleğine
yönelik tutumlarını belirleme amacı ile “Kolorta Hemşirelik Tutum Ölçeği” geçerlilik ve
güvenilirliği yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, 45 ifadelik deneme formu; % 76.3’ü
kadınlardan oluşan %43.4’ü hemşire ve %56.6’sı öğrenci hemşire olan 1034 kişilik bir
örnekleme uygulanmıştır. Ölçek geçerlilik ve güvenilirlik çalışması; teorik yapının
incelenmesi, çalışma izninin alınması, madde yazımı aşaması, dil ve psikometrik kontroller,
madde seçimi için pilot uygulama, uzman görüşü alınması, deneme formunun oluşturulması
ve örnekleme uygulanması, geçerlik ve güvenirlik ve ölçeğe son şeklinin verilmesi
aşamalarından oluşmuştur. Ölçeğin geçerliliğine yapı geçerliliği ve iç geçerliliği incelenerek
karar verilmiştir. Yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla faktör analizi, iç geçerliliği
belirlemek için ise %27’lik alt- üst grup karşılaştırılması yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini
test etmek amacı ile Cronbach α güvenirlik katsayısı ve test-tekrar test tutarlılığı
hesaplanmıştır.
Geliştirilmiş olan “Kolorta hemşirelik tutum ölçeği” 3 alt boyut ve 23 maddeden oluşmakta
olup, hemşirelik tutumlarına yönelik toplam varyansın 61.6’sını açıklayabilmektedir.
Ölçekten alınabilecek toplam puan 23 ile 115 arasında değişmekte olup puanın artışı
hemşireliğe yönelik olumlu tutumun artması anlamına gelmektedir. Ölçeğin Cronbach α
güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmış olup bu değer yüksek güvenilirliği ifade
etmektedir. Elde edilen bulgulara göre hemşireliğe yönelik tutumları ölçmek amacı ile
geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Kolorta Hemşirelik tutum ölçeğinin” geçerli ve güvenilir
bir şekilde ölçüm yapabildiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, tutumlar, geçerlilik, güvenilirlik
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KOLORTA NURSING ATTITUDE SCALE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
ABSTRACT
In this study, for the purpose of determining the attitudes of nurses and nursing
undergraduate students towards the nursing profession, the validity and reliability study was
tried to be performed for the "Kolorta Nursing Attitude Scale." In the study, the experiment
form consisting of 45 expressions was applied to a sample of 1034 participants, of which
76.3% were female, 43.4% were nurses, and 56.6% were nursing students. The scale validity
and reliability study consisted of the steps of examination of the theoretical structure,
obtainment of the work permit, the stage of item writing, the language and psychometric
controls, the pilot application for the item selection, obtainment of an expert opinion, creation
of the experiment form and its application to the sample, validity and reliability, and
finalization of the scale. The validity of the scale was determined by examining the structural
validity and internal validity of the scale. Factor analysis was used to determine the structural
validity, and 27% subgroup and supergroup comparison was used to determine the internal
validity. In order to test the reliability of the scale, the Cronbach’s alpha reliability coefficient
and test-retest consistency were calculated. The developed “Kolorta nursing attitude scale”
consists of 3 sub-dimensions and 23 items, and it can explain 61.6 of the total variance for
nursing attitudes. The total score of the scale ranges from 23 to 115, and the increase in score
means a positive attitude towards nursing. The general Cronbach’s alpha reliability coefficient
of the scale was calculated as .90, which indicates high reliability. According to the results, it
is observed that the “Kolorta nursing attitude scale,” of which validity and reliability study
was performed for the purpose of measuring attitudes towards nursing, can perform
measurements in a valid and reliable way.
Keywords: nursing, attitudes, validity, reliability
GİRİŞ
Hemşirelik, geçmişten günümüze kadar sosyal kültürel ve teknolojik değişimlerle
kendini yenilemeyi başaran, hasta ve sağlıklı her yaş grubundan bireye, ailelere ve topluma
bakım vermeyi hedefleyen, sağlık ekibinin diğer üyeleri ile çalışma becerisine sahip, felsefe,
kuram, uygulama ve araştırma üzerine temellenmiş bilim ve sanattan oluşan bir sağlık
disiplinidir (Özcan, 2006). Hemşirelik bağımsız düşünme, yaratıcılık, yeterlilik gibi pek çok
niteliği gerektiren bir meslektir (Khorshıd, Eşer, Zaybak, Güneş ve Çınar 2007).
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Sağlık çalışanlarının en büyük grubunu oluşturan hemşireler, hasta gereksinimlerini
belirleyen, bakımı planlayan, uygulayan ve bakımın etkinliğini değerlendiren ve hasta ile
kesintisiz 24 saat birlikte olan, aynı zamanda sağlık ekibi üyelerinin koordinasyonunu
sağlayan meslek grubudur (Eren, 2000). Bu nedenle sağlık ekibinde hemşirelerin önemi
yadsınamaz. Bununla birlikte, hemşire sayısındaki yetersizlik küresel bir sorun olup; bu sorun
hemşirelerin meslekten ayrılma hızına paralele olarak büyümektedir (Uğur & Kocaman
2011:65; WHO 2016; Liu et al. 2017:12). Tahminler bu yetersizliğin 2030’ lu yıllarda 15
milyon olacağını göstermektedir (Liu et al., 2017). Çalışmalar hemşirelerin mesleğe yönelik
olumsuz tutumlarının hemşire yetersizliğinde önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu,
sadece yeni-nitelikli hemşirelerin işe alımlarını etkilemekte kalmamakta; hemşirelerin devir
hızı ile ve hemşirelerin meslekten ayrılmaları ile de ilişkili olmaktadır (Rezaei- Adaryani,
Salsali & Mohammadi 2012:85). Bu nedenle hemşirelerin ve hemşire adaylarının
mesleklerine yönelik tutumlarını belirlemek daha büyük önem kazanmaktadır.
Tutum, belli bir nesne, durum, kurum, kavram ya da diğer insanlara karşı öğrenilmiş
olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimidir. Tutum kendisini duygu, düşünce ve
eylemlerle göstermektedir (Tezbaşaran, 1997). Sağlık personelinin özellikle de hasta birey ile
en fazla beraber olan hemşirelerin işlerine karşı tutumlarının ölçülmesiyle, hangi faktörlerden
etkilenerek işlerine karşı motive oldukları ve işleri ile ilgili beklentileri önceden
belirlenebilecektir (Altuntaş, Baykal, 2008). Ayrıca hemşirelik mesleğine karşı olumlu
tutumların hemşirelerin meslekte kalmalarını olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (Miligi
& Selim 2014:197). Hemşirelerin mesleklerine ilişkin algıları, kendilerini toplum içinde nasıl
gördüklerini ve motivasyonlarını etkilerken, ayrıca iş yaşamındaki performansları üzerinde de
etkili olabilmektedir (Taşkın Yılmaz, Tiryaki Şen, Demirkaya, 2014).
Hemşirelerin motivasyonlarını, iş yaşamındaki performanslarını ve bunun yanında
meslekte kalmalarını etkileyen “tutum” un araştırılması önem kazanmaktadır. Literatür
incelendiğinde hemşirelik alanında kullanılan çeşitli ölçüm araçları bulunmakla birlikte kimi
ölçüm araçlarının açıkladıkları varyansların ve faktör öz değerlerinin literatürde belirtilmiş
olan standartlar göz ardı edilerek geliştirildiği görülmektedir. Ayrıca bazı ölçüm araçlarının
madde sayısının fazla olması ya da maddelerin oldukça uzun olması, özellikle yoğun iş
temposu nedeni ile zaman sıkıntısı yaşadığını belirten ve bilimsel çalışmalara bu nedenle
katılmak istemeyen hemşirelik mesleği üyeleri ve bu alanda çalışma yapan araştırmacılar için
önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu çalışma ile geliştirilen hemşirelik tutum ölçeğinin
bu ihtiyacı karşılaması ve ilgili çalışmalara yol gösterici olması amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada, literatürde önerilen faktör yük ve varyans değerleri dikkate alınarak,
ifade sayısı az, kısa ve anlaşılır ifadelerden oluşan, pratik ancak kavramı tam olarak kapsayan
ve doğru ölçme yapma kapasitesi yüksek bir ölçüm aracı geliştirilmesi bakımından özgün bir
değere sahiptir.
Sayıltılar
Bu araştırmada, bireylerin deneme formunda yer alan tutum ifadelerine içtenlikle cevap
verdikleri, gerçek inançlarını yansıtacak şekilde tepki verdikleri ve ölçekte yer alan faktörlerin
birbiriyle ilişkili olduğu kabul edilmiştir.
YÖNTEM
Kolorta hemşirelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi; teorik yapının incelenmesi, etik ve
izinler, madde yazımı, taslak formun oluşturulması, pilot uygulama, kapsam geçerliliği
(uzman görüşü), deneme formunun oluşturulması, deneme formunun örnekleme uygulanması,
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bulgular (yapı geçerliliği ve güvenilirlik) ve ölçeğe son şeklinin verilmesi aşamalarından
oluşmuştur.
Teorik yapının incelenmesi: Bu aşamada hemşirelik ve hemşireliğe yönelik tutumlar ile
ilgili literatür taranarak konunun kavramsal çerçevesi belirlenmiştir.
Etik ve izinler: Çalışma için gerekli etik izinler Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan alınmıştır (18.05.2017 Tarih ve 2017/3 nolu oturum ve
karar no: 8). Veri toplama aşamasının yürütüldüğü kurumlardan ise kurum izni alınmıştır. Bu
kurumlar Artvin Çoruh üniversitesi (30.01.2018 tarih ve E.1862 sayılı yazı), Artvin İl Sağlık
Müdürlüğü (16.02.2018 tarih ve 1892 sayılı yazı), Giresun İl Sağlık Müdürlüğü (09.02.2018
tarih ve 49005789-799-E1275 sayılı yazı), Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü (07.05.2018 tarih ve
4377 sayılı yazı), Kafkas Üniversitesi (26.2.2018 tarih ve 2205 sayılı yazı), Kars İl Sağlık
Müdürlüğü (20.2.2018 tarih ve E-3172 sayılı yazı) ve Maltepe Üniversitesi (13.02.2018 tarih
ve E-2676 sayılı yazı) şeklindedir.
Soru havuzunun oluşturulması: Bu aşama literatür taraması, kompozisyon yazımı ve
odak grup görüşmesi gibi alt aşamalarından oluşmuştur. Literatür taraması aşamasında veri
tabanlarından ve basılı kaynaklarda hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ve görüşleri
inceleyen çalışmalar incelenmiş ve tutum olabilecek ifadeler soru havuzuna alınmıştır.
Kompozisyon yazımı aşamasında 6 hemşireye ve 45 öğrenci hemşireye hemşirelik ve
hemşirelik mesleği ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını bir kâğıda maddeler halinde
yazmaları istenmiştir. Daha sonra hemşirelerden ve öğrenci hemşirelerden bu kâğıtlar
toplanarak teker teker incelenmiş ve hemşireliğe yönelik duygu, düşünce ve davranışları
içeren ifadeler tutum ifadelerine dönüştürülerek soru havuzuna eklenmiştir. Odak grup
görüşmesi aşamasında literatür önerilerine göre bir yol izlenmiş ve 9 kişiden oluşan bir
öğrenci grubu ile görüşme gerçekleştirilmiştir (Yıldırım, Şimşek, 2008, s.156). Tüm bu
işlemler sonrası soru havuzu toplam 57 ifadeden oluşmuştur.
Taslak formun oluşturulması: Bu çalışmada likert tipte bir ölçek geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Likert tipi ölçekler; önceden belirlenmiş olan uyarıcı, ölçüt ya da ölçütler
takımına göre ifadelere çeşitli derecelerde tepkilerin verilebildiği; birden çok likert tipte
sorunun bir araya getirilerek düşünceleri, inançları ve tutumları ölçen araçlarda yaygın bir
biçimde kullanılan ölçeklerdir (DeVellis, 2014, s.93; Erkuş, 2014, s.78; Turan, Şimşek, Aslan,
2015).
Soru havuzu oluşturulduktan sonra ölçme ve ölçüm aracı geliştirme ile ilgili literatür
tarandıktan ve uzman görüşüne başvurduktan sonra soru formunun bu çalışma için 5’li likert
tipte olmasının kullanışlı ve elverişli olacağına karar verilmiştir. Soru formunun tipine karar
verildikten sonra yine uzman görüşü alınarak soru formu
“Hiç Katılmıyorum”,
“Katılmıyorum”, “Orta Düzeyde Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”
tepkilerinin yer aldığı 5’li likert tipte bir taslak forma dönüştürülmüştür.
Pilot uygulama: Özellikle büyük sayıdaki örneklemlerle yapılacak çalışmalar öncesinde
formlardaki soruların örneklem tarafından doğru ve eksiksiz anlaşıldığından emin olunması
hem verilerin hem de çalışmanın güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle
bu çalışmada örneklemin özelliklerini taşıyan 55 kişilik bir gruba 57 ifadelik taslak formla
pilot uygulama yapılıştır. Bu sayı pilot uygulama için oldukça yeterlidir çünkü literatürde
pilot uygulama için 30-50 kişinin yeterli olabileceği belirtilmektedir (Şeker ve Gençdoğan,
2006, s.13). Uygulama sonucunda örneklem tarafından anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan
ifadeler olduğu belirlenmiş ve düzeltmeler yapıldıktan sonra 52 ifadeden oluşan bir taslak
form elde edilmiştir.
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Kapsam geçerliliği: Kapsam geçerliliği; testi oluşturan maddelerin ölçülen davranışlar
evrenini temsil etme düzeyi hakkında karar verme işlemi olup, uzman görüşüne göre saptanır
(Karasar, 2010: 151; Tan, 2014: 188). Pilot uygulama sonrası gerekli düzeltmeler yapılan
taslak form kapsam geçerliliği amacıyla; ölçek geliştirme, hemşirelik, ölçme ve
değerlendirme ve psikoloji alanında deneyimli akademisyenlerden oluşan (istatistikçi, ölçme
ve değerlendirme uzmanı, psikolog, hemşire) 10 uzmana gönderilerek uzman görüşü
istenmiştir. Uzman görüşü aşamasında taslak form öncelikle hemşirelik alanındaki
uzmanlarca değerlendirilmiş böylece formun öncelikle hemşirelik profesyonellerince
temellendirilmesi sağlanmıştır. Daha sonra elde edilen ifadelerin tutum ölçümü, istatistik ve
ölçme ve değerlendirme açısından uygunluğu araştırılmıştır. Uzman önerileri sonrası gerekli
düzeltmeler yapıldıktan sonra taslak formu 47 ifadeye düşürülmüştür. Daha sonra 47 ifadeden
oluşan bu taslak form uzmanlar tarafından Türkçe dil geçerliliği açısından değerlendirilerek
görüşleri alınmış, soru formu dil ve dil bilgisi açısından düzeltilmiştir. Yapılan düzeltmeler
sonrası taslak form toplam 45 ifadeden oluşmuştur.
Deneme formunun oluşturulması: Taslak formdaki ifadeler; 1 = “Hiç Katılmıyorum”,
2 = “Katılmıyorum”, 3 = “Orta Düzeyde Katılıyorum”, 4 = “Katılıyorum”, 5 = “Tamamen
Katılıyorum” şeklinde düzenlenmiş ve 45 ifadelik deneme formu elde edilmiştir.
Deneme formunun örnekleme uygulanması: Elde edilmiş olan 45 ifadelik deneme
formu; % 76.3’ü kadınlardan oluşan %43.4’ü hemşire ve %56.6’sı öğrenci hemşire olan 1097
kişilik bir örnekleme uygulanmıştır. Deneme formundaki ifadelere eksik cevap veren ya da
formu rasgele doldurduğu düşünülen katılımcıların çalışmadan çıkarılması nedeni ile
çalışmanın örneklemini 1034 kişi oluşturmuştur.
Bu çalışma için gerekli örneklem sayısının tespitinde iki kriter göz önünde
bulundurulmuştur. Bunlardan biri örnekleme alınacak birey sayısının yeterliliği diğer ise
örneklemden elde edilen verilerin yeterliliğinin saptanması için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) testidir. Ölçek geliştirme çalışmalarında alınacak örneklem büyüklüğü için literatürde
çeşitli öneriler bulunmakla birlikte örneklemin ne kadar büyük olması gerektiği ile ilgili
olarak yazarlar arasında çok az fikir birliği bulunmaktadır (Pallant, 2016, s.200). Bunlardan
biri 10 kuralıdır. Bu kurala göre değişken başına en az 10 katılımcı bulunmalıdır (Şencan,
2005, s.363). Ho (2006) faktör analizi yapabilmek için örneklem sayısının 100’ün altına
düşmemesini önerirken (s.207); Comrey ve Lee ise 100’ün zayıf, 200’ün orta, 300’ün iyi,
500’ün çok iyi ve 1000’in mükemmel olduğu belirtilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve
Büyüköztürk, 2014, s.206). KMO’nun değerlendirilmesinde ise; KMO değeri 1’e yaklaştıkça
mükemmel, 0.50’nin altında ise kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Bu
değerlendirmeye göre 0.50’ler kötü, 0.60- 0.70 vasat, 0.80’ler çok iyi ve 0.90’lar mükemmel
olarak değerlendirilmektedir (Tavşancıl, 2010: 50). Bu çalışmada örneklem sayısının 1000’in
üzerinde olması ve KMO değerinin ise 0.936 olması örneklem sayısının mükemmel sayıda
olduğunu ve örneklemden alınan verilerin ise gerekli yeterlilikte olduğunu göstermektedir.
Geçerlilik ve Güvenilirlik: Geçerlilik, kullanılan ölçüm aracının ölçülmek istenen
özelliğe uygun olması, verilerin ölçülmek istenen özelliğin niteliğini tam olarak yansıtması ve
aynı zamanda verilerin amaca yönelik olarak yararlı olmasıdır (Şencan, 2005, s.723).
Güvenilirlik ise test veya ölçek sonuçlarının kavramsal yapıya ilişkin olguyu doğru bir şekilde
ortaya çıkarması; ölçüm aracı farklı yerlerde, farklı zamanlarda ve aynı ana kütleden seçilen
farklı kütlelerde uygulandığında benzer sonuçlar vermesi olarak tanımlanabilir (Şencan, 2005,
s.8).
Hemşireliğe yönelik tutumları belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeğin yapı geçerliğini
belirlemek amacıyla “Açımlayıcı Faktör Analizi” tekniklerinden biri olan “Temel Bileşenler
Analizi (principal components)” kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi, ölçme aracında
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bulunan maddeleri belli alt faktörlerde toplamaya yarar (Sönmez, Alacapınar, 2016, s.63).
Faktör analizinde, faktörler ilk kez çıkartıldığı zaman, çoğu değişken en fazla yüke sahip en
önemli faktörde toplandığı için, belirgin olmazlar ve bu nedenle de anlamlandırılıp
yorumlanmaları güçtür (Can, 2017, s.319). Bu nedenle faktörlerin belirginleştirme işlemi yani
“döndürme” işlemi yapılır. Döndürme sonunda faktörler, kendileri ile yüksek ilişki veren
maddeleri bulurlar ve bunun bir sonucu olarak ta faktörlerin yorumlanması kolaylaşır (Can,
2017, s.319). Döndürme işleminde faktörlerin birbiri ile ilişkili olmasını gerektiren kuramsal
bir yapı yoksa “dik döndürme teknikleri”; faktörlerin birbiri ile ilişkili olmasını gerektiren bir
yapı var ise “eğik döndürme teknikleri” kullanılır (Can, 2017, s.320; Sönmez, Alacapınar,
2016, s.71).
Bu çalışmada faktörler arasında ilişki olabileceği düşünüldüğünden ve kuramsal olarak
birbiriyle ilişkili faktörlerin oluşturduğu bir yapı ortaya çıkartılmak istendiğinden, faktör
döndürme tekniği olarak, “eğik döndürme” (oblique tekniklerinden olan direct oblimin)
tekniği kullanılmış ve maksimum döndürme sayısı (Maximum iterations for convergence)
olarak 15 döndürme yapılmıştır. Ölçeğin iç geçerliliği için %27’lik alt- üst grup
karşılaştırması yapılmıştır. Ölçekte güvenilirlik için ise Cronbach α güvenirlik katsayısı
(Cronbach Alpha) ve buna ek olarak test- tekrar test tutarlılığı kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde ön istatistikler, ölçeğin geçerlilik ve güvenirliğine ait bulgulara yer
verilmiştir.
Ön istatistikler: Bu aşamada öncelikle verilerin faktör analizine uygunluğu
araştırılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek için faktör analizi
öncesinde, normallik sayıltısının sağlanması, madde güvenilirliğinin yapılması, KaiserMeyer-Olkin (KMO) katsayısının hesaplanması ve Barlett küresellik testinin yapılması
önerilmektedir (Erkuş, 2014: 101; Büyüköztürk, 2010: 126).
Normallik sayıltısının sağlanması: Normallik sayıltısının sağlanmasında 1034 hemşire
ve hemşirelik öğrencisinden elde edilen veriler incelenerek basıklık ve çarpıklık değerleri
kontrol edilmiştir. Yapılan kontrolde basıklık ve çarpıklık değerlerinin literatüre göre önerilen
(Çarpıklık<2, Basıklık<7) kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu belirlenmiştir (Şencan,
2005: 720).
Madde güvenilirliği yani madde – toplam puan korelasyonu katsayılarının ortalaması:
Tutum ölçeklerinde (indekslerde) beş ya da yedi dereceli ölçeğin, bilgi ve başarı testlerinde
ise çift rakamlı değerlerden de oluşabilen ölçeğin/testin toplam puanlarıyla her bir maddeye
ait puanların korelasyonlarının alınmasıdır (Şencan, 2005: 110). Madde-toplam puan
korelasyon katsayısı .30’un altındaysa maddede problem olduğu düşünülmeli (Şencan, 2005,
s.113) ya değiştirilmeli ya da ölçekten çıkarılmalıdır.
Tablo 1. Madde -Toplam Madde Test Korelasyonu Değerleri
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
No Korelasyonu
No Korelasyonu No
Korelasyonu No Korelasyonu
M1
*M2
M3

.368
.233
.723
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M13
M14
*M15

.662
.608
.275

M25
M26
M27

.437
.677
.747

M37
M38
M39

.703
.521
.553
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M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

.671
.710
.587
.622
.522
.463
.668
.603
.669

M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24

.731
.529
.716
.703
.494
.607
.552
.586
.521

M28
M29
M30
M31
*M32
M33
M34
M35
M36

.598
.649
.616
.697
.009
.431
.407
.705
.569

M40
M41
M42
*M43
*M44
M45

2018

.689
.387
.700
.225
.220
.716

*Madde-madde toplam korelasyonu sonucu değeri .30’un altında olan ve ölçekten çıkarılan maddeler

Kolorta hemşirelik tutum ölçeğine ait madde-toplam madde korelasyonu Tablo 1’de
verilmiştir. Yapılan analizde 5 maddenin (M2, M15, M32, M42, M43 ve M44. maddeler)
korelasyon katsayısının .30’un altında olduğu belirlenmiş ve bu nedenle ölçek dışında
tutulmuştur. Geri kalan 40 maddenin korelasyon katsayısı ise .37 ile .75 arasında
değişmektedir.
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett küresellik testi: KMO katsayısı, veri
matrisinin faktör analizi için uygun olup olmadığını ve veri yapısının faktör çıkarma için
uygunluğu hakkında bilgi verir. KMO’nun .60’dan yüksek çıkması beklenir. Hesaplanan kikare istatistiğinin anlamlı çıkması, veri matrisinin uygun olduğunun bir göstergesidir. Barlett
küresellik testi, değişkenler arasında ilişki olup olmadığını kısmi korelasyonlar temelinde
inceler. Hesaplanan ki-kare istatistiğinin anlamlı çıkması puanların normalliğinin bir kanıtı
olarak görülebilir (Büyüköztürk, 2010:126). Klinik uygulama tutum ölçeği geliştirmek
amacıyla değerlendirmeye alınan 40 madde için KMO değeri .97, Bartlett testi sonucu
24504,358 (p<.0001) olarak bulunmuştur. Bu değerler deneme formunun faktör analizine
uygun olduğunu göstermektedir.
Geçerlilik
Ölçeğin geçerliliği, yapı geçerliliği ve iç geçerliliği incelenerek sınanmıştır Yapı
geçerliliğinin belirlemesi amacıyla faktör analizi, iç geçerlilik için ise %27 alt- üst grup
karşılaştırılması yapılmıştır.
Yapı Geçerliği: Yapı geçerliliği, ölçmenin dayandığı temel kuramların geçerliliği ile
ilgilidir (Karasar, 2010: 152). Yapı geçerliliği faktör analizi ile incelenmiştir. Ölçekteki
faktörleşmeyi belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi,
taslak olarak hazırlanan ve uygulanan bir ölçme aracında bulunan maddelerin (değişkenlerin)
kaç başlık altında toplanacağını belirlemeye yarayan, değişkenler arasındaki ilişkilerden
hareketle faktör bulmaya yönelik bir işlem olup, ölçeğin yapı geçerliliğini incelemede sıklıkla
kullanılan bir yöntemdir (Sönmez, Alacapınar, 2016: 63; Büyüköztürk, 2002:117). Bir ölçekte
yer alacak faktör sayısını belirlerken faktör analizinde her bir alt boyutun öz değerinin en az 1
ve yukarı olması ve varyansın en az %5’ini açıklaması gerekir. Ayrıca ölçeğin açıkladığı
varyansın, açıklayamadığı varyanstan büyük olması görüşü temel ilke olarak kabul
edilmektedir (Sönmez, Alacapınar, 2016: 69). Ayrıca faktör analizine ait çizgi grafiğinin
incelenmesi de ölçeğin kaç faktörden oluşacağına karar vermede araştırmacılara yardımcı
olan yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada bu kriterlere maksimum düzeyde önem
gösterilmiştir. Faktörler belirlenirken her bir faktörün öz değerinin 1’den büyük olması ve
varyansın en az %5’ini açıklayabilmesi, toplam varyansın ise %50’nin üzerinde olmasına
özen gösterilmiş ve madde seçimi bu yönde yapılmıştır. Bu kriterler doğrultusunda yapılan
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faktör analizi ve çizgi grafiğinin incelenmesi sonucu özdeğeri 1’den büyük olan 4 faktörün
oluştuğu ancak bu faktörlerden birinin açıkladığı varyansın %5’in altında olması sebebiyle
ölçeğin 3 faktörden oluşabileceği düşünülmüş bunun için çizgi grafiği incelenmiştir. Çizgi
grafiği yorumlanırken, grafik eğrisinin eğiminde oluşan ilk ani değişikliğe kadar olan
faktörlerin seçilmesi önerilmektedir (Kline P. An Easy Guide to Factor Analysis, UK:
Routledge, 1994). Çizgi grafiğinin 3. faktörden sonra eğimini kaybettiği görülmüş ve ölçeğin
her biri varyansın en az %5’ini açıklayan ve özdeğeri 1’den büyük olan 3 faktörden
oluşabileceğine karar verilmiştir.

Şekil 1. Faktör analizine ait çizgi grafiği
Çizgi grafiğinin, faktör yük değerlerinin ve açıklanan varyansların incelenmesi sonrası
ölçeğin 3 faktörlü yapısı üzerinden faktör analizi ile madde seçimi işlemi yapılmıştır. Faktör
analizi birbiriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal
olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı ve keşfetmeyi amaçlayan çok
değişkenli bir istatistiktir (Büyüköztürk, 2010: 123). Faktör analizinde madde seçim işlemi
için literatürde çeşitli ölçütler önerilmektedir. Bunlardan ilki madde faktör yük değeri ile
ilgilidir. Maddelerin faktör yük değerinin 0.45 ve üzeri olması seçim için uygun bir ölçüt
olmakla birlikte bu değer 0.30’a kadar inebilir. Bu çalışmada ise madde seçiminde daha katı
davranılarak faktör yük değeri 0.50 ve üzeri olan maddeler seçilmiştir. İkinci ölçüt maddelerin
tek bir faktörde yüksek yük değerine, diğer faktörlerde ise düşük yük değerine sahip
olmasıdır. Yüksek iki yük değeri arasındaki farkın ise en az .10 olması önerilmektedir
(Sönmez, Alacapınar, 2016, s.70; Büyüköztürk, 2010:124). Bu çalışmada bu kriter dikkate
alınmış ve iki yük değeri arasında en az .10 değere sahip maddeler binişik maddeler olarak
değerlendirilmiş ve işleme alınmamıştır. Yapılan faktör analizi sonucu faktör yük değeri.
50’nin altında kalan 10 madde ve binişik olan 7 madde çalışma dışında tutulmuş ve çalışmaya
23 maddelik deneme formu ile devam edilmiştir.
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Tablo 2. Kolorta hemşirelik tutum ölçeğinin faktör değerleri ve varyans oranları
Faktörler

Özdeğer

Varyans Yüzdesi
(%)

Toplam Varyans
Yüzdesi (%)

Faktör 1

11.01

47.9

47.9

Faktör 2

1.80

7.8

55.7

Faktör 3

1.35

5.9

61.6

Elde edilen 3 faktörlü ölçekte, birinci faktörün toplam varyansın %47.9’unu, ikinci
faktörün toplam varyansın %7.8’ini ve üçüncü faktörün ise toplam varyansın %5.9’unu
açıkladığı belirlenmiştir. Üç faktörün ise birlikte toplam varyansın % 61.6’sını açıkladığı
belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bu yüzdeler, faktörlerin ayrı ayrı ve birlikte açıkladıkları
varyansın yeterli olduğunu göstermektedir.
Faktörler için madde seçim işlemi sonucu 3 boyut ve 23 maddelik bir ölçek elde
edilmiştir. Birinci faktör 12 maddeden oluşmakta olup maddelerin faktör yük değerleri .507
ile .771 arasında değişmektedir. İkinci faktör 8 maddeden oluşmakta olup maddelerin faktör
yük değerleri .564 ile .763 arasında değişmektedir. Üçüncü faktör 3 maddeden oluşmakta olup
maddelerin faktör yük değerleri .593 ile .788 arasında değişmektedir. Değerlendirmeler ve
uzman görüşleri sonucu Faktör 1’in mesleki tercih, mesleğin sürdürülmesi ve kişisel uyum ile
ilgili ifadeleri içermesi nedeni ile “mesleki tercih” olarak adlandırılması uygun bulunmuştur.
Faktör 2 incelendiğinde bu faktörün, mesleğin benimsenmesi ile ilgili olduğu görülmüş ve bu
boyut “mesleki benimseme” olarak adlandırılmıştır. Faktör 3 incelendiğinde bu faktörün
mesleğin saygınlığı ile ilgili olduğu görülmüş ve bu faktör “mesleki saygınlık” olarak
adlandırılmıştır.
Tablo 3. Faktör maddeleri ve Madde faktör yük değerleri
Madde
No

İfade

M30
M29
M25
M10
M26
M18
M27
M12
M42

Hemşirelik, ancak mecburiyetten yapılacak bir meslektir.
Hayatta tercih edeceğim en son meslek hemşireliktir.
İnsanlara hemşire olduğumu söylemeye çekiniyorum.
Hemşirelik mesleğinden hoşlanmıyorum.
Bu mesleğin hiçbir cazip yanının olduğunu düşünmüyorum.
Hemşire olduğumu/olacağımı düşünmek beni mutsuz ediyor.
Başka bir seçeneğim olsa hemşirelik yapmam.
Hemşirelik yapmaktansa başka işlerde çalışmayı tercih ederim.
Bu mesleği seçmiş olmaktan pişmanlık duyuyorum.
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Faktör Faktör
1
2

Faktör
3

.771
.763
.750
.718
.712
.692
.644
.617
.607
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M19 Meslek seçme aşamasında olanlara hemşireliği tavsiye etmem. .605
M6 Hemşireliğin bana göre bir meslek olmadığını düşünüyorum.
.539
M16 Tekrar tercih etme şansım olsaydı hemşireliği seçmezdim.
.507
M31 Bu meslek tam idealimdeki meslektir.
M35 Bu mesleğe tutkuyla bağlıyım.
M45 İlgi alanıma giren bir meslek seçtiğime inanıyorum.
M39 Hemşireliğin yaşam tarzıma uygun olduğunu düşünüyorum.
M5 Bütün zorluklarına rağmen hemşire olmayı tercih ederim.
M40 Hemşire olduğum/olacağım için övünüyorum.
M3 Hemşirelik mesleğini seviyorum.
M37 Hemşirelik yapmak bana gurur veriyor.
M22 Hemşirelikte toplum tarafından saygı gördüğüme inanıyorum.
M23 Hemşireliğin itibarımı artırdığına/ artıracağına inanıyorum.
M24 Bence hemşirelik saygın bir meslektir.
Faktör 1: Mesleki tercih, Faktör 2: Mesleki benimseme, Faktör 3: Mesleki saygınlık

2018

.763
.761
.745
.717
.708
.686
.620
.564
.788
.776
.593

İç geçerlilik: Ölçekte kalmasına karar verilen maddelerin iç geçerliliğe sahip olup olmadığı
“bağımsız gruplarda t testi” ile sınanmıştır. Ölçekten alınan test puanları küçükten büyüğe
doğru sıralanmış, 1034 kişilik örneklemin %27’sinin 279 kişi olduğu belirlenmiştir. Daha
sonra ölçek puanına göre en düşük puana sahip 279 kişi “alt grup”, en yüksek puana sahip 279
kişi ise üst grup olarak yeniden kodlanmıştır. Arada kalan kişiler ise işleme dâhil
edilmemiştir. Bu işlemden sonra alt grup ve üst grup arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı
“bağımsız gruplarda t testi” ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Kolorta hemşirelik tutum ölçeğinin iç geçerliğine ait bulgular
Grup
Alt Grup
Üst Grup

n

Ortalama

Standart
Hata

279
279

54.86
102.50

.666
.380

t

p

62.029

.000

*P<0.001

Hemşirelik tutum ölçeğine ait iç geçerliğe ait bulgular incelendiğinde alt grupla üst gruba ait
tutum ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu gözlenmiştir (p<0.001). Bu
bulguya göre kolorta hemşirelik tutum ölçeğinin, hemşireliğe yönelik olumlu tutuma sahip
bireylerle olumsuz tutuma sahip bireyleri birbirinden ayırdığı yani iç geçerliğe sahip olduğu
söylenebilir.
Güvenilirlik
Likert tipi ölçeklerde öncelikle iç tutarlılığın sağlanması gerekir. İç tutarlılık, ölçeği oluşturan
maddelerin birbiriyle ne derecede uyumlu oldukları ile ilgilidir. Bunun için en uygun yol
Cronbach α güvenirlik katsayısının hesaplanmasıdır. Buna ek olarak gerekirse test-tekrar test
yoluyla da güvenirlik sınanabilir (Pallant, 2016, s.113; Tezbaşaran, 2008, s.48). Bu çalışmada
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ölçeğin güvenirliğini test etmek amacı ile Cronbach α güvenirlik katsayısı ve test-tekrar test
tutarlılığı hesaplanmıştır.
Cronbach Alpha: Bilişsel ve duyuşsal özellikleri ölçmek amacıyla geliştirilen ölçme
araçlarının geliştirilmesinde güvenirlik katsayıları farklı yöntemler yardımıyla hesaplanabilir.
Bu yöntemlerden birisi de Cronbach Aplha (Cronbach α) güvenirliğidir. Likert tipi bir ölçekte
yeterli sayılabilecek güvenirlik katsayısının .70’in üstünde olması istenmekle birlikte
olabildiğince 1’e yakın olmalıdır (DeVellis,2014, s.109; Tezbaşaran, 2008, s.49). Araştırma
ölçekleri için Cronbach α değeri .60 altı kabul edilemez; .60 ve .65 arası istenilir değil; .65 ve
.70 arası asgari düzeyde kabul edilebilir; .70 ve .80 arası kayda değer; .80 ve .90 arası çok iyi;
.90’ın çok üzeri ise araştırmacı ölçeği kısaltmayı düşünmelidir şeklinde önerilmektedir
(DeVellis, 2014, s.109).
Bu çalışmada ölçeğin geneli için ise Cronbach α değeri .90 olarak belirlenmiştir. Belirlenen
bu değer ölçekteki maddelerin güvenirliklerinin yüksek ve aynı tutumu ölçmeye yönelik
olduklarını göstermektedir. Başka bir deyişle bu ölçeğin, hemşirelerin ve hemşirelik
öğrencilerinin hemşireliğe yönelik tutumlarını güvenilir bir şekilde ayırt ettiği söylenebilir.
Ölçeğe ve alt boyutlarına ait Cronbach α değerleri Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Kolorta hemşirelik tutum ölçeğinin iç geçerliğine ait bulgular
Faktör
Faktör I
Faktör II
Faktör III

Faktör adı
Mesleki tercih
Mesleki benimseme
Mesleki saygınlık
Toplam

Madde sayısı
12
8
3
23

Cronbach α değeri
.92
.91
.79
.90

Test- Tekrar Test Tutarlılığı: Ölçeğin güvenirliği için Cronbach α güvenirlik katsayısına ek
olarak ölçeğin test-tekrar test tutarlılığı hesaplanmıştır. Örneklemin hemşirelik mesleğine
yönelik tutumlarında önemli bir değişiklik olması beklenmediğinden bu yöntem tercih
edilmiştir. Test- tekrar test güvenirliği, bir ölçme aracının uygulamadan uygulamaya tutarlı
sonuçlar verebilme gücünün bir ölçüsüdür (Tezbaşaran, 2008: 48). Bu çalışmada test-tekrar
test güvenirliği için çalışma evreninden 76 kişiye geçerliliği yapılmış olan 23 maddelik form 3
hafta ara ile uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda iki ölçüm arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0.05). Bu bulguya göre elde edilen ölçeğin güvenilir
olduğu ve klinik uygulamaya yönelik tutumları güvenilir bir şekilde ölçtüğü belirlenmiştir.
Ölçeğe son şeklinin verilmesi
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Bu çalışmada hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin hemşireliğe yönelik tutumlarını
ölçmek amacıyla “Kolorta Hemşirelik Tutum Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan
analizler kolorta hemşirelik tutum ölçeğinin; kapsam, içerik ve yapı açısından kabul edilebilir
düzeyde olduğunu göstermektedir. Elde edilen 23 maddelik ölçek, madde numaraları
küçükten büyüğe doğru 1’den 23’e kadar yeniden numaralandırılarak forma son şekli
verilmiştir (Ek 1).
Ölçek yönergesi:
“Kolorta hemşirelik tutum ölçeği” hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin hemşireliğe yönelik
tutumlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 3 alt boyut ve 23 maddeden oluşmakta
olup, hemşirelik tutumlarına yönelik toplam varyansın 61.6’sını açıklayabilmektedir. 1.
Faktör; 12 maddeden oluşmakta olup (2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20, ve 23. Maddeler)
Cronbach α güvenirlik katsayısı .92’dir. 2. Faktör; 8 maddeden oluşmakta olup (1, 5, 6, 9, 12,
15, 19 ve 22. Maddeler) Cronbach α güvenirlik katsayısı .91’dir. 3. Faktör; 3 maddeden
oluşmakta olup (13, 16 ve 21. Maddeler) Cronbach α güvenirlik katsayısı .79 olarak
belirlenmiştir. Ölçeğin genel Cronbach α güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmış olup bu
değer yüksek güvenilirliği ifade etmektedir. Ölçeğin puanlanmasında 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14,
17, 18, 20 ve 23. maddeler ters puanlanmaktadır. Ölçeğin genelinden alınabilecek toplam
puan 23 ile 115 arasında değişmektedir. Formun ortalama cevaplama süresi 72 saniye olarak
belirlenmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmanın sonucunda hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin hemşireliğe yönelik
tutumlarını ölçmek amacıyla kolorta hemşirelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenilirliği
yapılmıştır. Geliştirilmiş olan tutum ölçeği kapsam ve içerik olarak geçerli bir ölçek olup
yüksek güvenilirliğe sahiptir. Klinik alanda çalışma yapan araştırmacılar sıklıkla hemşirelerin
yoğun iş temposu ve soru formlarının uzunluğu nedeni ile veri toplama süreçlerinde
aksamalar yaşamaktadırlar. Bu nedenle bu çalışmada gerek araştırmacıların formu rahat
kullanabilmeleri gerekse formu dolduracak olan hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin pratik
şekilde formu cevaplayabilmeleri için soru sayısı minimum sayıda tutulmuş ifadeler ise
mümkün olduğunca kısa ve net tasarlanmıştır. Böylece kaynaklardan tasarruf sağlanmaya
çalışılmıştır. Geliştirilmiş olan bu ölçek ile hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin mesleki
tutumları belirlenerek bu tutumların iyileştirilmesine yönelik girişimler yapılabilecektir.
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Böylece mesleki kalitenin ve iş doyumunun arttırılarak bunun sonucunda olumlu mesleki
tutumların sağlık bakım sistemine olumlu yansımalarının olması sağlanabilecektir.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tamamen
Katılıyorum

Katılıyorum

Orta Düzeyde
Katılıyorum

Katılmıyorum

KOLORTA HEMŞİRELİK TUTUM ÖLÇEĞİ
Aşağıdaki ifadeleri dikkatli bir şekilde okuyarak, sizin için
en uygun olduğunu düşündüğünüz kutucuğu işaretleyiniz.

Hiç
Katılmıyorum

Ek 1. Kolorta Hemşirelik Tutum Ölçeği

Hemşirelik yapmak bana gurur veriyor.
Hemşirelik mesleğinden hoşlanmıyorum.
Meslek seçme aşamasında olanlara hemşireliği tavsiye etmem.
Bu mesleğin hiçbir cazip yanının olduğunu düşünmüyorum.
Bu mesleğe tutkuyla bağlıyım.
Bütün zorluklarına rağmen hemşire olmayı tercih ederim.
Tekrar tercih etme şansım olsaydı hemşireliği seçmezdim.
Hemşirelik, ancak mecburiyetten yapılacak bir meslektir.
Hemşire olduğum/olacağım için övünüyorum.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Başka bir seçeneğim olsa hemşirelik yapmam.
Hemşireliğin bana göre bir meslek olmadığını düşünüyorum.
Hemşireliğin yaşam tarzıma uygun olduğunu düşünüyorum.
Hemşirelikte toplum tarafından saygı gördüğüme inanıyorum.
İnsanlara hemşire olduğumu söylemeye çekiniyorum.
Bu meslek tam idealimdeki meslektir.
Bence hemşirelik saygın bir meslektir.
Hayatta tercih edeceğim en son meslek hemşireliktir.
Bu mesleği seçmiş olmaktan pişmanlık duyuyorum.
Hemşirelik mesleğini seviyorum.
Hemşire olduğumu/olacağımı düşünmek beni mutsuz ediyor.
Hemşireliğin itibarımı artırdığına/ artıracağına inanıyorum.
İlgi alanıma giren bir meslek seçtiğime inanıyorum.
Hemşirelik yapmaktansa başka işlerde çalışmayı tercih ederim.
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ÖZET
Benzimidazol halkası taşıyan bileşiklerin antimikrobiyal, antiallerjik, antihelmentik,
antikanser aktivitelerinin yanında antioksidan özelliğe de sahip olduğu bilinmektedir.
Antioksidan maddeler ise vucutta oluşan serbest radikalleri gideren maddeler olarak
bilinmektedir. Glutatyon s-transferaz enzimi (GST) antioksidan özelliğyle bilinen çok
önemli bir aantioksidan enzimdir. Endojen veya eksojen kaynaklı vucutta oluşan
ksenobiyotiklerin vucuttan atılmasını sağlayarak kanserli doku oluşumunu önler. Klinik
açıdan üstlendiği bu görevi son derece önemlidir. Bu çalışmamızda bazı benzidazol
türevlerinin GST enzim aktivitesine olan inhibisyon etkileri in vitro şartlarda incelendi.
Çalışılan ilaçlar ise rikobendazol, tiabendazol, albendazol ve oxbendazol türevli ilaçlardır.
İnhibisyon çalışması olarak IC50 değerleri hesaplandı. Çalışma bulgularına baktığımızda
ilaçların enzimi mikromolar seviyede inhibe ettiği ve bu ilaçların GST enzimi için iyi birer
inhibitor olduğu sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Benzimidazol, Glutatyon s-transferaz, İnhibisyon

ABSTRACT
The compounds carrying the benzimidazole ring are known to have antioxidant,
antiallergic, antihelmentic, anticancer activities as well as antioxidant properties. Antioxidants
are known as substances that remove free radicals in the body. Glutathione s-transferase
enzyme (GST) is a very important anantioxidant enzyme known for its antioxidant properties.
It prevents the formation of cancerous tissues by removing the xenobiotics formed from the
endogenous or exogenous body. This task is of vital importance. In this study, the effects of
some benzidazole derivatives on GST enzyme activity were investigated in vitro. The drugs
studied are ricobendazole, thiabendazole, albendazole and oxbendazole. IC50 values were
calculated as inhibition studies. When we look at the study findings, it was concluded that the
drugs inhibited the enzyme at the micromolar level and these drugs are good inhibitors of
GST enzyme.
Keywords: Benzimidazole, Glutathione s-transferase, Inhibition
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GİRİŞ
Benzimidazol halka özelliği taşıyan bileşikler antioksidan, antialerjik, antimikrobiyal,
antikanser, antihelmentik etkileri vardır. Benzimidazol bileşiği taşıyan antelmentiklerin
bazıları şunlardır: Flubendazol, albendazol, siklobendazol, mebendazol, fenbendazol
kambedazol, parberıdazol, triklabendazol, rikobendazol ve oksfendazol (Yarsan ve ark.,1999).
Albendazole, benzimidazol türevi antelmintik bir ilaçtır. Kimyasal yapısı Methyl 5(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate olarak bilinir. Albendazolenin parazite olan etkisi
parazitin sindirim yapısında yer alan mikrotübülleri dejenere ederek besin ihtiyacı olan
glikozu almasını engellemektir. Engellenmiş olan glikoz depolanamayacaktır ve glikoz
tükenmesine neden olacaktır. Albendazolenin diğer bir etkisi glikolizde önemi olan malat
dehidrogenaz enzimini inhibe edici özelliği vardır. Gastrointestinal sistemde absorbe özelliği
fazladır. Kancalı kurt infeksiyonlarında, enterobiasis, trihuriasis, askariasislere çok etkili bir
antelmintiktir (Balcıoğlu ve ark., 2004). Thiabendazole, benzimidazol ilaç türevlerinden olan
antelmintik bir ilaçtır. Kimyasal yapısı 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole olarak bilinir. Sindirim
sisteminden emilebildiğinden dolayı oral yolla kullanılmaktadır. Paranteral yolla kullanımı
yoktur. Thiabendazole, etki mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen fumarat redüktaz
inhibisyonu sağlar (Grover ve ark., 2001; Girginkadeşler, 2003). Oksfendazole, benzimidazol
türevi antelmintik bir ilaçtır. Kimyasal yapısı Methyl 5-(phenylsulfinyl)-benzimidazol-2carbamate olarak bilinir. Oral yolla verilebilen bir ilaçtır. Sindirimi kolay ve hızlıdır. Midebarsakta bulunan antelmintiklere etkilidir (Kaya, 2007). Albendazol oksit yada aldendazol
sulfoksit olarak bilinen rikobendazol, benzimidazol türevi bir antelmintiktir. Kimyasal yapısı
Methyl
[5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate
olarak
bilinir.
Rikobendazol suda çok iyi çözülebilir. Genel özellikleri albendazole benzerlik gösterir.
Vücutta albendazol sülfon ve albendazol 2-aminosülfona metabole edilir (Kaya, 2007; LopezGarcıa ve ark., 1997).
Benzimidazollerin etki mekanizması net olarak bilinmemekle birlikte, parazit
hücresinde bulunan serbest beta tubulinlere bağlanarak parazit mikrotubul
polimerisazyonunun spesifik olarak inhibe edilmesiyle glukozun mikrotubullere geçişini
engellemektedir. Benzimidazoller, parazit beta tubulinleri memeli beta tubulinlerine kıyasla
dahada spesifik olarak bağlanırlar. Memelilerde glukoz alınımını inhibe etki edizi özelliğe
sahip değillerdir. (Roberson, 1988, Piscopo ve ark., 1997).
Glutatyon s-transferaz (GST) enzimi detoksifikasyon metabolik yolunda görev alan bir
antioksidan enzimdir. Canlı organizmalarda endojen veya eksojen kaynaklı ksenobiyotiklerin
polar bir molekül olan merkaptürik asitle idrar vasıtasıyla atılımından sorumludur. (Türkan ve
ark., 2018a; Türkan ve ark. 2018b) Bu işlemin gerçekleşmesi için substrat olarak glutatyon ve
1-kloro 2,4dinitro benzen molekülleri görev alır. (Türkan ve ark., 2018c; Türkan ve ark.,
2018d)
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Bu çalışmamızda antiparazit ilaç grubundan bazı ilaçların glutatyon s-transferaz enzim
aktivitesi üzerine inhibisyon etkileri in vitro şartlarda araştırıldı.
MATERYAL ve METOD
Kimyasallar:
Çalışma için kullanılan glutatyon S-transferaz enzimi, substrat olarak kullanılan GSH ve
CDNB ile potatasyum fosfat ile inhibitör olarak kullanılan benzimidazoller medikalden satın
alındı.
Glutatyon S-transferaz aktivitesi tayini
Glutatyon S-transferaz (GST) enzimi bir glutatyon molekülü ile bir aromatik elektrofilin
konjugasyonunu katalizler. En çok kullanılan aromatik elektrofil 1–kloro-2,4dinitrobenzen’dir. Bu substratın kullanılmasıyla oluşan dinitrobenzen S-glutatyon (DNB-SG)
ürünü 340 nm’de maksimum absorbans gösterir. Böylece bu dalga boyundaki absorbans
artışından yararlanılarak aktivite ölçümü yapılabilir. Biz de bu ölçüm metoduna göre
çalışmalarımızda aktivite ölçümünü gerçekleştirdik. (Türkan ve ark., 2018e)

İnhibisyon Çalışmaları
İnhibitör çalışmalarıyla ilgili farklı inhibitör konsantrasyonunda aktivite ölçümü
yapılarak inhibitör etkisi gösteren antiparazit ilaçlar belirlendi. Bu maddelerden inhibisyon
etkisi yüksek olanların %Aktivite-[I] grafikleri çizildi, eğri denkleminden IC50 değerleri
hesaplandı.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Birçok canlı türünde ve bitki dokularında farklı enzimlerin aktivitelerine bakılmış ve
bazı enzimler için de saflaştırma, karekterizasyon ve kinetik çalışmalar yapılmış ve elde
edilen sonuçlar literatürde rapor edilmiştir. Glutatyon-S-transferaz enzimi de üzerinde en çok
çalışma yapılan önemli enzimlerden bir tanesidir. Daha önce fenolik bileşiklerden Rozmarinik
Asit'in Glutatyon S-transferaz (GST) enzim aktivitesi üzerine inhibisyon etki gösterdiği ortaya
konmuştur (Gülçin ve ark., 2016a). Yine Gülçin ve ark. (2016) glutatyon-S-transferaz (GST)
enzim aktivitesi üzerine kafeik asit fenil ester (CAPE) molekülünün inhibisyon etki ortaya
koyduğunu rapor etmişlerdir (Gülçin ve ark., 2016b)
Hindi karaciğerinden GST enzimi afinite kromatografisi yöntemiyle saflaştırılmış ve
bazı metal iyonlarının enzim aktivitesi üzerine inhibisyon etkileri incelenmiştir. Enzimin
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molekül kütlesi SDS-PAGE ile 26 kDa, 24 kDa olarak belirlenmiş ve enzimin doğal halinin
molekül kütlesi sephadex G-100 jel filtrasyon kromatografisiyle yaklaşık 53 kDa olarak
bulunmuştur. Enzim için karakterizasyon çalışmaları da yapılmış ve sonuçlar rapor edilmiştir
(Akkemik ve ark., 2012). Gökkuşağı alabalık eritrositlerinden GST enziminin afinite
kromataografisi ile saflaştırılması, karakterizasyonu, bazı kinetik özelliklerinin belirlenmesi,
bazı metal iyonları ve antibiyotiklerin enzim aktivitesi üzerine etkileri çalışılmıştır. Yapılan
çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, detoksifikasyon sisteminde çok önemli rolü olan GST
enziminin, metal toksisitesi ile aktivitesinde azalma meydana geldiği görülmüştür. Tedavi
amaçlı kullanılan antibiyotiklerin düşük dozlarda bile enzimi inhibe etmelerine dair bulgulara
ulaşılmıştır (Çomaklı, 2011). Sığır eritrositlerinden GST enzimi saflaştırılarak karakterize
edilmiş ve bazı biyokimyasal özellikleri incelenmiştir. Yapılan çalışmada GST enzimin %97
verimle 6800 kat saflaştırılmıştır. Yapılan karakterizasyon çalışmalarında ise optimum
sıcaklık 20°C, optimum pH: 7, optimum iyonik şiddet 0,1 M, stabil pH: 6,5, CDNB için KM
ve Vmax değerleri sırasıyla 0,186 mM, 116 EU/ml; GSH için 0,423 mM, 192 EU/ml olarak
bulunmuştur. Enzimin molekül kütlesi ise 27 kDa olarak belirlenmiştir (Güvercin ve ark.,
2008). Türkan ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada sefalosporin grubundan bazı
antibiyotiklerin in vivo ve in vitro olarak GST ve AChE üzerine inhibisyon etkisini inceleyip
rapor etmişlerdir. Glutatyon-S-transferazlar olarak bilinen bu enzim ailesi genelde sitozolde
bulunan temel faz II detoksifikasyon enzimleridir (Türkan ve ark., 2018e) ve bu enzimler son
zamanlara kadar katalizledikleri reaksiyona göre adlandırılmıştır (Türkan ve ark., 2014).
Glutatyona elektrofilik substratların bağlanmasını katalizlemenin yanı sıra, bu enzimlerin aynı
aktivitesine de sahip olan GST enzimi hücre ölümlerine neden olan H2O2'ye karşı hücreleri
korurlar (Sheehan ve ark., 2001). Ksenobiyotiklerin çoğunluğu biyolojik olarak aktiftir ve
canlılarda fizyolojik aşamalarda değişimlere sebep olmaktadırlar. Bunların bir kısmı lipid
membranlarından geçebilen lipofilik bileşiklerdir ve canlılar ksenobiyotiklerin vücuttan daha
kolay uzaklaşmasını sağlamak için onları elektrofilik metabolitlerine dönüştürmektedirler.
Lipofilik bileşiklerin polar metabolitlerine dönüştürülmesi iki metabolik fazda
gerçekleşmektedir. Faz I reaksiyonlarında tanecik yükseltgenerek ya da indirgenerek (- OH ve
-COOH gibi) daha fonksiyonel gruplar oluşturulmaktadır. Ana tanecikten daha hidrofilik olan
bu metobolitler, Faz II tepkimelerinde GSH gibi endojen bir subsratla konjugasyonunu
sağlayan GST enzimi aracılığı ile vücuttan atılım ürünlerini oluşturmaktadırlar (Türkan ve
ark., 2018f). Yapılan çalışmalarda GST enzimi, memelilerde, böceklerde, balıklarda, kuşlarda,
annelid, mollusk ve birçok mikroorganizmada bulunmuştur. En sık rastlandığı dokular, başta
karaciğer olmak üzere, ince bağırsak, kalın bağırsak, böbrek, akciğer, meme, kas, dalak, testis
ve plasenta gibi birçok organın sitozolü ve membranında bulunduğu rapor edilmiştir (Habig
ve ark., 1974).
Metabolik yol yolağında son derece önemli olan GST enzim aktivitesine
benzimidazollerin etkisi incelendiğinde bu ilaçların inhibisyon etkilerinin literatüre paralel
olarak mikromolar seviyede olduğu görülmüştür. Sonuçlar tablo1 de gösterildi.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Benzimidaol halkası taşıyan ilaç gruplarından ricobendazole, thiabendazole, albendazole,
oxfendazole ilaçlarının GST enzim aktivite çalışmaları için IC50 değerlerine bakıldı. Bu şu anlama
gelmektedir, enzimin maksimum konsantrasyonunu yarıya indiren inhibitör yani ilaç konsantrasyonu
demektir. Sonuçlar değerlendirildiğinde bu ilaçların GST enzimi için iyi birer inhibitör olduğu,
mikromolar seviyede inhibisyon etkisi ortaya koyduğu görülmektedir. Ayrıca en iyi inhibisyon
gösteren ilaç olarak da rikobendazolun olduğu ve IC50 değerinin 53.31 µM olduğu bulunmuştur.
Ayrıvca rikobendazol inhibisyon eğrisi şekil 1 de verilmiştir. İlaçların metabolik enzimlere etkisine
bakıldığında gereksiz ilaç kullanımından kaçınılıp ve mümkün olduğu kadar düşük dozlarda ilaç
kullanımının gerektiğini önermekteyiz.
Table 1. Benzimidazollein IC50 değerleri ve inhibisyon tipleri

Compounds

IC50 (µM)

r2

Inhibition Types

Ricobendazole

53,31

0.9778

Competitive

Thiabendazole

69,3

0.9491

Non-competitive

Albendazole

63

0.9443

Competitive

Oxfendazole

57,75

0.9663

Competitive

60

100

100

Activity (%)

80
60
40
20
0
0

20

40

80

Concentration (µM)

Şekil 1. Rikobendazol için inhibisyon eğrisi

KAYNAKLAR
Akkemik, E., Taser, P., Bayindir, A., Budak, H., Ciftci M., (2012). Purification and
characterization of glutathione S-transferase from turkey liver and inhibition effects of some
metal ions on enzyme activity. Environmental Toxicology and pharmacology, 34, 888-894.
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1365

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Balcıoğlu C., Kurt Ö. ve Özbilgin A., (2004). Antiparaziter İlaçlar. Ankem Dergisi;
18(4) : 237-244.
Çomaklı, V., (2011). Glutatyon S-transferaz Enziminin Gökkuşağı Alabalık (
Oncorhynchus mykiss) Eritrositlerinden Saflaştırılması, Karekterizasyonu ve Bazı
Kimyasalların Etkilerinin Araştırılması. (Doktora Tezi) , Fen Bilimleri Enstitüsü , Erzurum.
Girginkadeşler N, (2003). Bağışıklık sağlam bireylerde protozoon enfeksiyonlarının
sağaltımındaki yenilikler, 13. Parazitoloji Kongresi, Bildiri Kitabı s.52- 7, Konya (2003).
Grover JK., Vats V., Uppal G. ve Yadav S., (2001). Antihelmintics,: a review, Trop
Gastroenterol, 22(4):180-9.
Gülçin, İ.Scozzafava, A., Supuran C.T., Koksal, Z.,Turkan, F., Çetinkaya, S., Bingöl,
Z., Huyut, Z., Alwasel, S. H.) 2016 a). "Rosmarinic acid inhibits some metabolic enzymes
including
glutathione
S-transferase,
lactoperoxidase,
acetylcholinesterase,
butyrylcholinesterase and carbonic anhydrase isoenzymes" Journal of Enzyme Inhibition and
Medicinal Chemistry, 31:6, 1698-1702.
Gülçin, İ.Scozzafava, A., Supuran C.T., Akıncıoğlu, H., Koksal, Z.,Turkan, F., Alwasel,
S. H. (2016 b). The effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on metabolic enzymes
including
acetylcholinesterase,
butyrylcholinesterase,
glutathione
S-transferase,
lactoperoxidase, and carbonic anhydrase isoenzymes I, II, IX, and XII. Journal of Enzyme
Inhibition and Medicinal Chemistry, 31:6, 1095-1101
Güvercin, S., Erat, M., Şakiroğlu, H., (2008). Determination of Some Kinetic and
Characteristic Properties of Glutathione S-transferase from Bovine Erythrocytes. Protein &
Peptide Letters, 15, 6-12.
Habig, W.H., Pabst, M.J., Jakoby, W.B., (1974). Glutathione S- transferases. The first
enzymmatic step in mercapturic acid formation. J Biol Chem, 246, 7130-7139.
Kaya S, (2007). Veteriner Farmakoloji Kitabı, Cilt 2, Baskı 4, Medisan.
Lopez-Garcıa M, Torrado-Duran S, Torrado-Duran J, Marinez –Fernandez AR, ve
Bolas-Fernandez, (1997). Albendazole versus Ricobendazole (Albendazole sulphoxide)
Against Enteral And Paranteral Stages of Trichinella Spiralis in Mice. International Journal
for Parasitology. 27:7:781-785.
Piscopo SE, Farin CE, Bai SA., (1997). Determination of concentration of albendazole
sulfoxide in plasma and uterine fluid of heifers. Am. J. Vet. Res. 58 (1): 62-65.
Roberson EL., (1988). Antinematodal drugs. In “Veterinary Pharmacology and
Therapeutics. 6th ed.; Ed. Nicolas H. Booth, Leslie E. McDonald”. Iowa State University
Pres. 887-895.
Sheehan, D., Meade, G., Foley, V.M. and Dowd, C.A., (2001). Structure, function and
evolution of glutathione transferases: implications for classification of nonmammalian
members of an ancient enzyme superfamily. Biochem J.,360,1-6.
Turkan F, Balcı N, Şakiroğlu H, (2014). Purification and characterization of glutathione
s- ransferase from laurel fruit (laurocerasus officinalis roem.) And inhibition the effects of
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1366

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

some pesticides on enzyme activity. Muş Alparslan University Journal of Science, 2(2):280288.
Turkan, F., Huyut, Z., Taslimi, P., Gulçin, İ., (2018a). The effects of some antibiotics
from cephalosporin groups on the acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase enzymes
activities in different tissues of rats. Archives of Physiology and Biochemistry,
https://doi.org/doi:10.1080/13813455.2018.1427766
5
Turkan, F., Huyut, Z., Taslimi, P., Gulçin, İ. (2018b). The in vivo effects of cefazolin,
cefuroxime, and cefoperazon on the carbonic anhydrase in different rat tissues. Journal of
Biochemical and Molecular Toxicology, 32(3), e22041.
5
Turkan, F., Huyut, Z., Demir, Y., Ertaş, F., Beydemir, S. (2018c). The effects of some
cephalosporins on acetylcholinesterase and glutathione S-transferase: an in vivo and in vitro
study. Archives of Physiology and Biochemistry, https://doi.org/doi:10.1080/
13813455.2018.1452037
Turkan, F., Huyut, Z., Taslimi, P., Huyut, M.T., Gulcin, İ. (2018d). Investigation of the
Effects of Cephalosporin Antibiotics on Glutathione S-transferase activity in Different
Tissues of Rats in Vivo Conditions in Order to Drug Development Research. Drug and
Chemical Toxicology, https://doi.org/10.1080/01480545.2018.14976444
Turkan, F., Huyut, Z., Atalar M.N. (2018e). The toxicological impact of some
avermectins on glutathione S-transferase enzyme. Journal of Biochemical and Molecular
Toxicology, DOI: 10.1002/jbt.22205
Turkan F, Atalar M.N. (2018f). The Effects of Amoxicillin and Vancomycin
Hydrochloride Hydrateon Glutathione S-Transferase Enzyme Activity: An in vitro study.
Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 8(2): 141-148.
Yarsan E, Tanyüksel M., Babür C ve Kutlu İ., (1999). Albendazol'un hümoral ve
hücresel immun yanıt üzerine etkilerinin değerlendirilmesi, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji
Dergisi 56:2, 67-74.

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1367

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

MUHAMMED ÂBİD EL-CÂBİRÎ’NİN BİLGİ SİSTEMİNDE İRFÂN VE BURHÂN
Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZDEMİR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, ilyasozdemir30@gmail.com
ÖZET
Faslı düşünür Muhammed Âbid el-Câbirî İslam düşüncesini üç kavram etrafında inceler:
Beyân, irfân ve burhân. Beyâna dayalı ilimler; açıklamayı esas alırlar ve nahiv, Kur’an
ilimleri, fıkıh ile kelam gibi ilimler bu sınıfa girerler. Câbirî’ye göre bu ilimler, bizzat İslam
kültürünün kendi ürünleri olmasına karşılık; Hermetizm kaynaklı irfânî gelenekler İslam
kültürüne sonradan katılmışlardır. Câbirî açısından irfâni bilgi türü, aklı ortadan kaldırmış
olması bakımından eleştirilmeyi hak eder. İslam düşüncesi içerisinde eklektik veya derlemeci
bilgi sistemlerinin oluşmasının en önemli nedeni bu irfânî geleneklerdir. Câbiri’ye göre “aklı
ortadan kaldıran” bu anlayış, İslam kültürünün gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.
Burhâna dayalı ilimler ise mantıksal akıl yürütmeye, kesin kanıtlamaya dayanan Aristotelesçi
anlayış ile bağlantılı ilimlerdir. Farabi, İbn Bacce ve İbn Rüşd gibi filozoflar, bu bilgi
sistemine mensupturlar. Câbirî’nin görüşüne göre, İbn Arabi ve hatta Gazâlî ve İbn Sîna
örneklerinin temsil ettiği irfânî anlayışların tam karşısında burhânî felsefe yer alır. Câbirî,
Yunan felsefesinde Aristoteles’in ve İslam dünyasında İbn Rüşd’ün temsil ettiği bilimsel ve
rasyonel anlayışa, onun deyişiyle asıllara dönülmesi gerektiğini düşünür. Câbirî irfânî anlayışı
eleştirir ve bilgi sistemini burhâna dayalı bir beyân bilgi sistemiyle sınırlamak ister. Mevcut
bildiride, Câbirî’inin irfân ve burhân bilgi türleri hakkındaki analizleri ele alınacak ve
ardından irfânî geleneklere yönelik yaklaşımı hakkında bazı değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Câbirî, burhân, irfân, felsefe, akıl
GİRİŞ
Câbirî, İslam düşüncesinin oluşumunu ve yapısını beyân, irfân ve burhân olmak üzere üç
kavram etrafında irdeler. Câbirî açısından bu üç bilgi sisteminin kritik edilmesi, irfânın
ortadan kaldırılması ve beyân ile burhân alanları arasında bir düzenlemeyle sonuçlanır. Ona
göre irfâni bilgi, aklı göz ardı eden “kayıtsız aklın” ürünüdür. İrfâni anlayış, uzlaşmacı ve
yanaşmacı karakteriyle hem beyân alanına (Gazali ve Kuşeyri’de olduğu gibi) hem de burhânî
bilgi alanına (İbn Sina’da olduğu gibi) zarar vermiştir. Câbirî, irfânî anlayışı terk edip beyâni
bilgi alanını burhân üzerine tesis etmek üzere ‘asıllara’ dönülmesi gerektiğini vurgular.
Burada asıllar ile kastedilen, burhânî bilgiyi temsilen Aristotelesçilik ve bu geleneğin İslam
dünyasındaki temsilcileri olarak dikkate alınan İbn Bacce ve İbn Rüşd gibi Endülüslü
filozofların düşünceleridir. Bu bildiride öncelikle Câbir’inin kapsamlı girişiminde burhânî
yöntemden hareketle irfânî bilgi türüne yönelik tutumu ele alınacaktır. En sonunda Câbirî’nin
irfân geleneğine yönelik yaklaşımı kritik edilerek, onun yeniden yapılandırma girişiminin
sunduğu imkân ve zaaflardan söz edilecektir.
İrfânî Bilgi
İrfân Batı dillerinden gnose demektir ve kelimenin aslı Yunanca’da gnosistir ve marifet
demektir (Câbirî, 1999: 331). Câbîrî tasavvufçuların irfânı, “kalbe keşif veya ilham şeklinde
atılan ve rasyonel bilgiden üstün bir bilgi türüne işaret etmek için” kullandıklarını
belirtmektedir. Buna göre tasavvufçular, duyu veya aklın dolayımıyla ulaşılan bilgi ile keşif
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ile meydana gelen bilgi arasında ayrım yaparlar (Câbirî, 1999: 330). Câbirî açısından
Hellenistik çağın hâkim bilgi sistemi irfândır. Çünkü bu dönem Yunan akılcılığına karşı geniş
bir tepkiyi temsil eder ve bunun sonucunda da “kayıtsız akıl” etkin hale gelmiştir (Câbirî,
1999: 330). Câbirî ortaçağ İslam kültüründe üç ana irfânî akım olduğunu belirtmekte ve
bunları inceleme konusu yapmaktadır: Ehli hal olan mutasavvıflar, akli tasavvuf ve Batınî
gelenek (Câbirî, 1999: 351). İslam dünyasındaki Gnostik unsurlar; İslam tasavvufçuları,
İmamiye Şiası ile İsmaili filozoflar, Batinî ve İşrakî filozoflar şeklinde tasnif edilmekte ve
tüm bu akımların kökeni Hermetik metinlere, daha özel olarak Hermes’in müşahedesine
bağlanır (Câbirî, 1999: 343-350; Corbin, 1994: 235-242). Bu müşahedede nur/Baba-Tanrı,
onun eseri olan mukaddes kelam/logos olarak Yaratıcı-Tanrı arasında ayrım yapılmakta ve
feleklerin oluşumundan yaratıcı-Tanrı sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca burada feleklerin dairevi
hareketleriyle ilgili olan yüksek tinsel âlem olarak semâvî âlem ile alçak maddi âlem olarak
duyusal âlem arasında bir ayrıma gidilmektedir. Böylece insanın düşüşü ve geri dönüşüne dair
bir anlatı, bu kozmolojik evren anlayışı çerçevesinde sunulmaktadır. İnsanın semâvî aleme ait
olan ruhu/nefsi ölümsüz, buna karşılık duyusal aleme bağlı olan duyusal doğası fâni olacaktır.
Böylece insanın kurtuluşu nefsini bilmesiyle başlatılacak ve burada kurtarıcı rolü irfâna
verilecektir (Câbirî, 1999: 342). Ruhun dünyaya düşüşü ve geri dönüşü meselesi, yani
kurtuluş meselesi Hıristiyanlık, Yeni Platonculuk ve Gnostisizmin ortak ilgi alanıdır. Bu
anlayışlarda kurtuluş teorisi, bu dünyadan el-etek çekmeye ve çileci bir yaşama
odaklanmaktadır (Hadot, 1995: 238-244).
Dolayısıyla Câbirî’nin bakış açısında irfân geleneği, kişiyi gerçeklik âleminden koparır ve
kayıtsız akıl âlemine yönlendirir (Câbirî, 1999: 338). Bu durumda irfâni düşünce geleneğinde
esas olarak semavî aleme, ebediyet alemine ait olan özün veya benliğin tekrar geri
kazanılması, bunun için kendini veya özünü arama çabası hedeflenmektedir. Bu ilk durumuna
dönmek için bedenden soyutlanmanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Çünkü Platoncu anlamda
bedenin hapishanesinden kurtulmak, kendisinden çıkılan hakikatin, ilahi ve ebedi özün
tanınması anlamına gelmektedir (Câbirî, 1999: 336). İrfâni anlayışta kişinin mutlak ve saf
anlamda ruha dönüşmesi, böylece cismani varlıklardan farklılaşması hedeflenir. Bu anlamda
irfâni tavırda duyusal dünyaya karşı belirli bir mesafe veya tavır söz konusu olmasına karşılık,
benliğin yüceltilmesi tarzında bir bireysellik veya öznelcilik ön plana çıkmaktadır (Câbirî,
1999: 335).
Yalnızca seçkinci bir zümreye ait olduğu düşünülen irfâni geleneğin mensupları, kendilerine
keşf olunan hakikatlerin sıradan insanlara açıklamamaları gerektiğini düşünürler. Çünkü
kendilerinin sahip olduğu bilginin yalnızca onlar tarafından anlaşılabilecek tarzda bir bilgi
türü olduğunu kabul ederler. Başka bir deyişle; zahirin bilgisi olan ilimden farklı olarak;
irfân, batının bilgisini temsil eder (Câbirî, 1999: 337). Câbirî’ye göre gnostik karaktere ve
Hermetik kökenlere sahip olan tüm söz konusu akımlar veya hareketler, kendilerini mevcut
bir dinin “batın”ı olarak takdim ederler (Câbirî, 1999: 332). Bu noktada sözgelimi Kur’an
ayetlerinin tefsiri ile tevili arasında bir ayrım yaparlar ve tevili batına bağlarlar. Câbirî’ye göre
buradaki tevil; lafzı başka bir bilgi alanına götürmeye dayanır (Câbirî, 1999: 356). Batınî
tevil, işaretlere dayanarak sözü zahirden batına aktarır. Buna göre irfân ehli, zahir bilgi ile
batın bilgi arasında mutlak bir ayrım temelinde Kur’an ayetlerini tevil etmeye girişirler.
Burada batın, Câbirî’nin ifade ettiği tarzda, Sûfilerin herhangi bir vasıta olmaksızın keşif ile
ulaştıkları ‘hakikat’ bilgisini ifade eder (Câbiri, 1999: 359). Hem Sünni tasavvuf hem de Şii
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irfân anlayışında hakikat olarak adlandırılan şey, batına dair bir bilgidir ve şeraitten üstün bir
derecede yer alır (Câbirî, 1999: 364).
Bununla birlikte belirli bir ‘karine’ ile sınırlı olmayan irfânî tevilde zahirden batına geçiş,
Câbirî’ye göre herhangi bir aracı veya köprü olmadan gerçekleşir. Oysa hem beyânî tevilde
hem de burhân alanında bilgiler arası geçiş, yalnızca bir aracıyla olur. Beyân ilimlerinde
sözgelimi fıkıhta ‘benzerlik’ illeti; kelamda ise “şahitten (burada mevcut olandan) hareketle
gaip (burada mevcut olmayana) olana varılması” delili gibi, son tahlilde bir karine aracılığıyla
bilgi elde edilir. Yine burhânî (kesin kanıtlamaya dayalı) ilimler, illet ve illette ortaklığa, yani
orta terim olan bir karineye dayanır (Aristoteles mantığı gibi). Buna karşılık irfânî tevilde,
anlaşıldığı gibi, herhangi bir koşul veya araç olmaksızın, bir dolayımdan geçmeksizin salt
müşahede veya keşif ile bir bilgi sağlama iddiası söz konusudur. Bir sözcüğe keyfi bir anlam
verilerek tevil edilmesinin kaynağı, Sufiler’e göre “kalbi bilgi”dir ve burada iş‘arî dil devreye
girmektedir. Buna göre fıkıhçı, anlamı sözcüklerden çıkartırken (yani istinbat yaparken); Sufi
sözcüğün batınından derin anlamı çıkardığını düşünür. Câbirî’ye göre fıkıhçının yöntemi
istidlal ve nazar olmasına karşılık; Sufinin yöntemi ilhamdır (Câbirî, 1999: 381). Salt
benzetmeye dayanan irfânî bilginin kıyası “benzer, benzeri hatırlatır” ilkesinde temellenir
(Câbirî, 1999: 392). Câbirî’ye göre bu ilke uyarınca, benzetmenin dayanağı, benzerlik
ilişkisinden çok, ilişkideki benzerliktir (Câbirî, 1999: 395). Başka bir ifadeyle; burada A’nın
B’ye oranı, C’nin D’ye oranı gibidir ve bu analoji böyle devam eder. Bu ilişkisel benzerliğin
sonucunda bütün varlıklar arasında benzerlik kurulabilir; insanın küçük evren olduğu,
Tanrı’nın insanı kendi suretinde yarattığı gibi benzerlik üzerine kurulu deyişler öne çıkar. Son
tahlilde benzerlik, insanın Tanrı ile birleşmesiyle sonuçlandırılır. Bu yolda aklın bir engel
olduğu, çünkü insanı Tanrı’yla birleşmekten alıkoyduğu düşünülür. İlişkideki benzerlik
aracılığıyla biri, diğeri için ayna haline gelir ve tam bu noktada akıl iki ayna arasında durduğu
ve bu birleşmeye engel olduğu için devre dışı bırakılır (Câbirî, 1999: 406).
Ayrıca Câbirî’ye göre, kayıtsız akıl ile tasvir edilen irfâni anlayış, tedvin ve tercüme asrıyla
birlikte Arap-İslam düşüncesine intikal etmiştir. Hermetik kökeninden dolayı irfâni anlayış,
Kuşeyri gibi kimi Sufi düşünürlerce İslam Arap kültürünün karakteristik özelliklerini yansıtan
beyâni anlayış ile uzlaştırılmaya, böylece Sünni dünya görüşü içerisinde meşru bir zemine
yerleştirmeye çalışılmıştır.
Câbirî İslam irfâncılığını, Hermetik irfâncılığa indirgemekte (Câbirî, 1999: 472) ve İslam’daki
irfânî ıstılahların Arapçaya ve İslam’a sonradan nakledildiğini ve onlara İslamî bir renk
verildiğini vurgulamaktadır. Ayrıca irfâncı anlayışın zamanla Ortaçağ İslam kültüründe bilgi
alanında irrasyonelliğin kökleşmesine yol açtığını düşünmektedir. (Câbirî, 1999: 474).
Bu noktada Câbirî akılcılıktan hareketle Sûfî deneyim hakkında şu sonuca varmaktadır: Akıl,
arifin akıl üstü bir bilgiye sahip olma iddiasını yargılar ve oradaki tüm esrar perdelerini
kaldırır. Yani akıl, keşfi yorumlayabilir veya yargılayabilir. Câbirî burada Aristoteles’i
yardıma çağırır: Aristoteles’e göre Pisagorcular şeylerin sebep ve illetlerini araştırmak yerine,
olgularla kendi özel görüşlerine veya inançlarına cevap verecek tarzda ilişki kuruyorlardı.
İrfânî düşüncenin, sözgelimi İhvan-ı Safa’nın temel kaynaklarından biri Pisagorcu felsefedir.
Bu açıdan akıl aracılığıyla irfan ehlinin bu girişimi yargılanabilir (Câbirî, 1999: 474). Câbirî,
irfâni keşfin aklın üstünde olma iddiasını mahkûm eder: Aslında keşif, aklın üstünde olmak
şöyle dursun, akli etkinliğin en alt derecesinde yer alır. Kontrolsüz bir zihni etkinliğin veya
hayalin bir etkinliğidir. Rüya gören bir bilincin verileridir. Kaynağı mitolojiler ve gizem ifade
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eden anonim bilgilerdir. Ârif bu bilgiler aracılığıyla kendine özgü bir hayal âlemi oluşturur.
Gerçek dünya bu hayalî dünyayı yalanladıkça, o, mitolojik âleme kaçar. Bu mitolojik âlem,
eski İran inançlarından ve Hermetik metinlerden akıp gelen felekler, ilahi-semavi akıllar,
semavi insan âlemi, düşüş ve kurtuluş efsanelerinden ibarettir. Ârif, zahirin ötesindeki batını
üretmek için o efsanelerden yararlanırlar.
Arifin kendi benliğinden hareketle hakikati tanımlama girişimi, evrene yönelik gizemli ve
sihirsel bakışa yol açar ve bu da evrenin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanır (Câbirî, 1999:
479). Câbirî’nin aktarımıyla; “arif, Tanrı ile birleşmek için kendini evrenin tarihinin dışına
konumlandırır. Kendisini ilahi bir varlık olarak kabul etmek için, kendisine ilahi bir kudret
verir (…) Bundan böyle kendini zamanla, mekânla veya evrenle sınırlandırmayacağını kabul
eder. Göz açıp kapatıncaya kadar bir yerden başka yere, bir zamandan başka zamana intikal
eder. Zamansal ve mekânsal mesafeleri tanımaz (…) Bu kuvvet, özleri de değiştirir; (…)
yağmur da yağdırabilir; sahibini su üzerinde yürütebilir, havada uçurabilir vs.” (Câbirî, 1999:
480).
Burhânî Bilgi ve Yeniden-Yapılandırma
Açık ve kesin delil demek olan burhân, mantıkta özel anlamıyla bir önermenin doğruluğunu
mantıki çıkarım yoluyla ortaya koyan bir akıl yürütme faaliyetidir (Câbirî, : 483). Câbiri’nin
aktarımıyla; “keşfi yöntem olarak alıp buradan Tanrı ile bir tür birleşmeyi hedefleyen irfâni
bilgiden farklı olarak; burhân duyular, deney ve akli muhakeme gibi yalnızca insan aklının
doğal bilgi kaynaklarına dayanıp evrenin bütününün ve parçalarının bilgisini elde etmeye
çalışır” (Câbirî, 1999: 484). Burhân ifade eden kıyaslarda; sonucun nedeni olan orta terimin
bilinmesi, neden (illet) ile sonuç (malul) arasındaki ilişkinin kurulması -kıyas- ve son olarak
sonucun zorunlu olması söz konusudur.
Burhâni anlayışın ortaçağ İslam dünyasındaki temsilcileri Yunan tarzı felsefe geleneğinin ve
daha özel olarak Aristoteles felsefesinin izleyicileri olan İslam filozoflarıdır. Bununla birlikte
Câbirî Aristotelesçi burhânî bilgiyi saf ve hakiki anlamda izleyenlerin Endülüslü filozoflar,
İbn Bacce, İbn Rüşd ve İbn Haldun olduğunu düşünmektedir. Çünkü doğu filozofları, bilhassa
İbn Sina, ona göre din ve felsefe arasındaki uzlaşım kaygısından dolayı Yeni-Platoncu
sudûr/taşma öğretisi ve Hermetik gelenekteki kimi unsurları sözgelimi semavi cisimlerin
ruhlarının etkinliği ve insanın semavi cisimlerin ruhlarına katılımı gibi fikirlere sahipti
(Câbiri, 2000: 117-135). Buna karşılık Farabi sudûrcu bir felsefe anlayışına sahip olsa da,
felsefe ve din arasındaki ilişkileri Aristotelesçi ve Platoncu felsefeden hareketle açıklamaya
çalışmıştı. Bu doğrultuda ideal devlet kuramı çerçevesinde dinde olan unsurların
felsefedekilerin fiili örnekleri olduğu, dolayısıyla felsefeye tabii olduğu düşüncesine varmıştır
(Câbirî, 1999: 530; Farabi, 1999: 91). Ayrıca Farabi burhân ve beyân arasındaki ilişkileri,
bunun için de mantık ve dil arasındaki ilişkileri düzenlemeye çalışmıştır. Mantığın konuları
lafızların işaret ettiği akledilirler ve akledilirlere işaret etmesi bakımından lafızlardır. Nahiv
ilmi belirli bir milletin lafızlarına ilişkin kanunları verirken; mantık ilmi bütün milletlerin
lafızlarına dair ortak kanunları ortaya koyar (Câbirî,1999: 532).
Câbirî’nin Doğu İslam felsefe geleneklerini, bilhassa İbn Sinacı “meşriki felsefeyi” burhâna
irfânı katmış olması bakımından eleştirmektedir. Farabi mutluluğu akli bilgiye bağlarken; İbn
Sina Hermetik düşünceyi izleyerek nefsin bedenden kurtulmasıyla elde edilen hazza bağlar
(Câbirî, 1999: 565).
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Câbirî açısından İbn Sina felsefesi, Hermetizmin üstün bir versiyonudur. Hermetizm ise
Yunan akılcılığına irrasyonel bir tepkidir. İbn Sina felsefesi Aristotelesçiliği, hermesçiliği,
kelam ve tasavvufu eklektik bir yapı içerisinde barındırmaktadır. İbn Sina kelam ve felsefeyi
ve felsefe ile tasavvufu birbirine karıştırarak derlemeci bir sistem inşa etmiştir. İrfâni anlayışı
aklileştirilmeye, burhân zemininde tesis edilmeye çalışılmıştır. Böylece burhân; beyân ve
irfânın hizmetine sokulmuştur.
Câbirî’ye göre İbn Sina sonrasında Ortaçağ İslam dünyasında Aristotelesçi mantığın gitgide
terk edilmesinin ve felce uğratılmasının arkasında, bu iç içe hale gelme durumu yatmaktadır.
İbn Arabi irfâncılığı ve Sühreverdi işrakçılığı ile Fahrettin Razi’nin kelamcılığı, burhâni
felsefenin yerine geçmiştir. Zaman içerisinde felsefi tasavvuflar ve felsefi kelamlar
oluşmuştur. Bu noktadan sonra disiplinler arasında çakışmalar, bakış açıların ve hedeflerin
çatışması öne çıkmıştır. Câbirî’nin bakış açısında doğuda her daim çeşitli uzlaştırmalar
yapılmıştır. Sözgelimi Haris el-Muhasibî, Kuşeyrî beyân ve irfân arasında; Kindi beyân ve
burhân arasında; İhvan-ı Safâ ve İsmaili filozoflar burhân ve irfân arasında bir tedahül
(girişiklik) veya uzlaştırma yapmaya çalışmışlardır. Bilgi sistemleri arasındaki bu krizi en
derinden yaşayan düşünürlerden biri olan Gazali, beyânı burhân yöntemine açmaya ve Sufi
irfânı da beyâna açmaya çalışmıştır. Böylece burhân diğer disiplinlerin kurbanı olmuştur.
Farabici-İbn Sinacı sudur merkezli hermetik içerikli felsefeleri saf anlamıyla burhânî bilgiden
uzaklaşmış ve Gazali’nin öldürücü darbesiyle doğu İslam dünyasında burhânî felsefe
zayıflamıştır (Câbirî, 1999: 607).
Câbirî açısından İslam düşüncesinin bir yeniden-yapılandırılmasının zarureti ortaya çıkmıştır
(Câbirî, 1999: 601). Câbirî yeniden yapılanma için, irfân geleneğinin, dahası beyân ile irfân
veya burhân ile irfân arasındaki ilişkileri yansıtan uzlaştırmacı tutumların tamamen göz ardı
edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bunların yerine ise beyânın burhâna dayalı olarak
yeniden kurulmasını hedefleyen bir program önerir (Câbirî, 1999: 636, 690). Bu önerisini
temellendirmek için Endülüslü düşünürlere döner. İlk olarak İbn Hazm beyân bilgi sisteminde
cevher-araz ilişkisini zorunluluk yerine imkân ile açıklayan kelamcı doğa anlayışını reddeder
ve Aristotelesçi doğa felsefesine döner. Yine bu bilgi sisteminde öne çıkan kıyas yerine delili
veya aklı öne sürer. İbn Bacce ve İbn Rüşd Sûfi irfân anlayışını eleştirmişler, doğu
felsefesindeki südûr teorisine mesafeli kalmışlar ve Aristoteles’in bilim anlayışına
dönmüşlerdir (Câbirî, 1999: 688). Şatibî fıkıhta belirli bir hüküm verirken ortak bir illete
dayanmak yerine daha kapsayıcı olması bakımından ilahi yasanın maksatları (makâsid)
görüşünü öne sürer. İbn Haldun bilimsel/burhânî temelde bir tarihçilik anlayışı geliştirmiştir.
Bu çizgideki Endülüs düşünürleri beyânı burhân üzerine tesis etmişlerdir (Câbirî, 1999: 635686).
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Câbirî’nin beyânı burhân üzerinde temellendirme girişimi son derece takdire şayandır. Bu
girişim, bilgiye ilişkin bir tavrı veya bir tutumu yansıtması bakımından saygıya değerdir.
Bununla birlikte şunu çok açık bir şekilde belirtmek gerekir: İrfân geleneğinin beyân ve
burhân bilgi sistemleriyle köklü tarihsel ilişkisini çok iyi bilen Câbirî’nin, irfânı tamamen göz
ardı etmiş olması pek makul görünmemektedir. İrfânî anlayışa yönelik olarak, sözgelimi
Hermetik kaynaklarla, Hellenistik geleneklerle sıkı ilişkisi olması bakımından onun farklı
yapıda bir bilgi türünü temsil ettiği şeklindeki değerlendirmesine katılabiliriz. Kaldı ki
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burhânî bilgi de Aristotelesçi –dolayısıyla Yunan- felsefe geleneği ile sıkı bir ilişki
içerisindedir. Ancak Câbirî’nin rasyonel bir tavır adına irfânî bilgi anlayışını tamamen göz
ardı etmesi kabul edilebilir değildir.
Her şeyden önce (1) ortaçağ İslam kültüründe, bu kadar kök salmış bir geleneği, edebiyattan
felsefeye kadar yayılmış bir tavrı, dinî sembolizmle ilişkisi olan bir geleneği devre dışı
bırakmak pek makul görünmemektedir. Öte yandan (2) irfânî anlayışın, rasyonel bilgiyi göz
önünde bulundurmaması, rasyonel bilginin veya aklın ortadan kalktığı anlamına gelmez. Aklı
dikkate almama tavrının kendisi bile son tahlilde akla başvurmayı gerektirir. (3) Yine irfânî
yöntem doğası ve mahiyeti itibariyle akıldan farklı olarak keşif, ilham ve müşahede gibi
yöntemlere dayanır. Dolayısıyla kendine özel kavramlara ve yönteme dayanan irfânî gelenek,
kendi standartları içerisinde değerlendirilmeli ve yargılanmalıdır. Câbirî’nin yaptığı gibi, ona
uymayan araçlarla irfânı yargılamak uygun görünmemektedir. Aksi takdirde rasyonel bir
tavırla irfânî gelenek yargılandığında, tüm bu girişim, indirgemeci nitelikte abartılı bir
akılcılığa (rasyonalizme) dönüşmez mi?
Önerimiz; bu bilgi sistemlerini birbirine dâhil etmeden her birini kendi yöntemleri ve
bağlamları içerisinde değerlendirmektir. Çünkü irfân ve burhân bilgi sistemlerinin yöntemi,
konusu ve amaçları birbirinden farklıdır. Ortaçağ İslam kültüründe disiplinleri uzlaştırma
kaygısından dolayı bilgi sistemleri arasında gerçekleştirilmek istenen iç içe hale getirme tavrı,
her bilgi sisteminin yöntemini, konusunu ve amaçlarını ayırt etmeye engel değildir.
Dolayısıyla bu şekilde bakıldığında, Câbirî’nin yapmaya çalıştığı tarzda irfânî geleneğin göz
ardı edilmesine gerek kalmayacak. Kuşkusuz Câbirî’nin anlama yöntemine ilişkin bu
eleştirimiz, Câbirî’nin burhân üzerine temellendirilmiş beyân projesinin değerini ve önemini
ortadan kaldırmaz. Fakat sadece demek istediğimiz böylesi bir projeye girişmenin irfânın
varlığını yadsımayı gerektirmediğidir.
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FARABİ’NİN YUNAN FELSEFE KAYNAKLARI İLE İLİŞKİSİ: ÖZGÜNLÜK
SORUNU
Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZDEMİR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ilyasozdemir30@gmail.com
ÖZET
İslam felsefesinin ilk sistematik filozofu Farabi, kendi felsefi görüşlerini ortaya koyarken
Platoncu, Aristotelesçi ve Yeni Platoncu kaynaklardan sık olarak yararlanır. Aristoteles’e mal
edilen fakat aslında onun olmadığı, fakat Yeni-Platoncu yazarlara ait olduğu sonradan
anlaşılan iki eser (1) Aristoteles’in teolojisi ve (2) Salt İyilik Üzerine adlı eserler, Farabi’nin
Yeni-Platoncu çizgiye yakınlaşmasını sağlar. İlk eser gerçekte Plotinos’un Enneadlar’ının
bazı kısımlarının bir şerhidir. İkincisi ise Yeni-Platoncu Proclos’un Teolojinin Unsurları
eseridir. Farabi teoloji, metafizik ve kozmoloji alanlarında Yeni-Platoncu felsefenin
etkisindeyken; mantık, fizik, ahlak ve siyaset alanlarında Platon ve Aristoteles felsefesinin
etkisindedir. Farabi’nin asıl amacı siyaset felsefesine geçiş yapmak olduğu halde, siyasetin
dayandırıldığı ilke metafizik olduğu için, başlangıçta Tanrı’nın mahiyeti, mufârık/ayrık akıllar
gibi konulara yer vermiştir. Ardından İskender Afrodisî gibi Aristotelesçi yorumcuları
izleyerek doğa ve insan ve ruh hakkında çeşitli açıklamalar sunmuştur. En sonunda teorik
felsefeye uygun bir ahlak ve siyaset anlayışı tartışmak üzere siyaset felsefesini ortaya koyar.
İslam felsefesi hakkında araştırma yapan kimi araştırmacılar, Farabi’yi Yunan felsefesinin
körü körüne bir izleyicisi olarak takdim etmektedirler. Oysa o, Yunan felsefi kaynaklarını
kendi özgün felsefi problemine uygulamak amacıyla, başka deyişle siyaset felsefesi
vasıtasıyla felsefe ve din arasında bir uyum sağlamak için kullanmaktadır. Bu doğrultuda
mevcut bildiride Farabi’nin özgün katkıları göz önünde bulundurularak Yunan felsefi
kaynaklarıyla ilişkisi irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Farabi, özgünlük, Yunan felsefesi, siyaset, mutluluk.
GİRİŞ
Kendilerine felâsife (İslam felsefecileri) denen bir grup düşünür, ortaçağ İslam dünyasında
miladi 9. yüzyıldan itibaren kadim Yunan felsefi-bilimsel mirasının çevirisiyle birlikte ortaya
çıkmışlardır. Bu insanlar kendilerine aktarıldığı biçimiyle Yunan filozoflarının yöntemlerini
kullanarak insan, evren, toplum ve Tanrı üzerinde bilgi değeri taşıyan bazı sonuçlara ulaşmak
istemişlerdir (Arslan, 2013: 2). Bu kimselerin yaptığı iş, Yunan tarzı felsefe hareketi olarak
isimlendirilmiştir. Yunan tarzı felsefe; insan, evren ve Tanrı hakkında birlikli ve bütünlüklü
bir kavrayışa ulaşmak isteyen ve bunlara dayanarak bir yaşama tarzı, bir ahlak ve siyaset
öneren bir felsefe hareketidir (Arslan, 2013: 22).
İslam felsefesi hakkında araştırma yapan araştırmacıların bir kısmı –De Boer, Arnaldez gibi-,
İslam felsefesinin düşünce tarihi içerisindeki görevinin, Yunan felsefesiyle geç dönem Latin
skolastisizmi arasında bir aracı olmaktan ibaret olduğunu, dolayısıyla bir yeniliğe veya bir
özgünlüğe sahip olmadığını öne sürerler (Gutas, 2004; 160). Özgünlük ya bir problemin ilk
defa ortaya konulması ya da bir problemin yeni bir bakış açısından ele alınması veyahut daha
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önceki felsefi görüşlerin farklı bir düzenlemeyle eklektik bir sistemde ortaya konulması
tarzında olabilir (Arslan, 2013: 50-51). Bu bildiride İslam felsefesinin en önemli
temsilcilerinden biri olan Ebu Nasr Farabi örneğinden hareketle, Ortaçağ İslam dünyasında
ortaya çıkan felsefe hareketinin evrensel felsefe tarihi içerisinde özgün bir yere sahip
olduğunu gösterilmek istenmektedir.
1.Farabi’nin Temel Sorunu
870 civarında Türkistan’ın Farab bölgesinde doğan Farabi, gençliğini ilim merkezlerinden
Bağdat’ta, Yuhanna İbn Haylan ve Ebu Bişr Metta İbn Yunus gibi Hıristiyan felsefecilerden
mantık ve felsefe bilgisi edinerek geçirmiş ve 950 yılında Şam’da ölümüne kadar felsefenin
çeşitli dallarında eserler ortaya koymuştur. Bu eserlerinden mantık ile ilgili olanları bir tarafa,
kendi felsefi problemlerini işlediği (Mutluluğun Elde Edilmesi, İdeal Devlet gibi) eserlerinde
onun temel sorununu anlamak mümkündür. Farabi’nin hedefi, evrene, doğaya ve insana
ilişkin akla dayalı bir açıklama sunan Yunan felsefe anlayışını, içinde yaşadığı ortaçağ İslam
dünyasının temel unsurlarıyla -İlahi Yasa ve peygamberlik gibi- uzlaştırmaktır, telif etmektir.
İslam, öte dünya olduğu kadar bu dünya hayatı hakkında unsurlar ihtiva eden bir dini yasa
olmasına karşılık; felsefe, insani bilgelik temelinde bir toplum inşa ederek nihayetinde insanı
mutlu kılmayı hedefler. İnsanın en yüksek amacı olan nihai mutluluğu elde etme noktasında
felsefe ve din karşı karşıya gelmekte ve Farabi açısından ilahi bilgelik ile insani bilgeliği,
felsefe ile dini telif etmek veya uzlaştırmak ancak siyaset felsefesi aracılığıyla mümkün hale
gelecektir.
2. Farabi’nin Yunan Kaynakları
2.1. Yeni-Platoncu Kaynaklar: Metafizik ve Kozmoloji
Farabi’nin ilk olarak felsefenin birliği ve ikinci olarak felsefe ve din arasında uyum olduğu
tezlerini ortaya koyduğu görülmektedir. Yalnızca ilk tezinden hareket edilirse onun özgün
olmadığı söylenebilir. Çünkü zaten Yeni-Platoncu felsefe geleneğinde Platon ve Aristoteles
arasında bir uzlaştırma çabası vardı ve bu uzlaştırma genellikle Platoncu felsefenin
unsurlarının öne çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Aynı şekilde Farabi İki bilgenin, Platon ve
Aristoteles’in Görüşlerini Uzlaştırması/Birleştirilmesi başlıklı bir inceleme kaleme almıştı
(Kaya, 2003: 151-180). Bu incelemesinde Aristoteles’i gittikçe Platon’a yaklaştırmaktadır. O
dönemde Yeni-Platoncu filozoflara (biri Plotinos’un Enneadları’nın dört, beş ve altıncı
bölümleri bir kısım ve diğer Proclus’un Teolojinin Unsurları) ait olan iki eser, yanlışlıkla
Aristoteles’e mal edilmişti. Ayrıca İslam felsefesi ortaya çıkıp geliştiğinde hâkim felsefi çizgi
Yeni-Platonculuk idi. Bu felsefi çizgi “bireylerin dinsel ilgi ve kaygılarına Yunan akılcılığının
talepleri içinde felsefi bir cevap” olarak ortaya çıkmıştı. Buna göre, Tanrısal bir kaynaktan,
Bir’den çıkmış, sonra madde dünyasına düşmüş olan insan, yeniden kendisinden çıktığı
ilkesine dönmeliydi (Arslan, 2013: 4).
Farabi felsefesinde, özellikle teoloji, kozmoloji ve metafizikte Yeni-Platoncu unsurlar
belirgindir. Onun İdeal Devlet ve Şehir Siyaseti eserleri, metafizik ile başlar ve oralarda YeniPlatoncu unsurlar baskındır. Plotinos’un Bir’in aşkınlığı hakkındaki görüşleri ve taşma/südûr
öğretisi gibi. Bir ya da İlk Neden, insan aklının tüm belirlemelerinin ötesinde, insan-biçimci
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nitelemelerden ve maddeden münezzeh bir varlıktır (Farabi, 1997: 45). Taşma ise; İlk
Neden’in ezeli-ebedi düşünme etkinliğinin bir sonucu olup, ne iradi bir kararla olmuştur ne de
zamansal bir sürece tabiidir (Farabi, 1997: 46-48). Farabi burada Batlamyus’un astronomi
kuramından da yararlanarak İlk Neden’den varlığın nasıl taştığını açıklayan akıllar kuramını
öne sürer (Farabi, 1997: 51-53) Mutlak olarak aşkın ve tinsel olan söz konusu “ayrık
akıllar”ın en sonuncu Faal Akıl olarak isimlendirilir. Farabi’ye göre bu akıl sayesinde,
başlangıçta bilkuvve olan insan aklı, bilfiil hale gelmekte ve Faal Akıl ile bir tür teması
mümkün olmaktadır.
2.2. Aristotelesçi ve Platoncu Kaynaklar:
2.2.1.Psikoloji
Farabi psikolojisinde yetiler hiyerarşisine ilişkin açıklamalarında Platoncu ve Aristotelesçi
unsurlardan yararlanır. Faal Akıl kavramı daha önceden Aristoteles’te geçmekteydi ve o,
edilgin akıldan ayırmak üzere onu etkin akıl olarak isimlendirmişti. Ancak Aristoteles, bu
aklın insan ile ilişkisini, insana sonradan katılıp katılmadığı hususunu belirsiz bırakmıştı.
Sonradan Aristoteles yorumcusu İskender Afrodisî bu aklın insan aklına sonradan katıldığını
ve buna binaen insanın ölümsüzleşebileceğini belirtmişti. Yorumcu Afrodisî’nin bu
açıklaması, Ortaçağ’ın dinsel gelenekleri için oldukça cazipti ve Farabi bu görüşü istekli bir
şekilde benimsemişti. Ancak Farabi esasında sadece Aristoteles yorumcusunu izlemekle
kalmaz, onu kendi felsefi problemine uygulamak ister. Bu doğrultuda o,kendi felsefi
problemini açıklamak üzere psikolojik yetilerden ikisini, tahayyül ve akıl yetilerini ve bu
yetiler vasıtasıyla Faal Akıl ile temas kuran peygamber ve filozofu öne çıkarır. Başlangıçta
bilkuvve olan insan aklı, kendi başına bilfiil hale gelemediği için, tözü her zaman bilfiil olan
ve tamamen gayri maddi bir akla; yani Faal Akıl’a ihtiyaç duyar. Kazanılmış akıl düzeyine
erişen insan aklı, saf akılsalları veya bilfiil akılsalları elde eder. Tahayyül yetisi sayesinde ise,
insan duyusalları birleştirdiği gibi, aynı zamanda bazen duyusalları bazen de akılsalları taklit
eder. Ancak akılsalları akılsallar olarak değil fakat duyusal temsillerle onları taklit eder.
Farabi’ye göre akıl aracılığıyla Faal Akıl ile temas kuran kimse, bilge insandır, filozoftur;
tahayyül yetisiyle temas kuransa bir peygamberdir (Farabi, 1997: 106-107).
Dolayısıyla İlk Neden’e ve ondan taşmış saf akılsallara benzemek, insani en yüksek amaçtır.
Farabi açısından insan ancak Faal Akıl ile bir tür yakınlaşma imkânını, teması elde edebilir.
Bu anlamda saf akılsallara dönüşme veya Tanrı’da yol olma tarzında mistik bir tavır onda
yoktur (Farabi, 1997: 101). Farabi insanın ay-üstü dünyasının tinsel düzenini taklitle, Tanrı’ya
benzer hale gelerek, son tahlilde aklını yetkinleştirerek Faal Akıl ile temasın imkânını öne
sürer.
Öte yandan insanların büyük çoğunluğu doğaları gereği akli yetkinliklerini sağlamaya
muktedir olamadıklarından, filozofun akli mutluluğuna nasıl ve hangi yolla eşlik edecekleri
sorunu ortaya çıkar. Farabi bu noktada salt bireyin kurtuluşuyla ilgilenen Yeni-Platoncu
felsefeden ayrılır ve Aristotelesçi etik ile Platoncu siyaset felsefesinden esinlenir.
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2.2.2. Ahlak ve Siyaset
Farabi’nin felsefe araştırması ahlak ve siyaset ile sona erer. O, İlk Neden ve onu takip eden
akılların düzenini taklit eden bir ideal/erdemli bir şehir tasarımı öne sürer (Farabi, 1997: 101).
Varlık düzenine göre kurulan şehre erdemli şehir denir. Metafizik, burada siyasete bir önhazırlık olarak dikkate alınmakta ve siyaset metafiziğe bağlanmaktadır.
Farabi’nin asıl özgün yanı, siyaset felsefesinde belirli bir yönelim içerisinde Platoncu ve
Aristotelesçi felsefesine yönelik ortaya koyduğu yaklaşımda yatar. Farabi açısından felsefe,
filozofun bireysel mutluluğuyla ilgilendiği kadar, insani bilgelik doğrultusunda toplumun
mutlu kılınmasıyla da ilgilenir. Öte yandan din de insanların dini yasa aracılığıyla hayatlarını
düzenleyen ve izlendiklerinde onlara mutluluğu vaat eden bir takım ilkeler veya yasalar
ortaya koyar. Bu noktada Farabi siyaset veya erdemli şehir teorisinde hem felsefeye hem de
dine yer verir. Ona göre felsefe ve din arasında konu ve amaç bakımından birlik varken,
sadece yöntem bakımından aralarında bir farklılık söz konusudur. Buna göre hem felsefe hem
dinin konusu hakikat/bilfiil akılsalların elde edilmesi; amaçları hakikat bilgisi aracılığıyla
insanların mutluluğu elde etmesidir. Buna karşılık felsefe hakikatin her ne ise o şekildeki
bilgisine, yani kavranılır bilgisine sahipken; din aynı hakikatin duyulur temsilî veya sembolik
ifadesi olarak ortaya çıkar (Farabi, 1999: 90-91). Bu şekilde kısaca açıkladığımız Farabi’nin
felsefe-din arasındaki uyum düşüncesi, onun siyaset felsefesinin özgün yanlarından biridir.
Öte yandan Farabi filozofun yönetim hususunda sahip olması gereken pratik erdemlerle ilgili
açıklamalar sunarken son derece özgündür. O, Mutluluğun Kazanılması eserinde, bir erdemler
tartışmasına girişmekte ve nihayetinde filozofun bireysel erdemlerini teşkil eden teorik/nazarî
erdemlerin yanı sıra, toplumu yönetmek için ihtiyaç duyduğu pratik erdemlere sahip olması
gerektiği sonucuna varmaktadır. Erdemlerin uygulanmasının zorunluluğu, siyaset ilmini öne
çıkarmaya yol açar. Çünkü erdemli şehrin düzeninin temsil eden siyaset, metafiziksel varlık
düzenine uygun bir toplum oluşturmayı hedefler. Siyaset yaşamının karakteristik erdemi,
‘fikri erdem’ veya pratik bilgeliktir. Yönetici-filozof, siyasal tecrübe için kaynak olan fikri
erdemler aracılığıyla siyasal yaşamın içeriğini, konularını ve amacını ortaya koyar (Mehdi,
2001: 86).
Farabi erdemli şehrinde, hakikati olduğu gibi tasavvur edebilen havas sınıfı ile hakikati
temsiller ve örnekler yoluyla tasavvur edebilen avam sınıfı arasında ayrım yapmaktadır.
Erdemli şehrin yönetici olan filozof, teorik erdemleri bu havas sınıfına öğretirken; buna gücü
yetmeyen çoğunluğu ahlak erdemleri ve pratik sanatlar vasıtasıyla hakikate uygun bir yaşam
sürme alışkanlığı kazandırmak üzere eğitir (Farabi, 1999: 79). Çoğunluğun bu eğitimi
sürecinde, onlara hakikatin misallerle tahayyül ettirilmesinde din oldukça yararlı, işlevsel ve
hatta kaçınılmaz bir yere sahiptir.
Farabi açısından tahayyül yetisinin duyusalları duyusallar olarak, akılsalları ise duyusal
temsilleriyle taklit etme gibi kapsamlı boyutta işlevleri olduğu düşünülürse, bu yeti
aracılığıyla peygamberin şehrin yönetiminde önemli bir yere sahip olacağı anlaşılır.
Peygamberin dışında erdemli şehrin yönetimi, hakikat bilgisine uygun temsiller veya imajlar
yaratabilen, toplumun yönetiminde hem pratik felsefenin araçlarından hem dinden etkin bir
şekilde yararlanabilen filozofların sorumluluğundadır. Filozofun yönetiminde hem teorik hem
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pratik nitelikteki erdemler bir araya gelirler. Filozofun özel erdemi teorik erdemler olsa da,
kendi mutluluğuna toplumu dâhil etmesi onun sorumluluğundadır (Mehdi, 2001: 86).
Toplumsal yaşama katılım, insani yetkinliğin vazgeçilmez koşuludur (Farabi, 1999: 64).
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Bu bildiride Farabi’nin Yunan kaynaklarından sık olarak yararlandığını, ama esasında kendi
felsefi problemine ışık tutacak şekilde onlardan yararlandığını göstermeye çalıştık. Farabi’nin
temel sorunu insani bilgeliği temsil eden felsefeyi, Ortaçağ İslam kültüründe uygun bir
zemine yerleştirmektir. O, dinden hareketle felsefeye yaklaşmaz; fakat tam tersine felsefenin
sağladığı imkânlarla, İslam toplumunda felsefeyi tesis etmeyi dener. Öncelikle metafizik ve
kozmolojide Yeni-Platoncu kaynaklardan esinlenerek İlk Neden ve O’ndan taşan zorunlu
varlık düzenini açıklamaya çalışır. Ardından Aristotelesçi ve Platoncu kaynakların yardımıyla
varlık düzeni ile toplumsal düzen, felsefe ile toplum arasındaki ilişkiyi tesis etmeye çalışır.
Böylece o, siyaset felsefesi altında hem felsefeyi hem dini bir araya getirmenin telif etmenin
uygun bir yolunu bulduğuna inanır. Bu açıdan Farabi’nin bu girişimi son derece samimi ve
özgün bir girişim olarak evrensel felsefe tarihi içerisindeki yerini bulmuştur.
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BUĞDAY EKİM ALANLARINDAKİ 10 ÖNEMLİ YABANCI OTUN GELİŞME
BİYOLOJİSİ
Ziraat Mühendisi Muhabbet ÜCRAK
Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, selenseda56@hotmail.com
Dr.Öğr. Üyesi Ramazan GÜRBÜZ
Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, r_grbz@yahoo.com
ÖZET
Bu çalışma buğday ekim alanlarında sorun teşkil eden 10 adet dar ve geniş yapraklı
yabancı ot türlerinin gelişme biyolojilerinin incelenmesi amacıyla 2018 yılında Iğdır İli
Yüzbaşılar Köyünde yürütülmüştür. Gelişme biyolojileri incelenen yabancı ot türleri
Convolvulus arvensis L., Cirsium arvense (L.)Scop., Sinapis arvensis L., Galium aparine L.,
Cerastium sp., Chenopodium album L., Myagrum perfoliatum L., Avena fatua L., Secale
cerale L., Polygonum aviculare L. olmuşlardır. Denemede kullanılan tohumlar bir önceki yıl
Iğdır ili Yüzbaşılar Köyündeki buğday ekim alanlarından toplanılmış olup ekim dönemine
kadar buzdolabında +4 derecede bekletilmiştir. İkinci yılın başında doğada bitkilerin çıkış
yapabileceği zamana yakın(İklim şartlarına bağlı olarak) bir tarihte uygun ebattaki saksılara
1:1:1 oranında kum: gübre : toprak karışımından oluşturulan materyal ile doldurulan saksılara
10 adet tohum ekilmiştir. Tohumlar saksılara ekim yapıldığı günden itibaren BBCH skalası
doğrultusunda gelişme biyolojileri takip edilmiştir. Her 7 günde bir bitkilerin boyları en uzun
dala göre ölçülerek kaydedilip fotoğraflanmış ve hangi gelişme döneminde oldukları BBCH
skalasına göre belirlenmiştir. Saksılara ekilen tohumlardan çıkış yapan bitkiler birbirleriyle
rekabet edecek büyüklüğe geldiğini düşündüğümüz dönemde ( 3-4 yapraklı ve 10 cm) her
saksıda bir bitki kalacak şekilde teklenmiştir. Bu işlem bitkinin vejetasyonu boyunca(tohum
ekiminden hasata kadar) takip edilmiştir. BBCH skalası 10 ana gelişme aşaması ile 10’a
kadarda ikincil gelişme aşaması olan bir sistemdir. Yaşam döngüsü tohumların
çimlenmesiyle( çok yıllık bitkilerde ise filizlenme) ile başlamakta, bunu kotiledon yaprakların
çıkışı, yaprak gelişimi, bitki büyümesi izlemekte, çiçeklenme ve hasat işlemiyle son
bulmaktadır. Çalışmamızda belirtilen yabancı otların gelişme aşamalarını tanımlamak için iki
basamaklı kodlu sistemden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda genişletilmiş
BBCH ölçeği kullanılarak yabancı otların gelişme aşamalarını tanımlayan fenelojik bir takvim
oluşturularak bu yabancı otlar için uygun mücadele zaman aralığı belirlenmiştir. Yabancı ot
mücadelesinde uygulanacak yöntemin belirlenmesinde en önemli kriter bitkinin tanınması ve
hangi gelişme döneminde olduğunun bilinmesi gerekmektedir. BBCH skalası doğru mücadele
zamanını kesin olarak verdiği için yabancı otlarla mücadele edeceğimiz zaman aralığının
bilinmesi gereksiz ve yanlış herbisit kullanımına engel olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gelişme biyolojisi, Yabancı ot, BBCH skalası.
10 IMPORTANT WEED DEVELOPMENTAL BIOLOGY IN WHEAT
FIELDS
ABSTRACT
This study was carried out in 2018 in Yuzbasilar village of Iğdır province, to determine
the developmental biology of 10 mono- and dicotyledonous problematic weed species in
wheat fields. Investigated weed species were Convolvulus arvensis L., Cirsium arvense (L.)
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Scop., Sinapis arvensis L., Galium aparine L., Cerastium sp., Chenopodium album L.,
Myagrum perfoliatum L. Secale cerale L., Polygonum aviculare L. for development of
biology. The seeds used in the experiment were collected from wheat plantation areas of the
same village in the previous year. At the beginning of the second year, 10 seeds were planted
in pots filled with material formed in 1: 1: 1 ratio sand: fertilizer: soil mixture to the
appropriate size pots at a time close to the time when the plants could exit (depending on the
climate conditions). From the day of sowing, seeds biology has been followed according to
BBCH scale. Every 7 days, the length of the plants were measured and photographed
according to the longest bough, and the period of development was determined by the BBCH
scale. When we think that the plants that grow out of the seeds planted in the pots are large
enough to compete with each other (3-4 leaves and 10 cm), each plant in the pots is singled
out to remain. This process was followed during the vegetation of the plant (from seed sowing
to harvest). The BBCH scale is a system, with 10 principal growth stages and up to 10
secondary ones. The life cycle begins with germination of seeds (sprouting perennial plants),
followed by the emergence of cotyledon leaves, leaf development, plant growth, and
flowering and harvesting. In our study, two-digit coded system was used to describe the
development stages of weeds. In accordance with the results obtained, a phenological
calendar was defined by using the extended BBCH scale, which defines the development
stages of weeds, and the appropriate time interval for these weeds was determined. The most
important criterion in determining the method to be applied to weed control is to recognize the
plant and to know which development period it is. The BBCH scale gives the management
time for the, knowing the time interval for weed control to avoid unnecessary and wrong use
of herbicides.
Key words: Developmental biology, weed, BBCH scale
GİRİŞ
Ülkemizde üretilen tahıllar içerisinde buğday en fazla üretime sahip olup, insan
beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Tahıl grubu ürünler ilk çağlardan beri insanlar
tarafından kültürü yapılarak yetiştirilen besin grubudur. Yabancı otlar, buğdayın besin
maddesine, su ve ışığına ortak olarak, gelişmesini engeller ve sonuçta verimini düşürürler.
Yabancı otların rekabet gücünün buğdaya göre daha yüksek olması nedeniyle, buğday
tarlalarında yabancı ot yoğunluğuna bağlı olarak büyük verim kayıpları oluşabilir hatta
yabancı otlarla aşırı bulaşık tarlalarda ürün almak mümkün olmayabilir. Yabancı otların direk
olarak verdikleri zarar dışında; tohumları ürüne karışarak kalitenin dolayısıyla buğdayın
tohumluk değerinin düşmesine, ürün içinde bulunan yabancı ot tohumları una karışarak unlu
mamüllerin renk, koku ve tadının bozulmasına ayrıca zehirlenmelere de neden olabilirler.
Bunların dışında yabancı otlar hasadı güçleştirir, birçok hastalık etmeni ve zararlı böceklere
konukçuluk yaparak onların tarladaki zararlarının artmasına neden olurlar( Bülbül, F., Aksoy,
E). Yabancı ot istilası, buğday verimindeki önemli sınırlayıcı faktörlerden biridir. Yabancı ot
mücadelesinde uygulanacak yöntemin belirlenmesinde en önemli kriter bitkinin tanınması ve
hangi gelişme döneminde olduğunun bilinmesidir. BBCH skalası bitkilerin fenolojik gelişme
aşamalarını tanımlayan 10 ana gelişme aşaması ile 10’a kadarda ikincil gelişme aşaması olan
iki veya üç basamaklı kodlu bir sistemdir. Genişletilmiş BBCH skalası, tüm mono ve
dikotiledon bitkilerin fenolojik açıdan benzer gelişme aşamalarının tekdüze bir şekilde
kodlanması için geliştirilmiş bir sistemdir.( Zadoks et al, 1974). Gereksiz ve yanlış herbisit
kullanımından kaçınmak için yabancı otun gelişme biyolojilerinin bilinmesinde fayda vardır.
Buğday ekim alanlarında sorun teşkil eden yabancı otların belirlenmesi ve zarar derecelerinin
tespit edilmesi amacıyla ülkemizde farklı bölgelerde birçok araştırıcı tarafından çalışmalar
yapılmıştır(Gürbüz ve ark. 2018; Ücrak ve Gürbüz., 2018; Pala ve Mennan, 2017; Gürsu ve
Kartal, 2015; Kartal ve Kara, 2015; Gökalp ve Üremiş, 2015; Arslan ve ark. 2014; Töre,
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2014; Sırma ve Kadıoğlu, 2010; Çoruh ve Bulut, 2008; Bükün, 2004; Boz,2003; Üstüner ve
Altın, 2003; Boz ve ark., 2000; Tursun, 2002; Kitiş ve Boz, 2003; Tepe,1998; Taştan ve Erciş,
1994; Boz ve ark., 1993; Uludağ ve Özer 1993 ). Bu çalışmalardan bazıları;
Gürbüz ve ark. (2018), Ağrı ili buğday ekim alanlarında segetal floranın belirlenmesine
yönelik yapmış oldukları çalışmada rastlama sıklığı en fazla olan ilk 10 türün sırasıyla;
yabani yulaf (Avena fatua L.), köy göçüren( Cirsium arvense(L.)Scop.), tarla sarmaşığı
(Convolvulus arvensis L.), yabani hardal (Sinapis arvensis L.), boz sarmaşık (Convolvulus
galaticus Roston. Ex Choisy), çavdar (Secale cereale L.), labada (Rumex crispus L.), delice
(Lolium perenne L.), Çobançantası (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) ve Bromus spp.
olduğunu tespit etmişlerdir.
Ücrak ve Gürbüz (2018), Iğdır ili buğday ekim alanlarında segetal floranın
belirlenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmada rastlama sıklığı en fazla olan ilk beş türün
sırasıyla; Convolvulus arvensis L., Cirsium arvense (L.)Scop., Sinapis arvensis L., Galium
sp., Cerastium sp. olduğunu belirlemişlerdir.
Töre (2014) Tokat İli genelinde Merkez ilçe dahil Artova, Almus, Erbaa, Niksar,
Turhal, Pazar, Zile olmak üzere toplamda 8 ilçe ve 150 adet buğday tarlasında survey
çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda en fazla Poaceae, Asteraceae ve Fabaceae
familyalarına ait türlere rastlandığını belirterek bu yabancı otlardan en fazla yaygınlık ve
yoğunluk gösteren türlerin Stelleriamedia L.,Capsella bursa-pastoris L., Polygonum
aviculare L., Galium aparine L., Veronica hederifolia L., Sinapis arvensis L., Avena spp.
olduğunu tespit etmişlerdir.
Arslan, Bilgili ve Altun (2014), Şanlıurfa ili buğday ekim alanlarındaki yabancı ot
türlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada rastlama sıklıklarına göre buğday
tarlalarında en önemli yabancı ot türlerinin sırasıyla Sinapis arvensis L., Lens culinaris
MEDİK., Convolvulus arvensis., Galium aparine., Vaccaria hispanica olduğunu tespit
etmişlerdir.
Tursun(2002), Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde buğday ekim alanlarında sorun olan
yabancı ot türlerinin belirlenmesi amacıyla yapmış oldukları çalışmada en önemli yabancı
otları sırasıyla Avena sp., Sinapis arvensis L., Setaria spp., Convolvulus arvensis L. Lolium
temulentum L., Vicia spp., Galium aparine L.,Agrostemma githago L., Papaver rhoeas L.,
Chrysanthemum segetum L., olduğunu tespit etmişlerdir.
Boz, Doğan ve Dura (2000), Denizli ili buğday ekim alanlarında sorun olan yabancı
otların yaygınlık ve yoğunluklarını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada en yüksek
rastlama sıklıklarına sahip yabancı ot türlerinin sırasıyla Polygonum aviculare
L.,Chenopodium album L.,Convolvulus arvensis L. olduğunu tespit etmişlerdir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Convolvulus arvensis L.,
Cirsium
arvense(L.)Scop.)., Sinapis arvensis L., Galium aparine L., Cerastium sp.,Chenopodium
album L., Myagrum perfoliatum L., Avena fatua L,, Secale cerale L., ve Polygonum
aviculare L. gibi türlerin buğday ekim alanlarının önemli yabancı ot sorunu haline geldiği
görülmektedir. Bu nedenlede yukarıda belirtilen 10 adet dar ve geniş yapraklı yabancı ot
türlerinin gelişme biyolojilerinin incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Yabancı otlar verim ve
kaliteyi düşürücü faktörler olduğu için bu yabancı otların mücadelesinde gereksiz ve yanlış
herbisit kullanımından kaçınmak amacıyla yabancı otların gelişme biyolojilerinin bilinmesi ve
mücadelede bundan yararlanma cihetine gidilmesinin yabancı ot kontrolünde büyük önem arz
edeceği düşünülmektedir. Yukarıda belirtilen 10 adet yabancı ot türünün gelişme biyolojileri
BBCH skalası doğrultusunda incelenip fotoğraflanarak yabancı otun hangi gelişme
döneminde olduğu kaydedilmiştir.
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MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışma buğday ekim alanlarında sorun teşkil eden 10 adet dar ve geniş yapraklı
yabancı ot türlerinin gelişme biyolojilerinin incelenmesi amacıyla 2018 yılında Iğdır Merkeze
bağlı Yüzbaşılar Köyünde çalışma yürütülmüştür. Denemede kullanılan tohumlar bir önceki
yıl Iğdır ili Yüzbaşılar Köyündeki buğday ekim alanlarından toplanılmış olup ekim dönemine
kadar buzdolabında +4 derecede bekletilmiştir. İkinci yılın başında doğada bitkilerin çıkış
yapabileceği zamana yakın(İklim şartlarına bağlı olarak) bir tarihte uygun ebattaki saksılara
1:1:1 oranında kum: gübre: toprak karışımından oluşturulan materyal ile doldurulan saksılara
10 adet tohum ekilmiştir. Saksılara ekilen tohumlardan çıkış yapan bitkiler birbirleriyle
rekabet edecek büyüklüğe geldiğini düşündüğümüz dönemde ( 3-4 yapraklı ve 10 cm) her
saksıda bir bitki kalacak şekilde teklenmiştir. Tohumlar saksılara ekim yapıldıktan sonra
kotiledon yaprakların çıkışından itibaren başlanarak BBCH skalası doğrultusunda gelişme
biyolojileri takip edilmiştir. Her 7 günde bir bitkilerin boyları en uzun dala göre ölçülerek
kaydedilmiş ve hangi gelişme döneminde oldukları BBCH skalasına göre belirlenmiştir. Bu
işlem bitkinin vejetasyonu boyunca (tohum ekiminden hasata kadar) takip edilmiştir.
Çalışmamızda belirtilen yabancı otların gelişme aşamalarını tanımlamak için iki basamaklı
kodlu sistemden faydalanılmıştır. BBCH sklası Çizelge 1 de verilmiştir.
Çizelge 1:BBCH skalası ve fenolojik gelişme dönemlerine ilişkin bilgiler
Fenolojik Gelişme Dönemleri ve BBCH-Yabancı Otların Teşhis Anahtarları
Kod

Bitki
Türü

Açıklama
Gelişme Dönemi 0: Tohum çimlenmesi

00
V
P
01
P, V
03
P, V
05
V
06
07

08
09

10

G
D, M
P, V
D
V
G
D, M
V
P
G, M
D
P

11
P

Kuru Tohum
Çoğalma materyallarinin dormansi dönemleri(yumru, rizom, soğan, stolon)
Kış dormansisi veya dormansi dönemi
Tohumun su almaya başlaması
Tomurcuklarin/gözlerin şişmeye başlaması
Tohumun su alması tamamlandı
Tomurcuklardaki şişmenin sonlanması
Radikulanın (kök) tohumdan çıkışı
Çoğalma materyallarinin kökleri oluşturması
Radikulanın uzaması, kılcal köklerin veya lateral köklerin oluşması
Karyopsisten koleoptilin çıkışı
Kotiledonlu hipokotiller veya sürgünlerin tohum kabuğundan çıkışı
Filizlenmenin başlangıcı veya gözlerin patlaması
Kotiledonlu hipokotiller veya sürgünlerin toprak yüzeyine çıkışı
Toprak üzerine çıkan filizlerin büyümesi
Çıkış: Coleoptilin toprak yüzeyine çıkışı
Çıkış: Coleoptilin toprak yüzeyine çıkışı (hypogeal çimlenenler hariç);
Çıkış: Filizler/Yaprakların toprak yüzeyine çıkışı
Tomurcuklar yeşil renkte görünüyor
Gelişme Dönemi 1: Yaprak Gelişimi (ana sürgün/filiz)
Koleoptilden ilk gerçek yaprakların çıkışı
Kotiledonlar tamamen açık
İlk Yaprak ayrılmış
İlk gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada helezoni yapraklar açılmış
İlk Yapraklar açılmış
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12
13
1.
19
21
G
22
G
23
G
2.
29
G
30
G
31
G
32
G
33
G
3.
39
G

40

V

41
42
43
45
47
49

G
V
G
G
G
V
G

51
G
55
G
59
G
60
61
63
65

2018

2 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada helezoni yapraklar açılmış
3 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada helezoni yapraklar açılmış
Dönem devam ediyor…
9 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada helezoni yapraklar açılmış
Gelişme Dönemi 2: Yan köklerin/kardeşlenmenin oluşumu
İlk yan sürgün görüldü
İlk kardeşlenme görüldü
2 yan sürgün görüldü
2 kardeşlenme görüldü
3 yan sürgün görüldü
3 kardeşlenme görüldü
Dönem devam ediyor…
9 yada daha fazla yan sürgün görüldü
3yada daha fazla kardeşlenme görüldü
Gelişme Dönemi 3: Sapın Uzaması /sürgün gelişimi (ana sürgün)
Sapın uzamaya başlaması
Sürgünlerin uzamaya başlaması
1 uzamış görülebilen internode(bir sapın iki boğumu arasındaki kısım)
1 Boğum noktası dönemi
2 uzamış görülebilen internode
2 Boğum noktası dönemi
3 uzamış görülebilen internode
3 Boğum noktası dönemi
Dönem devam ediyor…
9 yada daha fazla uzamış görülebilen internode
9 yada daha fazla boğum noktası dönemi
Gelişme Dönemi 4: Vejetatif Çoğalma / booting (Ana Sürgün)
Vejetatif çoğalma organlarının gelişmeye başlaması (rizomlar, stolonlar, yumrular, sürgünler,
soğanlar)
Bayrak yaprak kınının uzaması
İlk genç bitkilerin görülmesi
Bayrak yaprak kının yeni yeni şişmeye başlaması (orta-boot)
Bayrak yaprak kını şişmiş (geç-boot)
Bayrak yaprak kını açılmış
Daimi yeni genç bitkilerin gelişimi; vejetatif gelişme organlarının nihai büyüklüğüne ulaşması
İlk kılçıkların görülmesi
Gelişme Dönemi 5: Çiçeklenme (Ana Sürgün) / Başaklanma
Çiçekler veya çiçek sürgünleri görülmeye başlandı
Başaklanmanın başlangıcı
İlk özgün çiçeklerin görülmesi (hala kapalı)
Çiçeklenme durumunun yarısının çıkışı(başaklanmanın ortasında)
İlk çiçek taç yapraklarının görülmesi (taç yaprağı formunda)
Çiçeklenme tamamen çıktı (başaklanmanın sonu)
Gelişme Dönemi 6: Çiçeklenme (Ana Sürgün)
İlk çiçekler açıldı (tek tük)
Çiçeklenme başlangıcı: çiçeklerin % 10’u açıldı
Çiçeklerin % 30’u açıldı
Tam çiçeklenme: Çiçeklerin % 50’si açıldı, ilk taçyapraklar düşebilir
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69
71
G
79
81
89
97
P, V
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Çiçeklenme Tamamlandı: Taç yaprakların çoğu kurudu yada döküldü
Çiçeklenmenin sonu:meyveler görülmeye başlandı
Gelişme Dönemi 7 : Meyvelerin Gelişimi
Meyvelerin gelişmeye başlaması
Caryopsis (tek tohumlu açılmaz kuru meyve) sulu olgunlukta
Türlere ve lokasyonlara bağlı olarak neredeyse meyvelerin hepsi son büyüklüklerine ulaşmış.
Gelişme Dönemi 8 : Meyve Ve Tohumların Sararması Veya Olgunlaşması
Meyvelerin sararması veya renklenmesi
Tamamen olgunlaşma
Gelişme Dönemi 9: Kartlaşma, Dormansinin Başlaması
Yaprak dökümünün sonu, bitkilerin veya toprak üstü aksamların ölümü yada dormansisi
Bitkiler dinlenmede yada dormanside

D = Dikotiledon yabancı ot türleri
M = Monokotiledon yabancı ot türleri
G = Gramineae familyasına ait türler
P = Çok yıllık yabancı ot türleri
V = Vejetatif bitki kısımlarından veya diğer vejetatif bitki parçalarından çoğalma
BULGULAR ve TARTIŞMA
Gelişme biyolojileri incelen 10 adet yabancı ot türünün gelişme dönemleri BBCH
skalası dikkate alınarak kaydedilmiştir. Tohumlar saksılara ekim yapıldıktan sonra kotiledon
yaprakların çıkışından itibaren başlanarak BBCH skalası doğrultusunda gelişme biyolojileri
takip edilmiştir. Her 7 günde bir bitkilerin boyları en uzun dala göre ölçülerek kaydedilmiş ve
hangi gelişme döneminde oldukları BBCH skalasına göre belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda bu yabancı otlar için uygun mücadele zaman aralığı belirlenmiştir. Gelişme
biyolojileri incelen 10 adet dar ve geniş yapraklı yabancı ot türlerinin gelişme dönemleri ve
yabancı otun türüne ait bilgiler aşağıda verilmiştir.
Gelişme Biyolojileri İncelenen 10 Adet Dar ve Geniş Yapraklı Yabancı Ot
Türlerinin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Convolvulus arvensis L.’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait
Veriler
Familya Adı: Convolvulaceae
Yöresel Adı: Tarla sarmaşığı
Morfolojisi: Çok yıllık bir bitki olup, 20 – 100 cm arasında boylanabilmektedir. Gövde
üzerindeki yapraklar ok başlı veya tabanda zıpkınsı, bölmelidir. Dıştaki sepal yapraklar ters
yumurta biçimli, kör uçlu, veya belirsiz sivri uçludur. Taç yapraklar ise 15 – 25 mm
uzunluğundadır. Bitkinin sapı, tüysüz, yatık, sarılıcı ve altı köşelidir. Çok derinlere kadar kök
ve toprak altı gövdesi oluşturabilen bitkinin yaprakları çok farklı şekilde parçalı olup, dar –
geniş ok ucu şeklinde, 20 mm saplıdırlar. Taç yaprakları beyaz, pembe, mor veya sarı
renklidir. Bu çiçekler huni şeklinde yaprak koltuklarından çıkmışlardır. Bir bitki yaklaşık 500
adet tohum oluşturabilmketedir (Davis, 1978).
TARİH

BİTKİ
BOYU(CM)

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)

AÇIKLAMA

00
10

Kuru Tohum Dönemi
Kotiledonlar tamamen açık
2 gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış

1.Hafta
2.Hafta
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3.Hafta

16

4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta

21
23
26
69

2018

6 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada
helezoni yapraklar açılmış
İlk yan sürgün görüldü.
Üç yan sürgün görüldü.
Altı yan sürgün görüldü.
Çiçeklenmenin sonu: Meyveler görülmeye
başlandı.

6
20
45
55
65

Chenopodium album L. ’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Familya İsmi: Chenopodiaceae
Yöresel adı: Kaz ayağı
Morfolojisi: Bitki tek yıllık olup, sap önceleri üzerine un serpilmiş gibi tozlu, daha sonra
yeşil ancak köşeli, bol dallı, dalların üzeri yeşil bazen de kırmızımsı çizgili olup, bitki 2 m
kadar büyüyebilir. Ancak, uygun olmayan koşullarda boyu 10 cm civarında kalabilir.
Yapraklar uzun saplı, kenarları dalgalı, bazen de parçalı, 12-85 x 3-55 mm büyüklüğünde,
koyu yeşil renkte, oval yada mekik şeklindedir. Genellikle yapraklar eşit büyüklükte
değillerdir. Alt yapraklar genellikle oval, üst yapraklar daha dardır. Çiçekler küçük olup,
çiçek demetleri piramiti andırır, beyaz – yeşil renktedirler. Meyve ince bir kabuk ve çiçek
örtüsü ile tamamen kaplıdır. Tohum yuvarlak, siyah renkte ve 0.7-1.5 mm büyüklüğündedir.
Bir bitki yaklaşık 3000-20000 tohum oluşturabilir (Uygur ve ark., 1986).
TARİH

BİTKİ
BOYU(CM)

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)

AÇIKLAMA

00
10

Kuru Tohum Dönemi
Kotiledonlar tamamen açık
4 gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış
8 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada
helezoni yapraklar açılmış
9 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada
helezoni yapraklar açılmış
9 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada
helezoni yapraklar açılmış
İlk yan sürgün görüldü.
Dört yan sürgüngörüldü.
Yedi yan sürgüngörüldü
Yedi yan sürgüngörüldü
Sürgünlerin uzamaya başlması
Meyvelerin gelişmeye başlaması

1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9. Hafta
10.Hafta
11.Hafta

14
18
19
19
21
24
27
29
30
71

2
4
8
13
28
47
68
78
90
100

Sinapis arvensis L. ’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Familya İsmi: Brassicaceae
Türkçe İsmi: Yabani hardal
Morfolojisi: Bitki tek yıllık, 30-60 cm boylanabilmektedir. Sapın alt kısımları genellikle sert
tüylü, nadirende tüysüzdür. Sap bol dallıdır. Üst yapraklar parçasız ve sapsız, alt yapraklar
parçalı ve uca doğru gidildikçe yaprak parçaları büyür en büyüğü en uçta olup, boyu yaklaşık
20 cm’dir. Çiçekler kükürt sarısı renkte, çanak yapraklar sarkıktır. Meyve boğumlu olup
boğum araları yabani turp (Raphanus raphanistrum)’ tan daha kısadır, 25-40 x 2,5-3 mm
büyüklüğündedir. Meyve olgunlaştıkça ki bu aşağıdaki meyvelerde daha önce başlar,
November 6-7, 2018
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tohumlar meyve kabuğu nedeniyle sıçrayarak etrafa saçılırlar. Tohumlar yuvarkağımsı, parlak
siyahkehverenginde, 1-1,3 mm büyüklüğündedir (Uygur ve ark., 1986).
TARİH

BİTKİ
BOYU(CM)

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)

AÇIKLAMA

00
10

Kuru Tohum Dönemi
Kotiledonlar tamamen açık
2 gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış
3 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış
5 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış.
Gelişme dönemi:Çiçekler veya çiçek
sürgünleri görülmeye başlandı.
Çiçeklenme başlangıcı: çiçeklerin % 10’u
açıldı.
Çiçeklerin % 30’u açıldı
Çiçeklenmenin sonu: Meyveler görülmeye
başlandı.

1.Hafta
2.Hafta

12

3.Hafta

13

4.Hafta

15

5.Hafta

16/51

6.Hafta

61

7.Hafta
8.Hafta

63
69

2
4
7
13
40,5
54
80

Galium aparine L. ’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Familya Adı: Rubiaceae
Yöresel Adı: Yapışkan ot
Morfolojisi: Tek yıllık olup, boy 20- 120 cm’ye ulaşabilir. Sap dört köşeli ve üzeri sert tüylü
olup bunlar sayesinde tutunma (yapışma) özelliği vardır, diğer bitkilere tutunurlar, boğum
yerlerinde bu tüyler daha fazladır. Yapraklar mekik şeklinde olup 6 - 9 adeti sap etrafını
sarmış durumludur. Yapraklar yumuşak, genellikle koyu yeşil ve üst yüzeyleri aynı şekilde
tüylüdür, büyüklükleri 30-60 x 3-8 mm’dir. Çiçekler küçük, beyaz renkte, 2 mm
genişliğindedirler. Karışık şemsiye şeklinde demet oluştururlar. Tohumlar 4-6 mm
büyüklüğünde, yuvarlak ve üzeri tüylüdür. (Uygur ve ark., 1986).
TARİH

BİTKİ
BOYU(CM)

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)

AÇIKLAMA

00
10

Kuru Tohum Dönemi
Kotiledonlar tamamen açık
3 gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış
Üç yan sürgün görüldü.
Dokuz yan sürgün görüldü.
İlk çiçekler açıldı (tek tük)
Çiçeklenme başlangıcı: çiçeklerin % 10’u
açıldı
Çiçeklenmenin sonu: meyveler görülmeye
başlandı
Türlere ve lokasyonlara bağlı olarak
neredeyse meyvelerin hepsi son
büyüklüklerine ulaşmış.

1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta

13
23
29
60
61
69

8.Hafta
79

2
4,5
9
12,5
30
40,5
55

Myagrum perfoliatum L. ’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Familya Adı: Brassicaceae
Yöresel Adı: Gönül hardalı
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Morfolojisi: Bitki tek yıllık, boy 20-60 cm,kel; gövde dik, dallanmaz veya yukarısında
dallanır, çenekler büyük, dairemsi- eliptik , tabanı kısa daralır, tepe yuvarlak ve çok yüzlek
çentikli orta damar belirgin, kel sap belirgin;yapraklar deniz yeşili, tepe yuvarlak veya küt
daralır, orta damar beyaz rozetler uzun, ters lansetimsi, kenarı yan parçalı, parçalar küt ve
kenarı kertikli dişlenmiş, saplı, gövde yaprakları ters lansetimsi- dikdötgenimsi, tabanı
yuvarlak veya okumsu kulakçıklı, sapsız ve gövdeyi sarar kenarı düz veya kertikli dişlenmiş;
çiçekler açık sarı, küçük harnupçuk gövdeye yatık, armudumsu, 6-8 x 5mm, 3 gözlü, üst
gözler boş ve yalnızca alt göz 1 veya bazen 2 tohumlu , gaga ince ve konik, sap budumsu, 35x 2 mm, dik, Ege ve Doğu Karadeniz dışında Türkiye ;kumlu-tınlı-killi; ilkbaharda çimlenir
(Özgür, 2007).

TARİH

BİTKİ
BOYU(CM)

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)

AÇIKLAMA

00
10

Kuru Tohum Dönemi
Kotiledonlar tamamen açık
4 gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış
7 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada
helezoni yapraklar açılmış
İlk yan sürgün görüldü.
Çiçekler veya çiçek sürgünleri görülmeye
başlandı.
Tam çiçeklenme: Çiçeklerin % 50’si açıldı,
ilk taçyapraklar düşebilir.
Çiçeklenmenin sonu: meyveler görülmeye
başlandı.
Türlere ve lokasyonlara bağlı olarak
neredeyse meyvelerin hepsi son
büyüklüklerine ulaşmış.

1.Hafta
2 Hafta

14

3 Hafta

17

4.Hafta
5.Hafta

21
51

6.Hafta

65

7.Hafta

69

8.Hafta
79

2
4,5
10,5
27,5
50
65
65

Cirsium arvense (L.)Scop. ’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Familya Adı: Asteraceae
Yöresel Adı: Köygöçüren
Morfolojisi: Çok yıllık olup, 1,5 mye kadar ulaşabilir. Sap bol dallı, çok az tüylüdür.
Yaprakları ekotiplere bağlı olarak çok farklı olup, genellikle dalgalı, kenarları dikenli üst
kısım çıplak yada az tüylü, üst kısım çıplaktır. Çiçek erguvanı kırmızı renkte olup, çiçek
tablası 15-20 mm büyüklüğündedir. Bitki iki evcikli olup, dişi ve erkek çiçekler farklı
bitkilerdedir. Dişi çiçekler vanilya kokulu, erkekler kokusuzdur. Bitki derinlere kadar kök
oluşturur ve kökleriyle yayılarak bunlardan yeni bitki oluştururlar. Tohumlar zeytin yeşili
renkte, çıplak, pappus ipek gibi yumuşaktır (20-30 mm boyunda) (Uygur ve ark., 1986).
TARİH

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)

1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta

November 6-7, 2018

00
10
15
17
19
21

BİTKİ
BOYU(CM)

AÇIKLAMA
Kuru Tohum Dönemi
Kotiledonlar tamamen açık
5 gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış
7 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış
9 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış.
İlk yan sürgün görüldü.

Igdir/ TURKEY

5
7
12
17
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6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta

23
24
29

2018

Üç yan sürgün görüldü.
Dört yan sürgüngörüldü.
Dokuz yan sürgün görüldü.

24
35
40,5

Avena fatua L. ’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Familya Adı: Poaceae
Yöresel Adı: Yabani yulaf
Morfolojisi: Tek yıllık olup, boyu 130 cm’ye kadar ulaşabilir. Sap dik, uzun ve güçlü
yapılıdır. Yaprak ayasının alt ve üstü tüysüz, kenarları kirpik şeklinde tüylüdür, ancak bitki
yaşlandıkça dökülürler. Yaprak kını tüysüz, sapı iyice sarmıştır. Genç yapraklar sola doğru
kıvrımlı, yakacık 6 mm’ye kadar ulaşabilir, kulakçık yoktur. Başak bileşik başak şeklinde,
başakcıklar büyük olup, her başakcık 2 - 3 çiçek içerir. İç kavuzlar, ucu 2-4 çentikli olup
sarıdan kırmızımsı kahverengine kadar değişen renktedirler, 4 cm uzunluğunda kılçıklıdır.
Kılçığın alt kısmı kıvrımlı ve orta kısımdan eğiktir (Uygur ve ark., 1986).
TARİH

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)
00
10

1.Hafta
2. Hafta

13

3. Hafta

30
32
34

4.Hafta
5. Hafta
6. Hafta

39/41

7.Hafta

55

8. Hafta

71

BİTKİ
BOYU(CM)

AÇIKLAMA
Kuru Tohum Dönemi
Koleoptilden ilk gerçek yaprakların çıkışı
3 gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış
Sapın uzamaya başlaması
2 Boğum noktası dönemi
4 uzamış görülebilen internode
9 uzamış görülebilen internod / bayrak kınının
uzaması
Çiçeklenme durumunun yarısının çıkışı
(başaklanmanın ortasında)
Caryopsis( tek tohumlu açılmaz kuru meyve)
sulu olgunlukta

12
23
35
40,5
50
90
100

Polygonum aviculare L. ’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Familya Adı: Polygonaceae
Yöresel Adı: Çoban değneği
Morfolojisi: Tek yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi çok dallanmış yarı yatık veya dik
konumludur.b oyu bulunduğu kültüre göre değişmekle birlikte hububatta 60cm’ ye kadar
ulaşabilir. Yapraklar küçük ve elips bir yapıdadır.Yaprağın sapa bağlandığı yerde ince zarımsı
bir yapı vardır. Çiçekler kırmızı veya beyaz olup yaprak koltuklarında 2-3 adet açar.Mayıstan
aralık’a kadar çiçek açar. Tohumları yumurta şeklinde 3mm uzunluğunda koyu kahverengi ve
üç yüzlüdür. Bir bitki 1500-200 tohum verir. Toprak yüzeyine yakın olan tohumlar çimlenir.
Bu yabancı otun tohumları 60 yıl kadar canlılığını koruyabilir.( Özer ve ark).
TARİH

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)

AÇIKLAMA

BİTKİ
BOYU(CM)

00
10

Kuru Tohum Dönemi
Kotiledonlar tamamen açık
İlk gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış
4 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada helezoni
yapraklar açılmış

4

1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
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4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta

2018

İlk yan sürgün görüldü.
Dört yan sürgün görüldü.
Dokuz yan sürgün görüldü.
Çiçekler veya çiçek sürgünleri görülmeye
başlandı.

21
24
29
51

12
17
35
55

Secale cerale L. ’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Familya Adı: Poaceae
Yöresel Adı: Çavdar
Morfolojisi: Tek yıllık bir bitki olup, yaprakları sık, düz ve sivridir. Her başak çok sayıda iki
çiçekli uzun kılçıklı başakçıklardan oluşur. Taneler nispeten büyük, genellikle 1,27cm
civarında bir uzunluktadır (USDA, 2018).
TARİH

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)

AÇIKLAMA

00
10

Kuru Tohum Dönemi
Koleoptilden ilk gerçek yaprakların çıkışı
2 gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada
helezoni yapraklar açılmış
1 Uzamış görülebilen internode (bir sapın
iki boğumu arasında kalan kısım)
3 Uzamış görülebilen internode (bir sapın
iki boğumu arasında kalan kısım)
5 Uzamış görülebilen internode (bir sapın
iki boğumu arasında kalan kısım)
Bayrak yaprak kınının uzamaya başlaması
Bayrak yaprak kını açılmış
Başaklanmanınbaşlangıcı ve çiçekler
görüldü.

1.Hafta
2.Hafta

12

3.Hafta

31

4.Hafta

33

5.Hafta

35

6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta

41
47
51

BİTKİ
BOYU(CM)

14
20,5
22
26
43,5
60
90

Cerastium sp. ’nin Morfolojisi ve Fenolojik Gelişme Dönemlerine Ait Veriler
Familya Adı: Caryophyllaceae
Yöresel Adı: Tarla Boynuz otu
Morfolojisi: Yaprakları doğrusal, mızrak şeklinde veya dikdörtgen ve birkaç santimetre
uzunluğundadır. Çiçekleri her biri iki loblu beş beyaz taç yapraklarına sahiptir. Meyve,
ucunda on minik diş ile 1.5 santimetre uzunluğunda bir kapsüldür. Birkaç kahverengi tohum
içerir. Beş beyaz taç yaprakları, yuvarlak uçlu, 7.5 ile 9 milimetre uzunluğundadır. Merkezde
on sarı stamen bulunmaktadır.(Anonim,2018)
TARİH

GELİŞME DÖNEMİ(KOD)

1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
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00
10
12
13
21
22
25
29
60

AÇIKLAMA
Kuru Tohum Dönemi
Kotiledonlar tamamen açık
2 gerçek yaprak,yaprak çiftleri yada
helezoni yapraklar açılmış
3 gerçek yaprak, yaprak çiftleri yada
helezoni yapraklar açılmış
İlk yan sürgün görüldü.
İki yan sürgün görüldü.
Beş yan sürgün görüldü.
Dokuz yan sürgüngörüldü.
İlk çiçekler açıldı( tek, tük).

Igdir/ TURKEY

BİTKİ
BOYU(CM)

2
5
10
13
17
45
60
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9.Hafta

2018

Çiçeklenmenin sonu: Meyveler
görülmeye başlandı.

69

80

Martinelli ve Galasso (2010) Camelina sativa'nın Fenolojik Büyüme Aşamalarının
BBCH Skalasına Göre Belirlenmesi amcıyla yapmış oldukları çalışmada yabancı otun
gelişme aşamalarını BBCH skalasına göre iki ve üç basamaklı kodlu sistemi kullanarak en
temsili çizimlerle göstermişlerdir. Çalışmamızda belirtilen iki bamaklı kodlu sistemin
kullanılması ile benzerlik göstermektedir.
Archontoulis ve ark. (2009) Cynara cardunculus’un Fenolojik Büyüme Aşamalarının
BBCH Skalasına Göre Kodlanması amacıyla yapmış oldukları çalışmada bu yabancı otun
biyoyakıt üretimi için ürün olarak kullanılabilecek öneme haiz bir bitki olduğu için fenolojik
gelişme aşamalarını BBCH skalası ile ayrıntılı olarak tanımlamışlardır. Çalışmamızda
belirtilerin türlerinde fenolojik gelişme aşamaları fotoğraflarla ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Hess ve ark. (1997) Mono ve Dikotiledon Yabancı Ot Türlerinin Gelişme Aşamalarını
Tanımlamak İçin Genişletilmiş BBCH Skalasının Kullanımı amacıyla yapmış oldukları
çalışmada BBCH skalasının 10 ana gelişme aşaması ile 10 kadarda ikincil gelişme aşaması
olan bir kodlu sistem olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmamızda belirtilen BBCH skalası 10
ana gelişme aşaması ile 10 kadarda ikincil gelişme aşaması olan bir kodlu sistemdir ifadesi ile
benzerlik göstermektedir.
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ÖZET
Söğüt, genellikle nemli topraklarda yetişen, dere ve su kenarlarına dikilen bir orman ağacı
türüdür. Bazılarının esnek ve dayanıklı dalcıkları sepet yapımında kullanılır. Türlerin pek
çoğu aralarında melezleşir. Türkiye’de en fazla rastlanan Söğüt türü ak Söğüt’tür (salix alba).
Bu söğüt 25-30 m’ye ulaşabilen ve 100 yıl kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Söğütlüklerde ve
dere boylarında yetiştirilir. Aksöğütten başka şu türler bulunur: Yaygın bir süs ağacı olan ve
8-10 metreye ulaşan, sarkık dallı salkım söğüt (S. Babylonica ya da S. pendula); çoğunlukla
Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da görülen ve dalların esnekliğinden ötürü sepetçiliğe çok
elverişli olan sorgun ya da sepetçi söğüdü (S. viminalis)’dür. Bu çalışmanın amacı Van ilin de
yetişen söğüt ağacı talaşından yapılan biyokütle talaş kullanılarak çeşitli derişimlerde malahit
yeşili içeren atık suların arıtılmasıdır. Bu çalışmanın daha önce yapılan çalışmalardan farkı
Van ilinde yetişen söğüt ağacından alınan materyaller içermesi ve ilk defa kullanılmasıdır.
Yaptığımız literatür taramalarında ve araştırmalarda daha önce bu bölgeden alınan söğüt talaşı
ile malahit yeşili adsorpsiyonu yapılmamıştır. Bu nedenle kullanılan maddeler açısından
çalışmamız hem ilk defa yapılan bir çalışma, hem de atık suların ve sularda bulunan ağır
metal katyonlarının adsorbsiyonu açısından da orijinal bir çalışmadır. Örnekler alınıp veriler,
Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich (DBR) adsorpsiyon izotermlerine
uygulanmıştır. Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde hesaplanan izoterm verilerine bakıldığı
zaman, adsorpsiyonun Freundlich izotermine daha iyi uyduğu ve en iyi sonucun R 2 = 0,962
ile 298 K’de olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Söğüt talaşı, Malahit yeşili, Adsorpsiyon, Termodinamik, Temkin,
İzoterm
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ABSTRACT
Willow is a kind of forest tree that usually grows in moist soils and is planted on the edges of
streams and water. Some of the flexible and durable twigs are used for making baskets. Many
species are hybridized to each other. In Turkey, the most common type of white willow and
willow (Salix alba). This willow can reach up to 25-30 m and can live up to 100 years. It is
grown in willows and creek size. Other than the grass-roots, there are the following species: a
common ornamental tree and reaching 8-10 meters, with a pendent branched willow (S.
Babylonica or S. pendula); This is the query or carter's pitiful (S. viminalis), which is mostly
found in East and Northeast Anatolia and which is very suitable for basketry due to the
flexibility of the branches.
The aim of this study is to treat the wastewater containing malachite green in various
concentrations by using biomass wood shavings made from willow wood sawdust in Van
province. The difference of this study is that it includes materials from the willow tree grown
in Van province and used for the first time. In our literature surveys and researches, we have
not previously adsorbed malachite green with willow sawdust from this region. For this
reason, our study is an original study both for the first time and for the adsorption of heavy
metal cations in wastewater and water. Samples were taken and the data were applied to
Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich (DBR) adsorption isotherms.
When the isotherm data of the malachite green were examined, it was observed that the
adsorption was better than Freundlich isotherm and the best result was R2 = 0.962 and 298 K.
GİRİŞ
Söğüt Ağacı
Söğüt, genellikle nemli topraklarda biten, dere ve su kenarlarına dikilen bir orman ağacı
türüdür. Bazılarının esnek ve dayanıklı dalcıkları sepet yapımında kullanılır. Türlerin pek
çoğu aralarında melezleşir. Türkiye’de en fazla rastlanan Söğüt türü ak Söğüt’tür (salix alba).
Bu söğüt 25-30 m’ye ulaşabilen ve 100 yıl kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Söğütlüklerde ve
dere boylarında yetiştirilir. Aksöğütten başka şu türler bulunur: Yaygın bir süs ağacı olan ve
8-10 metreye ulaşan, sarkık dallı salkım söğüt (S. Babylonica ya da S. pendula); çoğunlukla
Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da görülen ve dalların esnekliğinden ötürü sepetçiliğe çok
elverişli olan sorgun ya da sepetçi söğüdü (S. viminalis) dür [1].
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Resim 1. Söğüt ağacı
Yeryüzünde 300’den fazla türü ve alttürü vardır. Ilıman ve soğuk bölgelerde rahatlıkla
yetişmektedir. Melez yapma yetenekleri fazla olan ağaç, ağaççık ya da çalılardır. Sulak
yerlerde ve derin topraklarda kolay yetişirler [1]. Genellikle yazın yeşil, nadiren her dem
yeşildirler. Dalların kesiti yuvarlak, yaprakları ince uzun mızrak biçiminde, dal üzerinde
sarmal veya karşılıklı dizilişlidir. Çiçekleri iki evcikli, çok çiçekli başak durumundadır.
Meyveleri iki kapaklı kapsül biçiminde, tohumları küçük kahverengi veya koyu yeşil
renklidir. Sürgün verme yetenekleri çoktur. Pamuksu tüylerle donanımlı tohumları kolayca
yayılır, bu nedenle öncü ağaçlardır. Gövde, tepe ve yaprak yapıları bakımından plastik
görünümlüdürler. Hızlı gelişirler. Söğütler tohum ve çelikle üretilir. Tohumlar, kapsüller
olgunlaşır olgunlaşmaz hemen toplanır ve ekilir. Çünkü tohumlar oda sıcaklığında
canlılıklarını ancak birkaç gün muhafaza edebilirler. En uygun şartlarda bile canlılıklarını 4 –
6 hafta koruyabilmektedirler. Tohumlarda dinlenme yoktur. Ekimden itibaren, tohumlar nemli
tutulursa bir gün içinde çimlenme başlar. Tohumla üretimin yanında en çok kullanılan yöntem
çelikle üretimdir. Çelikler kasım- mart arasında alınmalıdır. Çelik boyu 30 cm olarak alınır ve
açık araziye dikilerek kolayca köklenir [1].
Adsorpsiyon
Adsorpsiyon olayı ilk olarak 1793 yılında Scheele ve 1797 yılında A. Fontana tarafından
keşfedilmiştir. Adsorpsiyon üzerine ilk önemli araştırmayı 1814 yılında Saussure yapmıştır.,
Adsorpsiyon terimi ise 1881 yılında Kayser tarafından öne sürülmüştür. Atom ya da
moleküllerin bir katı yüzeyinde tutunmasına adsorpsiyon denir [2-4]. Yüzeye tutunmus olan
bu taneciklerin yüzeyden ayrılmasına desorpsiyon denir. Katıya adsorplayıcı adsorban denir.
Katı yüzeyinde tutunan maddelere ise adsorplanan denir [6-8]. Katı yüzeyindeki atomların
dengelenmemiş kuvvetleri, yüzeylerine değmekte olan gazlar ya da çözünen maddeleri katı
yüzeyine çekerler ve yüzey kuvvetleri dengelenmiş olur. Bu şekilde akışkan fazdaki
maddelerin katı yüzeyinde adsorpsiyonu gerçekleşmiş olur [16-18]. Bir katı yüzeyinde
adsorplanan madde gazlarda, sıvılarda veya sıvı fazlarda çözünmüş bir bileşen olabilir. [6-1118].
Bu çalışmanın amacı söğüt talaşı kullanılarak boyar madde içeren atık suların arıtılmasıdır.
Bu çalışmanın daha önce yapılan diğer çalışmalardan farkı Van ilinde yetişen söğüt ağacından
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elde edilen söğüt talaşının kullanılmasıdır. Yapılan literatür araştırmalarında daha önce bu
bölgeden alınan söğüt talaşı ile boyar madde adsorpsiyonunun bulunmamasıdır. Bu nedenle
kullanılan maddeler açısından bu çalışma hem ilk defa yapılan bir çalışma, hem de atık
sulardaki boyar madde adsorpsiyonu açısından orijinal bir çalışmadır.
MATERYAL VE METOT
Materyaller
Çalışmalar sırasında kullanılan malzemeler şunlardır;
1- Söğüt talaşı
2- Havan
3- 250 mesh elek
4- UV -VIS (SHIMADZU) spektrofotometre cihazı
5- Küvet
6- Beher
7- Pipet
8- Saf su
9- Cam pamuğu
10- Termometre
Yöntem
Van ilinde yetişen söğüt ağacından elde edilen söğüt talaşı saf suda yıkadıktan sonra 48 saat
açık havada bekletilerek kurutuldu. Daha sonra söğüt talaşı dövülerek çok ince taneli hale
getirildi. 250 mesh lik ince elekten geçirildi. Böylece söğüt talaşı adsorbantı hazırlandı. Daha
sonra 6 adet 600 mililitrelik beherler içerisine sırasıyla 500’er ml 40, 60, 80, 100, 120, 140
ppm’lik altı tane malahit yeşili çözeltileri hazırlandı. Hazırlanan çözeltileri sırası ile 25 0C, 35
0
C, 45 0C derece sıcaklıklarda ayrı ayrı her bir çözeltiye 1’er gram söğüt talaşı eklenerek
magnetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Değişik zaman aralıklarında, 5-10-20-30-40-50-60-70-8090-100-120-130-140-150-160-180-200-240. dakikalarda çözeltilerden 5 ml örnekler alınarak,
UV-VIS (SHIMADZU) spektrofotometre cihazında, 1 cm ışın yollu kristal cam küvetler
kullanılarak 617 nanometre dalga boyunda, adsorbansları ölçüldü. Bu adsorbansları ve
çözeltilerde kalan metilen mavisi derişimleri kayıt edildi.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Malahit Yeşili Söğüt Talaşı Adsorpsiyon İzoterm Çalışmaları
1. Temkin Adsorpsiyon İzoterm Modeli
Temkin izotermi, adsorpsiyon ısısı ve adsorpsiyon-adsorbad arasındaki etkileşimlerdir.
Aşağıdaki gibi yazılır [5].
RT
qe = b Ln(KTCe)
(1)
Temkin izoterminin doğrusal şekli;
qe= B1LnKT + B1LnCe

(2)

B1 = RT / b, t mutlak sıcaklık (K), R Evrensel gaz sabiti (J / mol K), kt denge bağıntısı sabiti
(L / mg) adsorpsiyon sıcaklığı ile ilgili ve bir sabittir. İzoterm sabitlerinde artış, adsorpsiyon
ısısı (B1 ) sıcaklık ile artar, böylece adsorpsiyonun endotermik olduğunu gösterir [17].
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Şekil 1 Malahit yeşilinin 298 K de elde edilen temkin izotermi
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Şekil 2 Malahit yeşilinin 308 K de elde edilen temkin izotermi
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Şekil 3 Malahit yeşilinin 318 K de elde edilen temkin izotermi
Dubin-Radushkevich (DBR) Adsorpsiyon İzoterm Modeli
Dubin-Radushkevich (DBR) adsorpsiyonun diğer izoterm denklemleri gibi düşünülür.
Adsorpsiyon eğrisinin karakteristiği, adsorbantın gözenekli olması ile ilgilidir. Bu izotermin
doğrusal formu aşağıdaki gibi gösterilebilir:
qe = q’m.exp(-K’Ɛ2)
(3)
şeklinde olup Ɛ; RTln (1+1/Ce) değerine karşılık gelen Polonyi potansiyelidir.
qe adsorplayıcının birim kütlesi başına adsorplanan miktar (mg/g), qm ise tek tabaka
kapasitesi (mg/g), Ce adsorplanan maddenin denge derişimi (mg/L), K adsorpsiyon enerjisine
ilişkin sabit (mol2/j2), R evrensel gaz sabiti (J/mol K) ve T ise mutlak sıcaklıktır. (K) [2].
K’ ortalama adsorpsiyon enerjisine ilişkin bir değerdir:
E = 1 / 2√K′

(4)

Ortalama adsorpsiyon enerjisi E, fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon hakkında bilgi verir.
[10-15].
DR denkleminin doğrusal şekli:
Lnqe=Lnq’m – K’ Ɛ2
(5)
'
Ln qe'nin değerleri, Ɛ değerlerine yanıt olarak grafiğe aktarılıp aktarılmadığı, eğim K ve
kayma değerleri Ln q'm ile doğru şekilde bulunur. [12].
2
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Şekil 4 Malahit yeşilinin 298 K ‘de elde edilen DBR izotermi
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Şekil 5 Malahit yeşilinin 308 K ‘de elde edilen DBR izotermi
4

LN qe 3,5

y = -2E-06x + 14,298
R² = 0,8929

3
2,5
2

LN qe

1,5

Линейная (LN qe)

1
0,5
0
6600000 6800000 7000000 7200000 7400000 7600000

Ɛ2
Şekil 6 Malahit yeşilinin 318 K ‘de elde edilen DBR izotermi
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Tablo 1 Söğüt talaşı üzerinde adsorbe edilen malahit yeşilinin Temkin ve DBR izotermleri
T (K) Temkin

Dubinin-Radushkevich

KT(L/mg) bT(J/mol)

K’(mol2/k)2 qm (mg/g)

R2

B

E(kJ/mol)

R2

298

0,6112

323,611

7,656

0,762

2x10-7

6,5x107

1581,13

0,906

308

0,6214 322,183

7,948

0,783

2x10-6

,45x107

353,55

0,904

318

0,6117 334,791

7,897

0,788

2x10-6

500

0,892

1,6x106

Freundlich İzoterm Modeli
Freundlich izoterm modeli adsorbanın heterojen yüzeyini açıklamada kullanılır [12].
Freundlich izoterm modelinin lineer şekli aşağıdaki gibidir [9].
1

logq e = logK F + n logCe

(6)

Burada KF, adsorplanan ile adsorban arasındaki ilişkinin gücünü gösterir. KF'nin yüksek
değerleri adsorban ile adsorplanan maddenin birbirlerine yakınlığının oldukça yüksek
olduğunun göstergesidir. qe, birim adsorban üzerine adsorplanan madde miktarı (mg/g), Ce,
adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan boyarmadde derişimi (mg/L) ve n, adsorpsiyon
yoğunluğunun bir ifadesidir. Genellikle n değerlerinin 1-10 arasında olması iyi bir
adsorpsiyon olduğunun bir göstergesidir. 1/n değeri, heterojenite faktörüdür ve 0-1 aralığında
değerler alır. n değerinin sıfıra yakın olması yüzeyin heterojenliliğinin fazla olduğunu gösterir.
logqe'nin, logCe'ye karşı değişiminin grafiğe dökülmesiyle KF ve n sabitleri bulunur. Grafikten
elde edilen doğrunun y eksenini kesim noktası log KF 'yi ve eğimi de 1/n'i vermektedir.
4
3,5

LN qe

y = 0,9381x - 0,3573
R² = 0,9623

3
2,5
2

LN qe

1,5

Линейная (LN qe)

1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

LN Ce
Şekil 7 Malahit yeşilinin 298 K ‘de elde edilen Freundlich izotermi
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4

LN qe 3,5

y = 0,8775x - 0,0641
R² = 0,9557

3
2,5
2

LN qe

1,5

Линейная (LN qe)

1
0,5
0
0

2

4

6

LN Ce
Şekil 8 Malahit yeşilinin 308 K ‘de elde edilen Freundlich izotermi

LN qe

y = 0,8011x + 0,2987
R² = 0,9617

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

LN qe

Линейная (LN qe)

0

2

4

6

LN Ce
Şekil 9 Malahit yeşilinin 318 K ‘de elde edilen Freundlich izotermi
Langmuir İzoterm Modeli
Langmuir izoterminde yüzeyde adsorplanan moleküllerin tek tabaka halinde tutunduğu ve
yüzeyin her tarafında örtünmenin olmadığı fakat yüzeyin her yerinde tutunma enerjisinin aynı
olduğu gibi kabullere dayanır. Langmuir izoterm modeli aşağıda verildiği gibi gösterilir.
qe =

qm KL C e

(7)

1+KL Ce

burada qm adsorbentin maksimum adsorplama kapasitesini (mg/g), KL Langmuir adsorpsiyon
sabiti ve Ce ise çözeltide adsorplanmadan kalan madde miktarını (mg/L) göstermektedir.
Denklemde gerekli düzeltmeler yapılırsa;
Ce
qe

=q

1
m KL

C

+ qe

(8)

m

bağıntısı elde edilir. Ce değerine karşılık Ce/qe değeri grafiğe geçirilirse eğim 1/qm değerini;
kayma ise 1/qmKL değerini verecektir [10]
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2,5

Ce/qe

2018

y = 0,0021x + 1,7104
R² = 0,0436

2
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Ce/qe

1

Линейная (Ce/qe)
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0
0

20

40

60

80

Ce ppm
Şekil 10 Malahit yeşilinin 298 K ‘de elde edilen Langmuir izotermi

Ce/qe

2,5

y = 0,0047x + 1,4761
R² = 0,187

2
1,5

Ce/qe

1

Линейная (Ce/qe)
0,5
0
0

20

40

60

80

Ce ppm
Şekil 11 Malahit yeşilinin 308 K ‘de elde edilen Langmuir izotermi

2

y = 0,0076x + 1,2202
R² = 0,4455

Ce/qe 1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Ce/qe
Линейная (Ce/qe)

0

20

40

60

80

Ce ppm
Şekil 12 Malahit yeşilinin 318 K ‘de elde edilen Langmuir izotermi
Tablo 2’de malahit yeşilinin söğüt talaşı adsorpsiyonunda hesaplanan Langmuir ve Freundlich
izoterm katsayıları verilmiştir.
Tablo 2 Malahit yeşilinin söğüt talaşı adsorpsiyonunda Langmuir ve Freundlich izoterm
katsayıları
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Langmuir

Freundlich

T (K)
b (L/mg)

2018

qm (mg/g)

R2

n

KF (mg/g)

R2

298

292,39

500

0,043

1,0660

0,6997

0,962

308

169,37

250

0,187

1,1402

0,9380

0,955

318

117,09

0,445

1,2484

1,3471

0,961

142,85

Söğüt Talaşı Malahit Yeşili Adsorpsiyonu Termodinamik Çalışmaları
Termodinamik parametreler, bir olayın yapılabilirliğini ve kendiliğinden olma eğilimini
yansıtır. Denge sabiti, adsorpsiyon entalpisi değişimine göre, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak
şu şekilde ifade edilebilir.[13-16].
(9)

dlnb
∆H
=
dT
RT 2

Burada; b Langmuir sabiti, ∆H adsorpsiyon entalpisi (J/mol), R evrensel gaz sabiti (J/molK)
dir. Bu eşitliğe göre; denge sabiti (b) üzerine sıcaklığın etkisi, ∆H’nın işareti ile
değerlendirilir. Böylece, ∆H pozitif işaretli olduğunda (endotermik adsorpsiyon), sıcaklıktaki
artış denge sabitinin artmasına neden olur. Tam tersine ∆H negatif işaretli olduğunda
(ekzotermik adsorpsiyon) sıcaklıktaki artış denge sabitinin azalmasına neden olur. Çözeltiden
adsorpsiyon
entalpisi,
aşağıdaki
denklemi
yardımıyla
hesaplanır:
Logb = LogA −

∆H
1
x
2,303R T

(10)

1/T değerleri logb değerlerine karşılık grafiğe geçirildiğinde, elde edilen doğrunun eğiminden,
belli bir sıcaklık için adsorpsiyon entalpisi (∆H) bulunur. Serbest enerji değişimi ∆G ve
denge sabiti b sıcaklıkla değiştiğine göre;
∆G = ∆H - T∆S
eşitliği elde edilir ve aşağıdaki şekilde de gösterilebilir.
∆G = -RTLnb

(11)
(12)

-RTLnb=∆H - T∆S

(13)

Şeklinde yazılabilir. Bu eşitliğin her iki tarafı –RT’ye bölündüğünde;
Lnb= -∆H/RT + ∆S/R

(14)

Şeklinde ifade edilen Van’t Hoff denklemi elde edilir. Eğer 1/T değerlerine karşılık lnb
değerleri grafiğe geçirilirse, elde edilen doğrunun eğiminden adsorpsiyon entalpisi ve kayma
değerinden adsorpsiyon entropisi bulunur [18].
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Tablo 3 Malahit Yeşili söğüt talaşı adsorpsiyonunda hesaplanan termodinamik veriler
(140 mg/L)
T(K)
KC
∆G, kJ/mol
∆H, kJ/mol
∆S, kJmol-1K-1
298
0,5708
83,7775
308
-0,5216
85,1576
42,3764
-0,1389
318
-0,4931
86,5466
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde adsorpsiyonu çalışmasında dört farklı izoterm
denklemi kullanılarak hesaplanan izoterm verilerine bakıldığı zaman, adsorpsiyonun
Freundlich izotermine daha iyi uyduğu ve en iyi sonucun R2 = 0,962 ile 298 K’de olduğu
görülmüştür. Ayrıca termodinamik verilere bakıldığında ∆H entalpi değerinin 42,3764 kJ/mol
pozitif çıkması adsorpsiyonun endotermik olduğunu, ∆S değerinin negatif -0,1389 kJ/mol.K
çıkması çözelti de bulunan taneciklerin entropisinin azaldığını ∆G değerlerinin 25 0C, 35 0C
ve 45 0C de negatif değerler çıkması (83,7775 kJ/mol, 85,1576 kJ/mol, 86,5466 kJ/mol)
adsorpsiyonun istemsiz olduğunu ve sıcaklık arttıkça malahit yeşilinin , söğüt talaşı
üzerindeki adsorpsiyonunun azaldığını göstermektedir.
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ÖZET
Söğüt ağacı genel olarak, her mevsim yapraklarını döken, nadiren de her mevsim yeşil
kalmayı başarabilen, söğütgiller den gelen bir ağaç türüdür. Söğüt ağacının yaprakları kısa ve
parçalı yapıya sahiptir. Yaprakları başak şeklinde duruşa sahiptir. Tohumlanma konusunda
sorun yaşamadıklarından, hızlı şekilde çimlenebilirler. Söğüt ağacı, su kenarlarında uzun
boylu ya da bodur şekilde yetişebilir. Ağaç, kapsül şeklinde meyvelere sahiptir. Bu meyveler,
ev ilaçlarında kullanılmaktadır. Söğüt ağacının sağlık açısından da birçok faydası
bulunmaktadır. Ateş düşürücü özelliği, kanı durdurma, ishali kesme, sinirleri yatıştırma ve
uykusuzluk sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir. Bu çalışmanın daha önce yapılan
çalışmalardan farkı, Van ilinde yetişen, söğüt ağacından alınan materyaller içermesi ve
kullanılmasıdır. Malahit yeşili boyamada kullanılan zehirli bir kimyasal maddedir.Bu bileşik
suda çözündüğü zaman özellikle deniz canlıları için,parazit önleyen,mantar ve bakteriyel
enfeksiyonları önleyen, antiseptik özellikler gösteren bir maddedir. Söğüt talaşı ve malahit
yeşili boyası içeren altı farklı derişimlerde örnekler alınıp, veriler birinci derece ve ikinci
derece kinetik modeline uygulanmış, 120 ppm malahit yeşili derişiminde 298 K’de R2=0,974
308 K ‘de R2=0,996 ve 318 K’de R2=0,983 değerleri bulunmuştur. Sonuçta verilerin ikinci
derece kinetik modeline uygun olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Söğüt talaşı, Malahit yeşili , Adsorpsiyon, Kinetik.
ABSTRACT
Willow tree is a kind of tree that comes from the willows, which can shed its leaves in every
season and rarely stay green in all seasons. The leaves of the willow tree are short and
fragmented. The leaves have a spike-like posture. They do not have problems with seeding, so
they can germinate quickly. The willow tree can grow tall or stunted by the water. The tree
has fruits in capsule form. These fruits are used in home remedies. Willow tree has many
benefits in terms of health. It is known that it is good for antipyretic, blood stopping, diarrhea,
sedation and insomnia problems. This study differs from previous studies and includes the
materials taken from willow tree in Van province. Malachite is a poisonous chemical used in
green coloring. This compound is a substance which, when dissolved in water, prevents the
parasites and prevents fungal and bacterial infections. Samples was taken in six different
concentrations including willow sawdust and malachite green dye and the data were applied
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to first order and second order kinetic model. values were found. As a result, the data were
observed to be suitable for the second order kinetic model.
Key Words: Willow shavings, Malachite green, Adsorption, Kinetic.

GİRİŞ:
Söğüt Ağacı
Yurdumuzda özellikle çay ve dere kenarlarında doğal olarak yaşar. Kuzey yarım kürede geniş
bir yayılım gösterir. Yazın yeşil, 20 – 30 metre boylanabilmektedir. Düzgün bir gövdeye
sahiptir. Kabuk boz renkli ve uzunlamasına yarıklıdır. Dalları sarımtırak, sürgün ucu aşağıya
sarkıktır. Yaprakları 6 – 10 cm uzunlukta, dar ve uzun mızrak biçiminde, kısa saplı, kenarları
ince dişlidir. Erkek ve dişi çiçekler başak biçimindedir. Nisan – mayıs arasında çiçeklenir.
.[1].
Malahit Yeşili
Malahit yeşili (veya anilin yeşili, elmas yeşili B, Victoria yeşili B) boyamada
kullanılan zehirli bir kimyasal maddedir. Suda çözündüğü zaman, deniz canlıları
için antiseptik, parazit önleyici, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlarını önleyici özellik gösterir.
Bakteriyolojide boyar madde olarak kullanılır. Malahit yeşili, malahit minerali içermez. İsmi
sadece renk benzerliğinden gelir. [2].
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyaller
Çalışmamızı hazırlarken kullandığımız malzemeler şunlardır.
1- Söğüt talaşı
2- Havan
3- 250 mesh elek
4- UltraViyole -VIS mini 1240 SHIMADZU marka Spektrometre cihazı
5- Küvet
6- Beher
7- 10 ml pipet
8- Saf su
9- Cam pamuğu
10- Termometre
YÖNTEM:
Van ilinde yetişen söğüt ağacından 5 kilogram materyal toplandı. Araştırma laboratuvarında
söğüt ağacı odunları kırıldı. . Talaş haline getirildi. Daha sonra saf suda yıkadıktan sonra 48
saat açık havada bırakarak kurutuldu. Daha sonra söğüt talaşları dövülerek çok ince taneli
hale getirildi. 250 mesh lik ince elekten geçirildi. Böylece söğüt talaşı adsorbantı hazırlandı.
Daha sonra 6 adet 600 mililitrelik beherler içerisine sırasıyla 500’er mililitre 40 ppm, 60 ppm,
80 ppm, 100 ppm, 120 ppm, 140 ppm lik altı tane malahit yeşili çözeltileri hazırlandı.
Hazırlanan çözeltileri sırası ile 25 0C, 35 0C, 45 0C derece sıcaklıklarda ayrı ayrı her bir
çözeltiye 1’er gram söğüt talaşı eklenerek magnetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Değişik zaman
aralıklarında,
5-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180-200-240.
dakikalarda çözeltilerden 5 ml örnekler alınarak , UltraViyole -VIS mini 1240 SHIMADZU
marka Spektrometre cihazında, 1 cm ışın yollu kristal cam küvetler kullanılarak 617
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nanometre dalga boyunda, adsorbansları ölçüldü. Bu adsorbansları ve çözeltilerde kalan
metilen mavisi derişimleri kayıt edildi.
BULGULAR
Malahit yeşilinin ,söğüt talaşı üzerinde kinetik çalışmaları;

Bir olayın mekanizmasının aydınlatılması ve buna bağlı olarak tasarımı yapılacak süreçler
için deneysel verilerin yorumlanması oldukça önemlidir.
Pseudo (First Order) Birinci Derece Kinetik Denklemi
Bu denklem Lagergren denklemi olarak da bilinmektedir ve aşağıdaki şekilde gösterilebilir:
dq/dt=kads.1(qe-q)

(1)

Burada:
qe dengede adsorplanmış madde miktarı (mg/g) .
q herhangi bir t anında adsorplanmış madde miktarı (mg/g).
kads,1 (dak-1) adsorpsiyon hız sabiti olarak alınır.
Bu denklemin t = 0-t ve q = 0-q aralığında belirli integrali alınıp yeniden düzenlenirse ;
log(𝑞𝑒 − 𝑞) = log 𝑞𝑒 −

𝑘𝑎𝑑𝑠.1
2,303

𝑡

(2)

eşitliği bulunur. Eğer t değerlerine karşılık log (qe-q) değerleri grafiğe geçirilirse, elde edilen
doğrunun eğiminden adsorpsiyon hız sabiti (kads,1) ve kayma değerinden denge anında
adsorplanan miktar (qe) bulunur. [3-4].
4
3,5

y = -0,0248x + 3,5615
R² = 0,9527

3
2,5
2
LN (qe-qt)
1,5
1

120 ppm

0,5
0
-0,5

0

50

100

150

t (dk)

Şekil 1: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik grafiği (C4=
120 mg/L, T1= 298K)
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5
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y = -0,0408x + 3,7122
R² = 0,8193
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Şekil 2: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik grafiği (C4=
120 mg/L, T1= 308K)
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Şekil 3: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik grafiği (C4=
120 mg/L, T1= 318K)
Tablo 1. Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde üzerinde pseudo birinci dereceden kinetik
hesaplamaları (120 mg/L)
T (K)

k1

298
308
318

0,024
0,040
0,026
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Teorik qe (mg/g) Deneysel qe (mg/g)
35,1983
40,9355
33,0492

31,3830
32,3495
33,7795
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Pseudo (Second Order) İkinci Derece Kinetik Denklemi
Birçok adsorpsiyon olayında, Lagergren birinci dereceden hız denklemi, dengeye gelene
kadar geçen sürenin tüm zaman aralıklarına uygulanmaz ve genellikle denge temas süresinin
ilk 20-30 dakikasına tam olarak uymaktadır. Fakat pseudo ikinci dereceden hız denklemi
(yani Ho–McKay denklemi) denge temas süresinin tümü için yazılabilir ve uygulanabilir.
Pseudo ikinci derece hız denklemine göre; adsorpsiyon kapasitesi adsorplayıcı üzerinde
bulunan aktif bölgelerin sayısı ile orantılıdır ve kinetik hız kanunu şöyle yazılır.[4].
dq/dt= kads.2(qe-q)2

(3)

Burada kads2 adsorpsiyon hız sabiti (g/mgdak),
qe denge anında adsorplanan madde miktarı (mg/g),
q herhangi bir t anında adsorplanan madde miktarı (mg/g) dır.
Denklem, t = 0-t ve q = 0-q aralığında belirli integrali alınıp yeniden düzenlenirse;
𝑡
1
1
𝑡
=[
. 2] + ( )
𝑞
𝑘𝑎𝑑𝑠.2. 𝑞𝑒
𝑞𝑒

(4)

eşitliği bulunur. Eğer t değerlerine karşılık t/q değerleri grafiğe geçirilise, elde edilen
doğrunun eğiminden denge adsorpsiyon kapasitesi (qe) ve kayma değerinden adsorpsiyon hız
sabiti (kads2) bulunur .[3-4].
Pseudo birinci derece ve pseudo ikinci derece hız denklemlerinden elde edilen kinetik veriler,
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
t/qe

9
8

y = 0,027x + 0,9213
R² = 0,9748

7
6
5
4

120 ppm

3

Линейная (120 ppm)

2
1

0
0

50

100

150

200

250

300

t (dk)

Şekil 4: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik grafiği (C4=
120 mg/L, T1= 298K)
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Şekil 5: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik grafiği (C4=
120 mg/L, T1=308K)
8

t/qe

y = 0,026x + 0,6579
R² = 0,9831
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1
0
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Şekil 6: Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik grafiği (C4=
120 mg/L, T1= 318K)
Tablo 2. Malahit yeşilinin söğüt talaşı üzerinde üzerinde pseudo ikinci dereceden kinetik
hesaplamaları (120 mg/L)
T (K)

k2

298
308
318

1489,405
3302,935
2251,578
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Teorik qe (mg/g) Deneysel qe (mg/g)
37,0370
34,4827
38,4615

31,3830
32,3495
33,7795
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ABSTRACT
The molecular geometry and electronic properties of 3,6-bis(adamantan-2-ylthio)
phthalonitrile and 3,6-bis(hexylthio) phthalonitrile (B-Ad and B-HEX, respectively.) in the
ground state were calculated using the Density Functional Theory with the application of the
hybrid method B3LYP and 6-311++G(d,p) basis set. Besides, nonlinear (NLO) properties
such as dipole moment (µ), the polarizability (α) and the first hyperpolarizability (β) were
calculated using the same method. To predict reactive sites for electrophilic or nucleophilic
attack for the investigated molecule, molecular electrostatic potential maps were also
calculated.
Keywords: phthalonitrile, nonlinear optic properties, DFT
INTRODUCTION
Phthalocyanines and its derivatives have found extensive applicability in areas such as
chemical sensors [1], liquid crystals [2], semiconductors [3], non-linear optics [4] and
photosensitizers in photodynamic therapy (PDT) [5,6]. In addition, phthalocyanines are used
as precursors in many applications due to their increased stability, architectural flexibility,
spectroscopic characteristics and various coordination features [7].
NLO materials have been attractive in recent years with respect to their future potential
applications in the field of optoelectronic such as optical switching, optical communication,
optical computing, and dynamic image processing [8,9]. NLO materials were categorized as
multilayered semi-conductor structures, molecular based macroscopic assemblies, and
traditional inorganic solids. Due to their high molecular hyperpolarizabilities, organic
materials display a number of significant non-linear optical properties [9, 10].
Of late years, density functional theory (DFT) has been very popular in theoretical modeling.
The development of better and better exchange–correlation functions made it probable to
calculate many molecular properties with comparable accuracies to traditional correlated ab
initio methods, with quite advantageous computational costs [11]. Literature survey displayed
that the DFT has a great precision in reproducing the experimental values of in geometry,
dipole moment, hyperpolarizability, vibrational frequency, etc. [12–15]
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METHODOLOGY
Computational methods
All the DFT calculations with a hybrid functional B3LYP (Becke’s three-parameter hybrid
functional using the LYP correlation functional), in association with the 6-31G(d) basis set
using the Berny method [16], were performed with the Gaussian 09W software package on
the personal computer. The molecular structure and electronic properties were visualized by
GaussView 5.0 [17] program. The nonlinear optical properties are also addressed
theoretically. Additionally, frontier orbitals, atomic charges, MEP and NBO properties of the
title molecule are also computed.
RESULT AND DISCUSSION
First of all, the structures were geometry optimized by using B3LYP/6-311++G(d,p) level of
theory. The geometry optimized structures can be seen in Figure 1. The theoretical and
experimental x-ray data were quite comparable, thus the chosen method was proven to be
suitable for the computation.

Figure 1.Geometry optimized structures of B-Ad and B-Hex

Nonlinear Optic (NLO) effects emerge from the interactions of electromagnetic fields in
various media to generate new fields changed in phase, frequency, amplitude or other
diffusion characteristics from the incident fields [38]. NLO materials have been widely
investigated by researchers recently due to their importance in applicability as the key
functions of frequency shifting, optical logic, optical switching, optical modulation and
optical memory for the upcoming technologies in areas of telecommunications, signaling and
optical interconnections [18–21].
A Taylor series expansion of the total dipole moment, μtot, (Eq. 1) induced by the field
represents the NLO response of an isolated molecule in an electric field Ei(ω):
μtot = μ0 + αijEj + βijkEjk + ...

(1)

where α, μ0 and βijk are linear polarizability, the permanent dipole moment and the first
hyperpolarizability tensor, respectively. The isotropic (or average) linear polarizability can be
calculated by the equation (2) [22]:
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(2)

First hyperpolarizability is a third degree tensor that is represented by 3 x 3 x 3 matrix. The 27
elements of 3D matrix can be reduced to 10 components due to the Kleinman symmetry [22]
such that βxyy = βyxy = βyyx = βyyz = βyzy = βzyy; ...). The output file of a computation in
Gaussian 09 provides 10 values of this matrix as βxxx, βxxy, βxyy, βyyy, βxxz, βxyz, βyyz, βxzz, βyzz,
βzzz, respectively. The components of the first hyperpolarizability can be calculated using the
following equation (Eq. 3) [23]:
βi = βiii + 1/3 Ʃ (βijj + βjij + βjji) (3)
The magnitude of βtot from Gaussian program output can be calculated by Eq. 4.
βtot = [(βxxx + βxyy + βxzz)2 + (βyyy + βyzz + βyxx)2 + (βzzz + βzxx + βzyy)2]1/2 (4)
The calculations of the total molecular dipole moment (μtot), linear polarizability (αtot) and
hyperpolarizability (βtot) from the Gaussian output were explained in a previous work [24],
and DFT has been widely used as an effective method to compute the properties of NLO
materials [25]. The electronic dipole moment μtot, polarizability αtot and the
hyperpolarizability βtot data of all the compounds were calculated at the B3LYP/6-311++G
(d,p) level of theory using Gaussian 09 package package and given in Table 1.
The calculated dipole moments were calculated to be around 10.0 Debye for compounds.
Separated charge distribution in the structures is responsible for the present systems. The
molecular electrostatic potential (MEP) indicates the electronic density and is a quite useful
descriptor in locating sites for electrophilic attack and nucleophilic reactions as well as
hydrogen bonding interactions [26, 27]. Moreover, the dipole moment of the system can be
well observed by the indication of charge separation via coloring. Being a real physical
property MEP can be determined experimentally by diffraction or by computational methods
[28]. The 3D-MEP surface counter maps were obtained for B3LYP/6-311++G (d,p)
optimized geometries to predict reactive sites for electrophilic and nucleophilic process for
the compounds and dipole moment observation. The electrostatic potential surfaces of the
compounds can be seen in Figure 2. Electrophilic reactivity regions (negative charge) are
shown by red and yellow color, and blue color is an indicator for nucleophilic reactivity [28]
(Figure 2).
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Figure 2.MEP of B-Hex
The average polarizability (αtot) data are also listed in Table 1. The values of calculated
polarizabilities are equal to 45 Å3 for B-Hex and 55 Å3 for B-Ad. Hyperpolarizability data βtot
for the compounds are much greater than that of urea (0.77 x 10-30 cm5/esu) [29] which is one
of the typical compounds used in the research of the NLO properties of molecular systems.
Therefore, it was used frequently as a threshold value for comparative studies [29]. The
obtained results show that all the compounds are good candidates of NLO materials.
Hyperpolarizability data for B-Hex and B-Ad were computed to be 5.7 and 4.9, thus, increase
in conjugation path upon substitution of π link and other groups resulted in an increase in first
hyperpolarizability.
Table 1. The calculated dipole moment μtot (Debye), the average polarizability αtot (Å3) and
first hyperpolarizability βtot (x10-30 cm5/esu) for the compounds.
B-Hex
B-Ad
0.0000
-0.0009809
0.3115
µx
βxxx
µx
βxxx -94.7708894
406.5052934 µy
-10.9130
424.5609069
µy -11.0004
βxxy
βxxy
0.0000
0.0001342
-0.6782
29.8830198
µz
βxyy
µz
βxyy
253.2820061 µtot
10.9385
220.7507779
µtot 11.0004
βyyy
βyyy
-0.0091911
490.296843
αxx 422.3683062 βxxz
αxx
βxxz -50.2757076
0.0192875
0.4281683
αxy 0.0000177
βxyz
αxy
βxyz -50.0063403
0.0117581
381.7168741 βyyz
21.7116532
αyy 322.2951445 βyyz
αyy
0.0000533
-1.3996114
αxz 0.0271174
βxzz
αxz
βxzz -19.509918
1.239318
8.7677082
αyz 0.0000074
βyzz
αyz
βyzz -87.8304514
-0.0127146
259.0746634 βzzz
-43.7594884
αzz 184.8035033 βzzz
αzz
5.710807257 αtot
55.875766
4.911037475
αtot 45.91566753 βtot
βtot
CONCLUSION
This paper demonstrates that vibrational frequencies and chemical shifts of 3,6dialkylsulfanylphthalonitriles have been investigated using the DFT/B3LYP method. The
MEP map illustrates that the negative potential sites are on electronegative atoms while the
positive sites are around the hydrogen atoms. These sites give information about the region
from where the compound can undergo intermolecular interactions. The predicted NLO
properties of the title compound are much greater than those of urea. The title compound is a
good candidate as a second-order nonlinear optical material [31]. As a consequence, this
paper will be helpful for the design and synthesis of new materials.
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ABSTRACT
CsSiX3 (X3= Cl, Br, I) compound were investigated to be obtained its electronic and
optical properties. It is found that compounds is semiconductor with narrow band gap and
forbidden energy band gap decreases from Cl to I. Due to simple cubic structure of
compound, optical constant were calculated for one crystallographic axes. The value of
Refractive index and forbidden energy band gap of compound depends on used halogen ions.
Irrelevant from used halogen ions, compounds has maximum reflection at 2 eV and 14.68 eV.
Keywords: Wien2k, CsSiX3, Optical Properties, Semiconductor, Density functional
Theory
INTRODUCTION
Recently, metal halide perovskites have risen as solution processed materials with
impressive electrical and optical properties. These materials, possessing the chemical formula
ABX3 (where A is a cation, B is a metal cation, and X is a halide anion), have demonstrated
impressive performance in a broad range of optoelectronic devices (Yang et al. 2017, Jia et al.
2017, Xiao et al. 2017 and Yuan et al. 2016 ). The optical, electrical, and structural properties
can be finely tuned through different combinations of cations and anions (Liao et al. 2017, Li
et al. 2017). CsSiX3 (X= I, Br, Cl) (Lambercht et al. 2016) halide perovskite but they have not
synthesis experimentally yet.
Lattice parameter, space group and atomic position of CsSiX3 (X= I, Br, Cl) were taken
from reference (Huang and Lambrecht 2016). We used Wien2k (Blaha et al. 2002) software to
extract information related with optical properties of compounds.
.
COMPUTATIONAL DETAILS
One way to obtain information about compound to investigate using theoretical method.
The calculations were performed using Wien2k software based on Density Functional Theory.
CsSiX3 (X= I, Br, Cl) compound has simple cubic structure. The electronic configuration Cs
[Xe] 6s1, Si [Ne] 3s23p4, Cl[Ne] 3s23p5, Br[Ar]3d10 4s24p5 and I[Kr]4d10 5s25p5 were taken to
perform calculation.
In Wien2k, there are 4 different potential energy to be used as potential energy for exchange correlation energy. The ex-change correlation potential is calculated within the
generalized gradient approximation (Perdew et al.). The separation between the valance states
and core states was set to -9 Ry. Volume optimization was firstly performed to obtained
theoretical lattice constant to use for rest calculation.
The optical properties of materials can be well explained by complex dielectric function
(CDF). The CDF has one real, 𝜀1 , and one imaginary part, 𝜀2 , components. The imaginary part
of CDF is calculated from electronic band structure and real part of CDF can be extracted from
𝜀2 by The Kramers-Kroning relation. After obtaining real and imaginary parts of CDF, rest of
the optical constant such as refractive index, 𝑛(𝜔), extinction coefficient, 𝑘(𝜔), etc… could be
calculated via following equations
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√𝜀12 (𝜔) + 𝜀22 (𝜔) + 𝜀1 (𝜔)
𝑛(𝜔) = [
]
2
√𝜀12 (𝜔) + 𝜀22 (𝜔) − 𝜀1 (𝜔)
𝑘(𝜔) = [
]
2

1⁄
2

1⁄
2

The best knowledge of us , there is no theoretical performans to obtain optical constant of
CsSiX3 (X= I, Br, Cl) compound.
RESULT and DISCUSSION
First task is to obtain electronic band structure of compound (Figure 1). It is seen from
Figure 1 that three compounds are semiconductor with narrow forbidden energy band gap
(FEBG) (Table 1). The value of FEBG depend on used halide ions. CsSiI3 has smaller FEBG
with value 0.38278 eV among the samples and the FEBG value of CsSiCl3 is 0.862 eV.
Table 1 Forbidden energy band gap value of CsSiX3 (X= I, Br, Cl) compound
Compound
CsSiI3
CsSiBr3
CsSiCl3
FEBG value
0.38278 eV
0.41142 eV
0.862 eV

Figure 1. Electronic band Structure of CsSiX3 (X= I, Br, Cl) compound
Based on the electronic structure. the CDF of CsSiX3 (X= I, Br, Cl) was calculated. The
imaginary and real part of CDF were shown in Figure 2.

Figure 2. Real (a) and imaginary (b) parts of dielectric function of CsSiX3 (X= I, Br, Cl)
compound
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25 eV photon energy range is sufficient enough o show optical properties. The imaginary
part 𝜺𝟐 (𝜔) of dielectric function is directly connected with energy band structure. Figure 2 b
show imaginary part of CsSiX3 (X= I, Br, Cl) compound. As seen from figure, there is a dramatic
increasing around 0.38 eV, 0.41 eV and 0.86 eV for CsSiI3, CsSiBr3 and CsSiCl3, respectively,
corresponding to FEBG. Moreover, there are four peaks which are corresponding to transition
from valance to conduction band. Figure 2 a show real part of dielectric function of compounds.
As seen from figure, compound show metal behavior where real part value of dielectric function
is negative (2.4-2.8 eV, 7-11 eV and 13.95-14.5 eV) (3). The calculated static dielectric constant
is inserted in Table 2.
Table 2 the calculated static dielectric constant 𝜀𝟏 (𝟎) of CsSiX3 (X= I, Br, Cl)
compound
Compound
𝜀𝟏 (𝟎)

CsSiI3
10.8

CsSiBr3
8.5

CsSiCl3
6.1

The calculated results on the absorption spectrum, refractive index (𝜔) , extinction
coefficient 𝑘(𝜔), reflectivity 𝑅(𝜔) and energy loss spectrum 𝐿(𝜔) are shown in Figure 3.

Figure 3. Refractive index, extinction coefficient , Reflectivity, absorption and Loss
function of CsSiX3 (X= I, Br, Cl) compound
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Absorption spectrum expresses the percentage of light intensity attenuation per units of
distance traveling in the medium. The absorption spectrum started at 1.91 eV and decreases
rapidly at low energy region. In the range of 0 to 1.91 eV, the reflectivity was lower than 40 %,
which indicates that CsSiX3 (X= I, Br, Cl) compound are transmitting for frequencies< 1.91 𝑒𝑉.
The maximum value of reflectivity 40% for CsSiCl3, 30% for CsSiBr3 and 25 % for CsSiI3
compound. The energy loss describe the energy-loss of a fast electron traversing in the materials.
Its main peaks generally defined as the plasma frequency 𝜔𝑝 , which occurs where 𝜺𝟐 (𝜔) < 1
and 𝜺𝟏 = 0. Moreover, the main peaks at about 18.07 eV for CsSiI3, 21.15 eV for CsSiBr3 and
21.49 eV for CsSiCl3 correspond to a rapid reduction of the reflectance. This progress is
associated with the transition from valance band to empty conduction band. The calculated static
refractive indexes of compounds are inserted in Table 3.
Table 3 The calculated static refractive index 𝑛(∞) of CsSiX3 (X= I, Br, Cl)
compound
Compound
𝜀𝟏 (𝟎)

CsSiI3
3.29

CsSiBr3
2.92

CsSiCl3
2.47

CONCLUSION
In this study, we obtained optical properties of CsSiX3 (X= I, Br, Cl) compound via
Wien2K software. We could not compare our result with any experimental or previous
theoretical result due to no available previous study related with compounds. It is seen that when
heavy halide ion used, the forbidden energy band gap gets smaller value. All compounds are
semiconductor with narrow band gap and direct transition. We hope that our calculated results
will serve as a references for future experimental and theoretical works.
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ÖZET
Bu araştırma, Iğdır ekolojik şartlarında yüksek verimli Yonca (Medicago sativa) çeşitlerinin
belirlenmesi amacıyla Iğdır Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezine ait
deneme tarlasında tesadüfi bloklar deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 2017 yılında
kurulmuştur. Çalışmada, Başbağ, Gea, Elçi, Kayseri, May İside, Magna 601, Savaş, Ezzeline,
Magnum V, La Bella, Giulia, Plato, La Torre, Prosementi, Queen, Bilensoy 80, Emiliano,
Sunter ve Gacer (yerel çeşit) çeşitlerinin bitki boyu, yaş ot verimi, kuru ot oranı ve kuru ot
verimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, incelenen yonca (Medicago sativa)
çeşitlerinin bitki boyu 65.3-76,7 cm, yaş ot verimi 2954.0-4984,7 kg/da kuru ot oranı %23,627.3 ve kuru ot verimi 700.1-1193,2 kg/da arasında değişmiştir. Deneme sonuçlarına göre, en
yüksek bitki boyu Bilensoy 80 (76,7 cm) çeşidinde, yaş ot verimi May iside (4984,7 kg/da)
çeşidinde, kuru ot oranı Sunter (%27,3) çeşidinde, kuru ot verimi Iğdır ili yerel çeşidi olan
Gacer (1193,2 kg/da) çeşidinde olurken, en düşük bitki boyu Plato (65,3 cm) çeşidinde, yaş ot
verimi Plato (2954,0 kg/da) çeşidinde, kuru ot oranı i Magna 601 (%23,6) ve Savaş (%23,6)
çeşitlerinde, kuru ot verimi Plato (700,1 kg/da) çeşidinde elde edilmiştir. Ayrıca dekara kuru
ot verimi 1000 kg/da üzerinde olan çeşitler sırasıyla May iside (1181,4 kg/da), Bilensoy
(1138,5 kg/da), Prosementi (1091,6 kg/da), La Torre (1085,7 kg/da), La Bella (1076,7 kg/da),
ve Başbağ (1007,0 kg/da) çeşitlerinde görülmüştür. Elde dilen veriler yonca (Medicago
sativa) bitkisinin tesis yılındaki verileri kapsadığından dolayı diğer yıllarda da elde edilecek
veriler birlikte değerlendirildiğinde bölge için tavsiye edilecek çeşidin daha da belirgin
olmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yonca, Medicago sativa, Çeşit, Adaptasyon, Verim,
ABSTRACT
In order to determine the high yielding clover varieties in Iğdır ecological conditions, this
study was started In the trial field at Iğdır University Agricultural Research and Application
Center in 2017 with 3 replications according to randomized block design. In this study
Başbağ, Gea, Elçi, Kayseri, May İside, Magna 601, Savaş, Ezzeline, Magnum V, La Bella,
Giulia, Plato, La Torre, Prosementi, Queen, Bilensoy 80, Emiliano, Sunter ve Gacer; such
plant varieties Plant height, wet weed yield, dry grass yield and hay yield were investigated.
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According to the results obtained, the size of the clover varieties examined 65.3-76,7 cm, wet
herb yield 2954.0-4984.7 kg/da, dry herb ratio %23.6-27.3 and hay yield 700.1-1193.2 kg/da
is between. According to the test results, the highest plant height is at Bilensoy 80 (76.7 cm),
wet herb yield at May İside (4984.7 kg/da), dry grass yield at Sunter (%27.3),hay yield at
Gacer (1193.2 kg/da) which is belong to varieties of Iğdır. According to the test results
shortest plant height is variet of plato (65.3 cm), wet herb yield Plato (2954.0 kg/da), ratio
variety of Magna 601, hay yield( %23.6) and at variety of Savaş ( %23.6),hay yield Plato
(700.1 kg/da) was obtained. In addition, varieties with dry hay yield over 1000 kg/da,
respectively May iside (1181.4 kg / da), Bilensoy (1138.5 kg / da), Prosementi (1091.6 kg /
da), La Torre (1085.7 kg / da), La Bella (1076.7 kg / da), and Basbağ (1007.0 kg / da)
varieties were seen. The data obtained include the data from the year of planting of alfalfa
plant. Therefore, the data obtained in other years should be evaluated together. In this way, it
will make the type recommended for the region to be more pronounced.
Key Words: Alfalfa, Medicago sativa, Veriety, Adaptation, Yield
GİRİŞ
Tarımsal faaliyetlerde artan sorunlar, hayvansal üretim ve bununla birlikte ülke ekonomisinde
son dönemlerde oldukça ciddi düşüşlere sebep olduğu görülmektedir. Özellikle hayvancılık
faaliyetlerinin daha yoğun olduğu Doğu Anadolu bölgesi için tablo daha vahim
görülmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık çoğunlukla çayır ve meralara
dayanmaktadır. Ancak bu alanların verimi ve kalitesi oldukça düşmüştür. Hem meraların
korunması hem de verimliliğin artırılması adına tarla tarımı faaliyetlerinin arttırılması
gerekmektedir.
Türkiye’nin 2017 yılında toplam tarım arazisi 233 850 da olarak belirlenmiştir. Toplam tarım
arazisi içerisinde ekilen alan ise 155 363 da ve nadasa bırakılan arazi ise 36 974 da olduğu
belirlenmiştir. Bununla birlikte 2017 yılına ait ekilen yonca arazisi 6 594 da alan, toplam
ekilen yem bitkileri içerisinde (19 930 da) yaklaşık olarak %33 ünü oluşturmaktadır. Yem
bitkilerinin ekim alanı toplam tarım arazisi içerisinde oldukça düşüktür. Yem bitkilerinin
toplam tarım arazisiyle oranı yaklaşık olarak %8 oranında olduğu görülmektedir (TÜİK,
2017). Ancak bu oran diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığı zaman çok vahim bir tablo
görülmektedir. Örneğin Avusturya'da yem bitkilerinin tarım alanı içerisindeki oranı %61,6,
İngiltere’de %38,4, Fransa'da %30,3, İtalya’da ise %25,0 olduğu görülmektedir (Şengül ve
ark, 2003). Tarla tarımı içerisinde yem bitkilerinin üretim faaliyetlerine önem verilmesi
gerekmektedir. Yem bitkilerinin ekim faaliyetlerinin verimli hale gelmesi içinde yüksek verim
sağlayacak türlerin tespit edilmesi gerekmektedir.
Baklagiller familyasına ait yonca türü hayvan ve insanların protein ihtiyacını karşılayan
dünyanın en önemli yem bitkilerinden birisidir (Gül ve Tan, 2013). Bunun yanında baklagiller
toprak veriminin artırılması ve korunmasına katkı sağlayan bir tarım ürünüdür. Ayrıca yonca
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bitkisi, tarımı yapılan birçok yem bitkisinden daha yüksek yem değerine sahip bir bitkidir.
Birim alana protein verimi de yüksek olan yoncanın kuru ve yeşil otu lezzet ve doygunluk
noktasında hayvanlar için önemlidir (Saruhan ve Kuşvuran, 2011). Tüm bu nedenlerden
dolayı yonca bitkisi yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılmaktadır (Kır ve Soya, 2008).
Yonca gibi çok yıllık bazı yem bitkilerin ekim ile birlikte alınan verim parametrelerinin
yıllara göre değiştiği ve bu nedenle ekimi yapılan çeşitlerin verim özellikleri hakkında doğru
bilgiler elde edebilmek için uzun yıllar farklı bölgelerde adaptasyon çalışmalarına ihtiyaç
olduğu önerilmektedir (Kehr ve Molino, 1972).
Bu araştırmada Doğu Anadolu bölgesinde özellikle hayvancılık ile uğraşmakta olan çiftçilerin
hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyaçlarının karşılanmasında oldukça önemli bir yem bitkisi
olan yonca bitkisine ait 19 çeşidin Iğdır ekolojik koşullarında verim performanslarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Hayvan beslemede, yem üretimi için çiftçilerin istekleri
doğrultusunda çeşit tercihi yapmaları daha uygun olacaktır. Böylelikle Iğdır şartlarında kaba
yem ihtiyacının giderilmesinde bölge şartlarına uyumlu yüksek verimli çeşitlerin kullanılması
hayvansal yem açığın giderilmesine büyük katkı sağlayacaktır.
MATERYAL VE METOT
Çalışma Iğdır Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezine ait deneme tarlasında
2017 yılında tesis edilmiştir. Deneme yerine ait uzun yıllar iklim verileri incelendiğinde,
ortalama sıcaklık 18,7 0C ve toplam yağış̧ miktarının 162,6 mm ve nisbi nemin ise %48,6
olduğu görülmektedir. Denemenin yürütüldüğü 2017 Mart-Ağustos aylarına ait ortalama
sıcaklık ise 19,80C, toplam yağış̧ miktarı 95,7 mm ve nisbi nem ise %48,4 olarak tespit
edilmiştir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Deneme yerine ait uzun yıllar ve 2017 yılı ortalama yağış̧, sıcaklık ve nispi nem
değerleri.
Yıllar/aylar

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Top./Ort.

Aylık Ortalama Sıcaklık (°C)
2017

6,7

13,4

18,6

24,2

28

27,8

19,8

1978-2017

6,9

13,4

17,6

22,3

26,2

25,6

18,7

Aylık Toplam Yağış (mm)
2017

8,5

14,5

51,7

6,9

6,1

8

95,7

1978-2017

20,7

38,1

47,5

33,6

13,4

9,4

162,6

Aylık ortalama Nispi Nem (%)
2017

59,9

47,2

54

42,9

41,9

44,3

48,4

1978-2017

51,8

49,6

51,1

47,1

45,1

46,7

48,6
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Deneme alanına ait toprak özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Yapılan toprak analizleri
sonucunda EC 1,03 ile tuzluluk oranı az, pH’sı 8.45 ile orta alkali, organik madde oranı 1.06
ile düşük, kireç %10,07 ile yüksek ve toprak tekstürü killi tınlı bünyededir.
Çizelge 2. Deneme yerine ait toprak özellikleri.
Ph

Kireç
%

EC
(mS/cm)

Organik M.
%

P (ppm)

K (ppm)

Ca
(ppm)

Mg (ppm)

8,45

10,7

1,43

1,06

2,29

1,66

15

6,2

Çalışmada 18 tescilli ve 1 adet yerel çeşit (Gacer) toplamda 19 çeşit kullanılmıştır. Denemede
Başbağ, Gea, Elçi, Kayseri, May İside, Magna 601, Savaş, Ezzeline, Magnum V, La Bella,
Giulia, Plato, La Torre, Prosementi, Queen, Bilensoy 80, Emiliano, Sunter ve Gacer (yerel
çeşit) çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma Tesadüfi Bloklar Deneme desenine göre 3 tekrarlı
olarak kurulmuştur. Parsel boy uzunluğu 300 cm en uzunluğu 175 cm olarak belirlenmiştir.
Bloklar arası 150 cm, parseller arası ise 100 cm olacak şekilde dizayn edilmiştir. Tohum
ekimi 10.04.2017 tarihinde markör kullanılarak yapılmıştır. Ekim ile birlikte dekara %21’lik 4
kg Amonyumfosfat ve %46’lık 8 kg Triplesüperfosfat gübresi uygulanmıştır. Hasat işlemleri
yonca (Medicago sativa) bitkisinde %10 çiçeklenme dönemi ile birlikte birinci yıl toplamda 3
biçim yapılmıştır. Biçim işlemlerinden önce her parselden rastgele seçilen 10 bitki üzerinde
ölçüm yapılarak bitki boyu(cm) belirlenmiştir. Bitki boyu kök boğazından bitkinin en uç
noktası arasındaki mesafe esnek olmayan metre yardımıyla ölçülmüştür. Bitki boyu
belirlendikten sonra parsel kenar kesitleri dışında (3 sıra X 1 m) parseldeki yonca örnekleri
hasat edilmiştir. Hasat edilen parsellerde alınan yonca otları tartılmış ve dekara kg cinsinde
yaş ot verimi olarak hesaplanmıştır. Her parsele ait yaş ot verimi alındıktan sonra 500 gr’lık
yaş ot örnekleri alınarak kurutma dolaplarında 70 0C de 48 saat süreyle kurutulduktan sonra
yaş ot ağırlıklarına oranlanarak kuru ot oranı hesaplanmıştır. Dekara kg cinsinden kuru ot
verimi kuru ot oranı ile yaş ot verimi çarpılarak hesaplanmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS Statistics 17.0 paket programına göre varyans analizleri
hesaplanmış, önemli çıkan faktörlerin ortalama değerleri Duncan çoklu karşılaştırma testine
göre gruplandırılmıştır (SPSS 1991).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bitki Boyu (cm)
Çalışmada çeşitler arasında elde edilen bitki boyu özellikleri Çizelge 3.’te verilmiştir.
Çalışmada kullanılan yonca bitkilerine ait bitki boyu değerleri 65.3-76.7 cm arasında
değişiklik gösterdiği görülmüştür. En yüksek bitki boyu Bilensoy 80 (76,7 cm) çeşidinde ve
en düşük bitki boyu ise Plato (65,3 cm) çeşidinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 2). Yapılan
varyans analizi sonuçlarına göre çeşitler arasında bitki boyunda %1 ihtimal seviyesinde
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farklılığın olduğu belirlenmiştir. Yeşil ve Şengül, (2009) yaptıkları araştırmada bitki boyunda
değişik ekotipler arasında önemli farklılığın bulunduğunu, en düşük ve en yüksek bitki
boyunu 55.80-84,80 cm olarak belirlemişlerdir. Saruhan ve Kuşvuran, (2011) yılında Dicle
Üniversitesi’nde bazı yonca çeşitlerinde yaptıkları çalışmada en düşük ve en yüksek bitki
boyu 53.91-63,47 cm olarak saptamışlardır. Şengül (2002), çeşitler arası ve farklı ekotiplere
ait bitki boyu değerlerini 62.40-94,10 cm arasında olduğunu belirlemiştir. Engin ve Mut,
(2017) Yozgat ilinde yapmış oldukları çalışmada elde ettikleri bitki boyu değerleri 57.5-80,2
cm arasında belirlenmiştir. Elde edile veriler yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında
Şengül (2002), Engin ve Mut, (2017) den düşük, ancak Saruhan ve Kuşvuran, (2011), Yeşil
ve Şengül, (2009) değerlerine ise yakın olduğu görülmektedir. Bitki boyundaki farklılıklar
genetik olabildiği gibi çevresel faktörlerden de kaynaklanmaktadır.
Çizelge 3. Iğdır ekolojik şartlarında yetiştirilen Yonca (Medicago sativa) çeşitlerinin bazı
verim özellikleri
Çeşitler
Başbağ
Gea
Elçi
Kayseri
May İside
Magna 601
Savaş
Ezzeline
Magnum V
La Bella
Giulia
Plato
La Torre
Prosementi
Queen
Bilensoy 80
Emiliano
Sunter
Gacer
F değeri ve Önemlilik

Bitki boyu
(cm)
70,6 def
73,1 bcd
69,3 efg
70,5 defg
71,6 cdef
68,2 fgh
69,2 efg
75,7 ab
68,0 fgh
69,8 defg
68,5 fgh
65,3 h
71,6 cdef
72,8 bcde
67,2 gh
76,7’a
68,4 fgh
68,1 fgh
74,5 abc

Yaş ot verimi (kg/da)
4013,3 efg
3970,2 efg
3152,5 kj
3778,6 fgh
4984,7’a
3798,8 fgh
3679,2 gh
4092,0 def
3300,0 ij
4467,4 bc
3970,2 efg
2954,0 k
4395,4 bcd
4214,8 cde
3227,6 ikj
4412,8 bcd
4118,1 cdef
3497,2 hi
4624,7 b

Kuru ot oranı
(%)
25,1 bcd
24,7 bcd
24,5 bcd
24,8 bcd
23,7 cd
23,6 d
23,6 d
24,1 bcd
24,5 bcd
24.1 bcd
25,1 bcd
23,7 cd
24,7 bcd
25,9 ab
25,9 ab
25,8 ab
25,5 bc
27,3’a
25,8 ab

Kuru ot verimi
(kg/da)
1007,0 def
980,7 defg
772,4 jk
937,0 efgh
1181,4 ab
896,5 fghi
868,3 ghij
986,2 def
808,5 ij
1076,7 bcd
996,5 def
700,1 k
1085,7 abcd
1091,6 abcd
835,9 hij
1138,5 abc
1050,1 cde
954,7 efg
1193,2’a

7,465**

23,738**

3,412**

15,368**

** %1 ihtimal seviyesinde önemlidir. Aynı sütunda benzer harflerdeki değerler arasındaki
fark önemli değildir.
Yaş Ot Verimi
Çalışmada kullanılan çeşitler arasındaki yaş ot verimleri Çizelge 3. de verilmiştir. Çizelge 3.
incelendiğinde çeşitler arasındaki yaş ot verimleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. Yonca
çeşitlerinin yaş ot verimleri 2954.0 ile 4984,7 kg/da arasında değişmiştir. Yonca çeşitleri
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arasında en yüksek yaş ot verimi May İside (4984,7 kg/da) çeşidinde, en düşük yaş ot verimi
ise Plato (2954,0 kg/da) çeşidinde görülmüştür. Saruhan ve Kuşvuran, (2011) yılında Dicle
Üniversitesi ’inde bazı yonca çeşitlerinde yaptıkları çalışmada en yüksek yaş ot verimi Yerel
(3193 kg/da) yoncasında en düşük yaş ot verimi ise, Bilensoy (2729 kg/da) çeşidinde elde
etmişlerdir. Altınok ve Karakaya, (2002) yaptıkları bir çalışmada birinci yılda en yüksek ve en
düşük yaş ot değerleri 1644-1242 kg/da oranlarında saptamışlarıdır. Şeker, (2003) yılında
Erzurum şartlarında yürüttüğü çalışmada ise yonca çeşitlerinde birinci yıl en düşük ve en
yüksek yaş ot verimleri 672.2-1133,3 kg/da olarak belirlemiştir. Elde edilen veriler Şeker
(2003) ve Altınok ve Karakaya, (2002) verilerine göre oldukça yüksekken, Saruhan ve
Kuşvuran, (2011) elde ettiği verilere ise yakın değerler göstermektedir. Yonca bitkisi
adaptasyon yeteneği sayesinde değişik iklim şartlarında yetişebilmesine rağmen verim
noktasında değişkenlik gösterebilmektedir (Kır ve Soya, 2008).
Kuru Ot Oranı
Araştırmada kullanılan yonca çeşitlerinde elde edilen kuru ot oranları en düşük ve en yüksek
değerler sırasıyla %23,6-27,3 arasında değişmiştir. Yonca çeşitleri arasında en düşük kuru ot
oranı %23,6 ile Magna 601 ve Savaş çeşitlerinde görülürken, en yüksek kuru ot oranı Sunter
(%27,3) çeşidinde elde edilmiştir. Bitki kuru ot oranlarında Kır ve Soya, (2008) Bornova’da
yaptıkları çalışmada yonca bitkisinde elde ettikleri kuru ot oranları %21.27-20.77 değerleri
arasında belirlemişlerdir.
Kuru Ot verimi
Araştırmada kullanılan çeşitler arasındaki varyans analizine göre kuru ot verimlerinde önemli
farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Yonca çeşitleri arasında en düşük ve en yüksek kuru ot
verimi 700.1-1193,2 kg/da olarak saptanmıştır. Çeşitler arasında en düşük kuru ot verimi
Plato (700,1 kg/da) çeşidinde görülürken, en yüksek kuru ot verimi ise Iğdır ilinde en fazla
ekimi yapılan yerel çeşit olan Gacer (1193,2 kg/da) çeşidinde belirlenmiştir. Bu çalışmada
yonca bitkilerinde elde edilen kuru ot verimi Şeker (2003), Şengül ve ark, (2003) Demiroğlu
ve ark, (2008), Engin ve Mut, (2017), Kavut ve Ark, (2014) Saruhan ve Kuşvuran, (2011)
çalışmalarından daha düşük, Altınok ve Karakaya, (2002), Yılmaz ve Albayrak, (2016) elde
ettiği bulgulardan ise daha yüksek olduğu saptanmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada elde edilen veriler tümü ile değerlendirildiği zaman Iğdır ekolojik şartlarında
ekimi yapılmakta olan yerel (Gacer) çeşidi bölgeye uzun yıllar adaptasyonundan dolayı en
yüksek verim özelliklerine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca sertifikalı çeşitler arasında
May İside ve Bilensoy çeşitleri yüksek verim elde etmek için çiftçilere tavsiye edilebilir.
Bununla birlikte elde edilen veriler yonca tesis yılana ait olduğu, bu nedenle sonraki yıllara ait
veriler de alınıp değerlendirildikten sonra bölge için tavsiye edilecek en uygun çeşidin daha
da belirgin olması sağlanacaktır.
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DİNLERDE RUBUBİYYET (RABLIK) İNANCI
Dr. Öğr Üyesi. Abdullah ÖZÜÇALIŞIR
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, abdullah.derik@hotmail.com
ÖZET
Bütün dinlerin önem verdikleri konuların başında Rab inancı gelir. O dine mensup olan
insanların nasıl bir Rab anlayışına sahip oldukları en temel prensiptir. Rab inancından sonra
diğer inanç esasları gelir. İnanç esaslarından sonra diğer dini ritüeller (ibadetler) gelir. Bütün
dinlerin en çok önem verdiği konuların başında rab inancı veya rab anlayışı gelmektedir.
Dolayısıyla doğru Rab tercihi çok önemlidir.
Elbette ki tüm dinler kendi Rab inançlarının doğru tercih olduğuna inanırlar. Ama bu da
bir gerçektir ki doğru da bir tanedir. Kâinatı yaratan, bizleri yaratan Rabbe ulaşmak için en
azından doğru Rabbe ulaşmak, Onu tanımak ve Ona ibadet etmek için bütün imkânlarımızı
seferber etmeliyiz. Bütün bilgi kaynakları iyi değerlendirmeliyiz.
Kişileri ahirette kurtaracak olan da doğru bir Rab inancıdır. Şayet kişi yanlış bir Rab
inancına sahip ise bu ona ahirette hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bilakis hüsrana uğrayanlardan
olacaktır. Bütün amelleri, sevapları, yaptığı iyilikler hep boşa gidecektir. Kur’an’ın ifadesi ile
ebedi olarak cehennemde kalacaktır.
Bizde bu çalışmamızda dinlerdeki Rab inancını ele aldık. En sonunda ise Kur’an’da
Rububiyyet inancını inceledik. Kur’an’a göre hakiki bir Rab’te var olması gereken özellikleri
konu edindik. Allah’tan dileğim bu çalışmanın başarıya ulaşması ve bu çalışmanın faydalı
olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Uluhiyyet, Müşrik, Yahudilik, Hristiyanlık, Zerdüştlük.
IN RELIGION RUBUBIYYET (RABLIK) BELIEF
ABSTRACT
At the beginning of everything that all religions emphasize great importance is belief in
god. It is the most basic principle of how people believe in it as an understanding of God.
After the principles of faith, other religious rituals (worship) come. At the beginning of all the
matters that all religions attach great importance is God belief or God understanding.
Therefore the righteousness of the God faith is very important.
Of course, all religions believe that their belief in God is the right choice. But this is
also a fact that it is a true one. We must mobilize all our means to reach the true God who
created the universe, to reach the god who created us, to recognize him and to worship him.
We must evaluate all information sources well.
It is a true god faith that will save the people in the Hereafter. If the person has a false
belief in God, it will provide him no benefit in the Hereafter. On the contrary, he will be one
of the disappointeds . All the good actions, good works, and good deeds will be wasted. He
will be eternally in hell with the expression of the Qur'an.
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We have also dealt with the god faith in our religion. We have studied the lordship
belief in the Qur'an. In the Qur'an, we are talking about properties that should exist in a real
god. I wish from God that this work will be successful and that this work will be useful.
Key Words: Qur’an, Lordship, Polytheists, Judaism, Christianity, Zoroastrianism,
GİRİŞ
Kur’an’ın nazil olduğu ortamda ve o esnada dünyada var olan Rububiyyet anlayışlarını
bilmekte fayda vardır. Merhamet etmek, bağışlamak mağfiret etmek ancak hakiki ve gerçek
Rububiyyet vasıflarına sahip bir Rabbin yapabileceği şeylerdir.1 Böyle bir Rububiyyet
vasıflarına sahip olan bir tek Allah’tır. Bu gerçeğe rağmen tarih botunca insanlık, canlı veya
cansız birçok varlığı Rab olarak telakki ederek, onlara tapınmış, onlardan medet umarak
günahlarının bağışlanmasını talep etmişlerdir. İnsanlık, kimi zaman kralları, kimi zaman
melekleri, cinleri, atalarını, ruhları, din adamlarını, peygamberleri kutsamış, onları yüceltmiş
Rablık seviyesine çıkartmıştır. Allah’ın kulları olan bu mahlûkları, ya Allah’ın oğlu olarak
algılamış veya Allah katında şefaatçiler olarak Allah’a ortak etmişler,2 onlara rububiyyetin
vasıflarını vermişlerdir. İnsanlık ne zaman şirkin bu karanlık dehlizlerinde yüzmeye
başlayınca Allah onlara hakiki Rububiyyet vasıflarını anlatacak elçiler göndererek, insanlığın
ufkunu yeniden aydınlatacak olan suhuflar, kitaplar ile elçilerini desteklemiştir. İşte insanlık
yine böyle karanlık ve cehalet dolu bir şirkin içerisinde yaşarken, Allah onları bu şirkin
karanlıklarından kurtarmak üzere elçi olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’i ve insanlığı
aydınlatacak olan nuru, Kur’an’ı gönderdi.
DİNLERDE RUBUBİYYET (RABLIK) İNANCI
Dinlerde Rab inancına geçmeden önce Rab kavramını birazcık izah etmeye çalışalım.
Rab mutlak olarak (yalnız başına) yalnız Allah için kullanılır. Başka varlıklar için
kullanıldığında izafeli olarak kullanılır.3
Allah (c.c.) "Siz Allah'ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlere
(düzmece ilâhlara) tapıyorsunuz. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm
ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en
doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler."4 Buyurmaktadır.(Yusuf, 12/40) Başka
bir yerde aynı mesele ile alâkalı olarak şöyle buyuruyor Cenâb-ı Hak: "De ki: "Biliyorsanız
(söyleyin), dünya ve içinde olanlar kimindir?" "Allah'ındır." diyecekler. O halde
düşünmüyor musunuz?" "Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş'ın Rabbi kimdir de?"
"Allah'ındır." diyecekler. "O halde korkmuyor musunuz?" de. "Biliyorsanız (söyleyin) her
şeyin melekûtu (mülkiyeti ve yönetimi) elinde olan, koruyup kollayan fakat kendisi korunup
kollanmaya muhtaç olmayan kimdir?" de. "Allah'a aittir" diyecekler. "O halde nasıl
büyükleniyorsunuz?" de." (Mü'minûn, 23/84-89)
Arap müşrikler Allah'ın tek yaratıcı olduğunu ikrar etmemenin yanı sıra; başka ilahları
ona eş koşuyor ve onları, Allah katında kendilerine şefaatçi kılıyorlardı. Gerekçe olarak şöyle
konuşuyorlardı: “İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp da başka dostlar
edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz"
diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm
verecektir.
Şuara, 26/82.
Zuhruf, 43/9.
3
Fîrûzâbâdî, Mecdüddin Muhammed İbn Yâkûb (ö. h, 817) Besâirü Zevi’t-Temyiz fi Letaifi’l- Kitabi’l-Aziz, el-Mektebetü’l-İlmiyye,
Beyrût Tsz. RBB md, 3/29-30.
4
Yusuf, 12/40.
1
2
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Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.” 5
Ayrıca onları Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlardı. Sevgide, kullukta, duada, dilemede eş
koşma itikat ve Allah'ı ikrar konusunda eş koşmaktan farklı değildir. Şu ayette buyurulduğu
gibi: “İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da O'na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah'ı
severcesine severler. Mü'minlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir.
Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın
azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi!6 (Bakara, 2/165)
Kim bir yaratılmışı, yaratıcıyı sevdiği gibi severse, o kimseyi yaratıcıya ortak
koşmuştur. Her ne kadar Allah'ın yaratıcısı olduğunu kabullense de o varlığı, Arap
müşriklerinin Allah'ı sever gibi sevdikleri Allah'tan başka ortaklardan edinmiştir.
Rab kelime, sözlük anlamı olarak, Allah, ilah, her şeyin Rabbi, sahibi,7 her konuda idare
edici olan, başa geçen, sahip olan, toplayan,8 besleyip yetiştiren, ıslah eden, âlemi bütün
cüzleri ile terbiye eden,9 nimeti artıran fazlalaştıran, süsleyen,10 itaat olunan, efendi, herhangi
bir durumu düzelten kimse, bir şeyin maliki11 gibi anlamlara gelir. Müfessirler ise benzeri
olmayan efendi, verdiği nimetleriyle mahlûkların durumlarını düzelten, yaratma ve
emretmenin sahibi,12 terbiye eden, idare eden, kemale erdiren, ihsanda bulunan, her şey
üzerinde hak sahibi olan13 gibi anlamlar vererek tefsir etmişler.
“İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur);
Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren, içiren O'dur.
Hastalandığım zaman bana şifa veren o’dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek
O'dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum o’dur.”14 (Şu’ârâ, 26/82).
Böyle bir Rububiyyet vasıflarına sahip olan bir tek Allah’tır. Bu gerçeğe rağmen tarih botunca
insanlık, canlı veya cansız birçok varlığı Rab olarak telakki ederek, onlara tapınmış, onlardan
medet umarak günahlarının bağışlanmasını talep etmişlerdir.
İnsanlık, kimi zaman kralları, kimi zaman melekleri, cinleri, atalarını, ruhları, din
adamlarını, peygamberleri kutsamış, onları yüceltmiş Rablık seviyesine çıkartmıştır. Allah’ın
kulları olan bu mahlûkları, ya Allah’ın oğlu olarak algılamış veya Allah katında şefaatçiler
olarak Allah’a ortak etmişler, onlara Rububiyyetin vasıflarını vermişlerdir. İnsanlık şirkin bu
karanlık dehlizlerinde yüzmeye başlayınca Allah onlara hakiki Rubûbiyyet vasıflarını
anlatacak elçiler göndermiş ve o elçileri insanlığın ufkunu yeniden aydınlatacak olan suhuflar,
kitaplar ile desteklemiştir. İşte insanlık yine böyle karanlık ve cehalet dolu bir şirkin
içerisinde yaşarken, Allah onları bu şirkin karanlıklarından kurtarmak üzere elçi olarak Hz.
Muhammed (s.a.v.)’i ve insanlığı aydınlatacak olan nuru, Kur’an’ı gönderdi.
Müşriklerde Rubûbiyyet İnancı
Müşrikler ulûhiyette olduğu gibi rubûbiyyet’te de Allah’a ortaklar koştular. Kendi
elleriyle yaptıkları bazı nesneleri putlaştırarak, onlara bazı Rububiyyet vasıfları izafe ettiler.
Hiçbir faydası veya zararı olmayan bu putlardan şefaât beklediler. Bu putların Allah’ın
yanında onlara şefaat edeceklerine inanıyorlardı.
Zümer, 39/3.
Bakara, 2/165.
7
İbn Manzûr, Ebû Fadl Cemalüddin Muhammed b. Mukerrem (ö. 711), Lisânü’l-Arab, Dâr Sadr, Beyrût 1414/1994, RBB md. , 1/399.
8
Zemâhşerî, Tefsîr, 1/1, hk, s. 26; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, RBB md. , 1/399; Fîrûzâbâdî, Besaîr, RBB md. , 3/29-30.
9
Bediüzzaman, Said Nursi, İşaratü’l-İ’caz, terc, Doc. Dr. Şadi Eren, Şahdamar Yayınları, İzmir 2011, s. 38.
10
İsfehânî, Müfredât, RBB md. , s. 336-337.
11
Yıldırım, Kur’an’da Uluhiyyet, s. 125.
12
Zemâhşerî, Tefsîr, 1/1, hk, s. 26; Beydâvî, Tefsîr, 1/1 hk, 1/14; es-Sa’dî, Abdürrahman b. Nasirü’s-Sa’dî, Teysiru’l-Kerîmu’r-Rahman
fi Tefsîri Kelâmi’l-Mennân, Muessesetü’r-Risâle, Beyrût 1437/2005, 1/1, hk, s. 39.
13
Yıldırım, Kur’an’da Uluhiyyet, s. 125.
14
Şuara, 26/82.
5
6
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De ki: "Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O'na ortaklar
koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir."15 (Fussilet, 41/9.)
“Onun size, "Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin." diye emretmesi de
düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç inkârı emreder mi?”16 (Al-i İmran,
3/80.)
"Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilâhlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hâkimiyet
sahibi olan tek Allah mı?"17 (Yusuf, 12/39)
"Siz Allah'ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlere (düzmece
ilâhlara) tapıyorsunuz. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak
Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din
budur. Fakat insanların çoğu bilmezler."18 (Yusuf, 12/40.)
“Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar
dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni
kurtaramazlar.”19 (Yâsîn, 36/23).
“De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a
ibadet edelim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh
edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun, biz Müslümanlarız.”20
(Al-i İmran, 3/64.)
“Ahirette onlara nasıl mağfiret edilsin. “De ki: ‘Bütün şefaât Allah'ındır. Göklerin ve
yerin mülkü o’nundur. Sonra hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz.” 21(Zümer, 39/44).
“Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: ‘Onlar hiçbir şeye güç
yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi (böyle yapacaksınız)?”22 (Zümer, 39/43). Allah’a
yapmaları gereken ta’zim ve ibadeti bu putlara yapıyorlardı. Bu putların başlıcaları Lat,
Menat ve Uzza idi. İrili ufaklı daha pek çok putları vardı. Kur’an müşriklerin bu putlara tapma
gerekçelerini şöyle dile getirmektedir.
َ
ََِِما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إِ َّل ََُُِِ بُُِّننَا إ
ََ ِْ ُُ َِّلل
“Hayır, biz bunlara ancak bizi Allah’a daha fazla
yaklaştırsınlar diye tapıyoruz.” (Zümer, 39/3)
“Sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz" şeklindeki ifadelerinden
anlaşılacağı üzere cahiliye putperestleri, Allah'ın varlığına ve yaratıcı gücüne inanmakla
birlikte, putları aracı tanrılar kabul edip kendilerine şefaât edeceklerine inandıkları için onlara
taparlardı.
“Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar
ve: ‘Bunlar, Allah katında bizim şefaatçılarımızdır, diyorlar. De ki: ‘Siz Allah'a göklerde ve
yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Hâşâ! O, onların ortak koştuklarından
uzak ve yücedir."23 (Yûnus, 10/18).
Görünür veya görünmez varlıklara tapan başka çok tanrılı din mensupları ile Hz. İsa
(a.s.)’ı tanrı kabul eden Hıristiyanlar da benzer bir anlayışa sahip idiler. Yani rubûbiyyet’te
Allah’a ortak koşuyorlardı. Ayette, bu şekilde değişik batıl inanç guruplarıyla ilgili son
15

Fussilet, 41/9.
Al-i İmran, 3/80.
17
Yusuf, 12/39.
18
Yusuf, 12/40.
19
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Al-i İmran, 3/64.
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Zümer, 39/44.
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hükmü Allah'ın vereceği, yani onları hak ettikleri şekilde cezalandıracağı belirtilmektedir.
Yaratılmış ve sonlu, böyle olduğu için de eksik ve aciz varlıkları tanrı kabul etmek bir
aldanmadan ibarettir ve küfürdür. Bu ayet şu gerçeği dile getirmektedir.
Melekler veya cinler gibi görülmez varlıklara, güneş vb. gök cisimlerine, Hz. İsa (a.s.)
veya başka bir beşere, ata ruhlarına veya bu sayılanların sembollerine, heykellerine tapanlar
ve Allah'ı bırakıp bunları koruyucu (veli) ve kurtarıcı kabul edenler, onlardan medet veya
şefaât umanlar hak yoldan sapmışlardır. Onların inançları sapmadan, şirk ve küfürden
ibarettir.
Yahudilerde Rubûbiyyet İnancı
Uzun bir müddet Roma ve benzeri müşrik bir inanç sistemine sahip olan
imparatorlukların egemenliği altında yaşayan Yahudiler onların inançlarının etkisi altında
kalmışlardır. Roma’nın inançları arasında baba-oğul (tanrılar) inancı da mevcuttur. Yahudiler
bundan etkilenerek Üzeyir Allah’ın oğludur” inancını benimsediler.
“De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a
ibadet edelim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh
edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun, biz Müslümanlarız.”24
(Al-i İmran, 3/64.)
Bu hitap Yahudi ve Hristiyan olan ehl-i Kitab ile onların durumunda olanlara
yöneltilmiş, umumî bir hitaptır. “De ki ey ehl-i Kitab; hepiniz, sizinle bizim aramızda eşit
olan bir kelimeye gelin.” Kelime burada olduğu gibi tam bir anlam taşıyan cümleye denir.
Allah Teâlâ kelimeyi açıklayarak şöyle buyuruyor: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim.
O'na hiç bir şeyi eş koşmayalım.” Ne putları ne haçı, ne Tâğût’u, ne ateşi, ne de başka bir
şeyi ona ortak koşmayalım, ibadeti sadece tek ve ortağı olmayan Allah'a tahsis edelim.25
Bu, şu ayetlerde de geçtiği üzere bütün peygamberlerin çağırdığı şeydir: Yoksa ondan
başka ilâhlar mı edindiler? De ki: "Haydi getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların
kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla ilâh olduğuna dair hiçbir
delil yok). (Enbiyâ, 21/24-25)
“Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler."26 “Senden önce
gönderdiğimiz bütün peygamberlere, "Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. ?öyleyse
bana ibadet edin" diye vahy etmişizdir.”27 (Enbiyâ, 21/24-25)
“Allah'a ortak koşanlar, dediler ki: "Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan
başka hiçbir şeye tapmazdık, O'nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık."
Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir
tebliğdir. And olsun ki her ümmete: Allah'a ibadet edin ve putlardan kaçının, diye
peygamberler göndermişizdir.”28 (Nahl, 16/36)
“And olsun ki biz, her ümmete, "Allah'a kulluk edin, Tâğût’tan kaçının" diye
peygamber gönderdik. Allah, onlardan kimini doğru yola iletti; onlardan kimine de (kendi
iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri
yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.”29 (Nahl, 16/37) Sonra buyuruyor ki “Ve
Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rab edinmesin.” İbn Cüreyc şöyle der: Allah’a isyan

Al-i İmran, 3/64.
İbni Kesîr, Ebu’l-Fida İsmâîl (ö. 774/1372), Tefsirü’l-Kur’an’il-Azim, 3/64 hk, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 1969, s. 2/57.
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olan konularda kimimiz kimimize itaat etmesin. İkrime de şöyle der: Bazımız bazımıza secde
etmesin. “Eğer yüz çevirirlerse o vakit, şahid olun ki biz Müslümanız, deyin.”30
(Ey Resulüm!) De ki: “Ey kitap ehli!” Yani; Ey Yahudiler ve Hristiyanlar veya ey
Necran heyeti ya da ey Medine'de ikamet etmekte olan Yahudiler! “Gelin, bize ve size vahiy
yoluyla indirilen aramızda ortak bir söz üzerinde anlaşalım” Üzerinde tartışılamayacak olan
Kur'an, Tevrat ve İncil kitapları üzerinde anlaşalım. Ayette geçen, “Yalnız Allah'a ibadet
edelim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım” kavlinin açıklaması ise “Gelin, Allah'tan
başkasına kulluk etmeyelim ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz
kimimizi Rabler edinmeyelim.” Yani aramızdaki o ortak kelimeye gelin. Gelin ki; “Üzeyir
Allah 'in oğludur ve ya İsa Mesih Allah 'in oğludur.” gibi şeyler demeyelim. Çünkü bu her
iki kimse de bizlerdendir ve bizim gibi birer insandırlar. Aynı zaman Allah'ın şeriatında izin
verdikleri dışında din bilginlerinizin kendiliklerinden getirdikleri kimi helâl ve haram
konularında onlara itaat etmeyelim.31
Gelen rivayete göre, Adiy b. Hatem Resûlullah (s.a.v.)’in bu ayeti okuduğunu duyunca
demiş ki: Ey Allah'ın Resulü! Biz onlara kullukta bulunmadık ki. Bunun üzerine Resûlullah
(s.a.v.) de şöyle buyurmuştur; “Onlar sizin için bazı şeyleri helâl sayıp bazı şeyleri de haram
kılmıyorlar mı? Siz de onların bu yaptıklarına katılıp onları almıyor musunuz? Adiy de:
Evet demiş. Resûlullah (s.a.v.)) de: İşte sizin bu yaptığınız şey onlara kullukta bulunmanız,
itaat etmeniz, Rab edinmenizdir."32
"Eğer tevhit inancından-yüz çevirirlerse, bu takdirde, “şahit olun ki bizler Allah'ın
hükümlerine boyun eğmiş Müslümanlarız deyin." Yani; hüccet ve deliller sizi bağlar, dolayısıyla sizin gerçekleri itiraf etmeniz gerekir. Gelin, Müslüman olduğumuzu artık siz de
itiraflarınızla kabullenin ve kendisin de buna karşı çıktığınızı söyleyin. Yani; tıpkı
birbirleriyle güreşip yenişenlerin ta da galip gelen tarafın yenilen tarafa, "Artık galibin ve
yenen kimsenin ben olduğumu itiraf et ve bana seni yendiğim gerçeğini de teslim et." gibi bir
ifadedir bu.33
Yahudiler de kendilerinden önceki müşriklerden etkilenerek bazı din adamlarını Hz.
Üzeyir (a.s.)’ı ve diğer bazı kimseleri kendilerine Rabler edindiler. Kendi din adamlarının
sözlerini tereddütsüz ve itirazsız kabul ettiler. Böylece onları Rabler edindiler. Her gelen
kendinden bir önceki müşrik Yahudi’nin sözlerini olduğu gibi kabul etti. Ve oda müşrik oldu.
Kur’an bu gerçeği şöyle dile getirmektedir.
ضا ِه ُؤونَ قَ ْن َل اَِ ِذينَ َكََ ُِّو ْا ِمن قَ ْب ُل
َ ُ“ يDaha önce inkâra sapmış olanların sözlerine
benzetiyorlar.”
“Yahudiler، ‘Üzeyir Allah'ın oğludur’ dediler. Hıristiyanlar da ‘Mesih Allah'ın
oğludur’ , dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra
sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!”34
(Tevbe, 9/30).
Yeni ve Eski Ahit’e Allah’ın rubûbiyyetine yakışmayan, şirk unsuru taşıyan birçok
ibare eklediler. Yahudi halkın çoğunluğu cahildi. Okuma-yazma bilmezdi. Şu ayet bu konuyu
gayet net bir şekilde izah etmektedir.

İbni Kesîr, Tefsirü’l-Kur’an’i’l-Azîm, 3/64 hk, s. 2/57.
Nesefî, Tefsiri, 3/64 hk, s. 1-2/302.
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ََاب اِ َّل اَ َمانِ َ َواِنْ ُه ْم اِ َّل يَظُنُّنن
َ “ َو ِم ْن ُه ْم اُ بمُُّننَ َّل يَ ْعلَ ُمننَ ا ِْ ِكتOnlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı
(Tevrat’ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda
bulunurlar.”35 (Bakara, 2/78).
Havraları ve bütün dini mekanizmaları haham denilen din adamları ellerinde
bulunduruyorlardı. Hahamlar Yahudi dinine istedikleri şekli veriyorlardı. Bazen maddi
menfaat karşılığında Tevrat’ta olmayan şeyleri Tevrat’a ekliyor veya hesaplarına gelmeyen
bazı şeyleri de çıkartıyorlardı.
“Elinizdekini (Tevrat'ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an'a) iman edin.
Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın, yalnız
benden (benim azabımdan) korkun. Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı
gizlemeyin.”36 (Bakara, 2/41-42).
Yahudiler rububiyyetin sadece Allah’a ait olduğuna inanmıyorlardı. Onlar da müşrik
Araplar gibi birçok tanrının varlığına inanıyorlardı. Bu inançlarını Tevrat’larında açıkça
belirtmişlerdir. “Ve Kral Ahaz, Şam tanrılarına kurban keser ve kendilerini vuran Şam
ilahlarına kurban kesti ve dedi: Mademki Suriye krallarının ilahları onlara yardım ettiler,
bana yardım etsinler diye bende onlara kurban keseceğim.” 37
Yahudiler de müşrikler gibi şirkin içerisinde yaşıyorlar, rububiyyetin Allah’ın yanında
başka şahıs ve varlıklara da veriyorlardı. Yani hakiki Rububiyyet inancı onlarda da yoktu.
Bazı Yahudi fırkalar ahiret inancına da sahip değiller. Sadûkiler ölümden sonra dirilmeye
inanmıyorlar. Yahudiler kendilerinin Allah’ın oğulları ve sevgili kulları olduklarına
inanıyorlar.38
“(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (Hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem
oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emr
olunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden
uzaktır.”39 (Tevbe 9/30).
Bu ifadeden maksat onların din adamlarını rab kabul ederek onlara tapmaları değildir.
Bundan maksat, Allah’ın emir ve yasaklarım bırakıp din adamlarının koydukları emir ve
yasaklara uymalarıdır. Nitekim Resulullah’tan (s.a.v.) rivayet edilen hadis-i şerif ve birçok tabiinden rivayet edilen görüşler, din adamlarını rabler edinmelerinden maksadın, onların emir
ve yasaklarına uymak olduğunu belirtmektedir.40
Hristiyanlarda Rubûbiyyet İnancı
Hıristiyanlar da Yahudiler gibi kendilerini şirkin karanlık dehlizlerinde boğmuşlardır.
Onların inanç sistemlerinde de Rububiyyet sadece gerçek sahibi olan Allah’a ait değildir. Hz.
İsa (a.s.)’ı, Ruhu’l-Kudüs’ü, ruhbanları, din adamlarını rubûbiyyet’te Allah’a ortak koştular.
Allah’a oğul isnat ettiler. Asli İncil’den Hz. İsa (a. s.)’ın esas öğretilerinden uzaklaştılar.
Kiliselerin ve bağnaz ruhbanların cahilce geliştirdiği beşeri inanç sistemlerine körü körüne
inanıp bağlandılar. İşte Hıristiyanlık âlemi bu durumda iken Kur’an nazil olmaya başladı.
Kur’an, Hıristiyanların Hz. İsa’yı (a.s.) Allah’ın oğlu olarak telakki ettiklerini dile getirir.
“(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (Hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem
oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emr

35
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olunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden
uzaktır.”41 (Tevbe 9/30).
Hıristiyanlarda teslis (Baba-oğul-Ruhu’l-Kudüs) inancı da mevcuttur.
“Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka
ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir
Azâb dokunacaktır.”42 (Maide, 5/73).
Hz. İsa (a.s.) erken dönemlerden itibaren Tanrının enkarnasyon olarak kabul edilmesi,
onun insanî özelliğinin mi yoksa ilâhî özelliğinin mi ağır bastığı tartışmasını gündeme
getirmiş, bu tartışmalar sonucunda başlıca üç eğilim belirginleşmiştir:43
a) Günümüz Hıristiyan dünyasında büyük çoğunluğun savunduğu İsa (a.s.)'da hem
insanlık hem de ilâhlık unsurlarının eşit oranda bulunduğu fikri (dyotheletism).
b) İsa’da bulunan insanlık unsurunun ilâhlık unsurunun içinde erimiş olduğu ve bundan
dolayı İsa’daki tek unsurun ilâhlık olduğu yönündeki monofızit görüş (monothelitism).
c) "Subordionîstler" diye adlandırılabilecek grupların kabul ettiği İsa’da ilâhlık
unsurunun bulunmadığı ve yalnızca insanlık unsurunun bulunduğu fikri.44
“Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin.
Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda
var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman
edin, "(Allah) üçtür" demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek
ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur.
Vekil olarak Allah yeter.”45 (Nisa, 4/171.)
“And olsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir", diyenler kesinlikle kâfir oldular. De
ki: "Şayet Allah, Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok
etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan
her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye hakkıyla gücü
yetendir.”46 (Maide, 5/17.)
Hıristiyanlarda da Yahudilerde olduğu gibi din bilginlerinin tam bir hâkimiyeti
mevcuttur. Din bilginleri kiliseyi ve onun tüm yetkilerini ellerinde tutuyorlar. İstediklerini
aforoz edip dinden çıkarma yetkisine bile sahiptiler. Dini konularda istedikleri hükmü
veriyorlardı. Kur’an bu inançlarını dile getirir. (Tevbe, 9/31). Yukarıda bu ayette geçen
ifadeden maksat onların din adamlarını rab edinerek onlara tapmaları değildir. Kast edilmek
istenen maksat, Allah’ın emir ve yasaklarını bırakıp din adamlarının koydukları emir ve
yasaklara uymalarıdır. Nitekim Resulullah'tan (s.a.v.) rivayet edilen hadis-i şerif,47 din
adamlarını rabler edinmelerinden maksadın, onların emir ve yasaklarına uymak olduğunu
açıkça ifade etmektedir. Hadis-i şerif şöyledir. “Adiy b. Hatem diyor ki: “Ben, Resulullah’ın
yanına gittim. Boynumda Altın’dan bir haç bulunuyordu. Bana dedi ki: “Ey Adiy, bu putu
boynundan çıkarıp at." Ben onun, Tevbe suresinin “Onlar, hahamlarını, papazlarını ve
Meryem oğlu İsa Mesih’i, Allah'tan başka rabler edindiler.” ayetini okuduğunu işittim.
Dedim ki: ‘Ey Allah’ın Resulü biz onlara ibadet etmiyorduk ki, Resûlullah (s.a.v.) de
buyurdu ki: ‘Dikkat edin, Yahudi ve Hıristiyanlar, din adamlarına tapmıyorlardı. Fakat
41
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onlar, hahamlar ve papazlar kendilerine bir şeyi helal kılınca onu helal sayıyorlardı, bir
şeyi haram kılınca da onu haram kabul ediyorlardı”48 dedi.
Demek ki, Hıristiyanlar da Yahudiler ve müşrikler gibi Allah’ın yanında, başka birçok
varlığa Rububiyyet atfetmişler. Teslis inancını benimseyerek Allah’a ortaklar koşmuşlardır.
Ayrıca din adamlarına aşırı derecede itaat ederek onlara Rubûbiyyet sahiplermiş gibi
uymuşlardır. Böylece onları rabler edinmişlerdir. Şeytanın tuzağına düşerek müşrik
olmuşlardır. Esas İncil’den, Hz. İsa (a.s.)’ın tebliğ ettiği hakiki rab inancından
uzaklaşmışlardır.
Kur’an’da Rubûbiyyet İnancı
Rab kelimesi Kur’an’da Allah lafzından sonra Uluhiyyet belirtmek için en çok
kullanılan bir kelimedir. Kur’an’da toplam 970 defa varid olmuştur. Fiil olarak yalnız iki defa
varid olmuş her ikisinde de fail insandır. Mastar olarak hiç gelmemiştir. Rab isminin çoğulu
olan Erbab Kur’an’da 4 yerde Allah’tan başka tanrı gibi tazim olunan, tanrılaştırılan varlıklar
için gelmektedir. Biri Mekkî diğer üçü ise Medenî surelerde olup ehli kitap hakkında varid
olmuştur.49
Kur’an’da Rab kelimesi mutlak olarak Rab şeklinde yalnız Allah için gelmiştir. Rab
nekire olarak da gelmiştir. س ََل ٌم قَ ْن اّل ِمن َرب َر ِحُم
َ Herhangi bir isme muzaf olarak insanlar içinde
kullanılmıştır. Cevherî ve Suyûtî gibi âlimler, er-Rab şeklinin insanlar için kullanımını dil
açısından uygun ama dini bakımdan caiz görmezler.50
Kur’an’da Rububiyyet sadece Allah’a aittir. O’ndan başka hiç bir ilah ve rab yoktur. O
herkesin rabbidir. Müşriklerde olduğu gibi sadece bir kabilenin, ya da Yahudilerde olduğu
gibi bir kavmin rabbi değildir. Yerin, göklerin ve her ikisi arasında bulunanların rabbidir.
“O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, Rahmandır. O gün
insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.”51 (Nebe’ , 78/37).
O sürekli diri olandır. Din ancak onundur. Ancak O’na ibadet edilir. Dinde tek yetki
sahibi o’dur.
“Hâlbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve Hanifler olarak Allah'a
kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emr olunmuştu. Sağlam din de
budur.”52 (Beyyine, 98/5).
O bütün âlemlerin rabbidir. “Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a
mahsustur.”53 (Fatiha, 1/1).
O büyük arşın (Rabbi) sahibidir.
“(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: ‘Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh
yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın (Rabbi) sahibidir.”54 (Tevbe,
9/129).
O Kerîm olan arşın (Rabbi) sahibidir.
“Mutlak Hâkim ve Hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka ilah yoktur, O, Kerîm
Arş'ın (Rabbi) sahibidir.” (Mü’minûn, 23/116).
Tirmizî, Tefsirü’l-Kur’an, Bab 9, Hadis No: 3095.
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O, doğunun da batının da Rabbidir.
“O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise O’nu vekil edin. O, doğunun da batının da
Rabbidir. O'ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın O’nu vekil
edin.”55 (Muzemmil, 73/9).
Rab her şeyin yaratıcısı olan Allah’tır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.
“İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah’tır. O'ndan başka ilah yoktur. O
halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz!”56 (Mü’min/Ğâfir, 40/62).
O öldüren ve yaşatandır. O bizim ve bizden öncekilerin de Rabbidir.
“O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki
atalarınızın da Rabbidir.”57
“O İzzet sahibidir. Müşriklerin onu vasıflandırdığı sıfatlardan münezzeh ve uzaktır.
Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır,
yücedir.”58
İşte Kur’an’da hak Rab böyle izah edilmektedir.
SONUÇ
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Allah’ın merhameti, mağfireti ve Rububiyyet, Tevhid
inancıyla doğru orantılıdır. Eğer kul Allah’a ortak koşmadan, yerde ve gökte sadece Allah’ın
hakiki, gerçek ve tek Rab olduğuna inanmazsa Allah ona merhamet etmez. Onu bağışlamaz
ve ona mağfiret etmez. Onu cennete göndermez.
“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, o kişiye mağfiret
etmez. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar, mağfiret eder. Allah’a
ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisâ, 4/116).
Yok, eyer yanlış bir Rab inancına sahip ise onun bu yanlış Rab inancı Allah katında ona
hiçbir fayda sağlamayacaktır. O kişi yanlış bir yoldadır. Sapıklığa düşmüştür. Ahirette zarara
uğrayanlardan olacaktır.
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KUR’AN’DA HZ. İSA (a.s.) İNCİL VE NESÂRÂ/NASRÂNÎ
Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah ÖZÜÇALIŞIR
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, abdullah.derik@hotmail.com
ÖZET
Bu çalışmamız giriş, iki bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Giriş kısmında
çalışmamızın amaç ve gayesi ele alınacaktır.
Birinci bölümde Kur’an’da ve belli başlı ilk dönem tefsirlerinde Hz. İsa (a.s.) ve İncil
konularını detaylandırmaya çalışacağız. Hz. İsa (a.s.) ve İncil’in, Nesârâ/Nasranî (Tahrif
edilmiş Hristiyanlık) ile hiçbir ilgilerinin olmadığını ve Hz. İsa (a.s.) ve İncil’in, İman, İslam,
Müslimûn ve Mü’minûn gibi Kur’anî kavramlarla birlikte varid olduğunu izah etmeye
çalışacağız.
İkinci bölümde ise yine Kur’an’da ve belli başlı ilk dönem tefsirlerinde Nesârâ/Nasranî
(Tahrif edilmiş Hristiyanlık) konusunu açıklamaya çalışacağız. Nesârâ/Nasranî (Tahrif
edilmiş Hristiyanlık) Kavranlarının Hz. İsa (a.s.) ve İncil ile hiçbir ilgi ve alakalarının
olmadığını ve bunların sonradan ortaya çıkan uydurma din için varid olduğunu açıklamaya
çalışacağız.
Sonuç kısmında ise bu çalışmanın sonunda varılan neticeyi ortaya koymaya çalışacağız.
Kur’an’da ve ilk dönem tefsirlerinde Hz. İsa (a.s.), Mesih veya İncil isimleri anıldığında
Allah’ın razı olduğu din, Allah’ın hak resulü, Allah’ın hak kitabı anlaşılmaktadır. Hz. İsa
(a.s.) Allah’ın kulu, Allah’ın Resulü ve diğer peygamberlerden hiçbir farkı olmayan, Allah’ın
İsrail oğullarına gönderdiği nebilerden bir nebi olarak zikredilmektedir. Allah’ın kendisine
emrettiği vahyi insanlara tebliğ eden, risaleti diğer peygamberler gibi Mucizeler ile
desteklenen hak peygamber görüntüsü çizilmektedir.
Allah’tan başarı ve bu çalışmanın faydalı olmasını dilerim.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Hz. İsa (a.s.), İncîl, İslam, Hristiyanlık, Nesârâ,
JESUS BIBLE AND NAZARENE IN QUR’AN
ABSTRACT
This study consists of two parts and a result section. In the introduction, the purpose of
our work will be discussed.
In the first chapter, we will try to elaborate on Jesus Christ and the Bible in the Qur'an
and the first commentaries of the first period.Hz. Jesus and the Bible have nothing to do with
Nazarene (Corrupted Christianity) I can explain Jesus and the Bible with the things that come
with the Qur'anic concepts such as Faith, Islam, Muslim, and Mu'minu.
In the second part, we will try to explain the issue of Nazarene (Falsified Christianity) in
the Qur'an and also in the first commentaries of the first period.Nazarene (Falsified
Christianity) We will try to explain that there is no interest and relevance with Jesus and the
Bible, and that they exist for the later fabricated religion.
In the conclusion, we will try to reveal the conclusion reached at the end of this study.In
the Qur'an and in the first period commentaries, when the names of the
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Prophet Jesus, the Messiah, or the Bible are mentioned, the religion to which Allah is
pleased, the Messenger of Allah, the book of the truth of Allah is understood.He is mentioned
as one of the nobles that Allah has sent to Israel.Who communed to the revelations that Allah
has commanded him, Prophecy is supported by miracles like other prophets, the profile of the
right prophet is drawn.
I wish success from Allah and that this work will be beneficial.
Key Words: Quran, Jesus, Bible, Islam, Christianity, Nazarene
GİRİŞ
Bugün milyarlarca mensubu bulunan Hristiyanlık dini semavi dinler arasında
zikredilmektedir. Hz. İsa (a.s.), İncîl ve Hristiyanlık milyarlarca insanın kutsalıdır. Şu anda
dünya gündemini, siyasetini, ekonomisini, sosyal ve kültürel değerlerini bu kutsallara inanan
insanlar belirlemektedir.
Böylesine önemli bir konuda Allah’ın insanlara bir şey bildirmemesi elbette ki
düşünülemez. Bizde bu konuyu araştırmak için Kur’an’a Yöneldik ve Allah (c.c.)’nun bu
konudaki emirlerini araştırdık. Araştırmamız neticesinde şu kanaate vardık. Hz. İsa (a.s.),
İncîl ve Nesârâ Tabirleri Kur’an’da sıkça varid olmaktadır. Ama Hz. İsa (a.s.) veya İncil varid
olurken bunların yanında veya yakınında Nesârâ ismi zikredilmemektedir. Hz. İsa (a.s.) ve
İncil’in yanında Kur’an, İslam, Mü’min ve Müslüman kavramları varid olduğuna tanıklık
ediyoruz.
Nesârâ ve ehl-i Kitab isimleri zikredilirken ise küfür, şirk, günah, tahrif edilmiş din,
yanlış din algısı, insanları aldatma, nar ve cehennem kavramları varid olduğunu müşahede
ediyoruz.
İşte bizi de bu çalışmaya sevk eden olay bu oldu. Biz de bunu Kur’an’da ve belli başlı
ilk dönem tefsirlerinde araştırıp detaylandırmaya çalışacağız.
Kur’an’da Hz. İsa (a.s.) ve İncîl
Kur’an’da Hz İsa (a.s.) ismi 25 defa zikredilmiştir. On bir defa da Mesih ismi ile varid
olmuştur.
“And olsun ki, biz Musa'ya Kitabı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler
gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da Mucizeler verdik. Ve onu, Ruhü’l-Kudüs (Cebrail)
ile destekledik. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe
ona karşı büyüklük tasladınız. (Size gelen) peygamberlerden bir kısmını yalanladınız,
bir kısmını da öldürdünüz.”1 (Bakara, 2/87) Bu ayette Allah (c.c.) Hz. İsa (a.s.) Cebrail
(a.s.) ve Mucizeler birlikte varid olmuştur.
"Ve onu Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik." Bu, temiz olan ruh anlamına gelir.
Yani “Mukaddes olan Ruh ile seni destekledik” demektir. Ruhun Kudüs kelimesi ile ifade
edilmesi, Tahsis ve Takrib amacı içindir. Hz. İsa (a.s.)’ın ruhunun şeytan tarafından
dokunulmadığı ve bu anlamı ile de Allah'a olan yakınlığı ifade edilmiştir. Hz. Cebrail (a.s.) ile
desteklenmesi sebebiyle ona böyle buyrulmuştur. Çünkü Hz. Cebrail (a.s.) Hz. İsa (a.s.)’a
Allah’ın vahyini, emirlerini ve kalplere hayat veren nur ve hidayeti getirerek, onu
destekliyordu.2
1

Bakara, 2/87.
Zemâhşerî, Ömer Muhammed b. Muhammed b. Ahmed Carullah ( ö. 538/1143), el-Keşşaf an Hakaiku’t-Tenzil ve Uyuni’l-Akavil fi
Vucuhi’t-Te’vil, Daru’l-Ma’rife, Beyrut, Lübnan, 2009; Nesefî, Abdullah b. Ahmed, Tefsirü’n-Nesefi, Medarikü’t-Tenzil ve Hakaikü’t2
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Temiz ruh veya Kutsal ruh anlamına gelen Ruhü’l-Kudüs özellikle Hz. Cebrail (a.s.)
olarak izah edilir. Ruhü’l-Kudüs’ü, Hz. İsa (a.s.)’ın ruhu, Allah'ın ism-i azamı veya İncil diye
açıklayanlar da olmuştur.3 Nahl süresinin 102. ayetinde Ruhü’l-Kudüs'ün vahiy meleği yani
Cebrail (a.s.) olduğu açıkça bildirilmektedir.“(Ey Muhammed!) Onlara de ki: "Kur’an’ı
Cebrail, iman edenlere sebat vermek, Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak
için Rabbinin katından hak olarak indirdi.”4 (Bakara, 2/87) Ayette Hz. İsa’nın (a.s.)
Ruhü’l-Kudüs’le desteklendiği belirtilmektedir. Esasen bütün peygamberler için böyle bir
destek söz konusudur. Meryem süresinin 16-22. ayetlerinde ifade buyurulduğu üzere, Hz.
İsa’nın (a.s.) doğumu, Hz. Meryem'e tertemiz bir erkek çocuğu bağışlaması için" Allah
tarafından beşer suretinde bir elçi olarak gönderilmişti. Ruh Cebrail (a.s.) vasıtasıyla vuku
bulduğundan, Hz. İsa (a.s.) açısından Cebrail'in (a.s.), vahiy meleği olmanın da ötesinde bir
anlamı vardır.5
“Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve esbâta indirilene,
Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere,
onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık (iman ettik) ve biz sadece Allah'a
teslim olduk" (Müslüman olduk) deyin.”6 (Bakara, 2/136)
Taberî bu ayetin nüzul sebebini şu şekilde izah etmektedir.7 Abdullah b. Abbas diyor
ki: " bir Yahudi topluluğu Resulullah’a (s.a.v.) geldi ve ona: Peygamberlerden kimlere iman
ettiğini” sordular. Resûlullah (s.a.v.) de onlara: "Ben, Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e,
İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlara indirilenlere, Musa’ya ve İsa’ya verilene ve
bütün Peygamberlere rableri tarafından verilenlere iman ettim. Biz, onlardan herhangi
birisinin arasında ayırım gözetmeyiz. Biz, Allah’a boyun eğenleriz." dedi. Resûlullah
(s.a.v.) Hz. İsa (a.s.)’ı zikredince Yahudi topluluğu onun Peygamberliğini inkâr ettiler ve:
"Biz, İsa’ya da iman etmeyiz ona iman edene de iman etmeyiz." dediler. Bunun üzerine Allah
Teâlâ: "Ey Muhammed, de ki: "Ey kitap ehli sadece Allah’a, bize indirilene ve daha
önce indirilenlere iman ettiğimizden ve sizin de çoğunuzun fasıklar olduğunuzdan dolayı
mı bize kızıyorsunuz?"8 Ayetini indirdi.9
Ayette geçen Esbat kelimesi Torunlar demektir. Burada Hz. Yakub’un on iki
evladından torunları kast edilmiştir.10 Bu ayette Hz. İsa (a.s.) iman ve Müslimûn
(Müslümanlar) beraber zikredilmiştir.
"Ey müminler, "Yahudi olun ki hidayete eresiniz" diyen Yahudilere ve "Hristiyan
olun ki hidayete eresiniz." diyen Hristiyanlara deyin ki: “Biz, Allah’ı tasdik ettik, Hz.
Muhammed (s.a.v.)’e indirilen Kitabı tasdik ettik. Aynı şekilde Peygamberlerden İbrahim’e,
İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve Yakub’un soyundan gelen peygamberlere indirilenleri tasdik
ettik. Aynı şekilde Musa’ya indirilen Tevrat’a ve İsa’ya indirilen İncil’e de iman ettik. Bütün
Peygamberlere indirilen kitaplara iman ettik. Bütün Peygamberler hak ve hidayet üzeredirler.
Tevhid inancı hususunda aynı yolu takip etmişlerdir. Bu itibarla Peygamberlerden bazılarına
iman edip diğerlerini inkâr etmeyiz.

Te’vil, Darü’n-Nefais, Beyrut, Lübnan. 2009, s. 1-2/107; Beydâvî, Nasiruddin Abdullah b. Ömer (ö. 791/1388), Envaru’t-Tenzil ve
Esraru’t-Te’vil, Şirketu Mektebe ve Matbaati Mustafa el-Babi el-Halebî, Mısır, 1955s. 1/79.
3
Taberî, Ebi Cafer Muhammed b. Cerir, Tefsirü’t-Taberî Camial-Beyan fi Te’vili’l-Kur’ân, ed-Darü’l-Kütubi’l-İlmiyye, Beyrût 1992,
2/136 hk, s. 1/216.
4
Nahl, 16/102.
5
Karaman, Hayrettin, vd. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, D.İ.B. Yayınları, Ankara, 2007, s. 1/83-84.
6
Bakara, 2/136.
7
Taberî, Tefsiri, 2/136 hk, s. 1/216.
8
Maide, 5/59.
9
Taberî, Tefsiri, 2/136 hk, s. 1/351-352.
10
Nesefî, Tefsiri, 2/136 hk, s. 1-2/129; Beydâvî, Tefsiri, 2/136 hk, s. 1/95; Karaman, Hayrettin, vd, Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB.
Yayınları, Ankara, 2006, s. 125.
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Hepsinin, Allah’ın Peygamberi olduğuna, hak ve hidayetle gönderildiklerine şehadet
ederiz. Biz, Allaha itaat ile O’na boyun eğer ve sadece O‘na kulluk ederiz."11
Zemâhşerî bu ayeti yorumlarken, Allah (c.c.) yanında makbul olan dinin sadece İslam
dini olduğunu, İslam’ın dışında inanılan herhangi bir dinin Allah (c.c.) yanında makbul
olamayacağını, ilgili ayeti de zikretmektedir.12 (Al-i İmrân, 3/19.) bu nedenle Allah (c.c.)
“iman ettik ve Allah’a (c.c.) teslim olduk (Müslümanlardan olduk)” dememizi
emretmektedir.13
“O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir
kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık
mucizeler verdik ve onu Ruhü’l-Kudüs ile güçlendirdik. Allah dileseydi o
peygamberlerden sonra gelen milletler, kendilerine açık deliller geldikten sonra
birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de içlerinden kimi iman etti,
kimi de inkâr etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı; lâkin Allah dilediğini yapar.”14
(Bakara, 2/136) Ruhu’l-Kudüs’ten maksat Cebrail’dir. Bu ayette Allah (c.c.) Hz. İsa (a.s.)
Cebrail (Ruhü’l-Kudüs) ve peygamberliğin nişanelerinden biri olan Mucizeyi beraber
zikretmiştir.
“Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi
müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesih’tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve
Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.”15 (Al-i İmran, 3/45) Mesih, İbrani’ce bir
kelime olup aslı Mesih’tir. Hz. İsa’nın bir lakabıdır ve Mübarek anlamına gelir.
“Salihlerden olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara (peygamber
sözleri ile) konuşacak.”16 (Al-i İmran, 3/46).
Nitekim Meryem suresinin 27-33. Ayetlerinde ifade edildiği gibi, Hz. Meryem, Hz.
İsa’yı (a.s.)’ı dünyaya getirince, onun iffetinden şüphelenen İsrail Oğullarına karşı, daha yeni
doğmuş olan Hz. İsa, (a.s.) Allah’ın izni ve kudretiyle konuşmaya başlamıştır. Kendisinin
Allah’ın kulu ve peygamberi olduğunu, kendisine Kitap verildiğini, Allah tarafından Mübarek
kılındığını anlatmıştır. (Bkz, Meryem, 19/27-33.)
“Meryem: Rabbim! Dedi, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur?
Allah şöyle buyurdu: İşte böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona
sadece "Ol!" der; o da oluverir.”17 (Al-i İmran, 3/47) “(Melekler, Meryem'e hitaben İsa
hakkında sözlerine devam ettiler:) Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i
öğretecek.”18 (Al-i İmran, 3/48) Bu ayette Allah (c.c.) Hz. İsa (a.s.) Tevrat ve İncil'i beraber
zikretmiştir.
“İsrail oğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek:) Size Rabbinizden bir
Mucize getirdim: Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izni ile o
kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca
evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz,
bunda sizin için bir ibret vardır.”19 (Al-i İmran, 3/49) Bu ayette Allah (c.c.) Hz. İsa (a.s.),
İman ve Mucizeler beraber zikretmiştir.

Taberî, Tefsiri, 2/136 hk, s. 1/351-352.
Al-i İmrân, 3/19.
13
Zemâhşerî, Tefsiri, 2/136 hk, s. 99.
14
Bakara, 2/253.
15
Al-i İmran, 3/45.
16
Al-i İmran, 3/46.
17
Al-i İmran, 3/47.
18
Al-i İmran, 3/48.
19
Al-i İmran, 3/49.
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“Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri
de helâl kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde
Allah'tan korkun, bana da itaat edin.”20 (Al-i İmran, 3/50)
Nisa suresinin 160, En’am suresinin 146 Ve Nahl suresinin 118 ayetlerinde ifade
edildiği gibi, İsrail Oğullarına, zulüm ve isyanları nedeni ile bazı şeyler onlara haram
kılınmıştı. “Hâsılı o Yahudi olanların zalimlikleri ve birçoklarını Allah yolundan
çevirmeleri sebepleri iledir ki evvelce onlara helâl kılınmış birçok pak ve hoş nimetleri
kendilerine haram ettik.” 21
“Yahudi olanlara ise bundan evvel sana naklettiklerimizi haram kıldık ve onlara
biz zulüm etmedik ve lâkin kendi kendilerine zulmediyorlardı.”22 Yukarıdaki ayet, Hz. İsa
(a.s.)’ın, bu yasakları kaldırmak suretiyle, Hz. Musa (a.s.)’ın tebliğ ettiği bir takım hükümleri
nesh ettiğini ortaya koymaktadır.23
“Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk edin. İşte bu
doğru yoldur.(Sıratı Müstakim)” (Al-i İmran, 3/51)
“İsa, onlardaki inkârcılığı sezince: Allah yolunda bana yardımcı olacaklar
kimlerdir? Dedi. Havariler: Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol
ki bizler Müslümanlarız, cevabını verdiler.”24 (Al-i İmran, 3/52) Bu ayette Allah (c.c.) Hz.
İsa (a.s.), İman ve Müslümanları beraber zikretmiştir.
Ayet-i kerimenin sonunda Havarilerin “Şahit ol ki biz, Müslümanlarız.” dedikleri
beyan edilmektedir. Bu da gösteriyor ki, İslam dini, Hz. İsa’nın (a.s.) da, ondan önce
gönderilen Peygamberlerin de dinidir. Yahudilerin iddia ettikleri, Yahudilerin ve
Hristiyanların ileri sürdükleri Hristiyanlık, Peygamberlerin dinleri değildir. Sonradan
uydurulmuş dinlerdir.25 Aynı cümledeki Müslimûn kelimesi, bütün ilâhî dinlerin İslâm olarak
kabul eden görüşe göre Müslümanlarız şeklinde anlaşılabileceği gibi, sözlük anlamı esas
alınarak (bu davaya yürekten) teslim olanlardanız" diye de açıklanabilir.26
Havari kavramı, Hz. İsa (a.s.)’ın yardımcıları. Bu kişilerin Kassâr (çamaşırcı) veya avcı
oldukları rivayetleri vardır. Bazı âlimlere göre bunlara Havari denilmesinin sebebi onların,
insanların ruhlarını din ve ilim öğreterek, küfür ve şirkten arındırmaları nedeni iledir. Avcı
olmaları ise, insanların ruhlarını kararsızlıktan kurtararak Hakka döndürmelerindendir.27
Beyaz giydikleri için bu ismi aldıkları da rivayetleri vardır. Havarilere, “Hz. İsa (a.s.)’ın, dini
yaymak için seçip gönderdiği elçileri” de denilmektedir.28
Havariler, Peygamberlerin yakın takipçileri olan seçkin kimselerdir. Zeccâc, “Havariler
Peygamberlerin hâlis ve samimi dostlarıdır ve hayırlı kimselerdir” demiştir. Buna delil olarak
da Hz. Peygamber'in "Her Peygamberin havarisi vardır, benim havarim de Zübeyr İbn
Avvam'dır" hadisini zikretmiştir.29 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Zübeyr benim ashabımın
seçkinlerindendir ve yardımcımdır" demek suretiyle, havarilerin peygamberlerin yardımcıları
olduklarına işaret etmiştir. Yine Zeccâc'a göre Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ashabının tamamı
havari sayılır.30
Al-i İmran, 3/50
Nisa, 4/160.
22
Nahl, 16/118.
23
Beydâvî, Tefsiri, 3/50 hk, 1/154; Nesefî, Tefsiri, 3/50 hk, 1-2/289.
24
Al-i İmran, 3/52.
25
Taberî, Tefsiri, 3/52 hk, 2/268.
26
Karaman, vd, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, 3/52 hk, s. 2/109.
27
İsfehânî, Rağıb, Müfredatu Elfazi’l-Kur’an, Thk, Safvan Adnan Davudi, ed-Darü’ş-Şamiyye, Beyrut, 2009, s. 192.
28
S.G.F. Brandon, A Dictionary of Comparative Religion, London, 1970, s. 92.
29
Buhârî, Cihad, 40, 41; Müslim, Fedâilü's-Sahabe, 48; İbn Mâce, Mukaddime, 11.
30
İbn Manzûr, Cemalüddin Muhammed b. Mukerrem ( ö.711/1311), Lisanü’l-Arab, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1994, H-V-R hk, s. 4/220.
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Ayette geçen Havari kelimesi Arapça’ya Habeşçe’den geçmiş olup aslı havarya’dır ve
yardımcı anlamına gelir. Meali verilen ayette Hz. İsa’ya (a.s.) ve onun dinine yardımcı olmayı
taahhüt edenlere bu adın verildiğini müşahede ediyoruz. Katade ve Dahhak’a göre ise, onlara
bu ismin verilmesinin sebebi, Hz. İsa(a.s.)’ın samimi ve net dostları olmalarındandır. Zira her
Peygamber (s.a.v.)’in samimi dostuna bu isim verildiği varid olmuştur.31
“(Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak
kuranların hayırlısıdır.” (Al-i İmran, 3/54)
“Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni kendime yükselteceğim,
seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün
kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler
hakkında aranızda ben hükmedeceğim.”32 (Al-i İmran, 3/55) Bu ayette Allah (c.c.) Hz. İsa
(a.s.)’ı kâfirlerden arındıracağını, kâfirlerle hiçbir ilgi ve alakasının olmayacağını dile
getirmektedir.
Hani Allah Hz. İsa’ya (a.s.) "Ey İsa! Seni göğe kaldıracağım, sonra da ecelin
geldiğinde seni öldüreceğim," demişti. Yüce Allah'ın böyle demesinden maksat, onu,
Yahudilerin elinden kurtaracağını ve kendisine hiçbir eziyet edilmeden, sağ salim göklere
kaldıracağını müjdelemektir.
Burada takdim tehir vardır.33 Takdiri şöyledir “Seni kendime (kendi yanıma)
kaldıracağım. Daha sonra da ben seni öldüreceğim” Taberî ise bu ayetin manası şöyledir.
Hatırla ki Allah şöyle demişti. "Ey İsa! Seni bana kaldıracağım ve seni kâfirlerden
kurtaracağım. Seni dünyaya indirdikten sonra da öldüreceğim. Seni, öldürmek isteyenlerin
şerrinden koruyacağız.” Hasan-ı Basri ise ayete şu manayı vermektedir. “Allah onu Yahudi,
Hıristiyan, Mecusî ve kendi kavminin kâfirlerinden korudu. Sana uyup iman edenleri,
kıyamete kadar, senin peygamberliğini inkâr edenlere ve Mü'minlere düşmanlık edenlere
üstün kılacağız.” Celaleyn Tefsirinin yazarı şöyle der: "Müslüman ve Hıristiyanlardan, senin
peygamberliğini tasdik edenler" demektir. “Kâfirlerden maksat ise, Yahudilerdir. Mü’minler
onlara hüccet ve kılıçla üstün gelirler. Sonra dönüşünüz banadır, Hz. İsa (a.s.) ile ilgili
olarak düştüğünüz ihtilaflarda hepinizin arasında hak ile hükmedeceğim.”34
“İnkâr edenler var ya, onları dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım;
onların hiç yardımcıları da olmayacak.” “İman edip iyi davranışlarda bulunanlara
gelince, Allah onların mükâfatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez.”
“(Resul’üm!) Bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.
“Allah nezdinde İsa'nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı.
Sonra ona Ol! Dedi ve oda oluverdi.”35
Hz. Âdem’i (a.s.) topraktan, anasız ve babasız yaratan Allah, Hz. İsa’yı (a.s.) da babasız
olarak yaratmıştır. Yukarıda meali geçen ayet, Allah’ın kudretinin sonsuzluğu yanında, Hz.
Meryem’in (r.a.) de iffetli olduğunun bir ifadesidir.36
“De ki: Biz, Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup
oğullarına indirilenlere, Musa, İsa ve (diğer) peygamberlere Rableri tarafından
verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak O'na teslim oluruz.”

Taberî, Tefsiri, 3/52 hk, s. 2/268.
Al-i İmran, 3/55.
Sabunî, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefasir, Mekke’yi Mukerreme, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, s. 1/383.
34
Sabunî, Safvetü’t-Tefasir, 3/53 hk, s. 1/383.
35
Al-i İmran, 3/54-59.
36
Karaman, vd, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, 3/52 hk, s. 2/109.
31
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“Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul
edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.”37 (Al-i İmrân, 3/83-84)
Bu ayette Allah (c.c.) Hz. İsa (a.s.), İman ve Müslümanları beraber zikretmiştir.
Hemen bir sonraki ayette ise Allah (c.c.) yanında geçerli olan tek dinin İslam dini olduğunu,
İslam’ın dışında başka bir din seçenin, seçtiği dini Allah (c.c.) katında makbul olmayacağı ve
bu davranışta bulunan kişinin ahirette zarara uğrayacağını dile getirmektedir.
Görülüyor ki İslamiyet, Allah tarafından gönderilmiş olan bütün diğer ilahi kitap ve
Peygamberleri tasdik etmektedir. Hatta onları kabul etmeyi, iman esaslarından saymıştır.
Bu, İslam’ın yüceliğine büyük bir delildir.38 Hâlbuki Yahudi ve Hristiyanlar gibi ehl-i
kitap olan kimseler, İslamiyet ve onun Peygamberini kabul etmezler. Bunlar birbirlerinin
dinini de kabul etmezler. Bu halleriyle ne kadar büyük bir sapıklık içinde bulundukları apaçık
ortadır.39
İncil sözüne kelime olarak, aslen yunanca bir kelime olup müjde anlamına gelir. Yeni
öğreti de denmiştir. Hıristiyanlara göre İncil kelimesi, meşhur olan dört İncil'e verilen addır.
Yine onların ifade ettiğine göre, buna Ahd-i Cedîd adı verilir. Bu dört İncil
peygamberlerin işleri kitabıyla birlikte Yeni Ahid adını alır. Peygamberlerin işleri kitabından
ayrı olarak Pavlus'un, Petrus'un, Yuhanna'nın Yakub’un mektupları ile Yuhanna'nın Rüyası
bölümlerinden oluşmaktadır. İşte bunların hepsine İncil denir. Dört İncil'in dışında herhangi
bir kitaba bu isim verilmez.40
Dört İncil, Hz. İsa (a.s.)’ın hayatı ile ilgili, öğretileri ile alâkalı, özet kitaplardan
meydana gelmiştir. Bunun için İncil adı verilmiştir. Bu kitapların ehli olanların yanında
sağlam bir senedi yoktur.41 Yazılış tarihleri konusunda Hıristiyanlar ihtilaflıdırlar. Bu konuda
pek çok söz vardır. İlk İncil'in yazılış yılı hakkında 9 ayrı görüş bulunmaktadır. Öteki 3 İncil
hakkında da pek çok rivayet vardır. Bazıları bunların Milâdî 1. asrının ikinci yarısında
yazıldığını söylemişlerdir. Ancak ilk İncil'in milâdın 37. senesinde yazıldığını söyleyen
bulunduğu gibi 64. senesinde yazıldığını söyleyen de vardır. Dördüncü İncil'in ise milâdî 98
yılında yazıldığı söylenmiştir. Bazıları bu İncil'in Yuhanna tarafından tashih edilmemiş
olduğunu söylerler. Keza Ahd-i Cedîd‘in diğer kitapları konusunda da birçok ihtilâflar
mevcuttur.42
Kur'an'da İncil, Allah Teâlâ'nın peygamberi Meryem oğlu Hz. İsa (a.s.)’a vahy etmiş
olduğu ilahi bir kitaptır. Bu kitap içerisinde şeriatı, hüküm ve ahkâmı tamamlayan Hz. Peygamberin geleceği de vardır.43 Lafzın ifade ettiği müjde bu peygamberin müjdesidir.44 Hıristiyanlar bu konuda daha da ileridirler. Çünkü Tevrat indiği zaman yazılmış ve binlerce
insan onunla amel eder olmuştur. Sonra ortadan kaybolmuşsa da hükümlerinin çoğu
saklanmış ve bilinmiştir. Bazı Frenk bilginlerinin Hz. Mûsâ (a.s.) zamanında yazının
bilinmediğini söylemelerine pek güvenilmez. Hristiyanların kitaplarına gelince; ancak Hz.
İsa'nın (a.s.) milâdının 4. asrında bilinip yaygınlaşmıştır. Çünkü Hz. İsa (a.s.) peygamberin
tâbi olan ilk Hristiyanlar; Yahudiler ve Romalılar tarafından baskı altında tutulmuşlardır.
İmparator Konstantin’in siyaset gereği Hristiyanlığı benimsemesiyle Hristiyan kitapları ortaya
çıkmıştır. Bu kitaplar arasında Hz. Musa'nın müjdesi olan bazı kelimeleri ihtiva eden, onun
Al-i İmrân, 3/83-84.
Taberî, Tefsiri, 3/52 hk, 2/305.
39
Taberî, Tefsiri, 3/52 hk, 2/305.
40
Reşîd Rıza, Tefsir el-Menâr, s. 3/155.
41
Reşîd Rıza, Tefsir el-Menâr, s. 3/155.
42
Reşîd Rıza, Tefsir el-Menâr, s. 3/157.
43
Sâf, 61/6.
44
Reşîd Rıza, Tefsir el-Menâr, s. 3/158.
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tarihçe-i hayatları da vardır. Bunların sayısı pek çoktur. Ancak imparatorun baskısıyla Dört
İncil üzerinde ittifak hâsıl olmuştur.
Burada delil olarak ortaya koyduğumuz ayetler incelense Kur'an'ın örfündeki Tevrat ve
İncil anlayışı ile Yahudi ve Hristiyanların İncil ve Tevrat anlayışları arasındaki farklılık iyice
anlaşılmış olur..
Ayrıca (4/157-163-171, 5/87, 5/110-120, 6/85, 19/34, 33/7, 42/13, 43/63, 57/27, 61/614.) ayetlerine de bakılabilir. Bu ayetlerde de naklettiğimiz ayetlerdeki gibi Hz. İsa (a.s.)
İman, İslam, Mü’min, Müslüman tabirleri beraber aynı ayette veya bir sonraki ayette varid
oldukları müşahede edilebilir. Ancak bu ayetlerin hiç birinde Nesârâ (Tahrif Edilmiş
Hristiyanlık) zikredildiğine tanık olmadık.
Kur’an’da Nesârâ/Nasrânî
Kur’an’da Nesârâ (Tahrif Edilmiş Hristiyanlık) tabiri 14 yerde zikredilmiştir.
Bunlardan Bakara 113 ayette 2 defa varid olmuştur. Bir defa da Al-i İmran 67 ayetinde ise
aynı anlama gelen Nasrânî ismi ile zikredilmiştir.45 Ehli Kitab olarak 54 defa varid
olmuştur.46 Bunların tamamında ise küfür, şirk, günah, tahrif edilmiş din, yanlış din algısı,
insanları aldatma, nar ve cehennem kavramları ile beraber varid olduğunu müşahede ediyoruz.
Bu bölüm detaylandırmadan önce Nesârâ/Nasrânî tabirlerini izah etmeye çalışalım.
Hıristiyanlar Hz. İsa (a.s.)'ın tebliğ ettiği ilâhî dinin mensuplarına verilen isimdir. İslâmî
kaynaklara göre Hz. İsa (a.s.)'ın doğduğu köyün ismi olan Nâsıra'dan dolayı Nasrânî (çoğulu
Nesârâ) olarak adlandırılmışlardır. Hıristiyan (Christian) kelimesi, Hz. İsa (a.s.)’ın kutsal ve
kurtarıcı niteliğini ifade eden Mesih kelimesinin Batı dillerindeki karşılığı olan clırist (Grekçe
aslı: christos) kelimesinden gelmekte olup İbrânîce'de genellikle "Mesih’e saygı gösteren"
anlamında kullanılır. Kelime ilk defa 44 yılında bu dini kabul eden Antakyalılar için
kullanılmış, daha sonra giderek bu dinin her mezhepten bağlılarını ifade etmiştir. Hz. İsa
(a.s.)’ın tebliğ ettiği dine ise Hıristiyanlık (Christianisme) denilmiştir. Bugün yeryüzünde,
birbirinden derin çizgilerle ayrılmış olan çeşitli mezheplere bağlı 1,5 milyarın üstünde
Hristiyan yaşamaktadır.47
Nesârâ/Nasrânî Hz. İsa (a.s.)’a inananlar, onun yolundan gidenler anlamına gelir.
Çoğul sığasındadır.48 Hz. İsa (a.s.)’ın tebliğ ettiği din onun göğe yükselmesinden az zaman
sonra Yahudiler tarafından sinsice değiştirildi. Bolüs adındaki bir Yahudi, hazret-i İsa’ya
(a.s.) inandığını söyleyerek, Hz. İsa (a.s.)’ın dinini yaymaya çalışıyor görünerek hakiki İncil'i
yok etti ve Hz. İsa (a.s.), Allah'ın oğludur dedi. Daha başka şeyler de uydurdu. Üç tanrı
olduğu fikrini ortaya attı. Bu durumda Nasranîler ikiye ayrıldı. Hakiki Nasranîler, Hz. İsa
(a.s.) insandır. İlah değildir. Allah'ın oğlu da değildir. Ona tapılmaz dediler. Bolüs'ün
fikirlerine aldanan ve daha sonra Hristiyan adını alan Nasranîler ise, uydurma İnciller ortaya
attılar. Böylece hakiki olmayan bir Hristiyanlık ortaya çıktı.
Taberi Hristiyanlara Nasrânî denilmesini şöyle izah etmektedir. Hristiyanlara Nasranî
denilmesinin sebebi, onların, birbirlerine yardım etmelerindendir. Abdullah b. Abbas ve
Katade’den nakledilen bir görüşe göre ise, Hz. İsa (a.s.)'ın, Nasıra diye adlandırılan bir köyde
doğmuş olmasındandır. Diğer bir kısım âlimlere göre ise Hz. İsa (a.s.)’ın, şu ayette belirtilen
sorusuna cevap vermelerindendir. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki
Meryem oğlu İsa da havarilere, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?"
demişti. Havariler de, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız" demişlerdi. Bunun üzerine İsrail
Abdulbaki, Muhammed Fuat, el-Mu’cemü’l-Mufehres li elfazi’l-Kur’an’il-Kerim, Darü’l-Ma’rife, Beyrut, Lübnan, 2012, s. 704.
Abdulbaki, el-Mu’cem, s. 95.
47
Karaman, vd, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, 3/52 hk, s. 2/109.
48
Karaman, vd, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 359.
45
46

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1451

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları,
düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.”49 (Saf, 61/14)
Ayet-i kerimede zikredilenارى
َ  اَ ْنkelimesinin çoğuludur. Manası ise "Dinini bırakıp
ٖ ص
50
başka bir dine dönen" demektir.
“İbrahim, ne Yahudi idi, ne de (Nasrânî) Hristiyan idi. Fakat o, Hanîf (Allah'ı bir
tanıyan, hakka yönelen) bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi.”51 (Al-i
İmran, 3/67)
Bu ayette Allah (c.c.) Hz. İbrahim (a.s.)’ın ne Yahudi ne de Hıristiyan olduğunu, Hanîf
bir Müslüman olduğunu dile getirmektedir. Yani Hz. İbrahim (a.s.)’ın Yahudilik ve
Hristiyanlık ile bir ilgi ve alakasının olmadığını vurgulamaktadır. Bir sonraki ayette ise Hz.
İbrahim (a.s.)’ın kimlere yakın olduğunu, kimlerle ilgi ve alakasının olduğunu izah
etmektedir. “Şüphesiz, insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu
peygamber (Muhammed) ve Mü'minlerdir. Allah da Mü'minlerin dostudur.”52 (Al-i
İmran, 3/68)
Allah’u Teâlâ bu ayet-i kerime ile Hz. İbrahim (a.s.) ve onun dini hakkında tartışan ve
onun, kendi dinlerinden olduğunu iddia eden Yahudi ve Hristiyanları yalanlamış, Hz.
İbrahim’in (a.s.), Hanif dini olan İslam dinine mensup olduğunu, Allah (c.c.) bırakıp başka
yaratıklara tapan müşriklerden olmadığım beyan etmiştir.53
Nesefî de bu ayette geçen, Müşrikler ifadesinden yüce Allah Yahudi ve Hristiyanları
murat eder gibidir. Çünkü bunlardan biri Hz. Üzeyir (a.s.), diğeri de Mesih Hz. İsa (a.s.)’ı
Allah'a ortak koşmaktadırlar. Ya da bunun manası, "İbrahim onlardan olmadığı gibi
müşriklerden de değildi." demektir.54
Görülüyor ki Allah (c.c.) Nasrânîliği Hz İbrahim (a.s.)’a değil de Şirke uygun ve layık
olarak zikrediyor. Bu da Nasrâniliğin Allah’ın hak resulleri ile bir ilgi ve alakasının olmadığın
işaret eder. Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgisi olmayan bir dinin Hz. İsa (a.s.) ile de hiçbir ilgisi
olamaz. Aslında bu makalemizin konusu daha büyük bir çalışmayı gerektirir. Biz bir
makaleye sığacak kadarını ele alacağız. Bu nedenle konumuzu anlayacak kadar ayetleri
inceleyeceğiz. Çünkü ehli kitab ile ilgili ayetler de çoktur. Hepsini inceleyemeyiz.
“(Yahudiler) "Yahudi olun" ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan (Nesârâ) olun ki
doğru yolu bulasınız" dediler. De ki: "Hayır, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyarız.
O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.”55 (Bakara, 2/135)
Bu ayette Yahudi ve Hristiyan şirk ile birlikte zikredilmiştir.
“Yoksa siz, "İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yâkûb ile Yakupoğulları da Yahudi,
ya da (Nesârâ) Hristiyan idiler" mi diyorsunuz? De ki: "Sizler mi daha iyi bilirsiniz,
yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha
zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”56 (Bakara, 2/140)
Bu ayette Nesârâ ismi gerçeği saklayan zalimler ile birlikte varid olmuştur.
“Biz Hristiyan’ız" diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından
çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple, biz de
49

Saf, 61/14.
Taberî, Tefsiri, 2/62 hk, s. 1/227; Nesefî, Tefsiri, 2/62 hk, s. 1-2/215; Beydâvî, Tefsiri, 2/62 hk, s. 1/126.
51
Al-i İmran, 3/67.
52
Al-i İmran, 3/68.
53
Taberî, Tefsiri, 3/67 hk, s. 2/287.
54
Zemâhşerî, Tefsiri, 3/67 hk, s. 153; Beydâvî, Tefsiri, 3/67 hk, s. 1/148; Nesefî, Tefsiri, 3/67 hk, s. 1-2/300.
55
Bakara, 2/135.
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Bakara, 2/140.
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aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah, ne
yapmakta olduklarını onlara bildirecek!”57 (Maide, 5/14)
Bu ayette Nesârâ ismi verdiği sözü unutan bu nedenle Allah’ın gazabına uğrayan, kin ve
düşmanlık ile cezalandırılan olarak nitelendirilmektedir.
“(Bir de) Yahudiler ve (Nesârâ) Hristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgili
kullarıyız" dediler. De ki: "öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap
ediyor? Hayır, siz de O'nun yarattıklarından bir beşersiniz." (Allah) dilediğini bağışlar,
dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da
hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır.”58 (Maide, 5/18)
Bu ayette Nesârâ ismi kendilerini Allah’a oğul isnad eden, günahkâr ve azaba maruz
bırakılanlar olarak vasıflandırılmaktadır.
“Ey inananlar! Yahudi ve (Nesârâ) Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar
birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır.
Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.”59 (Maide, 5/21)
Bu ayette Nesârâ ismi dost edinilmeyecek kadar iyi olmayan, dostluğa layık
görülmeyenler olarak izah edilmektedir.
“Yahudiler, "Üzeyir, Allah'ın oğludur" dediler. Hıristiyanlar (Nesârâ) ise, "İsa
Mesih, Allah'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği
yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin
söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!”60 (Tevbe,
9/30)
Bu ayette Nesârâ Hristiyanlar, Allah’a oğul isnad eden müşrikler, yalancılar, haktan
kaçanlar ve kendilerinden önceki kâfirlerin sözlerini olduğu taklit edip söyleyenler olarak
anılmaktadır.
“Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini
saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar.”61 (Al-i İmran, 3/69) Bu ayette ehli Kitab sapık ve
saptıran, hak yoldan ayıran olarak tavsif edilmiştir.
“Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz hâlde, niçin Allah'ın ayetlerini inkâr
ediyorsunuz?”62 (Al-i İmran, 73/0) Bu ayette ehli Kitab bildiği halde Allah’ın ayetlerini
inkâr eden kâfirler olarak vasıflandırılmıştır.
“Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?”
(Al-i İmran 3/71) “Kitap ehlinden bir grup, "Mü'minlere indirilene günün başlangıcında
inanın, sonunda da inkâr edin, belki onlar (size bakarak) dönerler" dedi.” 63 (Al-i İmran,
3/72) Bu ayette ehli Kitab, ikiyüzlü davranan, münafık gibi olan ve iman edenleri aldatmaya
çalışanlar olarak belirtilmiştir.
“Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedî kalmak
üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.” 64 (Beyyine,
98/6)
57

Maide, 5/14.
Maide, 5/18.
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Maide, 5/21.
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Al-i İmran, 3/69.
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Al-i İmran, 3/70.
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Bu ayette Allah (c.c.) ehli Kitab ile Müşriklerin ebedi olarak cehennemde kalacaklarını
ve her iki gurubun da yaratılmışların en kötüleri olduklarını bizlere haber vermektedir.
Çünkü şirk en büyük zülümdür. ”Hani Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti:
"Yavrum! Sakın Allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir
zulümdür.”65 Küfür ise Allah’ın lanetine uğrama sebebidir. “Fakat ayetlerimizi inkâr etmiş
ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti
onların üstünedir.” “Onlar ebedî olarak lânet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden
azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır.”66 (Lokman, 31/13)
Bu sürenin indiği Medine ve çevresindeki Yahudiler ve Hristiyanlar, son peygamber
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Risâlet’i hakkında bilgi sahibi oldukları halde, o hak peygamberi
ve Kur'an'ı inkâr ettiler. Putperestler ise bir olan Allah'a ortak koştukları, ayrıca onlar da
Allah'ın gönderdiği peygamberi ve indirdiği vahyi inkâr ettikleri için halkın en kötüsü olarak
nitelendirilmişlerdir. Onlara ibadet etmeleri ve namaz kılıp zekât vermelerinin emredilmesi
İslâm dinini kabul etmeye çağrıldıklarını ifade eder. Ayette, sonuç olarak, inatla hakkı inkârda
direnmeleri yüzünden her iki grubun da ebedî olarak cehennemde kalacakları bildirilmiştir.
Küfreden Ehl-i Kitap ile puta tapan, putları takdis eden, taşlara yönelen müşrikler bunlar
Cehennem ateşinde ebedî olarak kalacaklardır. Bunda bir tuhaflık yoktur. Çünkü onlar mutlak
surette yaratıkların en şerlileridirler. Zira bunlar Allah'a karşı iftirada bulunmuş, Hakkı
yalanlamış, insanları Allah'ın yolundan çevirmiş, O'nun kitaplarını tekzip etmiş, Peygamberini
tasdik etmemiş, bilakis yalanlayıp eziyet etmiş, sürgün etmiş, O'na karşı savaşmışlardır.67
SONUÇ
Bütün bu ayetler ve tefsir kaynaklarını incelenip soruşturulduğunda sanki insanda şu
kanaat hâsıl olmaktadır.
Kur’an’da ve ilk dönem tefsirlerinde Hz. İsa (a.s.), Mesih veya İncil isimleri anıldığında
Allah’ın razı olduğu din, Allah’ın hak resulü, Allah’ın hak kitabı anlaşılmaktadır. Hz. İsa
(a.s.) Allah’ın kulu, Allah’ın Resulü ve diğer peygamberlerden hiçbir farkı olmayan, Allah’ın
İsrail oğullarına gönderdiği nebilerden bir nebi olarak zikredilmektedir. Allah’ın kendisine
emrettiği vahyi insanlara tebliğ eden, risaleti diğer peygamberler gibi Mucizeler ile
desteklenen hak peygamber profili çizilmektedir.
Yine Kur’an ve ilk dönem tefsirlerinde İncil ismi varid olduğunda, Allah’ın gönderdiği
hak Kitab, Tevrat’ın tastikçisi, Kur’an’ın müjdecisi olan ilahi vahiy anlaşılmaktadır. İncil,
Tevrat veya Kur’an’dan herhangi bir farkı olmayan Allah’ın hak kitabı olarak izah
edilmektedir.
Bunun yanında Nesârâ/Nasrânî varid olduğunda ise Tahrif edilmiş din, değiştirilmiş
din ve uydurma din anlaşıldığına tanık oluyoruz.
Dikkatimizi çeken diğer bir husus ise Kur’an’da Hz. İsa (a.s.), Mesih veya İncil isimleri
ile Nesârâ/Nasrânî isimleri hiçbir yerde beraber varid olmamıştır.
Kur’an’da Hz. İsa (a.s.), Mesih veya İncil isimleri İslam, İman, Mü’min ve Müslüman
isimleri ile beraber gelirken, Nesârâ/Nasrânî/Ehl-i Kitab isimleri ise Küfür, şirk, Zülüm ve
Batıl İnançlar ile varid olmaktadır. Sanki bize zımnen “Hz. İsa (a.s.), Mesih veya İncil’in
Nesârâ/Nasrânî/Ehl-i Kitab ile hiçbir ilgi ve alakaları yoktur” der gibidir.
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Lokman, 31/13.
Bakara, 2/161-162.
Hicazî, Muhammed Mahmud, Furkan Tefsiri, İlim Yayınları, İstanbul, 1998, s. 6/571-572.
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DONDURARAK KURUTMA YÖNTEMİ VE KÜLTÜR MANTARININ
DONDURARAK KURUTULMASI
Emre ÇELEN
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, emre.celen.esm@gmail.com
Doç. Dr. Hüseyin USTA
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, husta@gazi.edu.tr
ÖZET
Dondurarak kurutma, ürün sıcaklığının azaltılarak nemin büyük bir kısmının katı hale
getirilmesi ve sonrasında ürün etrafındaki basıncın da azaltılması sonucu yapısındaki buzun
süblimleştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Ürün kalitesi açısından dondurarak kurutma
işlemi, nem uzaklaştırmada önemli bir alternatiftir. Dondurarak kurutma işleminin en önemli
avantajları, üstün ürün kalitesi ve ürünün yapısının korunmasıdır. Bu çalışmada dondurarak
kurutma tekniği kullanılarak mantar kurutulması incelenmiştir. Kurutma için öncelikle
dondurma işlemi gerçekleştirilmiş sonra kurutma safhasına geçilmiştir. Deneyler sonucunda
kültür mantarının nemi %92’den %8’e düşürülmüştür. Kurutma işlemi 4 mm kalınlığındaki
mantarlar için 15 saat, 7 mm kalınlıktaki mantarlar için 18 saat sürmüştür. Kurutma işlemi
süresince 4 mm ve 7 mm kalınlıktaki mantarları kurutmak için sırasıyla 9,36 kWh ve 11,23
kWh elektrik enerjisi harcanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurutma, Dondurarak Kurutma, Dondurarak Mantar Kurutma,
Liyofilizasyon
ABSTRACT
Freeze drying is realized by lowering of product’s temperature thereby making solid of big
part of moisture and then the reduction of the pressure around the product with the
sublimation of ice in the product. When product’s quality is a very important factor for the
consumer, freeze drying is an important alternative to dehumidifying. Advantages of freeze
drying process are superior product’s quality provided by sublimation at low temperature and
preservation of structure during drying. In this study, mushroom drying with using freeze
drying technique is investigated. For drying, firstly the freezing process is carried out then
passed to the drying phase. As a result of these experiments, the mushroom’s moisture is
reduced from 92% to 8%. The drying process lasts 15 hours for 4 mm thick mushrooms and
18 hours for 7 mm thick mushrooms. During the drying process, 9,36 kWh and 11,23 kWh of
electrical energy is consumed to dry the mushrooms in 4 mm and 7 mm thickness,
respectively.
Keywords: Drying, Freeze Drying, Freeze Drying of Mushroom, Lyophilisation
GİRİŞ
Kurutma, madde yapısındaki nemin kabul edilebilir bir oranın altına düşürülmesi işlemi
olarak tanımlanmaktadır. Kurutma işlemi gıda, boya sanayisi, tıp ve eczacılık, mobilya
sektörü, tarım, ve kâğıt sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Gıda
kurutmasındaki amaç;
- Yaş maddelerdeki nemi uzaklaştırarak maddelerde meydana gelebilecek biyokimyasal
reaksiyonları ve mikroorganizmaların gelişimini durdurmak ve üreyemeyeceği bir orana
indirerek maddelerin bozulmadan uzun süre saklanmasını sağlamak,
- Taşıma, kullanım ve diğer uygulanması gereken işlemlerin ekonomik olması amacıyla
ağırlık veya hacim azaltmak,
- Kullanım ve pazarlama için talep edilen şartları sağlayan malzemeler üretmek,
- Maddeleri sterilize etmek veya korumak,
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- Nem miktarının azaltılmasıyla ürünün tadı, kokusu ve besin değeri gibi kalite özelliklerinin
de korunmasını sağlamaktadır.
Ürünlerin kurutulmasında farklı kurutma yöntemleri uygulanmaktadır. Günümüzde en yaygın
biçimde kullanılan güneşte kurutma, gıda ürünlerinin saklanmasındaki en ucuz yöntemdir.
Ülkemizde birçok ürünün kurutulması bu şekilde doğal olarak yapılmaktadır. Fakat bu
yöntemde ürün uzun sürede ve düşük kaliteli olarak kurumaktadır. Yapılan bu kurutma
işleminde üründe arzu edilmeyen mikroorganizmalar ve mikrobiyolojik bozulmalar
oluşmaktadır.
Dondurarak kurutma ürünlerin kurutulmasını sağlayan yeni bir teknolojik yöntemdir.
Dondurarak kurutma yönteminde ilk olarak ürün dondurulur. Sonrasında kimyasal nem alıcı
veya düşük sıcaklık yoğuşturucusu ile bağlantılı yüksek vakum uygulanan hacme alınır.
Dondurulan ürüne kızılötesi radyasyon veya iletim ile ısı geçişi sağlanır.Bu sırada ürün
yapısındaki buz, süblimleştirilerek uzaklaştırılır. Dondurarak kurutma meyve, meyve suları,
sebze, çay özleri ve kahvenin üretilmesinde, et ve süt kurutulması, eczacılık ve ilaç sanayi,
bakteri kültürleri gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.
Dondurarak kurutma yöntemi yüksek maliyetli ve uzun süren bir işlemdir. Fakat dondurarak
kurutma yöntemi ile diğer kurutma yöntemlerine göre daha yüksek kaliteye sahip ürün elde
edilir. Ürünün ağırlığının azalması, depolama alanından tasarruf edilmesi ve raf ömrünün
uzaması dondurarak kurutmanın avantajlarındandır. Dondurarak kurutmanın avantajlarından
birisi de geleneksel kurutma yöntemlerine göre sıcaklığın çok düşük olması ve bağıl nemin az
olmasıdır.
Dondurarak kurutulmuş ürüne tekrar su eklendiğinde bünyesine su alarak (rehidrasyon)
kurutma öncesi yapısına yeniden kavuşur. Ürün içinde bulunan suyun kristalizasyonu ve
sıcaklığının azaltılması, mikroorganizmaların oluşumunu büyük ölçüde engelleyerek ürünün
bozulması önler.
Dondurarak kurutma işleminin başlıca dezavantajı elektrik tüketiminin fazla olmasıdır. Ayrıca
düşük basınçta kurutma olduğu için kurutma hızı düşüktür [1].
Bu çalışmanın amacı, dondurarak kurutma tekniğinin tanıtımı ve yiyecek maddelerinden
mantar üzerinde kurutmanın incelenmesidir.
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Ürünlerin uzun süre saklanmasını sağlayan kurutma yöntemlerden biri de dondurarak kurutma
yöntemidir.
Mellor (1978), dondurarak kurutma işlemi boyunca basıncın ısı ve kütle transferine olan
etkisini incelemiştir. Alçak basıncın, kütle transferini arttırdığını ancak ürünün kurumuş
yüzeyindeki ısı akışını azalttığı sonucuna ulaşmıştır [2].
Ma ve Peltre (1973), mikrodalga ısıtma ile geçici bir boyutlu dondurarak kurutma analizi
sunmuşlardır. Geçici enerji ve kütle denklemlerini, dondurulmuş ve kurutulmuş bölgeler için
oluşturmuşlardır. Isının kurutulmuş bölgede iletim ve taşınımla, dondurulmuş bölgede ise
iletimle geçişini, incelemişlerdir. Bu çalışma mikrodalga ısıtmalı dondurarak kurutmanın ilk
geçici analizidir [3].
Shishehgarha ve ark. (2002), dilimlenmemiş, 10 mm ve 5 mm olarak dilimlenmiş çilekleri
dondurarak kurutmuştur. Bu işlemdeki kurutma kinetiklerini, renk ve hacim değişikliklerini,
farklı raf sıcaklıklarında (30, 40, 50, 60 ve 70 °C) deneysel olarak ele almışlardır. İşlem
sonucunda çileklerin kuruma süreleri, 5 mm için 5 saat, 10 mm için 10,7 saat ve
dilimlenmemiş çilekler için ise 50 saate olmuştur [4].
Araki ve ark. (2001), 15 mm kalınlığında dilimlenmiş ve ezilmiş elmaları ısıtıcı yüzey
sıcaklığı -10 ile 70 °C ve basıncı 20-30 Pa aralığında olan deney düzeneğinde dondurarak
kurutmuşlardır. Ezilmiş elma ve dilimlenmiş elmanın kuruma hızlarını karşılaştırılıp, ezilmiş
elmanın kuruma hızının dilimlenmiş elmanın kuruma hızına göre 2,5 daha yüksek
gerçekleştiğini bulmuşlardır [5].
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Sadıkoğlu ve Özdemir (2001), dondurarak kurutma işleminde dikkat edilecek noktaları
belirterek dondurarak kurutmanın önemini vurgulamışlardır. Mikrodalga ile kurutma ve klasik
dondurmayı kıyaslamışlar ve mikrodalga ile kurutmanın daha hızlı olduğunu vurgulamışlardır
[6].
Krokida ve ark. (2001), elma,muz, havuç ve patatesi vakumla, mikrodalga ve havayla
kurutmuş ve kurutmanın renk üzerindeki etkisini değerlendirmişlerdir.Bu ürünleri taze iken
20 cm çapında ve 10 mm kalınlığında keserek deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Kurutma
deneylerinde; hava ile kurutmada basınç 1 ± 0,03 bar,sıcaklık 70 ± 0,2 °C ve nisbi nem % 7,
vakumlu kurutmada basınç 33 ± 0,03 mbar sıcaklık 70 ± 0,2 °C, mikrodalga ile kurutmada
ısıtıcı gücü 810 W’tır ve basınç atmosfer basıncıdır. Daha sonra dondurarak kurutma işlemi
yapılmıştır ve bu işlemde ürünler 20 mm çapında ve 8 mm kalınlığında kesilmiştir. Ürünler 48
saat -35 °C’de dondurulduktan sonra laboratuar tipi dondurarak kurutma kabininde 24 saatte
kurutulmuştur. Tüm deneylerin sonuçları karşılaştırılarak yalnızca dondurarak kurutma
deneyinde ürünlerde esmerleşme olmadığı görülmüştür [7].
Sadıkoğlu ve Liapis (1997), birincil kurutma safhasındaki kütle akışını incelemişlerdir ve
sonuç olarak birinci kurutma safhasında bağlı suyun uzaklaştırılmasının toplam kütle akışını
önemli ölçüde etkilemediğini göstermişlerdir [8].
Sadıkoğlu ve Liapis (1998), birincil kurutma safhasındaki 2 °C’lik bir sıcaklık artışının yağsız
sütün kurutma süresini % 8,28 oranında azaltabileceğini deneysel çalışma ile göstermişlerdir
[9].
Duran ve ark. (2002), tavuk ve sığır etlerinin su ve yağ oranlarını taze, donmuş ve dondurarak
kurutma işlemine tabi tuttuktan sonra deneysel çalışma ile karşılaştırmışlardır. Deney
sonucunda tavuk ve sığır etlerinin su ve yağ oranlarının liyofilizasyon uygulamasında en
düşük olduğunu bulmuşlardır [10].
Kayhan (2008), zeytin ve zeytin yağı üretimin-de ortaya çıkan zeytin kara suyundaki
antioksidanları dondurarak kurutma yöntemi ile kristal toz haline getirmeyi amaçlamıştır.
Dondurarak kurutma deneme sonuçları işlem için uygun sıcaklıkların seçilmesi ve birinci ve
ikinci kurutma safhaları için yeterli zamanın verilmesiyle zeytin karasuyunun dondurarak
kurutulabileceğini göstermiştir. Zeytin kara suyu, sıcaklığın numunenin camsı geçiş
sıcaklığının altında tutulmasıyla en iyi kurutma süreleri birinci ve ikinci kurutma için sırasıyla
19 ve 4 saat olduğunu bulmuştur [11].
Dobooğlu (2012), karadutun potansiyel bir teknik olan liyofilizasyon ile kurutulması
olanaklarını araştırdı. Liyofilizasyonun kurutmadaki potansiyelini, konveksiyonel ve vakumlu
kurutma teknikleri ile kıyaslamasıyla sağladı. Kurutulmuş üründe kalite faktörleri olan nem
içeriği, ağırlık kaybı, su aktivitesi, renk, yığın yoğunluğu, rehidrasyon kapasitesi ve SEM
görüntüleme kurutma sistemlerinin kıyaslanmasında kullandı. Liyofilizasyon en yüksek
rehidrasyon kapasitesine sahip kurutma tekniği olurken en düşük yığın yoğunluğu, su
aktivitesi ve nem içeriğini sağladığını gösterdi. Kurutulmuş örnekler arasındaki en yüksek
nem, su aktivitesi ve yığın yoğunluğu konveksiyonel kurutulan örneklerde saptadı. Vakumlu
kurutulan örneklerin şeklinin konveksiyonel kurutulan örneklere göre daha iyi korunduğu ve
rehidrasyon kapasitesinin daha yüksek olduğunu görürken, nem miktarının ve su aktivitesinin
daha düşük olduğunu gözlemledi [12].
DONDURARAK KURUTMA
Dondurarak Kurutmaya Giriş
Dondurarak kurutma; kurutulacak maddenin donmuş halde iken erime sıcaklığının üzerine
çıkmadan direkt buhar hale dönüştürülmesi olayıdır (süblimleşme). Termodinamik olarak
maddenin üçlü noktanın altında tutularak ısıtılma olayıdır.
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Şekil 1. Denge-faz diyagramı [1]
Dondurarak Kurutmanın Safhaları
Dondurarak kurutma işlemi üç önemli safhadan oluşur. Bunlar sırasıyla;
- Dondurma safhası,
- Birinci Kurutma safhası,
- İkinci Kurutma safhası’dır.
Dondurma Safhası
Kurutulacak ürün yapısına uygun olarak dondurulur. Dondurma işleminin sonucunda,
başlangıçta üründe bulunan suyun % 65-90’ı donmuş, geri kalan % 10-35 oranındaki su ise
bağlı su (donmamış su) olarak bulunur. Ürünü dondurma işlemi bir dondurucuda ya da
dondurarak kurutma cihazı içinde yapılabilir.
Birinci Kurutma Safhası
Su molekülleri süblime olurken çok yüksek süblimasyon ısısını (2840 kJ/kg) kurutulacak
materyalden alır ve donmuş tabakanın sıcaklığı daha da düşer. Eğer sisteme ısı verilmezse
ürünün içindeki su buharı kısmi basıncı ile dengeye gelir ve üründen suyun süblimasyonla
ayrışması durur. Süblimasyonun devam etmesi için sisteme ısı verilmesi gerekir. Kurutulacak
materyale ısı, iletim veya radyasyonla verilebilir. Serbest suyun tamamen süblimasyonu ile
birinci kurutma periyodu biter.
İkinci Kurutma Safhası
Dondurarak kurutma işleminin en son safhası olan bu safhada donmamış (bağlı) suyun
uzaklaştırılmasıdır. İkinci kurutma safhası, bağlı suyun desorpsiyonla uzaklaştırılması
işlemidir.
Dondurarak kurutma işlemi birinci kurutma safhası boyunca yalnız donmuş suyun
süblimasyonla uzaklaştırılması, ikinci kurutma safhası boyunca da yalnız bağlı suyun
uzaklaştırılmasıdır. Fakat gerçekte dondurarak kurutma sistemlerinde, çok az miktarda bağlı
su, birinci kurutma safhası boyunca kurutulacak maddeden uzaklaştırılır. Bağlı suyun
uzaklaştırılması kurutma hızını ve toplam kurutma süresini etkiler.
Dondurarak Kurutma Sistem Elemanları
Dondurarak kurutma sistemi 3 kısımdan oluşur. Bunlar;
-

Soğutma sistemi,
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Kurutma hücresi,
Vakum pompası
Dondurarak kurutma sisteminin başlıca kısımları şekil 2.’de görülmektedir.

Şekil 2. Dondurarak kurutma sistemi şeması
Soğutma Sistemi
Dondurarak kurutma sisteminde soğutma sistemi olarak buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi
kullanılmaktadır. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi sıvı halden gaz haline, gaz halinden sıvı
haline geçen soğutucu akışkanın kapalı bir devrede dolaşması prensibine dayanmaktadır [13].
Soğutma sistemlerinde en yaygın olarak kullanılan sistem buhar sıkıştırmalı soğutma
sistemidir.

Şekil 3. Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi [1]
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Şekil 4.LogP-h diyagramı [1]
Şekil 4.’teki LogP-h diyagramında görülen:
1-2: Doymuş buharın kompresör yardımıyla yoğunlaşma basıncına sıkıştırılması işlemidir
(Tersinir adyabatik sıkıştırma).
2-3:

Sabit basınçta ısının dışarı atılarak doymuş sıvı halinde yoğunlaştırma işlemidir.

3-4: Isı ve iş alışverişi olmadan genleşme valfinden geçirilerek akışkanın basıncının
buharlaşma basıncına düşürülmesi işlemidir(Sabit entalpide tersinmez genişleme).
4-1: Sabit basınçta ortamdan ısı çekilmesi ile akışkanın buharlaşması işlemidir (Tersinir ısı
çekilmesi) [14] [15].
Buharlaştırıcının Kapasitesi : Qb=m(h1-h4)

(1)

Yoğuşturucunun Kapasitesi : Qy=m(h2-h3)

(2)

Kompresörün Kapasitesi

: Qk=m(h2-h1)

(3)

Soğutma Tesir Katsayısı

: STK=Qb/Qk

(4)

Kurutma Kabini
Organik cam ve dış basınçtan etkilenmeyen malzemeden yapılmış olan kurutma kabini,
dondurarak kurutma işleminde ürünün kurutulduğu bölümdür. Kurutma kabininde
kurutulacak ürünün bulunduğu tepsi bulunur ve bu bölüm kurutma süresince
vakumlanmaktadır.
Vakum Pompası
Dondurarak kurutma işleminde gerekli olan vakumu sağlayan cihazdır. Vakum ürünün
yapısındaki buzun süblimleşmesi için gereklidir. Vakum pompası kurutma kabinindeki havayı
vakumlayarak kurutma kabininde atmosfer basıncından düşük bir basınç meydana getirir.
Üründeki buzun sıvılaşmadan buharlaşması için bu basınç suyun üçlü faz durumundaki
basıncından daha düşük bir basınç olmalıdır.
MATERYAL METOD
Bu çalışmada mantarın kullanılmasındaki amaç, ülkemizde yetiştirilmesi ve katma değerinin
yüksek olmasıdır. Ayrıca eczacılık, tıp, gıda endüstrisi gibi geniş kullanım alanlarının
bulunmasıdır. Böylece Türkiye’de üretilen mantarın, kontrollü olarak yapılan kurutma işlemi
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sonucunda daha erken ve daha kaliteli olarak iç ve dış piyasaya sunulabilmesi mümkün
olabilecektir.
Deneyde Kullanılan Cihazlar
Deneyler Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Soğutma
Sistemleri Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5. Deney cihazının önden görünümü

Dondurarak Kurutma Cihazı; Model BK-FD12S, besleme voltajı 220V, 50 Hz.
Vakum Pompası; Elektrik motor gücü 0.37 kW, devir 1400 d/d, besleme voltajı 220 V, 50 Hz.
Ağırlık Ölçer; Rothenberger Roscale 120 9V pil, +/- 5 % hassasiyet, 3.2 kg ağırlık.
Deney Parametrelerinin Belirlenmesi
Kurutma cihazı 2 kompresörlü kaskad sistemine göre tasarlanmıştır.1.kademede R404A
2.kademede R23 gazı kullanılmıştır.
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Şekil 6. R404A LogP-h diyagramı

Şekil 7. R23 LogP-h diyagramı
Şekil 6 ve 7’de R404A ve R23 soğutucu gazları için LogP-h diyagramı verilmiştir. Bu
diyagramlar soğutucu gazların basınç-entalpi değerlerini göstermektedir.
Ayrılabilir nem oranı (MR-Moisture Ratio) ve nem içeriği (MC-Moisture Content) aşağıdaki
formüller ile hesaplanır.
𝑀𝐶𝑘𝑏 = (𝑀İ − 𝑀𝑑 )/𝑀İ

(5)

𝑀𝑅 = (𝑀𝐶𝑡 − 𝑀𝑒 )/(𝑀𝐶0 − 𝑀𝑒 )

(6)

BULGULAR VE TARTIŞMA
Kurutma Karakteristikleri
Deney sırasında soğuk bölgenin ve ürünün sıcaklıkları ile vakum altındaki bölgenin basıncı
sürekli olarak, ürünün ağırlığı her saat başında ölçülmüştür.
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Şekil 8. Kurutulmuş mantar numuneleri

NEM MİKTARI(g su/g kuru
madde)

Şekil 8’de kurutma işlemi sonrasında elde edilen mantar numunelerinin görünüşleri
verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi mantarların rengi büyük oranda korunmuştur.
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4 mm
7 mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ZAMAN(saat)

Şekil 9. Deney süresince ürünün nem miktarı
Şekil 9’da mantarların nem miktarının kurutma zamanı ile değişimi verilmiştir. Kurutma
süresi boyunca mantarların nem miktarının değişimi her 60 dakika için “Eş. 5” ile
hesaplanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki, kuruma süresi arttıkça nem miktarı sürekli
azalmıştır.
Şekilden de görüldüğü gibi mantarların başlangıç nem miktarı 11,5 g su/g kuru madde’dir.
Deneyler sonucunda 4 mm kalınlığındaki mantarların nem miktarı 15 saat sonunda, 7 mm
kalınlığındaki mantarların nem miktarı 18 saat sonunda 0,062 g su/g kuru madde’ye
düşmüştür.
Kurutmanın ilk 12-13 saatinde mantardaki ağırlık değişiminin hızlı gerçekleştiği yani
mantardaki serbest suyun uzaklaştığı birinci kurutma safhasının gerçekleştiği görülmektedir.
Kurutmanın son 3-5 saatinde ise mantarda bulunan bağlı suyun uzaklaştırıldığı ikinci kurutma
safhası gerçekleşmiştir.
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Şekil 10. Deney süresince ürünün ağırlığı

NEM ORANI

Şekil 10’da dondurarak kurutma yöntemiyle kurutulan mantarın ağırlığının zamanla değişimi
sunulmuştur. Ürünün nem miktarına orantılı olarak ağırlığının da zamanla azaldığı
gözlemlenmiştir. Deneyler sonucunda 4 mm kalınlığındaki mantarların ağırlığı 15 saat
sonunda, 7 mm kalınlığındaki mantarların ağırlığı 18 saat sonunda yaklaşık %92 oranında
azalmıştır.
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

4 mm
7 mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ZAMAN(saat)

Şekil 11. Deney süresince nem oranı değişimi
Şekil 11’de kurutma işlemi boyunca nem oranı değişimleri verilmiştir. 4 mm kalınlığındaki
mantarların nem oranının 7 mm kalınlıktaki mantarlara göre daha hızlı bir şekilde düştüğü
açıkca görülmektedir. 4 mm kalınlıktaki mantardan daha kısa sürede daha fazla nem
uzaklaştırılmıştır.
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ÜRÜN SICAKLIĞI(°C)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25

4 mm
7 mm

ZAMAN(saat)

Şekil 12. Deney süresince ürün sıcaklığı
Şekil 12’de deney süresince ürünün sıcaklığının zamanla değişim grafiği verilmiştir. Sıcaklık
artışının sebebi numunede ki buzun süblimleşmesidir.
3

6

9

12

15

18

0
BUHARLAŞTIRICI YÜZEY
SICAKLIĞI(°C)

BUHARLAŞTIRICI YÜZEY
SICAKLIĞI(°C)

0
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100

ZAMAN(saat)

(a)

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100

3

6

9

12 15 18 21

ZAMAN(saat)

(b)

Şekil 13. Deney süresince buharlaştırıcı yüzey sıcaklığı
Şekil 13a ve 13b’de deney süresince buharlaştırıcı yüzey sıcaklığının zamanla değişim grafiği
verilmiştir. Buharlaştırıcı yüzey sıcaklığı ortalama -81 °C ölçülmüştür.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada mantar kurutularak deneysel sonuçlar alınmıştır. Sonuçlar aşağıda verilmiştir:
- Deney boyunca kurutma süresi arttıkça ürün neminin azaldığı görülmektedir. Bu çalışmayla
mantarın başlangıçtaki nem oranı %92 (kuru baz) iken kurutma sonucunda %8 olmuştur.
- Kurutma işlemi sırasında ürünün nem değeri düştüğü için bununla orantılı olarak ürünün
ağırlığı azalmıştır.
- Kurutma işlemi boyunca kurutma kabininin vakumlama işlemini gerçekleştiren vakum
pompası ve soğutma sistemi sürekli çalışmıştır. Kurutma işlemi süresince 4 mm kalınlıktaki
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mantarları kurutmak için 9,36 kWh ve 7 mm kalınlıktaki mantarları kurutmak için 11,23 kWh
elektrik enerjisi harcanmıştır.
- 4 mm kalınlığındaki mantarların kuruma süresi daha az olduğu için 7 mm kalınlığındaki
mantarların kurutulmasına göre daha az enerji harcanmıştır.
- Elde edilen deneysel sonuçlar dikkate alındığında 4 mm kalınlıktaki mantarlar 15 saatte, 7
mm kalınlıktaki mantarlar 18 saatte kurutulmuştur.
- Kurutmanın ilk 4-5 saatinde birinci kurutma safhası, son 11-13 saatinde ikinci kurutma
safhası gerçekleşmiştir.
- Deney başlangıcında 200 gr olan mantar ağırlığı deney sonunda 15 grama düşmüştür.
- Deney süresince ortalama basınç değerleri 15-20 pa seviyesindedir.
- Kurutma cihazı soğutma sisteminde 2 kompresörlü kaskad sistemi vardır. Soğutucu akışkan
olarak 1.kademede R 404A soğutucu akışkanı, 2.kademede R23 soğutucu akışkanı olup
yoğuşturucu (buharlaştırıcı) yüzey sıcaklığı ortalama -81 °C’dir.
- Kurutma işleminde mantar dilimlerinin kalınlığı arttıkça kuruma hızı azalmış ve kurutma
zamanı artmıştır.
- Kurutma sonunda elde edilen kuru mantarların rengini ve tadını büyük oranda koruduğu
tespit edilmiştir.
- Kurutma kabinin sızdırmazlığı iç ortam basınç seviyesinin daha düşük seviyelere ulaşmasına
ve düşük sıcaklık değerlerinde süblimasyonun gerçekleşmesine imkân sağlayarak kurutma
kalitesini arttırmıştır.
- Deney düzeneğinde farklı maddelerde kurutulabilir.
SİMGELER VE KISALTMALAR
MCkb : Ürünün kuru baza göre nem içeriği (g su / g kuru ağırlık)
Mi
: Ürünün yaş ağırlığı (g)
Md
: Ürünün kuru ağırlığı (g)
MR : Ayrılabilir nem oranı
MCt : Ürünün t anındaki nem içeriği (g su / g kuru madde)
MC0 : Ürünün 0 anındaki nem içeriği (g su / g kuru madde)
Me
: Ürünün denge nemi içeriği (g su / g kuru madde)
MCt0 : Ürünün t0 anındaki nem içeriği (g su / g kuru madde)
MCt1 : Ürünün t1 anındaki nem içeriği (g su / g kuru madde)
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YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR
UYGULAMA
Arş. Gör. Murat EREN
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,
murat.eren@igdir.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KÜNÜ
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, serkunu@gmail.com
ÖZET
Yolsuzluğun ekonomik performans üzerindeki etkisi konusunda geliştirilen literatür
incelendiğinde, teorik olarak belirli bir görüş birliğinin bulunmadığı göze çarpmaktadır.
Yolsuzluğun ekonomik performans üzerindeki etki mekanizmasındaki bu görüş ayrılığından
ortaya çıkan bu çalışmada, yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, hızlı bir gelişim
süreci sergileyen E7 (Emerging Seven) ülkeleri (Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya,
Endonezya ve Türkiye) için analiz edilmiştir. 2002 – 2016 dönemi verileriyle gerçekleştirilen
çalışmada, değişkenler arasındaki uzun dönem parametrelerin tahmini için Ortak İlişkili
Etkiler Modeli (CCE) kullanılmıştır. Gerçekleştirilen tahmin sonucunda elde edilen bulgular,
Brezilya ve Çin için, yolsuzluk algısındaki iyileşmenin büyüme üzerindeki etkisinin pozitif;
Hindistan ve Rusya için ise negatif olduğunu göstermiştir. Modele dahil edilen diğer ülkeler
için ise değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, E7 Ülkeleri, Panel Veri.
RELATIONSHIP BETWEEN CORRUPTION AND ECONOMIC GROWTH: AN
APPLICATION FOR E7 COUNTRIES
ABSTRACT
When the literature on the impact of corruption on economic performance is examined, it is
noteworthy that there is no theoretical consensus. In this study, which emerged from the
disagreement of corruption due to the mechanism of influence on economic performance, the
relationship between corruption and economic growth has been examined for E7 (Emerging
Seven) countries (China, India, Brazil, Mexico, Russia, Indonesia and Turkey) that exhibited
a rapid development process. In the study carried out with the data of 2002 - 2016 period,
Common Correlated Effects Model (CCE) was used to estimate the long-term parameters
between the variables. As a result of the estimation conducted, the effect of the improvement
in the perception of corruption on growth is positive for Brazil and China. For India and
Russia, it was negative. For other countries included in the model, the relationship between
the variables was statistically insignificant.
Key Words: Corruption, E7 Countries, Panel Data.
GİRİŞ
Özellikle son yarım yüzyılda varsayımlarının geçersiz olduğu gerekçesiyle daha sık
tartışmalara konu edilen Neo – Klasik iktisadi düşünce okulu, gelişmekte olan ülkelerin hala
içinde bulunduğu küresel krize çözüm bulmakta yeterli katkıyı sergileyememiştir. Her ne
kadar temelleri 1900’lü yılların başına dayansa da, daha çok 1970’li yıllarda daha etkin
önermelerle ortaya çıkan yeni kurumsal iktisat okulu ise Neo – Klasik iktisadın hatalı
varsayımlarını değiştirerek ve eksikliklerini doldurarak yeni bir ekol olarak ortaya çıkmıştır.
Yapısal sorunları ortadan kaldırmadan ekonomik performansın sürdürülemeyeceği temel
hipoteziyle ortaya çıkan bu yaklaşım, kamu yetkisinin özel çıkarlar doğrultusunda
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kullanılması olarak tanımlanan yolsuzluk olgusunu en önemli yapısal sorunlardan birisi olarak
ele almaktadır.
Yolsuzluk olgusunun ortaya çıkışı endüstriyel kapitalizmden çok öncesine, neolitik devrime
kadar geriye gitmektedir. Özel mülkiyet kavramının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen özel
mülkiyetin korunması ihtiyacı, meşru bir mülkiyeti koruma mekanizmasının yani devlet
kurumunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yolsuzluk olgusu ise ortaya çıkan bu devlet
kurumunu ihtiva eden yöneticilerin kendi çıkarlarını gözeterek hareket ettiği bu tarihten beri
bit toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmüştür. Her ne kadar yolsuzluğun kaynağı bir bütün
olarak devlet kurumu olsa da, yolsuzluk olgusunun temelinde ekonomik, politik, kültürel ve
psikolojik nedenler bulunmaktadır (Husted, 1999: 339). Yolsuzluğun politik belirleyicileri
arasında demokrasi, hukukun üstünlüğü, politik istikrar, bürokrasi düzeyi, gibi faktörler
bulunurken; ekonomik belirleyiciler olarak devletin ekonomideki ağırlığı, ücret ve fiyat
sistemi, gelir dağılımı adaleti ve ekonominin dışa açıklığı gibi faktörler bulunmaktadır.
Ekonomik ve politik faktörler yanında, sonuçta yolsuzluğu gerçekleştiren temel birim
insandır. Bu nedenle yolsuzluk olgusunu incelerken insan davranışını konu alan psikolojik ve
kültürel faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan incelendiğinde, nüfusun etnik
yapısı, inançlar, eğitime verilen öncem, cinsiyet eşitliği, kentleşme haddi gibi faktörler de
yolsuzluk girişimi üzerinde önemli derecede etkili olabilmektedir (Gerni ve diğ., 2012: 131132).
Yolsuzluğa neden olan bu faktörler yanında, sonuçları bakımından da toplumlar üzerinde
önemli derecede etkili olabilmektedir. Yolsuzluğun yoğunlukla görüldüğü ekonomilerde,
toplumsal ayrışmalar gözlenebilmekte ve bireyler arası ilişkilerde ortaya çıkan güvensizlik
duygusu sosyal ilişkilerin yapısının değişmesine yol açabilmektedir. Yolsuzluğun toplumsal
yapıda meydana getirdiği bu erozyonun yanında ekonomik sistem üzerindeki etkisi hususunda
belirli bir görüş birliği bulunmamaktadır. Yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi
hususunda temel olarak iki yaklaşım bulunmaktadır. Buna göre ilk görüş yolsuzluk
düzeyindeki artışın ekonomik performansa zarar vereceğini iddia ederken, ikinci görüş bunun
aksini savunarak yolsuzluğun ekonomik performansı teşvik edeceğini savunmaktadır.
Yolsuzluğun ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceğini savunan görüşe göre,
yolsuzluk, büyümeyi yatırım ve kamu harcamaları kanalı ile olumsuz yönde etkilemektedir.
Buna yaklaşıma göre, yolsuzluğun yaygın olduğu ekonomilerde, yatırım yapmak için
girişimlerde bulunan bireyin, yatırım izni almak için gerçekleştirmek zorunda kaldığı illegal
transferler yatırım yapma teşvikini azaltacaktır. Buna ek olarak, yapılan illegal transferler,
işlem maliyetlerinde artışa neden olacak ve hukuki olmayan süreç içinde gerçekleştirilen
işlemler, belirsizlik sorununu gündeme getirerek yatırımlarda azalmaya neden olacaktır. Karar
alma sürecinde ortaya çıkan bu belirsizlik ve yolsuzluğun neden olduğu işlem maliyetlerinde
meydana gelen artış, yatırım maliyetlerinde ve risklerde artışa neden olarak ekonomik
performansı olumsuz yönde etkilemektedir. Yolsuzluğun kamu harcamaları kanalı ile
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ise kendisini etkinlik çerçevesinde sergilemektedir. Kamu
otoritelerinin mevcut kaynakları etkin olmayan faktörlere yönlendirmeleri şeklinde
gerçekleşen yolsuzluk, mevcut kaynakların rasyonel kullanılmamasına yol açacak ve bu
durum ekonomik büyümenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Ayrıca kamusal
otoritelerin, haksız kazanç elde etmek amacıyla, haksız kazancı temin eden tarafı gözeterek
yatırımların üretken yatırımlardan rant sağlayıcı yatırımlara yönlendirmesi durumunda da
ekonomi olumsuz yönde etkilenecektir. Buna karşın yolsuzluğun ekonomik performansı
olumlu yönde etkileyeceğini savunan düşünürler de bulunmaktadır. Buna göre yolsuzluk,
Keynesyen anlayışla sermaye birikimini belirli bir grupta toplayarak yatırımları, dolayısıyla
ekonomik performansı artıracaktır. Etkin yağlama hipotezi olarak adlandırılan bu süreçte,
yolsuzluk düzeyindeki artış, yatırımları engelleyen ve karar mekanizmasında yoğunlaşmaya
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neden olan prosedürleri ortadan kaldırarak etkinlik artırıcı bir işlev görmektedir (Bardhan,
1997: 1322-1328).
Yolsuzluğun ekonomik performans üzerindeki etkisine yönelik görüş ayrılığından ortaya
çıkan bu çalışmada, yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, hızlı bir gelişim süreci
sergileyen E7 (Emerging Seven) ülkeleri, yani Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya,
Endonezya ve Türkiye için incelenecektir. Çalışmanın devamında, yolsuzluk ve ekonomik
büyüme ilişkisini konu alan çalışmalar incelenmesinin ardından çalışmaya dahil edilen ülkeler
için yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenecektir.
Literatür İncelemesi
Mauro (1995), yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasını 58
ülkenin verisi ile gerçekleştirmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, yolsuzlukların yatırımlar
dolayısı ile ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin negatif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mo
(2001), 1975 – 1985 dönemi için yolsuzluk düzeyinin büyüme üzerindeki etkisini aktarım
kanalları üzerinden incelenmiştir. 46 ülke verisi ile gerçekleştirilen çalışmada yolsuzluğun
büyüme üzerindeki etkisi, yatırım kanalı, beşeri sermaye kanalı ve politik istikrar kanalı
aracılığıyla incelenmiştir. Gerçekleştirilen ekonometrik analiz sonucunda elde edilen bulgular,
yolsuzluk düzeyinde artışın ekonomik büyümeyi negatif olarak etkilediğini, bu etkinin ise
özellikle politik istikrar kanalında ortaya çıktığını gösteriştir. Gyimah-Brempong (2002), 21
Afrika ülkesi için yolsuzluğun gelir dağılımı ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini
incelediği çalışmada, 1993 – 1999 dönemi verilerini kullanmıştır. Çalışmadan elde edilen
bulgular, yolsuzluğun ekonomik büyümeyi hem doğrudan hem de yatırımlar ve fiziksel
sermaye üzerinden dolaylı olarak etkilediğini, söz konusu etkinin ise negatif olduğunu
göstermiştir. Ayrıca elde edilen bulgular, yolsuzluk düzeyindeki artışın gelir dağılımı
adaletini de olumsuz yönde etkilediğini ve özellikle fakir kesimin durumunu daha da
kötüleştirdiğini göstermiştir.
Drury, Krieckhaus, Lusztig (2006), 1982 – 1997 dönemi verileri ile gerçekleştirdikleri
çalışmalarında yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi demokratik ve demokratik
olamayan için karşılaştırmalı analiz şeklinde yürümüşlerdir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda
elde edilen bulgular, demokratik olamayan ülkelerde yolsuzluk düzeyindeki artışın ekonomik
büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini; demokratik ülkelerde ise yolsuzluk düzeyindeki artışın
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin önemli derecede anlamlı olmadığını göstermiştir.
Gerni ve diğ. (2012), 23 geçiş ekonomisi üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarında,
yolsuzluğun belirleyicilerini ve yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasında iki
yönlü nedensellik ilişkisinin olduğunu; yolsuzluktan ekonomik büyümeye doğru gerçekleşen
nedensellik ilişkisinin ise daha güçlü olduğunu göstermiştir. Huang (2012), 1995 – 2010
dönemi verileriyle 10 Asya ülkesi için gerçekleştirdikleri analizde panel vektör hata düzeltme
modelini kullanmışlardır. Yolsuzluk, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ilişkisinin
incelendiği çalışmadan elde edilen bulgular yolsuzluk düzeyindeki artışın ekonomik
büyümeyi olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.
Beşel ve Savaşan (2014), 1985:1 – 2012:11 dönemi aylık verilerini kullanarak Türkiye’de
yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada yapısal kırılmaları
da dikkate alan Zivot - Andrews birim kök testini, Gregory - Hansen eşbütünleşme testini ve
Toda-Yamamoto nedensellik testini kullanmışlardır. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda elde
edilen bulgular, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını, ancak ekonomik
büyümeden yolsuzluğa doğru nedensellik ilişkisinin bulunduğunu göstermiştir. Shera, Dosti,
Grabova (2014), 22 gelişmiş ülke için 2001-2012 dönemi verileri ile gerçekleştirdiği
çalışmada, yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin önemli derecede negatif
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olduğu sonucuna ulaşmıştır. d’Agostino, Dunne, Pieroni (2016), 106 ülke için
gerçekleştirdikleri çalışmalarında 1996 – 2010 dönemi verilerini kullanmışlardır. Yolsuzluğun
askeri harcamalar ve yatırım harcamaları kanalı ile ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin
incelendiği çalışmadan elde edilen bulgular, yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki
etkisinin negatif olduğunu göstermiştir. Şahin (2016), Türkiye için gerçekleştirdiği çalışmada
demokrasi, ekonomik özgürlükler ve yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. Nedensellik analizi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada 1980 – 2015
dönemi verileri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, ekonomik özgürlükler ile
ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisinin bulunduğunu, ancak diğer değişkenler
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığını göstermiştir.
Veri Seti Yöntem ve Bulgular
Panel veri analizlerinde öncelikle değişkenlerin homojen olup olmadıklarının araştırılması
uygulanan birim kök ve eş-bütünleşme testlerinin biçimine karar verilmesi açısından
önemlidir (Erataş, Nur ve Özçalık,
2013). Gerçekleştirilen analizde, değişkenlerin
homojenliği Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Delta testi yardımıyla
araştırılmıştır. Test sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Delta Testi Sonuçları
Test istatistiği
6.918
Delta Tilde
8.343
Delta Tilde adj.
Not:* işareti %1 önem seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Olasılık Değeri
0.000*
0.000*

Elde edilen sonuçlara göre panel veri setini oluşturulan seriler heterojendir. Serilerin
heterojenliğinin tespitinin ardından, serilerin yatay kesit bağımlılığı Pesaran (2004) tarafından
geliştirilen CD testi ile incelenmiş, test sonuçları doğrultusunda hangi tür birim kök testlerinin
kullanılacağına karar verilmiştir. Test sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. CD Test Sonuçları
Değişkenler
Test istatistiği
16.17
lngdp
8.89
gc
15.96
lnlft
4.72
cpi
Not:* işareti %1 önem seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Olasılık Değeri
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

Elde edilen sonuçlara göre serilerin yatay kesit bağımlılığının olmadığı yönündeki sıfır
hipotezi reddedilmektedir. Buna göre modelde kullanılan değişkenler açısından yatay kesit
bağımlılığı söz konusudur.
CD testinin ardından serilerin birim kök içerip içermediği yatay kesit bağımlılığını dikkate
alan ve Pesaran (2007) tarafından geliştirilen ikinci nesil birim kök testlerinden kesit
açısından geliştirilmiş Dickey-Fuller (CADF: Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller)
testi ile incelenmiştir. Test sonuçları Tablo 3.’te sunulmuştur.
Tablo 3. CADF Test Sonuçları
Değişkenler
Düzey
t istatistiği
Olasılık Değeri
2.044
0.209
lngdp
1.633
0.574
gc
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1.958
0.274
3.073
0.025**
lnlft
1.203
0.891
3.473
0.000*
cpi
Not:* ve ** işaretleri sırasıyla %1 ve %5 önem seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Test sonuçlarına göre, değişkenlerin tamamı düzey değerlerinde birim kök içermekte ve
değişkenler birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedir.
Birim kök testinin ardından uygulanacak olan eş-bütünleşme testine karar verilmiştir.
Gerçekleştirilen analizde kullanılan değişkenler yatay kesit bağımlılığı içerdiğinden eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, Westerlund (2008)tarafından geliştirilen ve yatay kesit
bağımlılığını göz önünde bulunduran Durbin-H testi ile araştırılmıştır. Durbin-H testinde
bağımlı değişkenin I(1) olması şartı bulunmaktadır, ancak açıklayıcı değişkenler I(0) veya
I(1) olmaları halinde de kullanılabilmektedir (Westerlund, 2008). Durbin-H testinde grup ve
panel istatistiği olmak üzere iki farklı test istatistiği hesaplanmaktadır. Grup istatistiği,
heterojenlik varsayımına dayanmaktadır. Heterojenlik varsayımı altında sıfır hipotezinin
reddedilmesi, bazı birimler açısından eş-bütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir.
Panel istatistiği ise homojenlik varsayımına dayanmaktadır. Homojenlik varsayımı altında
sıfır hipotezinin reddedilmesi, bütün panelde eş-bütünleşme ilişkisinin varlığını
göstermektedir (Yalçınkaya ve Hüseyni, 2016). Durbin-H testine ilişkin sonuçlar Tablo 4’te
yer almaktadır.
Tablo 4. Durbin-H Testi Sonuçları
Test istatistiği
-2.048
Durbin-H Grup İstatistiği
-1.751
Durbin-H Panel İstatistiği
Not: ** işareti %5 önem seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Olasılık Değeri
0.020**
0.040**

Heterojenlik varsayımına dayanan Durbin-H grup istatistiği sonucuna göre boş hipotez
reddedilmektedir. Bu sonuç değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin varlığını
göstermektedir.
Eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilen modele ilişkin uzun dönem parametreler Ortak
İlişkili Etkiler Modeli (Common Corelated Effects Model-CCE) yardımı ile tahmin edilmiştir.
Seriler arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü belirlemek için kullanılan CCE
tahmincisi, yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulundurmakla birlikte N>T ve N<T
durumlarında kullanılabilmektedir (Pesaran, 2006). Tahmin sonuçları Tablo 5’te yer
almaktadır.
Tablo 5. CCE Testi Sonuçları
Olasılık
Olasılık
lnlft
cpi
Olasılık Değeri
Değeri
Değeri
0.072
0.823
2.255
0.120
0.001
0.000*
Brezilya
0.005
0.000
9.242
0.241
0.004
0.002*
Çin
0.021
0.638
-1.902
0.137
-0.006
0.015**
Hindistan
0.013
0.197
7.672
0.505
-0.205
0.189
Endonezya
0.010
0.000
2.704
0.199
0.014
0.342
Meksika
0.050
0.810
28.101
0.738
-0.006
0.026**
Rusya
0.028
0.708
-3.092
0.561
0.011
0.427
Türkiye
0.029
0.002
4.997
0.071
-0.001
0.982
CCMGE
Not:* ve ** işaretleri sırasıyla %1 ve %5 önem seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Ülkeler
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Gerçekleştirilen tahmin sonucunda elde edilen bulgular, yolsuzluk algısının kişi başına düşen
gelir üzerindeki etkisinin modele dahil edilen 4 ülke için anlamlı olduğunu göstermektedir.
Buna göre Brezilya ve Çin için yolsuzluk algısındaki iyileşmenin büyüme üzerindeki etkisinin
pozitif; Hindistan ve Rusya için ise negatif olduğu tespit edilmiştir. Endonezya, Meksika ve
Türkiye için ise değişkenler arasında istatistiki anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı görülmüştür.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Yolsuzluğun ekonomik performans üzerindeki etkisine yönelik görüş ayrılığından ortaya
çıkan bu çalışmada, yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, hızlı bir gelişim süreci
sergileyen E7 (Emerging Seven) ülkeleri, yani Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya,
Endonezya ve Türkiye için incelenmiştir. 2002 – 2016 dönemi verileriyle gerçekleştirilen
çalışmada, değişkenler arasındaki uzun dönem parametrelerin tahmini için Ortak İlişkili
Etkiler Modeli (CCE) kullanılmıştır. Gerçekleştirilen tahmin sonucunda elde edilen bulgular,
Brezilya ve Çin için, yolsuzluk algısındaki iyileşmenin büyüme üzerindeki etkisinin pozitif;
Hindistan ve Rusya için ise negatif olduğunu göstermiştir. Modele dahil edilen diğer ülkeler
için ise değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen bulgular literatürle tutarlı bir görünüm
sergileyerek kati bir sonuca ulaşamasa da, yolsuzluk, ekonomi üzerindeki etkisinin yanında
toplum üzerindeki etkisi ile de incelenmesi gereken bir sorundur. Salt ekonomik bakış açısıyla
elde edilen bulgular, bazı ülkeler için yolsuzluğun ekonomik büyümeyi olumlu yönde
etkilediğini göstermektedir. Ancak burada göz ardı edilen husus ekonomik büyümenin ne
pahasına elde edildiğidir. Ekonomik sistem içinde yaygınlaşan yolsuzluk algısı toplumsal
ayrışmaya ve bireyler arasında güvensizliğe yol açmaktadır. Ayrıca, yolsuzluk algısındaki
yaygınlaşma mülkiyetin asıl koruyucusu olması gereken devlet kurumu algısının da
değişmesine neden olarak devlete olan itimadın sarsılmasıyla sonuçlanmaktadır. Yolsuzluk
olgusu ekonomik olarak incelendiği kadar sosyal olarak da incelenmesi gereken bir husustur.
Bu açıdan ele alındığında, politika yürütücülerinin hukuk ve adalet sistemini ön plana çıkaran,
demokrasiye, bireysel haklara, özgürlüklere ve liyakate önem veren bir tutum sergilemeleri
yolsuzluğun yıkıcı etkilerinin büyük ölçüde azalmasını sağlayarak toplumsal bütünlüğün
sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada, ekonomik sistemin en önemli döviz kaynaklarından birisi olan uluslararası
turizm sektörü ele alınmıştır. Çalışmada, Türkiye’ye turist gönderen ülkelerin ekonomik
göstergeleri yanında Türkiye’nin ekonomik göstergeleri ve turizm sektörü üzerinde önemli
derecede etkili olan terörist faaliyetlere ait veriler kullanılmıştır. 2002 - 2017 dönemi
verileriyle gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye'ye en çok yabancı turist gönderen ülkelerden
verilerine ulaşılabilen 10 ülkenin verileri kullanılmıştır. Panel veri yöntemiyle gerçekleştirilen
çalışmada; seçilen her ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısı, turistlerin geldikleri ülkelerin
kişi başına düşen gelirleri, seçilen ülkelerin Türkiye ile olan dış ticaret hacimleri, iki ülke
arasındaki göreli fiyat düzeyi ve Türkiye’de gerçekleşen terör olayları değişkenleri arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgular, ülkelerin kişi başına düşen gelirleri ve göreli fiyat
düzeyinin gelen turist sayısını pozitif yönde; Türkiye’de gerçekleşen terör olaylarının ise
negatif yönde etkilediğini göstermiştir. Türkiye’ye gelen turist sayısı ile dış ticaret hacmi
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Turizm Talebi, Panel Veri, Göreli Fiyat Düzeyi

TERRORIST ACTIVITIES AND INTERNATIONAL TOURISM DEMAND IN
TURKEY
ABSTRACT
In this study is discussed the international tourism sector, which is one of the most important
foreign exchange sources of the economic system. In the study, as well as economic
indicators of countries sending tourists to Turkey, Turkey's economic indicators, and the data
of terrorist activities which significantly effective on the tourism sector are used. The study
carried out by the data of 10 countries which available data from most foreign countries
sending tourists to Turkey for the period 2002 - 2012 was used. The study, carried out by
panel data methods, the number of tourists visiting Turkey selected from each country, per
capita income of the countries where the tourists come from, foreign trade volume with
Turkey of selected countries, relative price levels between the two countries and terrorist
events that took place in Turkey were examined relationships between variables. The results
of this study indicated that per capita income of countries and relative price level had a
positive effect on the number of tourists visiting Turkey; and the terrorist events take place in
Turkey has a negative effect.
Keywords: Tourism Demand, Panel Data, Relative Price Level
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GİRİŞ
2008 küresel finans krizinin etkilerini ortadan kaldırmak için özellikle gelişmiş ülkeler
tarafından gerçekleştirilen genişleyici para politikası rejimi, küresel sıcak para akımının
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymasına neden olmuştur. Gelişmekte olan
ülkeler, gelişmiş ülkelerin uyguladığı krizden çıkış politikalarından dolayı finansmana
kolayca erişebilmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerdeki finansmana erişim kolaylığı döviz
fiyatının düşmesine neden olmuş ve bu durum ithalatın artmasına, ihracatın azalmasına yol
açmıştır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin büyük bölümünde, bu dönemde erişilen kolay
finansman, gelir getirici yatırımlara değil büyük ölçüde tüketime yönelik harcamalar için
kullanılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin küresel sermayenin bollaştığı dönemde uyguladığı
bu politikalar, onların özellikle cari açıklarının büyük ölçüde artması ile sonuçlanmıştır.
Gelişmiş ülkeler için küresel krizin etkilerinin azalması, bu ülkelerin genişletici para politikası
rejimini terk etmeleri ile sonuçlanınca, gelişmekte olan ülkeler için finansmana ulaşmak
zorlaşmış ve söz konusu ülkelerde döviz kuru yükselme eğilimine girerek bu ülkelerin
ekonomik sorunlarla yüzleşmelerine neden olmuştur.
Söz konusu gelişmekte olan ülkelerden birisi olan Türkiye’de de durum buna benzer şekilde
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin içinde bulunduğu konjonktürel faktörlerin de etkisi ile kıtlaşan
döviz birçok makroekonomik göstergenin bozulmasına neden olmuştur. Bu kısıtlılık
ortamında gerçekleştirilen bu çalışmada, ekonomik sistemin en önemli döviz kaynaklarından
birisi olan uluslararası turizm sektörü ele alınmıştır.
Turizm sektörü ve özelinde uluslararası turizm, dünya ekonomik sistemi içinde en hızlı
büyüyen ve gelişen sektörlerden birisi halini alarak başlı başına bir endüstri konumuna
gelmiştir. Ülkeleri kültürel, sosyal ve ekonomik açılardan etkileyen turizm sektörü, ekonomik
açıdan ele alındığında ülkeler üzerindeki etkisinin hem mikroekonomik hem de
makroekonomik düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Mikroekonomik açıdan ele alındığında
turizm sektörü, bireylerin tüketim kalıplarını değiştirmekte ve tüketilen mal ve hizmetlerin
üreticisi olan firmaların karlılıklarını etkilemektedir. Makroekonomik açıdan ele alındığında
ise bir bütün olarak firmaların gelirleri vasıtasıyla ülke milli hasılasını, sağladığı iş
imkânlarıyla da istihdam düzeyini etkilemektedir. Turizm sektörünün ülke ekonomisi
üzerindeki en önemli katkılarından birisi ise sağladığı döviz geliri açısından kendisini
göstermektedir. Özellikle uluslararası turizm gelirlerinde görülen bu etki Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeler üzerinde önemli derecede etkili olmaktadır.
Genel olarak Türkiye’nin büyüme serüveni incelendiğinde 2000’li yıllara kadar bütçe
açığıyla; 2000’li yıllardan sonra ise cari açıkla büyüme stratejisinin uygulandığı
görülmektedir. Özellikle cari açıkla büyüme stratejisinin uygulandığı dönemde ucuz döviz
uygulaması vasıtasıyla tüketim özendirilerek hızlı büyüme trendi sağlanmaya çalışılmış ve
ithalatta meydana gelen hızlı artış ihracatta kısıtlı kaldığından cari açık sorunu ülkenin en
önemli problemlerinden birisi haline gelmiştir. Ülke ekonomisinin küresel sermaye
hareketlerine karşı duyarlılığının artmasına neden olan bu süreçte ise dönemsel olarak döviz
krizleri günceme gelmiş ve bu durum diğer makroekonomik faktörlerin de olumsuz şekilde
etkilenmelerine neden olmuştur. Döviz kazandırıcı kalemlerden birisi olan uluslararası turizm
talebi ise Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bu kırılgan ortamda en önemli stabilizatörlerden
birisi halini almıştır. Grafik 1. 1996 – 2017 döneminde turizm gelirlerinin dış ticaret açıklarını
kapatma payını ve turizm gelirlerini göstermektedir. Grafiğin sağ tarafı turizm gelirlerinin dış
ticaret açıklarını kapatma payını verirken, sol tarafı turizm gelirlerini vermektedir. Grafik
incelendiğinde gerek turizm gelirlerinin, gerekse de turizmin dış ticaret açıklarını kapatma
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payının ülke ekonomisini önemli derecede etkilediği görülmekle birlikte, serilerin yüksek
derecede dalgalanma sergilediği göze çarpmaktadır.
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Grafik 1. Turizmin Dış Ticaret Açıklarını Kapatmadaki Yeri
Kaynak: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği: https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turizminekonomideki-yeri/dis-ticaret-aciklarini-kapatmada-payi_916.html (erişim tarihi: 11.11.2018)

Uluslararası turist talebinin ülke ekonomisi üzerindeki öneminden yola çıkılarak hazırlanan
bu çalışma, konu ile ilgili gerçekleştirilen diğer çalışmalardan farklı olarak uluslararası turist
talebini Türkiye’ye turist gönderen ülkelerin ekonomik göstergeleri yanında Türkiye’nin
ekonomik göstergeleri ve turizm sektörü üzerinde önemli derecede etkili olan terörist
faaliyetlere ait verilerle ele almıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmanın devamında
konu ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiş; ardından Türkiye üzerine gerçekleştirilen
ekonometrik analiz sunulmuştur.
Literatür Araştırması
Ülke ekonomisi üzerinde önemli derece etkili olan bu sektörün geliştirilmesi her ne kadar
önemlilik arz etse de, sektörün geliştirilmesi için ulusal faktörleri geliştirmenin yeterli
olmadığı göze çarpmaktadır. Uluslararası turist talebini konu alan çalışmalar incelendiğinde
uluslararası turist talebinin ulusal faktörlerin yanında uluslararası faktörlere da bağımlı olduğu
ve söz konusu çalışmaların ekonomik faktörler yanında sosyal, politik, hukuki ve psikolojik
faktörleri ele aldığı görülmektedir.
Enders ve Sandler (1991), 1970-1988 dönemi aylık verileri ile İspanya için gerçekleştirdikleri
çalışmalarında, uluslararası terörizmin turizm sektörü üzerindeki etkisini incelemişlerdir.
VAR modelleri ile gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen bulgular, terörist olayların
İspanya’yı ziyaret eden turist sayısını önemli derecede negatif olarak etkilediğini ve
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin terörist faaliyetlerden turist sayısına doğru
gerçekleştiğini göstermiştir. Pizam ve Fleischer (2002), 1991-2001 aylık verilerle İsrail
gerçekleştirdikleri çalışmada, terör eylemlerinin turist talebi üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular, turist talebini etkileyen en önemli faktörün
terörist eylemlerin sıklığı olduğunu göstermiştir. Emsen ve Değer (2004), 1984 – 2001
dönemi verilerini kullanarak Türkiye için gerçekleştirdikleri çalışmada, turizm gelirleri ile
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OECD ülkelerinin kişi başına düşen gelirleri, reel döviz kuru ve terör olayları arasındaki ilişki
incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, terör olaylarının turizm gelirlerini negatif
olarak etkilediğini göstermiştir. Mervar ve Payne (2007), Hırvatistan üzerine
gerçekleştirdikleri çalışmalarında 1994:1 – 2004:4 dönemi çeyreklik verileri ile uluslararası
turist talebinin uzun dönem esnekliğini ARDL yöntemi ile incelemişlerdir. Yabancı turistlerin
gecelik konaklama sayılarının bağımlı değişken olarak kullanıldığı çalışmada, turist gönderen
ülkenin GSYİH değeri, reel döviz kuru ve petrol fiyatları bağımsız değişkenler olarak
kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada, söz konusu dönemde ülkenin karşılaştığı politik krizler
modele dummy değişken olarak eklenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, turist talebinin
turist gönderen ülkelerin gelirine olan uzun dönem esnekliğinin pozitif ve yüksek derece
esnek olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular, uluslararası turist talebinin politik şoklardan
negatif etkilendiğini; reel döviz kuru ve transfer maliyetlerinden ise istatistiksel olarak
etkilenmediğini göstermiştir.
Altay, Ekinci, Peçe (2013) Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan kapsamında 1996-2010 yılları
arasındaki verileri kullanarak terörün ekonomik değişkenler üzerindeki etkisini tespit etmeyi
amaçlamışlardır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, meydana gelen terör olaylarının turizm
talebini negatif yönde etkilediği görülmüştür. Mushtaq ve Zaman (2014) gerçekleştirdikleri
çalışmalarında, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) üyesi dört ülke için 19952012 dönemi kapsamında politik istikrarsızlık, terörizm ve turizm arasındaki uzun dönemli
ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bölgede
terörizm ve turizm arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Akıncı ve Yılmaz
(2015) gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkeler açısından uluslararası terörizm, turizm
harcamaları, ülkeye gelen turist sayısı ve turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi 2002-2011
dönemi kapsamında inceledikleri çalışmalarında, tüm ülke gruplarında uluslararası terörizmin
turizm üzerinde etkisinin negatif olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ancak, gelişmiş ülkelerde
turizm, uluslararası terörizmden nispeten daha az etkilenmektedir. Güvenek ve Alptekin
(2015) çalışmalarında Türkiye’de 1993-2008 döneminde meydana gelen turistlere yönelik
terör olaylarının ülke turizmi üzerindeki etkisini Müdahale Analizi yöntemi ile araştırmış,
terör olaylarının gelen turist sayısında önemli bir etkiye yol açmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Çelik ve Karaçuka (2017) 1992-2011 yılları arasında terör olaylarının OECD ülkelerinden
Türkiye’ye yönelik turizm talebi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara
göre, gerçekleşen terör olaylarının turizm talebi üzerinde önemli bir saptırıcı etkisi
bulunmamaktadır.
Veri Seti, Yöntem ve Bulgular
Çalışmada Türkiye’nin turizm talebine etki eden ekonomik faktörlerin araştırılması
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmada 2002-2017 dönemi kapsamında
Türkiye ve Türkiye’ye en çok turist gönderen 20 ülke arasından ulaşılabilir veri setine sahip
10 ülkenin verileri kullanılarak Türkiye’ye yönelik turizm talebini etkileyen ekonomik
faktörler panel veri yöntemi ile tahmin edilmiştir. Tahmin edilen modelde bağımlı değişken
olarak turizm talebini temsilen seçilen her ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısı; bağımsız
değişkenler olarak ise turistlerin geldikleri ülkelerin kişi başına düşen gelirleri, Türkiye ile
olan dış ticaret hacimleri, göreli fiyat düzeyi ve Türkiye’de gerçekleşen terör olaylarının
sayısı kullanılmıştır. Turist sayısı, kişi başına düşen gelir ve dış ticaret hacmi değişkenleri
modele doğal logaritmaları alınarak dahil edilmiş, terör olayları son beş yılın ağırlıklı
ortalaması alınarak, göreli fiyat düzeyi ise (1) numaralı denklem aracılığıyla hesaplanarak
kullanılmıştır (Aslan, Kaplan ve Kula, 2008):
Pit= CPITt / CPIit*ERit
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Burada CPITt ve CPIit sırasıyla Türkiye’nin ve turist gönderen ülkenin tüketici fiyat
endekslerini, ERit turist gönderen ülkenin Türkiye’ye göre döviz kurunu temsil etmektedir.
Çalışmada kullanılan veriler Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maryland Üniversitesi tarafından
yayınlanan Global Terörizm Veri Tabanı, TÜİK, T.C. Merkez Bankası ve Dünya Bankası veri
tabanlarından elde edilmiştir.
Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik gerçekleştirilen analizde kullanılan
modelin denklemi şu şekildedir:
lntouristit= αit+ β1lngdpit + β2lntradeit + β3priceit + β4terrorit + ɛit
i ülkeyi ve t dönemi göstermek üzere; touristit Türkiye’ye gelen turist sayısını, gdpit turist
gönderen ülkenin kişi başına düşen gelirini, tradeit turist gönderen ülkenin Türkiye ile olan dış
ticaret hacmini, priceit göreli fiyat düzeyini, terrorit ise Türkiye’de gerçekleşen terör olayı
sayısını temsil etmektedir.
Panel veri analizlerinde öncelikle değişkenlerin homojen olup olmadıkları araştırılmalıdır.
Değişkenlerin homojen olup olmamaları uygulanan birim kök ve eş-bütünleşme testlerinin
biçimini değiştirmektedir (Erataş, Nur ve Özçalık, 2013). Gerçekleştirilen analizde,
değişkenlerin homojenliği Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Delta testi
yardımıyla araştırılmıştır. Test sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Delta Testi Sonuçları
Test istatistiği
3.258
Delta Tilde
4.050
Delta Tilde adj.
Not:* işareti %1 önem seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Olasılık Değeri
0.001*
0.000*

Test sonuçları panel veri setini oluşturulan değişkenlerin heterojen olduğunu göstermektedir.
Delta testinin ardından serilerin yatay kesit bağımlılığı Pesaran (2004) tarafından geliştirilen
CD testi ile incelenerek, test sonuçları doğrultusunda hangi tür birim kök testlerinin
kullanılacağına karar verilmiştir. Test sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. CD Test Sonuçları
Değişkenler
Test istatistiği
18.11
lntourist
22.13
lngdp
25.06
lntrade
6.56
price
26.83
terror
Not:* işareti %1 önem seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Olasılık Değeri
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

Elde edilen bulgular, modelde kullanılan değişkenler açısından yatay kesit bağımlılığının söz
konusu olduğunu göstermektedir. Yatay kesit bağımlılığı tespit edilen serilerin birim kök
içerip içermediği yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ve Pesaran (2007) tarafından
geliştirilen, ikinci nesil birim kök testlerinden kesit açısından geliştirilmiş Dickey-Fuller
(CADF: Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller) testi olarak adlandırılan panel birim
kök testi ile incelenmiştir. Test sonuçları Tablo 3.’te yer almaktadır.
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Tablo 3. CADF Test Sonuçları
Değişkenler
Düzey
Birinci Fark
t istatistiği
Olasılık Değeri
t istatistiği
Olasılık Değeri
-0.905
0.994
-2.749
0.000*
lntourist
-1.835
0.373
-2.904
0.000*
lngdp
-1.780
0.439
-3.420
0.000*
lntrade
-1.936
0.263
-4.949
0.000*
price
2.610
1.000
2.362
0.041**
terror
Not:* ve ** işaretleri sırasıyla %1 ve %5 önem seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Birim kök testi sonuçları incelendiğinde, değişkenlerin tamamının düzey değerlerinde birim
kök içerdikleri ve birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmektedir. Birim
kök ve yatay kesit bağımlılığı testlerinin ardından elde edilen bulgulardan yola çıkılarak
uygulanacak eş-bütünleşme testine karar verilmektedir. Analizde kullanılan değişkenler
heterojen olduğundan ve yatay kesit bağımlılığı içerdiğinden eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı,
Westerlund (2007) tarafından geliştirilen Westerlund ECM panel eş-bütünleşme testi ile
araştırılmıştır. Westerlund ECM testinde ikisi grup ortalama ikisi panel istatistiği olmak üzere
dört farklı test istatistiği hesaplanmakta ve test, paneli oluşturan değişkenlerin aynı derecede
ve birinci farklarında durağan oldukları varsayımına dayanmaktadır (Westerlund, 2007).
Teste ilişkin sonuçlar Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Westerlund ECM Test Sonuçları
Test İstatistiği
Bootsrapt Prob.
-2.113
0.570
g_tau
-5.655
0.030**
g_alpha
-5.691
0.450
p_tau
-5.583
0.040**
p_alpha
Not:** işareti test istatistiğinin %5 önem seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir.
Paneli oluşturan serilerde yatay kesit bağımlılığı bulunduğundan, sonuçlar yorumlanırken
panel istatistiklerinin bootstrap olasılık değerleri dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla paneli
oluşturan yatay kesit birimleri arasında eş-bütünleşme ilişkisinin olduğu görülmektedir.
Uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edilen modele ait uzun dönem parametreler Ortak İlişkili
Etkiler Modeli (Common Corelated Effects Model-CCE) yardımı ile tahmin edilmiştir. Seriler
arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü belirlemek için kullanılan CCE tahmincisi, yatay
kesit bağımlılığını göz önünde bulundurmakla birlikte N>T ve N<T durumlarında
kullanılabilmektedir (Pesaran, 2006). Tahmin sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5. CCE Tahmin Sonuçları
Katsayı
Olasılık Değeri
0.591
0.001*
lngdp
-0.111
0.250
lntrade
0.497
0.056**
price
-0.001
0.086***
terror
Not:*,** ve *** işaretleri sırasıyla %1,%5 ve %10 önem seviyesinde anlamlılığı ifade
etmektedir.
Elde edilen bulgular turizm talebi ile kişi başına düşen gelir, göreli fiyat düzeyi arasında
pozitif; terör olayları arasında negatif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu
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göstermektedir. Turizm talebi ile dış ticaret hacmi arasında ise anlamlı bir ilişki tespit
edilmemiştir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’nin içinde bulunduğu konjonktürel ortamdan ve ülkenin bünyesinde bulunan yapısal
sorunlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan döviz talebi, ekonomik göstergelerin bozulmasına
neden olmuş ve bu durum ise döviz kazandırıcı faaliyetlerin öneminin artmasına yol açmıştır.
En önemli döviz kazandırıcı faaliyetlerden birisi olan uluslararası turizm talebinin ele alındığı
bu çalışmada, Türkiye’ye turist gönderen ülkelerin ekonomik göstergeleri yanında
Türkiye’nin ekonomik göstergeleri ve turizm sektörü üzerinde önemli derecede etkili olan
terörist faaliyetlere ait veriler kullanılmıştır. 2002 - 2017 dönemi verileriyle gerçekleştirilen
çalışmada, Türkiye'ye en çok yabancı turist gönderen ülkelerden verilerine ulaşılabilen 10
ülkenin verileri kullanılmıştır. Panel veri yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada; seçilen her
ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısı, turistlerin geldikleri ülkelerin kişi başına düşen
gelirleri, seçilen ülkelerin Türkiye ile olan dış ticaret hacimleri, iki ülke arasındaki göreli fiyat
düzeyi ve Türkiye’de gerçekleşen terör olayları değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Elde edilen bulgular, ülkelerin kişi başına düşen gelirleri ve göreli fiyat düzeyinin gelen turist
sayısını pozitif yönde; Türkiye’de gerçekleşen terör olaylarının ise negatif yönde etkilediğini
göstermiştir. Türkiye’ye gelen turist sayısı ile dış ticaret hacmi arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen bulgular her ne kadar terörist eylemlerin
uluslararası turist talebi üzerindeki etkisinin anlamlı olmakla birlikte kısıtlı olduğunu gösterse
de gerçekleştirilecek bölgesel analizler daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesi açısından önem
teşkil etmektedir. Bunun yanında, terörist faaliyetlerin ekonomik göstergeler üzerindeki
etkisini ele alan çalışmalar incelendiğinde görülmektedir ki, kurumsal kalitenin sağlandığı
ekonomilerde terörün ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi büyük ölçüde azalmaktadır. Bu
nedenle kurumsal kaliteyi artırıcı yönde tedbirlerin alınması durumunda, dışsal bir faktör olan
terörizmin ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi de büyük ölçüde azalacaktır.
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ÖZET
Gelişen teknolojik gelişmelerle birlikte kentleşme ve sanayiye karşılık, açlık ve kıtlıkla
mücadele etmek zorunda kalan ülkeler, tarımda sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde,
kaynakları gözeterek, sürdürülebilir ve doğal (organik tarım, iyi tarım, sürdürülebilir tarım
v.b.) tekniklere yönelmek zorunda kalmıştır. Bahsedilen bu tarımsal uygulamalarda, özellikle
biyolojik gübre veya biyolojik savaş ajanları ön plana çıkmaktadır. Arbusküler Mikorhizal
Funguslar (AMF) ve Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rhizobakterler (PGPR) ile bazı
Trichoderma ve Gliocladium türleri bunların başında yer almaktadır. Mikorhiza kelimesi, kök
fungusu anlamına gelmektedir ve eski zamanlardan beri bitkilerle iş birliği veya simbiyotik
ilişki kurdukları bilinmektedir. Mikorhizal fungusların simbiyotik ilişki kurduğu bitki kökleri
arasındaki değişkenlik morfolojik, misel ve spor yapıları açısından farklı gruplara ayrılmasını
sağlamıştır. Bu gruplar arasında en iyi bilinen Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF)’lardır.
Son yıllarda bu simbiyotik ilişkinin birçok alanda kullanılması her geçen gün önemini
arttırmıştır. Rizosferin etkili bileşenleri arasında yer alan AMF’un, bitkiyi bazı stres
faktörlerinden korumakla beraber bitki gelişimi ve bitki canlılığının korunması açısından da
büyük katkıları vardır. Ayrıca kimyasal gübre kullanımına olan talebi azaltarak kalite ve
verimi arttırır, kök hastalıklarına karşı mücadelede pozitif yönde etki göstermekte ve kök
patojenlerine (toprak kaynaklı fungal patojenler ve nematodlar) karşı bitkiyi korumaktadır. Bu
derlemede, AMF’un gerek bitki gelişimi gerekse de sürdürülebilir tarım açısından öneminin
ortaya konulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF), Sürdürülebilir Tarım, Bitki
Gelişimi ve Dayanıklılığı
ABSTRACT
With the technological developments, the countries that have to struggle against hunger and
famine in response to urbanization and industry have had to turn to sustainable and natural
(organic agriculture, good agriculture, sustainable agriculture etc.) techniques in the
framework of sustainability principle in agriculture. These agricultural applications, especially
biological fertilizers or biological control agents, come to the fore. Some of these agents such
as Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF), Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and
Trichoderma and Gliocladium species are very important in this respect. Mycorrhiza means
root fungus, and since ancient times it has been known that they have established a
cooperation or symbiotic relationship with plants. Morphological, mycelial and spore
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structure of mycorrhizal fungi with symbiotic relationship between plant roots has been
divided into different groups. Among these groups are the most well-known Arbuscular
Mycorrhizal Fungus (AMF). In recent years, the use of this symbiotic relationship in many
areas has increased its importance every day. AMF, which is one of the effective components
of rhizosphere, has a great contribution to protect the plant from some stress factors and to
protect plant growth and plant viability. In addition, it decreases the demand for chemical
fertilizers, increases the quality and yield, has a positive effect in the fight against root
diseases and protects the plant against root pathogens (soil-borne fungal pathogens and
nematodes). In this review, it is aimed to reveal the importance of AMF for both plant
development and sustainable agriculture.
Keywords: Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF), Sustainable Agriculture, Plant Growth
and Resistance
GİRİŞ
Mikroorganizmaların, kendilerine has yapı ve biyosentetik özellikleri ile canlı bilimine ve
bazı alanlardaki problemlerin çözülmesine katkıda bulunmuştur. Toprak kökenli
mikroorganizma olan mikorhizanın, kimyasal gübrelere ve pestisitlerin oluşturduğu
problemleri azaltmada alternatif olmaları, doğal dengeyi korumaları ve organik tarımda
kullanılmaları açısından oldukça yaygınlaşmıştır (Altay, 2017). Mikorhiza, topraktaki bitki
kökleriyle simbiyotik ilişki kuran “kök fungusu” anlamına gelmektedir (Fiorilli ve ark.,
2015). Mikorhiza terimi Yunanca'da myces (Fungus), rhza (kök) anlamına gelen sözcüklerin
bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İlk kez 1885’de Frank, bitki köklerinde kolonize olan fakat
hastalık oluşturmayan funguslar tanımlamış ve bitkilerle arasındaki simbiotik ilişkisini ortaya
çıkarmıştır (Öztürk ve ark 2017). Mikorhizal funguslar, genelde toprakta, bitki kök yüzeyi,
kök dokuları, hücre ve hücreler arası boşluklara yerleşerek yaşamlarını bitki köklerinde
devam ettiren Zygomycotina ve Basidiomycotine şubelerine ait türlerden oluşmaktadırlar
(Erzurumlu ve Kara., 2014). Mikorhizal gruplar içerisinde en büyük ve en eskisi olarak
bilinen Arbüsküler Mikorhizal Funguslar (AMF)’ın bitkilerle iş birliği veya simbiyotik ilişki
kurdukları bilinmektedir (Smith ve Read.,2008; Bonfante-Fasolo., 2018). Bu ilişki toprakta
bulunan fungusların sporları ve hiflerin bitki köklerine yönelmesiyle gerçekleşmektedir
(Peterson ve Farquhar.,1994). Rizosferde bulunan bitki kökünün canlılığını korumak, gerekli
temel ihtiyaçlarını karşılamak için ulaşamadığı yerlere bitki kökünde biriken fungal örtü
vasıtasıyla bir bağlantı oluşturulmaktadır. Böylelikle bitki de mikorhizanın gelişimi için
gerekli olan fotosentetik ürünlerinden yararlanmasını sağlamaktadır (Demir, 1998; Erzurumlu
ve Kara., 2014; Cakmakçı ve ark., 2017). AMF karasal bitkilerin %80 ile simbiyotik ilişki
kurabilmektedir. Tropik yağmur ormanlarında, tuzlu ve sodalı toprak alanlarında çeşitli çevre
koşullarına adapte olan bitki türleriyle simbiyotik ilişki kurmaktadır (Bonfante-Fasolo., 2018).
Mikorhizaların bitki büyümesinde ve bitkinin ürün veriminde etkili bir faktör olmasının
yanında kök patojenlerine ve zararlılara karşı da bitkinin direncini arttırdığı çeşitli
çalışmalarla ortaya konulmuştur. AMF’ın son zamanların gözde konusu olan sürdürülebilir
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tarımdaki etkinliği yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Böylelikle AMF’ın doğal
dengeyi korumasıyla toprak strüktürüne faydaları gelecek nesillere bırakılacak gıdanın
kalitesini arttırdığı bildirilmiştir.
Mikorhizal Fungusların Gruplandırılması
Mikorhizal fungusların simbiyotik ilişki kurduğu bitki kökleri arasındaki değişkenlik
morfolojik, misel ve spor yapıları açısından farklı gruplara ayrılmasını sağlamıştır
(Marschner, 1995; Güneş, 2018). Mikorhizal funguslar 7 farklı grupta bitkilerle simbiyotik
ilişki kurarlar (Smith ve Read, 1997). Bunlar;

Endo Mycorrhiza (Vesicular- Arbuscular)

Ecto Mycorrhiza (EM)

Orchide Mycorrhiza

Monotropoid Mycorrhiza

Ericoid Mycorrhiza

Arbutoid Mycorrhiza

Ectendo Mycorrhiza
Mikorhizal funguslar, ekosistemde etkinlik sağlamaktadır. Son 10 yıl içinde filogenetik ve
ekolojik olarak çeşitlilik gösteren mikorhizal taksonların genomlarını sıralamak için büyük
çaba gösterilmiştir. Böylece mikorhizal fungusların yeni evrelerine yeni bir bakış açısı
sağlanmıştır (Kuo ve ark., 2014). Her bir mikorhizal fungus grubunun kök yüzeyinde kendine
özgü yapısı olduğu belirtilmiştir (Perotto ve ark., 2018) (Şekil 1).

Şekil 1: Ericoid Mycorrhizal Fungus (ERMF), Orchide Mycorrhizal Fungus (ORMF),
Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF), Ecto Mycorrhiza (ECMF) kök yüzeyindeki
yapısı (Perotto ve ark., 2018).
Tarım açısından Endo mikorhizalar (Vesicualar- Arbuscular) ve Ecto mikorhizalar (EM) daha
önemlidir. Ecto mikorhizalar (kökün dış bölgesinde yaşayan), genellikle odunsu bitkiler ve
çok yıllık yabancı otların köklerinde iki önemli yapısıyla bilinir. Birincisi kök yüzeyinin
etrafında bulunan ve Hartig ağı olarak tanımlanan miselyumlarla diğeri de fungal miselyum
ağından kök korteksinin yüzeyine nüfüz eden hif yapısıdır. Bu grup funguslar toprak içine
uzanıp kökün etrafında uzanan hif ve rizomorfları oluşturmaktadır. Endo mikorhizal funguslar
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(kökün iç bölgesinde yaşayanlar) ise kökteki korteks hücrelerinde yaşar ve interselüler veya
intraselüler olarak gelişir. Endo mikorhizal yaşam şekilleri içinde yer alan ve bitki gelişimine
etkisi ile Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) araştırmacıların ilgi odağı olmuştur (Hodge,
2000; Strack ve ark., 2003; Palta ve ark.,2010). Ecto mikorhiza ve Arbusküler mikorhizal
funguslar simbiyotik ilişki kurarken takson-spesifik salgılanmış proteinleri kodlar, genlerin
genişlemesi ve bitki hücre duvarını bozan enzimleri biriktiren genomik özelliklere sahiptir
(Perotto ve ark., 2018). Toprakta bulunan AMF sporlarından, ıslak eleme yöntemi veya tek
spor yöntemiyle saf kültür elde edilmektedir. Dolayısıyla; sporların şekilleri, büyüklükleri,
renkleri bulundukları toprak yapısına ve morfolojisine göre sınıflandırılmıştır (Sing ve ark.,
2010) (Şekil 2).

Şekil 2: Bitki kökünde arbuskül- vesikül oluşumu (Güneş, 2018).
Arbusküler Mikorhizal Fungus’ların Taksonomisi
Arbüsküler Mikorhiza’lar, ilk olarak on dokuzuncu yüzyılın son yıllarında fark edilmiş ve
tanımlanıp Endogonaceae familyasına dahil edilmiştir (Nicolson, 1959). Mucorales
(Zygomycetes) takımında Endogonaceae familyasının ilk monografisi hazırlanmıştır
(Nicolson, 1968).
AMF’un teşhisinde aseksüel olarak üretilen sporların önemi büyüktür. Klasik AM fungal
taksonomisi, spor morfolojisine, özellikle spor hücre duvarı yapısına ve hiflerdeki spor
oluşumlarına dayanmaktadır (Morton, 1988). 1998’de Glomeromycetes sınıfına ait
Zygomycota şubesinde dahil edilen Arbüsküler Mikorhizal (AM)’ ların spesifik
özelliklerinden, simbiyotik besin bağımlılıkları ve karakteristik zigosporlarının olmamasından
dolayı Glomeromycota adıyla fungus aleminin beşinci şubesi olması önerilmiştir (Schübler ve
ark, 2001). Arbüsküler Mikorhizalar, önceden Zygomycotina alt şubesi Endogonales
takımında yer alan tek familya olan Endogonaceae içerisinde yedi cinse dahil edilmiştir
(Rabatin, 1989; Stutz ve ark, 2000).
Arbüsküler Mikorhiza’ların simbiyosis sürecinin tarihsel gelişimi yaklaşık 460 milyon yıl
önce yeryüzünde ilk bitkilerin oluşmaya başlamasıyla ortaya çıktığı öne sürülmüştür
(Redecker ve ark, 2000). Morfolojik tanımlamaya göre 1993 yılında (Walker and Trappe)
Glomeromycota familyasındaki tür sayısı 150 olarak belirlenmiş iken, Schübler ve Kluge
tarafından 2013 yılında bu sayı 244’ e çıkmıştır. Symanczik ve ark, 2015 yılında tür sayısını
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250 olarak ifade ederken aynı yıl Błaszkowski ve ark, şubenin 270 tür içerdiğini
belirtmişlerdir. Moleküler çalışmalarla tür sayısının daha da artacağı belirtilmektedir
(Ohsowski et al., 2014) (Şekil 3).

Şekil 3: Glomeromycota şubesinin sol panelde fikir birliği ile yapılan sınıflandırmasının sağ
panelde Goto et al. (2012)’ ın bazı eklentileri ile Oehl et al., (2011)’ ın hazırladığı sistemin
karşılaştırması yer almaktadır. Kesik çizgiler, kesin olmayan yerleri, yıldız işaretleri yetersiz
olan bulguları, ters üçgenler önceki yayınlarda reddedilen taksonları göstermektedir.
Yıllardır kullanılan vesiküler-arbüsküler mikorhiza (VAM) terimi, AM funguslarının sadece
%80’inin vesikel oluşturduğu belirlenince “vesiküler” kısmı atılıp sadece “Arbüsküler” olarak
adlandırılmıştır. Konukçu bitkinin köklerinde hücre içi ya da hücreler arası vesikel
oluşturanların, Glomeraceae ve Acaulosporaceae familyalarındaki bazı taksonları olduğu
belirlenmiştir (Anonim, 2018).
Arbusküler Mikorhiza’da Fungus–Bitki İlişkisi
Bitkiler ile AMF arasında çok çeşitli etkileşimler gerçekleşmektedir. Bitki köklerinde bulunan
salgılar toprakta bulunan fungal hiflerle kök yüzeyinde birleşerek ilk temas gerçekleşir. Bu
birleşmeden sonra kök ile hif arasında oluşan adhezyon ile kök yüzeyine tutunan AMF
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appressorium oluşturarak kökü penetre ederek kök dokusunda interselüler oluşumunu sağlar
(Yıldız, 2009). Kök hücrelerini penetre eden hif, enzim üreterek hücre içinde kısa sürede
arbuskül denen emeç benzeri dallanmış yapılar oluşturur (Smith ve Read, 2008). Arbuskül
oluşumu sonrasında intersellüler / intrasellüler ve vesikül oluşur. Fungus kök içinde,
yüzeyinde veya içerisinde yayılır bir leke gibi görüntü verir. AMF kök yüzeyinde ve
rizosferde ekstraradikal hif oluşturarak besin alışverişini kolaylaştırır (çizelge 1). En iyi
bilinen ve araştırılmış kök simbiyosisi AMF’dir (Van Der Heijden ve ark., 2015).
Çizelge 1: Simbiyosis Oluşumu (Peterson ve Farquhar, 1994)
İlişki Süreci
Toprakta bulunan fungal hifler

Mekanizma
Bitki kökleri

Kemotropism

Kök yüzeyi ile hifin teması

Tanıma

Hifin yapışması

Uyuşma

Fungal hifte değişmeler
AM’da appressorium oluşumu

Fungal yapıda değişimler

Ektomikorhiza’da dallanmanın uyarılması
Hifin kök hücreleri arasına veya içine girmesi
Hifte daha ileri değişimler

Enzim üretimi
Fungal yapıda değişimlerin artması

AMF’de arbuskül oluşumu
Ektomikorhiza’da Hartig ağı ve fungal örtü oluşumu
Kök hücrelerinde ve kök morfolojisinde değişimler

Hormon üretimi

Besin alışverişinin başlaması

Arbusküler Mikorhizal Fungusların Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi
AMF’ın bitkilerin yaşamsal fonksiyonların devamlılığı üzerine pozitif etkisi birçok çalışmada
belirtilmiştir. Bitkinin kuraklık, pH, toprak yapısı gibi olumsuz çevre koşullarından
etkilenmesini önleyerek gelişim sağlamaktadır (Hayman ve Mosse, 1972; Bolan, 1991).
Rizosferin etkili bileşenleri arasında yer alan AMF, bitki canlılığının korunması açısından da
büyük katkıları vardır. (Demir ve Özrenk 2009). Bitki patojenlerinden Phytophthora,
Gaeumannomyces, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Verticillium ve Aphanomyces bitki
hastalıklarına karşı AMF’ın biyolojik mücadele elemanı olduğu anlaşılmaktadır (Aysan ve
Demir, 2009).
AMF’ın fungal hastalıklara ve nematodlara karşı daha dayanıklı hale gelmekte böylelikle
mücadelesi oldukça güç olan bu etmenlere karşı savaşımda çok önemli bir avantaj elde
edilmektedir (Ocak ve Demir, 2012). AMF ile bitkiler arasındaki simbiyotik ilişkinin toprak
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koşullarını iyileştirmekte, erozyona engel olmakta ve toprak agregatlarının oluşumunu
arttırmaktadır (Sing ve ark., 2010). Kirletilmiş ve dezenfekte edilmemiş toprakların zararlı
etkilerini azaltmaktadır. Fumigasyon veya solarizasyon sonrası ekilen bitkilerin ekim
performansını arttırıp, bodur kalmasını önleyerek erken çıkışı sağlamaktadır. Şaşırtma
sırasında fide şokunu ve fide ölümlerini en aza indirmekedir (Erzurumlu ve Kara., 2014).
AMF bitkinin olumsuz koşullara karşı direncini arttırıp, biyotik ve abiyotik stres koşullarına
karşı bitkiyi korumaktadır (Cakmakci ve ark.,2017).
AMF ile simbiyotik ilişki kuran kökler, başta fosfor olmak üzere bazı makro ve mikro besin
elementlerince zengindir. Özellikle besin değerince düşük topraklarda konukçu bitkilerini
pozitif yönde etkilemektedir. Bu etki genellikle mikorhizal köklerin besin alımını
kolaylaştırmaktadır (Bonfante-Fasolo., 2018). Böylelikle kimyasal gübre kullanımına olan
talebi azaltmaktadır. AMF’ın etkisi bitki türlerine göre değişmektedir. Bazı bitkilerde bitki
gelişimini teşvik ederken bazılarında kök gelişimi ve uzamasını, canlılığını ve çiçeklenmeyi
arttırmaktadır. Daha iyi beslenen AMF (+) bitki, zayıf gelişen AMF (-) bitkiye nazaran bitki
gelişim parametrelerinin (sürgün çapı, sürgün boyu, kök uzunluğu, yaş ağırlık ve kuru ağırlık)
daha çok geliştiği gözlenmiştir (Güneş, 2018).
Arbusküler Mikorhizal Fungusların Simbiyosis Oluşumuna İzin Vermeyen Konukçular
AMF’lerin konukçu seçicilikleri olmamasına rağmen; Brassicaceae, Caryophllaceae,
Chenopodiaceae, Cyperaceae ve Urticaceae familyaları üyesi bitki türlerinde simbiyotik
yaşam oluşturma yönünde negatif etkide bulunmaktadırlar. (Smith ve Read, 2008; Brundrett
2009; Tushar ve Satish, 2013; Bonfante-Fasolo., 2018). Söz konusu bu bitkilerin kök salgıları
AMF’nın gelişimini olumsuz yönde etkiledikleri belirtilmektedir. Bu familyalarda
kolonizasyon oluşmaması dört nedene bağlanmaktadır. Bunlar:
1: Bitki kök kolonizasyonu için gerekli olan kimyasalları salgılayamamaktadır,
2: Simbiyotik yaşamının ilk evresinde bitki fungusu tanıyamamaktadır.
3: Bitki fungusun kolonizasyonunu önleyecek fiziksel engeller oluşturmaktadır.
4: Bitki AMF’nin gelişimini engelleyecek anti fungal bileşikler salgılamaktadır (SosaRodriquez ve ark., 2013).
Non-mycorrhizal bitkiler simbiyotik ilişki kuramadıkları mikorhizal fungusları patojen olarak
algıladığından dolayı allelopatik etkiye sahip kimyasal salgılarla mikorhizal fungus üzerinde
olumsuz etkide bulunmaktadırlar (Lambers ve Teste, 2013). Patojen olarak algılandığından
bitkinin stres faktörlerinden etkilenmesine sebep olurlar. AMF rhizosferde bulunan
mikroorganizmalarla rekabete girebileceği gibi birbirlerini bitki gelişimi üzerinde sinergist
etki de gösterebilmektedir (Akköprü ve Demir, 2005). Dolayısıyla rizosfer bölgesindeki
mikroorganizmalar ve AMF arasındaki ilişkinin birbirlerini nasıl etkilediği ve bunun bitkiye
nasıl ve ne kadar yansıdığını net olarak ortaya koymak oldukça zordur (Güneş, 2018).
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Sürdürülebilir Tarımda Arbusküler Mikorhizal Fungusların Rolü
Son zamanların en çok dikkat çeken konusu olan sürdürülebilir tarım, gıda yetersizliği,
toprakta biriken kimyasal maddelerin artması ve strüktürünün bozulması, su kaynaklarının
azalması, canlılardaki yaşam tehlikesi gibi birçok faktöre çözüm getirilmesi amacıyla ortaya
konulmuştur. Sürdürülebilir bir tarım için doğal kaynakların korunması zorunluluktur. Aksi
halde bir dönem için aşırı ve geleceği düşünmeden yapılan etkinlikler sonucunda insanların
uzun dönemde güçlüklerle karşılaşması kaçınılmaz olacaktır (Turhan, 2005). Sürdürülebilir
tarım uygulamalarında biyolojik mücadele başta olmak üzere kimyasal mücadeleye alternatif
yöntemler yer almaktadır. Arbusküler mikorhizal funguslar gerek biyolojik mücadelede
gerekse biyogübre olarak kullanılması ekolojik denge için büyük bir avantajdır. İnsanların
bilinçsizce toprakları aşırı sulamalarından, tuzluluk oranını arttırmaları veya kimyasal ilaca
yönelmeleriyle bitkilerin yaşam alanını daraltmakta, köklerin besin ve su alımını
zorlaştırmaktadır. AMF’ın hem kök yüzey alanını genişletmesi hem de köklerin su ve besin
alım gücünü normal koşullara göre 5-7 kat arttırabilmesi, özellikle kuraklık problemi ile
birlikte sürdürülebilir tarımda etkinlik gösterebilmektedir. AMF’ın etkinlikleri özellikle
olumsuz çevre (kuraklık, don) ve toprak koşullarında (çölleşme, çoraklaşma, ağır metal
birikimi, tuzlanma gibi) kendini çok daha iyi gösterebilmektedir (Erzurumlu ve Kara., 2014;
Altuntaş ve ark., 2016).
AMF bitki gelişimini, özellikle bitki besin maddelerinin yoğunluklarının kritik seviyelerde
olduğu marjinal topraklarda ve koşullarda teşvik etmektedir. Bu teşvik, simbiyozise sahip
köklerin topraktan kantitatif olarak, başta fosfor olmak üzere azot (N), potasyum (K) ve
magnezyumu (Mg) içeren makro besinlerin daha iyi alabilmeleri ile açıklanmaktadır. Hifleri
vasıtasıyla topraktan bitkiye sadece mineral iyonların alımı değil aynı zamanda karbon alımını
da sağlamaktadır (Palta ve ark., 2010). Dolayısıyla sürdürülebilir tarımın temel amaçlarından
mineral gübre kullanımını azaltarak kirletilmiş ve hatalı tarım uygulamaları sonucu zarar
görmüş toprakların olumsuz etkilerini de azaltmaktadırlar.
Bazı arbusküler mikorizal funguslar miselleri ile toprak agregatlarını bir yumak şeklinde
sararak, salgıladıkları enzimler ile toprak strüktürünün daha iyi oluşmasına katkıda
bulunmakta ve toprak erozyonundan dolayı olan kayıpları da engellemektedir (Ijdo ve ark.,
2011; Cely ve ark., 2016)
Sürdürülebilir tarımda, genç nesillere bırakılacak doğal kaynakların korunması ve yaşam
zincirinin bozulmaması istenilmektedir. Bu da bilinçsizce kullanılan kimyasal ilaç ve gübre
kullanımının önüne geçilmesiyle sağlanmaktadır. AMF salgıladıkları antibiyotiklerle fungal
kök hastalıklarını baskı altında tutmakta, simbiyotik yaşama girdiği bitkilerde kök
morfolojisinde ve fizyolojisinde önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Böylelikle
kimyasal ilaca olan talebi azaltmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde pestisit ve aşırı gübre kullanımının olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik
çalışmaların önem kazanması ile birlikte sürdürülebilir tarıma yönelim artmıştır. Bu nedenle
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hem besin maddesi alımına etkileri hem de toprak kaynaklı hastalıklara karşı etkileri
nedeniyle AMF’nin sürdürülebilir tarım uygulamalarındaki yeri artmıştır. Preparat haline
getirilerek kullanıma sunulan ticari uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Elde edilen türlerin,
uygulama kolaylığı nedeniyle, özellikle AMF’ın fide ve fidan üretiminde kullanılması
ülkemiz tarımına önemli bir katkı sağlayacaktır. AMF ve bitki arasındaki simbiyotik ilişki
bitkinin fizyolojik, beslenme, ekolojik veya bu süreçlerin herhangi bir kombinasyonu
olabilmektedir. Bu nedenle, AMF’ın kullanılması ve yaygınlaştırılması hem tarımsal hem de
doğal ekosistemler için önemli ve sürdürülebilir sonuçlara sahiptir.
AMF’ın hastalık ve zararlılara karşı bitki direncini arttırdığına ilişkin araştırmalar ile birlikte,
günümüzde su kaynaklarının azalmasıyla AMF’un bitki su kullanım verimliliğine olan katkısı
ciddi olarak araştırılması gereken konulardan biridir. Zamanla toprak strüktürü veya diğer
yapısal bozukluklardan dolayı oluşan iklim değişikliklerinin yaşanması canlı sağlığını
tehlikeye atmaktadır. Ayrıca günümüzün önemli sorunlarından salma sulamayla akıp giden
verimli topraklar ve nadasa bırakılan tarlaların rüzgarla en üst katmandaki toprakların
aşınmasına AMF’ın ne derece etkili olabileceği incelenmelidir.
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HEAVY METAL/METALLOID CONTENT OF SOME DYTISCIDAE
(COLEOPTERA) SPECIES FROM AFYON PROVINCE, TURKEY
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Afyondaki iki gölden toplanan bazı Dytiscidae (Coleoptera) türlerinin
ağır element konsantrasyonlarını değerlendirmektir. Bu amaçla, böcekler Mayıs 2008’de Eber
ve Karakuyu göllerinden toplandı. Tüm vücut ağır element konsantrasyonu Enerji Ayrışımlı
X Işını Floresan spektrometresi (EDXRF) ile ölçüldü. 16 ağır metal ve yarı metal ölçüldü.
Sonuçlar böceklerin çevreleri tarafından kontamine olduğunu gösterdi. Böcekler arasındaki
element konsantrasyonu küçük farklılıklar gösterdi. Besin zincirinin bir parçası olarak
sonuçlar böcekler için risk oluşturmamakta, ancak önlem alınmazsa besin zinciri boyunca
oluşan biyo-birikim yıllar geçtikçe artacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dytiscidae, ağır metal/yarı metal, kontaminasyon, EDXRF, Afyon
ABSTRACT
The present study aimed to assess heavy element concentration of some Dytiscidae
(Coleoptera) species, collected from two lakes of Afyon. For this purpose, five dytiscid
species were collected from Eber and Karakuyu Lake in May 2008. The whole body
concentrations of heavy elements were determined by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence
(EDXRF) spectrometer. Sixteen heavy metals and metalloids (Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,
Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Pb) were measured. The results showed that the insects were
contaminated by their environment. The element concentrations among species showed little
differences. As a part of food web these results do not pose a risk for the insects, but if
prevention is not taken, bioaccumulation through the food web will increase during the years.
Keywords: Dytiscidae, heavy metal/metalloid, contamination, EDXRF, Afyon
INTRODUCTION
The chemicals are everywhere like in the air, water, food, soil, and some products you buy,
and everyone comes into contact with these chemicals every day. Some of the chemicals can
be biodegradable to a certain level, but most of them such as heavy metals/metalloids cannot
be biodegradable and accumulate in the environment (Pan et al. 2017). Beside to as a part of
earth crust, heavy metals/metalloids are originating mainly from anthropogenic activities
(Montuori et al. 2013). In the last few decades, its concentration reached dramatic levels.
Their excessive concentration than the normal levels in an environment affects detrimentally
biotic and abiotic components of the ecosystem. Due to their long biological-half lives and
toxicity to biota and bioaccumulation ability have attracted a great attention of many
researchers (Aydoğan et al. 2016; Jasiulionis et al. 2018; Zhou et al. 2019).
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In the present study, heavy element concentration of five Dytiscidae species, which collected
from Eber and Karakuyu Lake, were evaluated. Results of this study provide a useful data for
the researchers who study about Eber and Karakuyu Lake environmentally heavy element
quality assessment studies.
MATERIAL AND METHOD
Field-work was carried out in May 2008. All samples were collected from Karakuyu and Eber
Lake (Afyon, Turkey). The data about the sampled sites are given in Table 1 with description
of the exact GPS coordinates, altitude, location name and site description.
Table 1. Description of studied locations.
Stations

Altitude
(m)

1

1020 m

2

973 m

Notes on near
environment
38°04'587'' N Afyon: Dinar (Karakuyu Lake) Rich vegetated lake
30°16'505'' E
38°36'875'' N Afyon: Çay (Eber Lake)
Rich vegetated lake
31°09'611'' E
Coordinates

Station information

Studied samples collected and analyzed as described at Aydoğan et al. (2016). The samples
were collected by the aid of a sieve with 1 mm pores from the shallow areas of the lakes. The
beetles were killed with ethyl acetate and were stored in small bottles until identification in
the laboratory for analysis. They were preserved in 95% alcohol, which was replaced by 75%
alcohol and 5% glycerin mix after 24 hours. Before identification specimens were cleaned
with brush. They were sorted on a petri dish and identified to the specie level with using
taxonomic keys. Aedeagophore of the male specimen was used for identification.
Aedeagophores of collected specimens were dissected under a stereo microscope in the
laboratory, then were cleaned with brushes and left in a 10% KOH solution for 1-2 h. Five
Dytiscid beetles, Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758); Graphoderus austriacus (Sturm,
1834); Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808); Ilybius ater (De Geer 1774); Ilybius quadriguttatus
(Lacordaire 1835) were identified.
Elemental analysis was made by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF)
spectrometry. After insect identification, the samples were dried at 80˚C during 36 h using a
microwave. Dried insects were pulverized, cellulose was added and then five tons of pressure
applied to make 13 mm diameter tablets of each species. Insect tablets were irradiated by 59.5
keV photons, emitted by 1 Ci 241Am radioactive source. X-ray spectra were collected with
HPGe detector which use Genie-2000 software (Canberra) program. HPGe detector resolution
is ~180 eV. The irradiation time was 43.200 s. Source/Sample distance was 35.5 mm. The
measurements were carried out under vacuum. The vacuum helped to eliminate the elements
in the sample room’s air. The spectral data were stored on disks, and the concentration of
elements in each samples were determined by WinAXIL software (Canberra) and Win Fund
software package (Canberra), which use the Fundamental Parameters Method (FPM) for
quantitative analysis.
RESULTS
In order to understand the risk of heavy elements in the areas, five species of Dytiscidae
(Coleoptera) were sampled from two lakes and sixteen heavy elements (Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe,
Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Pb) were determined. Insects were collected from the lakes
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Karakuyu (Afyon) and Eber (Afyon) in Turkey. Eber and Karakuyu Lakes are grade one
natural sit areas. Both of the lakes have rich biodiversity in terms of flora and fauna, but today
these lakes face the threat of pollution.
Five Dytiscid beetles, Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758); Graphoderus austriacus
(Sturm, 1834); Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808); Ilybius ater (De Geer 1774); Ilybius
quadriguttatus (Lacordaire 1835) were identified and evaluated for element concentration.
Elemental concentrations of the two stations’ insect samples were given in Table 2.
Table 2. Concentration of elements in the studied insect species (ppm)
Heavy
element
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Se
Br
Rb
Sr
Pb

Station I

Station II

Graphoderus
cinereus

Graphoderus
austriacus

Ilybius ater

Ilybius
quadriguttatus

Rhantus
grapii

84.9
24.9
16.4
10.6
5.9
4.1
3.1
2.2
2.1
1.1
1.1
0.2
0.2
0.1
0.1
2.1

0.7
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.08
0.1
0.04
0.05
0.03
0.02
0.3

44.2
14.3
7.4
3.7
2.3
1.4
1.4
1.2
0.6
0.4
0.5
0.1
0.08
0.07
0.04
0.9

58.2
15.9
9.2
5.2
3.8
2.3
2.1
1.3
0.9
0.7
0.8
0.2
0.1
0.07
0.07
1.7

74.1
16.9
9.5
5.6
3.4
2.7
2.4
1.7
1.3
0.6
1.1
0.2
0,1
0.1
0.08
2.1

Graphoderus cinereus shows better bioaccumulation capacity of heavy elements than the
other species. In contrast to Graphoderus cinereus, Graphoderus austriacus accumulated at
low concentrations of heavy element. Ilybius quadriguttatus and Ilybius ater accumulated at
nearly same level of heavy element. In the both study areas, Ca, Ti, V, Cr, Mn and Fe levels
were at high concentration.
CONCLUSION
Aquatic vegetation in lakes provides a living area to several species of predators and preys.
Studied areas have rich vegetated plants and also have rich insect biodiversity. In this study
only 5 species of Dytiscidae were taken into consideration. All these species have capacity of
accumulation of heavy elements. When viewed from this aspect, Graphoderus cinereus
accumulated more elements than the other species. Graphoderus austriacus and Graphoderus
cinereus are at same genus and also were collected from at the same station, but they
accumulated different concentration of heavy element. In that case it can be said that,
accumulation and bioavailability of heavy element may vary from specie to specie (Huang
and Cunningham 1996). Same genus species of Ilybius quadriguttatus and Ilybius ater were
collected from different station but they accumulated nearly same concentration of heavy
element. Ilybius quadriguttatus and Rhantus grapii were collected at the same station and
they nearly accumulated same level of heavy element. High accumulation of elements in the
species may be a tolerance strategy. Therefore, accumulation level of a heavy element varies
significantly between inter- and intra-species. As a part of food web these results do not pose
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a risk for the insects, but if prevention is not taken, bioaccumulation through the food web
will increase during the years.
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TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU İLLERİNDEKİ SIĞIRLARINDA BOVİNE
HERPES VİRUS 1 (BHV 1) VE BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV)
ENFEKSİYONLARININ SEROPREVALANSI
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÖZGÜNLÜK
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ozgunluk@harran.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 9 ilde (Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Kilis, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) sığırlarda Infectious Bovine
Rhinotracheitis (IBR) ve Bovine Viral Diarrhea (BVD) enfeksiyonlarının seroprevalansları
araştırıldı. Bu amaçla, söz konusu illerde küçük aile işletmelerinde bulunan sığırlardan toplam
718 adet kan serumu örneği alındı. Yapılan mikronötralizasyon testi sonucunda IBR ve BVD
seropozitifliği sırasıyla %40.11 ve %48.05 oranında bulundu. İllere göre, IBR ve BVD
enfeksiyonları için en düşük değerleri sırası ile %6.06 ve %18.18 olarak Kilis’te saptandı.
IBR enfeksiyonu için en yüksek seropzitivite %79.35 ile Diyarbakır’da ve BVD enfeksiyonu
için en yüksek seropzitivite ise %69.70 ile Şanlıurfa’da tespit edildi. Sonuç olarak Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki illerde küçük aile işletmelerindeki sığırlarda IBR ve BVD
enfeksiyonlarının yaygın olduğu belirlendi.
Anahtar sözcükler: IBR, BVD, sığır, seroprevalans.
SEROPREVALENCES OF BOVINE HERPES VIRUS TYPE 1 (BHV 1) AND BOVINE
VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) INFECTIONS IN CATTLE IN SOUTHEAST
PROVINCES OF TURKEY
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÖZGÜNLÜK
Harran University, Faculty of Veterinary Medicine, ozgunluk@harran.edu.tr
ABSTRACT
In this study, the seroprevalences of Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) and Bovine
Viral Diarrhea (BVD) infections were investigated in cattle in 9 provinces (Adiyaman,
Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Mardin, Kilis, Siirt, Sanliurfa and Sirnak) from Southeast
Anatolia Region of Turkey. For this purpose, serum samples collected from 718 cattle housed
in small private farms. The seropositivity rates for IBR and BVD were detected as 40.11%
and 48.05 % in sampling population, respectively. Of the provinces, the lowest seropositivity
rates for IBR (6.06%) and BVD (18.18%) were detected in Kilis. The highest seropositivity
rates for IBR (79.35%) and BVD (69.70%) were found in Diyarbakir and Sanliurfa,
respectively. Results of this study carry out that IBR and BVD infections are widely
distributed in cattle housed in small private farms in provinces of Southeast Anatolia Region
of Turkey.
Key words: IBR, BVD, cattle, seroprevalence.
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1501

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

GİRİŞ
Bovine herpesvirus-1 (BHV-1), sığırlarda subklinik enfeksiyon oluşturmakta veya klinik
enfeksiyona neden olarak rhinitis, tracheitis ve yüksek ateş ile karakterize solunun sistemi
enfeksiyonu olan infectious bovine rhinotracheitis (IBR), dişilerde genital sistem
enfeksiyonları olan infectious pustular vulvovaginitis (IPV) yada erkek sığırlarda infectious
pustular balanoposthitis (IPB) ile birlikte konjuktivitis, abort, yeni doğan buzağılarda ölümcül
sistemik semptomlara neden olabilmektedir (Muylkens ve ark. 2007, Yan ve ark. 2008). IBR
enfeksiyonun etkeni olan Bovine Herpesvirus tip 1 (BHV-1); bütün dünyada yaygındır ve
ekonomik kayıplar ile karakterize enfeksiyonlara neden olan, Herpesviridae ailesi
Alphaherpesvirinae alt ailesi içinde sınıflandırılmış, yetişkinlerde sıklıkla subklinik veya tek
bir sistem bozuklukları halinde gözlemlenirken, yenidoğan ve genç hayvanlarda solunum ve
sindirim sistemi semptomları sıklıkla birlikte görülür (Muylkens ve ark. 2007). Döl tutmayan
(Repeat breeder) ineklerin gebe kalmaması ve yavru atmalar meydana gelen ekonomik
kayıplar arasında önemli bir yer tutmaktadır (Cowley ve ark. 2014, Muylkens ve ark., 2007).
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) enfeksiyonu dünya genelinde yaygın seyretmekte, sığır
yetiştiriciliğinde ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Cowley ve ark. 2014). BVDV
Flaviviridae ailesi içerisinde Pestivirus cinsinde sınıflandırılmış olup hücre kültüründe
oluşturdukları etkiye göre cytopathogen (cp), noncytopathogen (ncp) olmak üzere 2 biyotipi
mevcuttur (Ghaemmaghami ve ark. 2013, Jarullah ve ark. 2012). Virus, sığırlarda klinik ve
subklinik seyir göstermekte, etkenin virulensine göre enfeksiyona maruz kalan hayvanlarda
solunum, sindirim ve genital organlarda ciddi lezyonlar, immunsupresyon, şiddetli ishal,
mukozal hastalık (MD), gebe hayvanlarda abort, yeni doğanlarda kongenital defektler,
malformasyonlar ve neonatal mortalite ile seyretmektedir (Ghaemmaghami ve ark. 2013).
Günümüzde IBR ve BVD enfeksiyonlarının dünyanın birçok ülkesinde oldukça yaygın
olduğu bilimsel veriler ile rapor edilmiştir. (Cowley ve ark. 2014, Ghaemmaghami ve ark.
2013, Jarullah ve ark. 2012, Yan ve ark. 2008). Yapılan çalışmalarda; BHV-1 ve BVDV
virusları Türkiye’de sığırlar için varlığı değişen oranlarda bildirilmiştir (Duman ve ark. 2009,
Özkul ve ark. 1995).
IBR ve BVD enfeksiyonlarının ortak özellikleri sığırlarda solunum, sindirim, ürogenital
sistem enfeksiyonlarına sebep olmalarıdır. Dolayısıyla her iki enfeksiyon önemli ekonomik
kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle, Güneydoğu Anadolu bölgesinde küçük aile
işletmelerinde BHV 1 ve BVDV enfeksiyonlarının seroprevalanslarının araştırılması
amaçlandı.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada, Türkiye’nin Güneydoğu illerinden elde edilen, bir yaş ve üzeri, cinsiyet ayırımı
yapılmaksızın örneklenen kanlar kullanıldı. Örnekleme yapılan ve 10 ile 30 adet sığırdan
oluşan bütün küçük aile işletmelerinde sığırların sözü edilen virüslere karşı aşılanmamış
oldukları işletme sahipleri tarafından beyan edildi. İllere göre örneklenen hayvan sayısı Tablo
1’de gösterildi (Tablo 1). Araştırmada, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji
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Anabilim Dalında bulunan BHV-1’in Colorado referenz suşu ve BVD virusunun sitopatojen
referenz suşu olan NADL kullanıldı. Hücre kültürü olarak bütün laboratuvar çalışmalarında
BVDV ncp biyotipi negatif, Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) hücre kültüründen
yararlanıldı. Hücre üretme vasatı olarak %10 inaktif fötal dana serumu içeren Eagle’s
Minimum Essential Medium vasatından yararlanıldı. Örneklenen kan serumlarında BHV-1
(Colorado) ve BVD (NADL) virüslerine spesifik nötralizan antikorların araştırılması amacıyla
önceden bildirilen prosedür izlenerek Serum Nötralizasyon Testinden (SNT) yararlanıldı
(Alkan ve ark. 2005). BHV-1 için 1/1 (saf) ve BVD için ise 1/5 oranındaki sulandırmada
nötralizasyon veren örnekler pozitif olarak değerlendirildi.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada 9 ilden örneklenen toplam 718 adet sığır kan serum örneğine uygulanan Serum
Nötralizasyon Testi (SNT) sonucunda; 288 adedinde (%40.11) BHV-1 karşı ve 345 adedinde
(%48.05) BVDV’e karşı spesifik antikor varlığı saptandı.
Tablo 1. İllere göre toplanan materyal, BHV 1 ve BVDV virüslerinin seroprevalansları.
İl
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Mardin
Kilis
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Toplam

Örnek sayısı
72
114
92
90
82
66
70
66
66
718

BHV 1
Ad.
32
44
73
19
35
4
37
26
18
288

BVDV
%
44,44
38,60
79,35
21,11
42,68
6.06
52,86
39,39
27,27
40,11

Ad.
21
73
56
52
34
12
35
46
16
345

%
29.17
64.04
60.87
57.78
41.46
18.18
50.00
69.70
24.24
48.05

Her iki etken için bütün illerde seropozitivite gözlemlenirken, iller bazında ise pozitifliğin
değişim gösterdiği ve IBR ve BVD enfeksiyonları için en düşük değerler sırası ile %6.06
(4/66) ve %18.18 (12/66) olarak Kilis’te saptandı.
Tablo 2. İllere göre BHV 1 ve BVDV virüslerinin tekli ve ikili enfeksiyon oranları.
BHV 1
BVDV
BHV 1-BVDV
İller
Örnek sayısı
(+)
%
(+)
%
(+)
%
Adıyaman
72
17
23.61
6
8.33
15
20.83
Batman
114
10
8.77
39
34.21
34
29.83
Diyarbakır
92
28
30.44
11
11.96
45
48.91
Gaziantep
90
8
8.89
41
45.46
11
12.22
Mardin
82
9
10.98
8
9.76
26
31.71
Kilis
66
1
1.52
9
13.64
3
4.55
Siirt
70
18
25.71
16
22.86
19
27.14
Şanlıurfa
66
2
3.03
22
33.33
24
36.36
Şırnak
66
9
13.64
7
10.61
9
13.64
Toplam
718
102
14.21
159
22.15
186
25.91

TOPLAM
(+)
%
38
52.78
83
72.81
84
91.30
60
66.67
43
52.44
13
19.70
53
75.71
48
72.73
25
37.88
477
66.44

IBR enfeksiyonu için en yüksek değer %79.35 (73/92) ile Diyarbakır’da ve BVD enfeksiyonu
için en yüksek değer ise %69.70 (46/66) ile Şanlıurfa’da belirlendi. Örnek toplanan illere göre
BVD ve IBR enfeksiyonlarının dağılımı Tablo 1’de sunuldu. IBR ve BVD yönünden
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seropozitivite sonuçları değerlendirilerek, seropozitif hayvanların tek bir etkene karşı
seropozitif olan ve ikili enfeksiyon oranları illere göre Tablo 2’de verildi. Bu sonuçlar
değerlendirildiğinde, kontrol edilen 477 (%66.44) hayvanın her iki virüsten en az birine karşı
seropozitif olduğu görüldü. Seropozitif hayvanların; 102 (%14.21) adedi yalnızca IBR virüsün
karşı, 159 (%22.15) adedi sadece BVD virüsüne, 186 (%25.91) adedi ise hem IBR hem de
BVD virusuna karşı spesifik antikor pozitiflik belirlendi (Tablo 2).
Bu çalışmamız, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa,
Şırnak illerini kapsamaktadır. Bu illerimizin alan ve nüfus büyüklüğü, Türkiye’nin ortalama
% 10,7’ si civarında olmasına rağmen ülkenin tarım ürünleri ve hayvansal ürün üretimine
önemli katkı sağlamaktadır (Anonim 2017). Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin daha ön
planda olduğu bölge Suriye ve Irak ile komşu olup Türkiye’nin güneydoğu sınırının büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır. Son yıllarda orta ölçekli entegre ve entansif sığır yetiştiriciliği
işletmelerinin sayısında artma gözlemlense de bölgede geleneksel olan küçük aile işletmeleri
ve meradan faydalanmaya dayanan yetiştiricilik tarzı bütün bölgede ağırlıklı yetiştiricilik
yöntemi olma özelliğini devam ettirmektedir (Anonim 2017). 2015 yılı TUİK verilerine göre
Türkiye’de mevcut sığır varlığının yaklaşık %7,3’ü, koyun varlığının %16,2’si ve keçi
varlığının % 22,8’i bu illerimizde bulunmaktadır (Anonim 2018).
Sığırlarda infertilite ve döl veriminde kayıplara neden olan BHV 1 enfeksiyonu
epidemiyolojisine yönelik birçok ülkede yapılmış çalışma bulunmakta ve bu çalışmalarda,
sığırlar için BHV 1 seroprevalansı %4.7 (Ahmed ve ark. 2015) ile %84.5 (Patil ve ark. 2017)
arasında değişen değerlerde bildirilmektedir. Çalışmanın yapıldığı iller ile komşu olan
ülkelerden Suriye ve Irak’ta yapılan çalışmalarda sırasıyla sığırlarda %31.3 seropozitivite
(Giangaspero ve ark., 1992) ve %4.7 (Ahmed ve ark. 2015) tespit ederken, bölgeye yakın
komşu bir başka ülke olan İran’da ise seropozitivite %35.6 (Ghaemmaghami ve ark. 2013)
olarak bildirilmektedir. Bu veriler ışığında; BHV 1 için pozitiflik oranlarının değişken olduğu
ve bu çalışmada tespit edilen % 40.11 oranı ise bu değişken değerler arasında uyumlu olduğu,
küçük aile işletmelerinden örnekleme yapılmış olması çalışmamızdaki değerin ortalamanın
altında olmasında etkili olduğu değerlendirilmiştir.
Türkiye’de BHV 1 virüsünün seroprevalansını belirlemeyi amaçlayan sıklıkla bir bölge veya
bir veya birkaç ili kapsayan çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Özkul ve ark. (1995) farklı
illerde bulunan kamuya ait 19 kapalı süt sığırcılığı yapan işletmede yaptıkları çalışmalarında
IBR için % 66.91 seropozitiflik bildirmişlerdir. Alkan ve ark. (2005) Türkiye genelinde ve her
coğrafi bölgeden en az bir il olmak üzere yapmış oldukları çalışmada BHV-1 için %0,5 ile
%79,5 arasında değişen oranlarda, ortalamada ise %53,2 pozitiflik belirlemişlerdir. Ege
Bölgesindeki 5 ilden yapılan örnekleme ile gerçekleştirilen bir çalışmada ise % 17.6 (Gür ve
ark. 2016) seropozitiflik tespit edilmiştir. Bunun yanında daha sınırlı örnekleme yapılmış çok
sayıda çalışmada BHV 1 için; Aydın ve Afyonkarahisar illerinde %7.2 (Gür 2011), Iğdır,
Kars ve Ardahan illerinde %61,5 (Yıldırım ve ark. 2009) oranlarında seropozitivite rapor
etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar yorumlandığında Türkiye’de IBR enfeksiyonunun çok
yaygın olduğu ve sığır yetiştiriciliğinde ciddi ekonomik kayıplara neden olma potansiyelinin
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yüksek olduğu görülmekte, ekonomik kayıplara ilişkin ülkemizde çalışmaların yapılmasının
ülke ekonomisine değerli katkı sağlayacağı açıktır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ülke
genelinde olduğu gibi IBR enfeksiyonun Türkiye’nin güney illerinde de oldukça yaygın
olduğu ve bölgenin ülke geneli ile aynı riski taşıdığı sonucuna varıldı.
Yapılan literatür taramasında BHV 1 için, çalışmamızda örnekleme yapılan illerin tamamını
kapsayan bir araştırmaya erişilememiştir. Ancak bir veya birkaç ili kapsayan sınırlı çalışma
bulunmaktadır. Türkiye genelini kapsayan ve Şanlıurfa ilinden örnekleme yapılmış olan
çalışmalarda; %94.92 (Çabalar ve Akça 1994), %94.92 (Özkul ve ark. 1995), %69.0 (Çabalar
ve Can-Şahna 2000) ve %73,8 (Alkan ve ark. 2005) oranlarında BHV 1 için spesifik antikor
belirlemişlerdir. Bu çalışmadaki veriler ise Şanlıurfa için seropozitifliğin %39.39 (26/66)
olduğu göstermekte ve söz konusu bütün çalışmalardan oldukça düşük olduğu görülmesi
olağan değerlendirilmiştir. Çabalar ve Can-Şahna (2000) Gaziantep’te BHV 1 için
seropoziviteyi %100 olarak tespit ederken aynı çalışmada Diyarbakır ilinden 3 sürü
örneklenmiş ve seropozitifliğin sırasıyla %14.3 (2/14), %90.5 (19/21) ve %92.8 (13/14)
olduğu belirlemişlerdir. Bu da aynı il merkezinin farklı noktalarından bile elde edilen
sonuçların (%14.3-%95.6) çok farklı olabileceğini göstermektedir. Yapmış olduğumuz
çalışmada, Diyarbakır ili için elde edilen %79.35 seropozitivite bu değerlendirme ile
paralellik göstermektedir.
Bütün dünyada yaygın olan BVD enfeksiyonuna ilişkin çok sayıda çalışma bulunmakta olup
bu çalışmalarda BVDV seroprevalansının, %22.3 ile %98.4 arasında değiştiği bildirilmektedir
(Cowley ve ark. 2014, Yan ve ark. 2008). Çalışmanın yapıldığı iller ile komşu olan ülkelerden
BVD için Suriye de yapılmış çalışmada Giangaspero ve ark. (1992) %58.0 tespit ederken,
Irakta ise Jarullah ve ark. (2012) %33.0 oranında seropozitiflik belirlemişlerdir. Bölgeye
yakın olan İran’da yapılan bir çalışmada ise BVDV için %54.3 spesifik antikor varlığı tespit
edilmiştir (Ghaemmaghami ve ark. 2013). Bu çalışmada, elde edilen değer (%48.05) yukarıda
verilen çalışmalarda elde edilen oranlar (%33.0-%64.4) arasında olduğu ve bu durum
enfeksiyonun yayılımının birbirine komşu ülkeler arasında benzerlik gösterebileceği ve
muhtemel hayvan giriş-çıkışı ile ilgili olabileceği kanaatine varılmıştır.
Türkiye’de BVDV enfeksiyonuna yönelik yapılmış çalışmalarda; Burgu ve ark. (2003) %0.6
ile %70 arasında değişen oranlarda pozitiflik belirlerken, Aydın ve Afyonkarahisar illerinde
%58.27 (Gür 2011), Iğdır, Kars ve Ardahan illerinde %58.86 (Yıldırım ve ark. 2009),
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde %81.62 (Yıldırım ve Burgu 2005), Konya ve çevresinde
%96.04 (Duman ve ark. 2009) seropozitiflik belirlemişlerdir. Bu veriler değerlendirildiğinde
BVD enfeksiyonunun Türkiye’de farklı yaygınlıkta olduğu iller ve bölgeler bazında
görülmektedir. Bu farklılıklar; işletmelerin hayvan sayısı, işletmelerde persiste enfekte (PI)
hayvan varlığı veya yokluğu ve hastalığa karşı herhangi bir koruyucu önlem alınıp
alınmadığından kaynaklanabilir. Bu çalışmada ise BVDV enfeksiyonu seroprevalansı %48.05
oranında tespit edildi ve elde edilen sonuç yukardaki düşünce çerçevesinde değerlendirildi.
Özkul ve ark. (1995) Türkiye geneli kapsayan çalışmalarında %68.77 seropozitiflik
belirledikleri çalışmalarında Şanlıurfa ilinden örneklenen sığırlar BVDV için %96.61 spesifik
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antikor belirlemişlerdir. Nötralizasyon immunperoksidaz (NPLA) ve SNT testlerinin
karşılaştırıldığı çalışmada Çabalar ve Karaoğlu (1999) Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinde BVDV için %96.8 (NPLA) ve %79.2 (SNT) seropozitiflik tespit etmişlerdir. Aynı
çalışmada Şanlıurfa için %100 (NPLA) ve %71 (SNT) pozitiflik gözlemlenirken, Gaziantep
için %80-100 (NPLA) ve %40-66 (SNT) pozitiflik tespit edilmiş, Diyarbakır için ise %100
(NPLA) ve %92.8-100 (SNT) oranlarını bildirmişlerdir (Çabalar ve Karaoğlu 1999).
Güneydoğu Anadolu bölgesinin bütün illerinden farklı sayılarda yapılan örnekleme ile
gerçekleştirilen ve SNT tekniği kullanılan bu çalışmada bütün bölge için BVDV
seroprevalansı %48.05 olarak tespit edildi. BVDV için ise en yüksek seropozivite %69.70 ile
Şanlıurfa’da tespit edilmesinin yanında, Diyarbakır’da %60.87, Gaziantep için ise %57.78
seropozitiflik oranları önceden yapılan çalışmaların işaret ettiği gibi enfeksiyonun bölgede
yaygın ve yüksek bir seropozitivite ile varlığını devam ettirdiğini göstermektedir. İller
arasındaki büyük farklılığında yetiştirme tarzı ve daha çok hayvan hareketlerine ilişkin
olabileceği düşünülmektedir. Türkiye’de varlıklarını uzun yıllardan beri devam ettiren ve
büyük ekonomik kayıplara neden olan IBR ve BVD enfeksiyonlarının Güneydoğu Anadolu
bölgesinde de yaygın oldukları bütün illerde seropozitifliğin belirlenmesi ile ortaya konuldu.
Elde edilen veriler ışığında her iki enfeksiyonun da bölge sığırlarında yüksek oranlarda
olduğu ve enfeksiyonların daha da yaygınlaşarak neden oldukları ekonomik kayıpların buna
paralel olarak artmasına neden olabileceği kanaatine varıldı.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu bölgesinde küçük aile işletmelerinde BHV 1 ve BVDV
enfeksiyonlarının seroprevalanslarının araştırılması amaçlandı.
 Yapılan mikronötralizasyon testi sonucunda IBR ve BVD seropozitifliği sırasıyla
%40.11 ve %48.05 oranında bulundu.


BVDV enfeksiyonu ile mücadele ve sonuç alma zordur. BHV 1 enfeksiyonu ise
persiste enfeksiyon oluşturmakta ve virusu alan birey yaşadığı müddetçe virüsün
taşıyıcısıdır. Bu araştırmada her iki virüs için elde edilen yüksek oranlar, çalışmanın
yapıldığı yerleşim yerlerinde her iki enfeksiyonunda ciddi riskler oluşturduğu
kanaatine varıldı.



IBR pozitif sığırların itlaf edilmesi hastalığın eradikasyonu için en gerçekçi yol olarak
görülse de bunun yerine başka ülkelerde yapıldığı gibi kademeli olarak (BVDV ve
BHV 1) pozitifleri azalt negatifleri artır politikası önerilmektedir.
Hayvansal gıda üretimi alanında kendi kendine yeterli olma yetisini kaybetmemek için
bütün ülkeyi kapsayan ve özellikle ülkenin hayvancılığına katkısı tartışılmaz olan
Güneydoğu Anadolu bölgesinde her iki enfeksiyon için geniş çaplı eradikasyon
programlarının başlatılması elzem görülmektedir.





Buna ilaveten; yetiştiricilerin eğitimi, hayvan hareketlerinin kontrolü, BVDV persiste
enfekte hayvanların tespiti ve eliminasyonu önerilmekte ve aşı uygulamasının da her
iki enfeksiyonun prevalansının düşürülmesinde faydalı olabileceği düşünülmektedir.
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BATMAN YÖRESİNDEKİ GASTROENTERİTİSLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜS
ENFEKSİYONUNUN ELISA YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÖZGÜNLÜK
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ozgunluk@harran.edu.tr
Sağ. Mem. Kasım ŞİMŞEK
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi simsek_kasim@hotmail.com
Bu çalışma yüksek lisans tezi olup Harran Üniversitesi Bilimsel Projeler Araştırma
Koordinatörlüğü (HÜBAK) tarafından 16160 proje numarası ile desteklenmiştir.
ÖZET
Viral gastroenteritler, çocukluk çağında görülen gastroenteritlerin en sık nedenidir. Rotavirüs
enfeksiyonu şiddetli kusma ve ishale neden olan bebeklerde ve küçük çocuklarda en sık
görülen hastalıktır. Enfeksiyon etkeni Reoviridae ailesi içinde yer alan Rotavirus cinsinde
sınıflandırılmıştır. Virüs fekal-oral yolla bulaşır. Bu çalışmada, Batman Yöresinde, ishalli
çocuklarda Rotavirus enfeksiyonunun prevalansının saptanması amaçlandı. Çalışmaya, akut
gastroenterit tanısı alan, 0-5 yaş grubu çocuklar alındı. Batman Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi’ne 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında, ishal yakınması
ile başvuran 154 çocuktan alınan dışkı örnekleri, ELISA yöntemi ile Rotavirus etkeni
yönünden incelendi. Numuneler çalışıldığında 154 (%26.62) hastada Rotavirüs etken tespit
edildi. İki yaş grubu (0-3 ay ve 2 yaş üstü) antijen negatif idi. Rotavirüs prevalansı diğer yaş
grupları için sırasıyla % 24.24 (3-6 ay), % 31.48 (612 ay), % 36.36 (1-2 yıl) olarak tanımlandı
Çalışmamızın sonuçları, Rotavirus'un, Batman ilinde çocukluk çağında görülen
gastroenteritlerin en sık nedenini oluşturduğunu belirlemiştir.
Anahtar sözcükler: Rotavirüs, ELISA, gastroenterit, Batman.
INVESTİGATİON OF ROTAVİRUS INFECTİONS BY ELISA İN CHİLDREN WİTH
GASTROENTERİTİS İN BATMAN PROVİNCE İN TURKEY
This study is a master's thesis was Sapported by The Coordinator of Scientific Research
Projects of Harran University (HUBAK) by project number 16160.
ABSTRACT
Viral gastroenteritis is the most frequent cause of gastroenteritis seen in childhood. Rotavirus
infection is the most common disease among infants and young children that cause of severe
vomiting and diarrhea. The infection agents classified in Rotavirus genus belong to family
Reoviridae. The virus is transmitted by the fecal-oral route.
The aim of this study was to determine the prevalence of Rotavirus agent in children with
acute gastroenteritis in Batman province. Patients with acute gastroenteritis between the ages
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of 0-5 years were included in the study. Fecal specimens of 154 children with diarrhea who
were evaluated at the Pediatric Clinics of Batman Obstetrics and Pediatrics Hospital during a
year (Between 1 January 2015 and 31 December 2016) were investigated for the presence of
Rotavirus with ELISA. Viral agent was determined in 41 (26,62%) samples. Two age groups
(0-3 months and upper 2 years old) were antigen negative. Rotavirus prevalence were
descripted for other age groups as 24.24%(3-6 months), 31.48%(6-12 months), 36.36%(1-2
years), respectively. The results of our study determined that Rotavirus are the most frequent
cause of gastroenteritis seen in childhood gastroenteritis in Batman province.
Keywords: Rotavirus, ELISA, gastroenteritis, Batman.
GİRİŞ
Yenidoğan ve küçük çocuklarda görülen gastroenteritlerin en yaygın ve önemli sebeplerinden
hatta başta gelen etkenlerinden biri olan rotavirus (RV) bütün dünyada yaygındır. Her yıl
yaklaşık 2 milyon çocuk gastroenterit sebebiyle yaşamını yitirmekte ve bu ölümlerin 600.000
kadarı rotavirus gastroenteritisine bağlıdır (Gray ve ark. 2008).
Çocuklarda rotavirus enfeksiyonunun klinik seyri ve prognozu değişkenlik göstermektedir.
Enfeksiyonun seyri asemptomatik hastalık tablosundan ölüme sebep olan dehidratasyonla
seyreden şiddetli diareye kadar değişir. Gastroenteritisle seyreden diğer etkenlerin neden
olduğu infeksiyonlarla kıyaslandığında RV enfeksiyonunda ciddi diare sıklığı daha fazladır.
Rotavirüs en yüksek oranda beş yaşın altında özellikle 0.5-2 yaş arası çocuklarda görülür
(Mukherjee ve Chawla-Sarkar 2011).
Rotaviruslar 7 grup altında sınıflandırılmış ve insanda sadece grup A, B ve C rotavirus
enfeksiyonları görülmekle birlikte en yaygın görülen grup A rotavirus enfeksiyonlarıdır. Grup
A rotavirus enfeksiyonları ciddi infantil gastroenteritlerinin %21-65’ine sebep olduğu
bildirilmektedir (Gray ve ark. 2008, MacLachman ve Dubovi 2011).
Enfeksiyonun sonuçlanma biçimi farklı olmakla birlikte 5 yaş altı çocuklarda akut ciddi
gastroenteritin başlıca sebebi olan rotavirus enfeksiyonları hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkelerde benzer insidansta görülür. Gelişmiş ülkelerde ölüm oranları düşük olmasına
rağmen bulaşma oranı yüksektir ve hastaneye intikal eden hastalık oranları da %20-60 gibi
oldukça yüksek olup az gelişmiş olan ülkelerdekine benzer bulunmuştur (Mukherjee ve
Chawla-Sarkar 2011).
Etken Reoviridae ailesi içince Rotavirus cinsinde sınıflandırılmış, viral RNA çift zincirli
(dsRNA) yapıda olup 11 segmentli bir strüktüre sahiptir. Rotavirus zarfsız, kapsidi
ikosahedral simetrili bir virüs olup elektron mikroskop ile incelendiğinde tekerleğe benzer
görünümünden dolayı, Latincede tekerlek anlamına gelen “rota” ismi verilmiştir. VP6
proteininin gösterdiği farklılık göz önünde bulundurularak A’dan G’ye (A, B, C, D, E, F, G)
kadar adlandırılan yedi grup bildirilmektedir. (MacLachman ve Dubovi 2011). Rotavirus
grup D, E, F ve G yalnızca hayvanlarda enfeksiyon meydana getirirken, grup A, B ve C hem
insanlarda hem de hayvanlarda enfeksiyonlara neden olan etkenleri içine almaktadır. (Estes ve
Greenberg 2013).
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Genellikle endemik nadiren salgınlara da yol açan, viral gastroenterit olgularının %5080’nine sebep olan rotaviruslar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 5 yaşın
altındaki çocuklarda ciddi gastroenteritin başlıca etkeni olarak bildirilmektedir (WHO 2011).
Rotavirus bütün dünyada diareye bağlı ölümlerin yaklaşık %25’inden sorumludur. Dünya
Sağlık Örgütünün (WHO, World Health Organization) 2000-2004 yılları arasındaki verilere
göre 5 yaş altındaki çocukların diare sebebiyle tahmini ölüm sayısı (1.566.000/yıl) dikkate
alındığında her yıl rotavirusa bağlı ortalama 611.000 (454.000-705.000) ölüm olduğu
bildirilmiştir ve bu oran tüm 5 yaş altı çocuklarda görülen ölümlerinin %20’sini
oluşturmaktadır (Parashar ve ark. 2003). Bu ölümlerin büyük çoğunluğu, %82’i gelişmekte
olan ülkelerde görülür ki her gün yaklaşık 1.205 çocuk rotavirus sebebiyle hayatını kaybeder.
Gelişmiş ülkelerde ise mortalite düşük olmasına rağmen morbidite yüksektir ve her yıl
220.000 çocuk rotavirus gastroenteriti sebebiyle hastaneye kaldırılır ki bu oran yaklaşık 50
çocukta 1’e denk gelir (Grimwood ve Buttery 2007).
Dışkı örneklerinde rotavirus antijenlerinin tespiti için ELISA kiti ticari olarak mevcuttur.
Rotavirus ELISA testinin sensitivitesi %98-100, spesifitesi %100 olarak bildirilmiştir (Buser
2001). Bu çalışmamızda Batman ili ve ilçelerinden enterit şikayeti ile hastaneye başvuran 5
yaş ve altı hastalarda önceki çalışmalarda sensitivitesi ve spesifitesi yüksek olarak bildirilen
ELISA testi ile rotavirus prevalansı araştırılması amaçlandı.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmaya Batman İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Batman Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi’ne 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında başvuran ve 5 yaş
ve altı akut gastroenteritli çocuklara ait dışkı örnekleri dâhil edildi. Hastaların kişisel bilgileri
alınmayıp sadece yaşlarının ve cinsiyetlerinin kaydı tutuldu ve örnekleme detayları Tablo
1’de gösterildi (Tablo 1). Akut gastroenteritli olan çocuklardan toplanan dışkı örnekleri test
edilinceye kadar -80ºC’de saklandı. Dışkı örnekleri altıncı viral gen tarafından üretilen ve
insanları enfekte eden bütün rotavirusların ortak grup proteini olan VP6 antijen tespitine
yönelik Rotavirus Antigen ELISA (RIDASCREEN® Rotavirus; kat. No: C0901, Lot No:
15255E, R-Biopharm AG, Germany) kiti ile değerlendirildi. Test ticari firmanın önerdiği
prosedüre uygun yapıldı.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmaya alınan olguların %9,74’ü 0-3 ay yaş aralığında çocuklardan oluşmaktaydı ve bu
grup RV antijeni yönünden negatif bulundu. Üç-altı ay yaş aralığındaki olguların tüm
örneklem içindeki oranları % 21,43 idi ve bu yaş aralığındaki olguların % 24.24 (8/33)’ünde
rotavirüs yönünden pozitif bulundu. Altı ay-bir yıl yaş aralığındaki grup ise çalışmadaki
bireylerin %35,07’sini oluşturmaydı ve bu yaş aralığındaki bireylerin %31.48 (17/54)’inde
virüs pozitif bulunmuştur. Bir-iki yaş aralığındaki olgular çalışmadaki bireylerin %28,57’sini
oluşturmaktaydı ve RV prevalansı % 36.36 (16/44)’inde olarak tespit edildi.
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Tablo 1; Örneklenen birey sayısı, yaş aralığı ve toplamdaki payı

Yaş aralığı
0-3 ay
3-6 ay
6 ay-1 yıl
1-2 yaş
2 yaş ve üzeri
TOPLAM

Örnek sayısı (n)
15
33
54
44
8
154

%
9,74
21,43
35,07
28,57
5,20
100.0

İki ve üzeri yaşta ise örnekleme yapmış olduğumuz bireylerin % 5.20’sini ise RV negatif
bulundu. 0-5 arası yaş ve ishal şikâyeti ile hastaneye başvuran çocuklarda RV nedenli enterit
%26.62

(41/154)

olarak

belirlenirken,

olguların

%73,36

(113/154)’sının

ishalinin

etiyolojisinde diğer viral etkenler ile bakteri, parazit ve ya gıda zehirlenmesi gibi bu
çalışmamızda ele alınmayan etkenlerden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. ELISA
test sonuçları ve yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 2’de sunuldu (Tablo 2).
Tablo 2:Yaş gruplarının dağılımına göre ELISA test sonuçları
Yaş aralığı
0-3 ay
3-6 ay
6 ay-1 yıl
1-2 yaş
2 yaş ve üzeri
TOPLAM

Pozitif
(+)
0/15
8/33
17/54
16/44
0/8
41/154

%
0.00
24.24
31.48
36.36
0
26,62

Negatif
(-)
%
15/15
100
25/33
75.76
37/54
68.52
28/44
63.64
8/8
100
113/154
73,38

Bütün dünyada yaygın olarak görülen rotavirusların varlığı ve yaygınlığı birçok araştırmacı
tarafından ortaya konulmuştur. Soriano-Gabarro ve ark. (2006) Avrupa ülkelerinde yapmış
oldukları bir çalışmada akut ishal sebebiyle hastaneye başvuruların %21 ile %59.8 arasında
değişen oranlarda RV sorumlu olduğunu bildirmektedir. Huilan ve ark. (1991) Asya
ülkelerinden Çin, Hindistan, Meksika, Myanmar ve Pakistan’ı kapsayan çalışmalarında
çocuklar iki yıl boyunca değerlendirilmiş, hastaların %16’sında RV pozitif bulunmuştur.
Carlin ve ark. (1998) Avustralya’da hastaneye enterit şikâyeti ile başvuran ve yatırılmış olan
hastaların %50’sinin RV pozitif olduğu tespit edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde,
rotavirus enfeksiyonuna ilişkin verilerde, akut ishalin en sık sebebi RV olarak görülmekte ve
ağır dehidratasyona sebep olan enfeksiyonlar 3-35 aylık çocuklar arasında daha fazla
görülmekte ve ilk 5 yasta çocukların 4/5’i RV enfeksiyonu geçirdiği bildirilmekte, ishal
sebebiyle hastane yatışlarının nedeni %30-50 olarak RV gösterilmekte, ishale bağlı poliklinik
muayenelerinin ise %20 ile %25’ini RV nedenli olduğu rapor edilmektedir (MMWR 2006).
Cunliffe ve ark. (1998) Afrika kıtasında 15 ülkeyi kapsayan bir çalışma yapmışlardır ve bu
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çalışmada, 1975-1992 yılları arasında 5 yaşından küçük çocuklarda ishalin nedenini
belirlemeye yönelik yapılan çalışmaları incelemiş ve bu inceleme sonucunda ishal sebebiyle
hastaneye yatırılan çocukların %24’ünün, ayaktan tedavi edilenlerin %23’ünün rotavirus
pozitif olduğu belirlenmiştir (Cunliffe ve ark. 1998). Cunliffe ve ark. (1998) aynı çalışmada
Mısır’da %34, Etiyopya’da %22-49, Kenya’da %29-41, Nijerya’da %20-32, Tanzanya’da
%31, Zambia’da %24, Güney Afrika’da %13-55 RV pozitif oranlarını rapor etmişlerdir. Bu
çalışmada elde edilen %26.62 oran, çeşitli ülkelerde bildirilen oranlara yakın ve paralellik
göstermektedir.
Türkiye’de çocuklarda ishal etkeni olarak rotaviruslar üzerine yapılmış birçok araştırma
bulunmakta ve yapılan bu araştırmalarda değişen oranlar araştırmacılar tarafından
bildirilmiştir (Keser 2009, Doğan ve Akgün 1998, Zarakolu ve ark. 1999, Akdoğan ve ark.
2001, Ulukanlıgil ve ark. 2001). Bu çalışmalar bizim çalışmamızda olduğu gibi sıklıkla 0-5
yaş aralığına yönelik olduğu gözlemlenmiştir.
Keser M (2009) ishal sebebiyle hastaneye yatırılan çocukların %82.3 (79/96)’ü RV pozitif
bildirmektedir. Diğer bir çalışmada Eskişehir’de 0-6 yas grubunda akut ishalli 148 hasta
ELISA yöntemi ile gaita numuneleri çalışılmış, %18.2 hastada RV pozitif bulunmuştur
(Doğan ve Akgün 1998). Zarakolu ve ark. (1999) 0-5 yaş grubunda akut ishalli 59 çocukta
rotavirus oranı %8.5 olarak belirlenmiştir. Akdoğan ve ark. (2001) 0-5 yas grubunda
Kayseri’de gerçekleştirdikleri çalışmalarına akut ishalli 240 çocuk dahil edilmiş, gaitaları
ELISA testi ile yaptıkları çalışılmada RV prevalansını %34.2 olarak bildirmişlerdir. Şanlıurfa
ilinde yapılan çalışmaya 0-5 yas arası akut ishalli 218 çocuk dahil edilmiştir. Hastaların
%43.1’inde etken patojen saptanmış, bunların %7.8’inde RV pozitif bulunmuştur (Ulukanlıgil
ve ark. 2001). Başka bir çalışmada ise Ankara’da gerçekleştirilmiş ve çalışmada gaitada RV
antijen testi talep edilen 1099 hastanın kayıtları geriye yönelik incelenmiş; toplam %36.8
oranında RV pozitifligi saptanmıştır (Karadağ ve ark. 2005). Manisa’da gerçekleştirilen bir
çalışmada ise akut ishalle sağlık ocaklarına başvuran hastalarda rotavirus sıklığı ELISA
yöntemi kullanılarak araştırılmış, %17.4 oranında RV pozitif saptanmıştır (Tünger ve ark
2001). Kurugöl ve ark. (2003) tarafından İzmir’de ishal sebebiyle hastaneye başvuran beş
yasından küçük çocukların gaitalarının ELISA testi ile incelendiği çalışmada hastaların
%39.8’inde RV pozitif tespit etmişlerdir (Kurugöl ve ark. 2003). Bozdayi ve ark. (2008) Yine
Ankara’da akut ishalli beş yasından küçük çocuklarda yaptıkları bir çalışmada RV pozitifliği
%39.7 oranında saptanmıştır.
Türkiye’nin farklı illerinde, farklı dönemlerde, farklı yöntemlerle yapılan ve ağırlıklı olarak
çalışma grubu 0-5 yas aralığı olan bu çalışmalar incelendiğinde, RV için prevalansın %7.8 ile
%82.3 arasında değişen oldukça farklı RV pozitiflik oranı bildirilmektedir. Keser (2009)
tespit ettikleri %82.3 değer sadece bizim çalışmamıza göre değil aynı zamanda yapılan diğer
bir çok çalışmaya göre de oldukça yüksektir. Çalışmamızda tespit edilen %26.62 oran diğer
çalışmalar ile paralellik göstermekte, batman yöresindeki prevalansın Türkiye geneli gibi
yüksek olduğu ve gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ciddi sorunlara yol acıkabileceği
düşünülmektedir.
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Yirmi dört aylıktan sonra nfeksiyon sıklığının az olması ise doğal geçirilmiş enfeksiyonların
bir sonraki atak insidansını ve atağın şiddetini azaltmasına bağlıdır. Bu çalışmada da bu
görüşe paralel bir sonuç elde edilmiş olup 2 yaş ve üzeri numunelerde rotavirus antijeni tespit
edilememiştir.
RV ishallerinin bir özelliği de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin süt çocukları ve
daha büyük çocuklarında ishal sebebiyle hastaneye yatış oranlarının fazlalığıdır (Parashar ve
ark. 2003). Bu görüş yukarıda verilen literatür bilgileri ve ilave olarak araştırmamız verileri
bu görüşü destekler mahiyettedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamız Batman yöresinde akut gastroenteritli 0-5 yaş çocuklarda rotavirus prevalansını
belirlemek amacı ile yapılmıştır.
• Çalışmaya dahil edilen 154 vakanın yaş grupları 0-5 yaş aralığında %26.62 pozitiflik
tespit edilmesi ile Batmanda rotavirus prevalansının yüksek oduğu ortaya konuldu.
• Batmanda önceden yapılmış bir çalışma olmadığından kıyaslama olanağı bulunamadı.
• Altı aydan küçük çocuklarda RV enfeksiyonu sıklığınım az olması hem anneden geçen
antikorlara hem de anne sütüne bağlanmaktadır (Clark ve ark. 2004). Yeni doğan
bebeklerin yeterince kolostrun ile beslenmesinin ve yeterli bir süre ile anne sütüyle
beslenmenin devan ettirilmesi hastalığın insidensinin düşürülmesinde yarar
sağlayacağı düşünülmektedir.
• Gelişmekte olan ülkelerde RV ishalleri önemli oranda mortaliteden sorumlu olmanın
yansıra gelişmiş olan ülkelerde önemli oranda klinik ve ekonomik yüke sahiptir.
• Temiz su ve gıda ile beslenmenin yanında RV aşılarının potansiyel faydasını göz
önünde bulundurmak gerekmektedir.
• Türkiye’de RV ishallerinin etiyolojik araştırmaların daha sık yapılarak ülke
politikasının oluşturulmasına katkı sağlanmak ve dolayısıyla ülkeye özgün çözüm
politikaları oluşturulmalıdır.
• Hastaneye müracaat eden hastaların doğru tedavi seçenekleri uygulanmalı. Lakin RV
ishallerinde komplikasyonlar ve ölümler ise çoğunlukla dehidratasyon, elektrolit
uygunsuzluğu ve asidoz sebebiyle görülmektedir. Hafif, orta ve ağır klinik tabloya yol
açmakla beraber, RV ishali özellikle inatçı kusma atakları ve sık dışkılama ile
karakterizedir. Sonuçta ağır dehidratasyon tablosuna diğer viral enteropatojenlerden
çok daha sık sebep olmaktadır (Staat ve ark. 2002).
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ŞANLIURFA İLİNDEKİ İSHALLİ BUZAĞILARDA CORONAVİRUSLARIN ELISA
YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÖZGÜNLÜK
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ozgunluk@harran.edu.tr
Biyolog Ramazan ABİKOĞLU
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, r.abikoglu@dollvet.com.tr
Bu çalışma yüksek lisans tezi olup Harran Üniversitesi Bilimsel Projeler Araştırma
Koordinatörlüğü (HÜBAK) tarafından 16161 proje numarası ile desteklenmiştir.
ÖZET
Bovine corona virus (BCoV) sığırlar arasında yüksek prevalansta ve yaygındır. Birçok ülkede
bildirilmiştir. Aynı zamanda buzağıların ishal etkenidir. Hastalık semptomu gösteren ve
semptom göstermeyen sığırların gaitası hem hastalığın kaynağı hem de su ve gıdalar için
kontaminasyon kaynağıdır. Bu çalışmada Şanlıurfa yöresinde klinik ishal semptomlu
buzağılarda BCoV enfeksiyonu araştırılması amaçlandı. Bunun için virolojik teşhis yöntemi
kullanıldı. Çalışmada klinik muayenenin ardından Enzyme Linked İmmunosorbent Assay
(ELİSA) testi ile değerlendirmek üzere 94 (≤3 ay) ishalli buzağı Gaitası alında. 5 (%5,32)
buzağı gaitasında BCoV antijeni tespit edildi. Neticede bütün dünyada yaygın olan ve her
yaştaki sığırda varlığı bildirilen BCoV enfeksiyonu bu çalışma ile Şanlıurfa’da da varlığını
devam ettirdiği belirlendi. Hastalık, sığır popülasyonlarında tedavi maliyetlerinden ve buzağı
ölümlerinden kaynaklanan büyük ekonomik kayıplarla sonuçlanır. Ekonomik kayıpları
azaltmak için koruyucu aşı tüm gebe ineklere uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Coronavirus, ELISA, buzağı ishali, viroloji.
INVESTIGATION OF CORONAVIRUSES BY ELISA METHOD IN DIARRHEIC
CALVES IN SANLIURFA PROVINCE
This study is a master's thesis was Sapported by The Coordinator of Scientific Research
Projects of Harran University (HUBAK) by project number 16161.
ABSTRACT
Bovine coronavirus (BCoV) is common with high prevalence in cattle. It is reported in many
countries. Also, BCoV causes diarrhea in calves. Feces from clinical cases or clinically
normal cattle are source of infection, also contamination of feed and water. The aim of this
study was to investigate BCoV infection in diarrheic calves in Sanliurfa province. For this
reason, the virological method was used. In this study, following clinical examination 94
calves with diarrhoea (≤3 month) were sampled for BCoV presence by enzyme linked
immunosorbent assay (ELISA). BCoV antigen was detected in faecal sample of a 5 (5.324%)
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calves. As a conclusion, BCoV infection has found worldwide among cattle of all ages. As a
result of this study, BCoV was detected in calves in Sanliurfa province. The disease results in
major economic losses in cattle populations that result from treatment costs and calf deaths.
The protective vaccination must be applied all pregnant cows to reduce economic losses.
Keywords: Coronavirus, ELISA, calf diarrhoea, virology.
GİRİŞ
Coronaviruslar; insanların ve birçok hayvanın sindirim, solunum, dolaşım gibi sistemlerinde
meydana getirdiği zararlar ile tüm vücutta etkisini gösterebilen ve çok geniş bir virüs
familyasını temsil eden enfeksiyöz ajanlardan biridir. İlk defa 1968 yılında elektron
mikroskobu ile morfolojik olarak tespit edilmişlerdir (Mostl 1990).
Coronaviruslar sığır, köpek, kedi, kanatlı, tavşan, sıçan ve domuz gibi vertebralı hayvanların
solunum ve gasrointestinal sistemlerinde ve yeni doğanlarda özellikle intestinal kanalda ciddi
tahribatlara neden olmakta ve bu durum büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Oxford
ve ark. 2003, Holmes ve Enjuanes 2003).
Bovine Coronavirus (BCoV), yetişkin sığırlarda sıklıkla subklinik seyrederken, neonatal
buzağı ishallerinin de etkenidir. Aile ismini virionun taç (Latince corona=taç) şeklindeki
görünümünden almakta ve Coronavirus virionları pleomorfik yapıda, genelde yuvarlak,
yaklaşık 80-220 nm çapında zarflı partiküllerdir. Torovirüsler ise fasülye görünümündedirler.
Virion içinde tek zincirli, 27-32 kb büyüklüğünde, sarmal, segmentsiz, pozitif polariteli
genomik ssRNA bulunur. Coronaviruslar RNA genomuna sahip viruslar arasında en büyük
genoma sahip virus cinsidir (Lai ve ark. 2007).
Coronaviridae ailesi birincil derecede ishal etkeni olarak bilinse de, canlılarda üst solunum
yolu ve gastrointestinal sistem hastalıklarının da en önemli enfeksiyöz ajanlarından biridir. Bu
aileden olan sığır coronavirüsü (BCoV) sığırlarda solunum yolu ve gastro intestinal sistem
hastalıklarına neden olurken, Transmissible Gastroenteritis Coronavirus (TGEV) domuzlarda
enterite, Mouse hepatitis virus (MHV) farelerde hepatite neden olurken, Human Coronavirus
(HCoV), HCoV-OC43 ve HCoV-229E insanlarda solunum yolu ve gastrointestinal sistem
rahatsızlıklarına neden olmaktadır. (Perlman ve Netland 2009, Barker 2008).
BCoV yenidoğan buzağılarda şiddetli diareye (CD: calf dysentery), yetişkin sığırlarda kış
dizanterisi (WD: winter dysentery), buzağı ve besi sığırlarında ise solunum yolu
enfeksiyonlarına neden olur. WD birçok yetişkin sığırda aniden başlayan cıvık, genellikle
kanlı bir ishalle karakterize olup özellikle sütçü sığır sürüleri hemen etkileyen ve süt
üretiminde belirgin bir azalmaya neden olabilen bir enfeksiyondur (Decaro ve ark. 2008, Park
ve ark. 2006).
Abraham ve ark. (1992), ishalli buzağılarda 5 farklı enteropatojenin varlığını araştırdıkları
çalışmalarında, coronavirusun % 38,9 oranı ile ilk sırada yer aldığını belirtmişlerdir. Bu
araştırmada, birçok canlıda ciddi enfeksiyonalar neden olan ve yeni doğan buzağılarda, önceki
çalışmalarda bildirildiği gibi (Abraham ve ark. 1992), ölümlere neden olan ishal etkenlerinden
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olan coronavirusların Şanlıurfa yöresindeki enterik vakalarındaki prevalansı araştırılması
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada kullanılan materyal Şanlıurfa merkez ve ilçelerinden toplandı. Enterit problemi
duyumu alınan küçük aile işletmeleri ve diğer işletmeler ziyaret edildi. Muayene edilen ve
ishal semptomu gözlemlenen üç aylık ve daha küçük 94 buzağıdan gaita örneklendi.
Örnekleme direkt steril eldiven yardımı ile anüsten gaita alınarak yapıldı. Ticari steril gaita
kaplarına aktarılan numuneler, Harran Üniversitesi Viroloji Anabilim Dalı laboratuvarında 200C’de muhafaza edildi. Virolojik teşhis amacıyla ticari ELIZA (Bio-X Easy Digest 2 ELSA
Kit, kat. No: BIO K 314/1, Belgique) kitinden kullanıldı. Tetkikler ticari kitin önerdiği
prosedüre uygun şekilde yapıldı.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı laboratuvarında -200C’de
muhafaza edilen gaita numunelerinde ELISA tekniğinden faydalanılarak antijen tespiti
yapıldı. ELISA testi sonucunda ishalli buzağıların % 5,32’inde (5/94) coronavirus varlığı
belirlendi. Test neticesinde, ishal semptomu göstermelerine rağmen, numunelerin %94.68’i
coronavirus antijeni yönünden negatif olduğu tespit edilemedi.
Buzağı kayıplarında doğumdan sonraki ilk saatlerden başlamak üzere ve yaşamın ilk bir kaç
ayında ishal etkilidir. İshalin etiyolojisinde; E. coli, Cl. perfringens, Salmonella spp.,
Camphylobacter jejuni, Chlamydia spp. gibi bakteriyel, rotavirus, coronavirus, parvovirus,
adenovirus, astrovirus, calicivirus gibi viral, Coccidia, Giardia, Cryptosporidium gibi
paraziter nedenler rol oynamaktadır (Al ve Balıkçı 2012).
Yeni doğan buzağıların ishal olgularında coronavirus varlığı dünyanın farklı ülkelerinde
yapılan araştırmalarda %3,17 ile %21,3 değişen oranlarında olduğu bildirilmiştir (Reynolds
ve ark. 1984, Garcia ve ark. 2000, Gulliksen ve ark. 2009, Mayameei ve ark. 2010).
Mayameei ve ark. (2010) İran’da 126 ishalli buzağının % 3,17’sinde coronavirus teşhis
etmişlerdir. Gulliksen ve ark. (2009) Norveç’te yaptıkları bir çalışmada 68 ishalli buzağının
gaitasının % 4,2’sinde coronavirus bulunduğunu bildirmişlerdir. Garcia ve ark. (2000)
İspanya'da ishalli buzağılardan elde edilen gaitaların %10,7’sinde coronavirus saptamışlardır.
Reynolds ve ark. (1984) 74 ishalli buzağı gaitasından % 21,3'ünde coronavirus saptamışlardır.
Çalışmamızda elde edilen %5,32’lik sonuç dünyadaki ishalli buzağılarda elde edilen oranlarla
uyumlu görülmektedir.
Ülkemizde yeni doğan buzağılarda ishal etkenlerinin araştırıldığı çok sayıda araştırma
bulunmaktadır. Bu çalışmalarda enterit semptomlu buzağıların etiyolojik incelemesinde
coronavirusların %1 ile % 37,1 arasında değişen bir prevalansına sahip olduğu
bildirilmektedir (Alkan 1998, Erdoğan ve ark. 2003, Hasöksüz ve ark. 2005, Çabalar ve ark.
2007, Ok ve ark. 2009, Duman ve Aycan 2010, Al ve Balıkçı 2012). Bu çalışmalarda antijen
pozitif oranları; Alkan (1998) % 18, Erdoğan ve ark. (2003) % 1, Hasöksüz ve ark. (2005)
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%37.1, Çabalar ve ark. (2007) %1.12, Ok ve ark. (2009) % 13.41, Duman ve Aycan (2010)
% 8,5, Al ve Balıkçı 2012 %13 olarak tespit etmişlerdir.
Bu çalışmada ishalli buzağılarda elde edilen % 5,32 coronavirus oranı genel değerlendirme
içinde paralellik gösterse de düşük bir oran olarak değerlendirilmiştir. Klinik olarak ishal
semptomunu gösteren ve coronavirus antijeni yönünden negatif bulunan buzağıların ishalinin
etiyolojisinde rol oynayan ve bu çalışmada araştırılmayan, rotavirüs, adenovirus, parvovirus,
astrovirus, calicivirus gibi viral ve bakteriyel, paraziter etkenler etkenlere ilaveten bakım ve
beslenme bozukluklarından da kaynaklanıyor olabilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Çalışmamızda Şanlıurfa yöresinde yeni doğan buzağıların ishal etkenlerinden birinin
de coronaviruslar olduğu teyit edilmiştir. Çalışmamızda elde edilen oran (%5.32) ise
düşük olarak değerlendirmiştir. Bununla birlikte gerekli tedbirlerin alınmaması
durumunda bu oranın rahatlıkla yükselebileceği ve neonatal ölümlerin artmasında
coronavirusların etkili olabileceği uzak bir ihtimal olarak görülmemelidir.
2. Yeni doğmuş buzağıların hastalıklara karşı savunma mekanizmaları yeterli değildir.
İneklerde anadan fötusa antikor geçişi olmadığından, buzağılar doğduklarında antikor
düzeyi yönünden yetersizdir. Yavruya doğumdan sonra en kısa sürede yeterli miktarda
kolostrum içirilmesi diğer patojenler ile birlikte coronaviruslara karşı da yavruyu
koruyarak ölümleri azaltacaktır.
3. Coronaviruslar yetişkin sığırlarda çoğunlukla subklinik seyretmekte ve bu hayvanlar
ve klinik enfekte hayvanların gaita ve idrarları diğer hayvanların yem ve sularını
kontamine ederek enfeksiyonun yayılmasına neden olmaktadır. Gıdaların
kontaminasyonunu engellemek için gerekli hijyen tedbirlerinin alınması ekonomik
kayıpları azaltacağı düşünülmektedir.
4. Coronavirus ishalleri doğumdan hemen sonra meydana gelebilmekte bu nedenle
yavruya aşı uygulaması bir fayda sağlamaz. Bununla birlikte, annenin aşılanması
neticesinde annelerde oluşturulan bağışıklığın, doğum sonrası yeni doğanlara
kolostrum vasıtasıyla aktarılmasının buzağıları coronavirus enfeksiyonlarına karşı
korumada önemli derecede rol oynayabileceği bildirilmiştir (Kohara ve ark. 1997).
5. Sonuç olarak; yeni doğan buzağıların enterit olgularının etiyolojisinde birden fazla
etkenin rol oynadığı ve bu etkenlerin birlikte enfeksiyon oluşturması, çözümün tek
yönlü olamayacağını göstermektedir. Bu nedenle, ishal etkenlerine karşı koruyucu
önlem olarak, yavrulara kolostrum içirilmesi, buzağıların bakım ve besleme
koşullarının düzeltilmesi, yetiştiricilerin eğitilmesi ve işletmelerde gebe ineklere
coronavirüs aşısının yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
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DÖRT TEMEL ERDEM BAĞLAMINDA GAZZÂLÎ’NİN İNSAN VE AHLÂK
ANLAYIŞI
Dr. Öğr. Üyesi Habib ŞENER
Kafkas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, habibsener@gmail.com
ÖZET
Gazzâlî’ye göre, yeryüzündeki en değerli varlık olan insan, gözle idrak edilen bedenden ve
basîret ile idrak edilen nefs ve ruhtan yaratılmıştır. Bu durum, insanın zâhirî ve bâtınî olmak
iki üzere yönünün bulunduğunu ortaya koymaktadır. “Halk” ve “hulk” kavramlarının
analizinden yola çıkan Gazzâlî, halk kavramı ile insanın zâhirî sûretinin, hulk kavramı ile de
bâtınî sûretinin kastedildiğini ifade etmektedir. İnsanın hem zâhirî hem de bâtınî yönünün bir
şekli ve sûreti vardır. Bunlar da güzel veya çirkin diye nitelendirilir. Bir kişinin halkı ve hulku
güzel denildiğinde kastedilen şey onun hem zâhirinin hem de bâtınının güzel olduğudur.
Basîretle algılanan nefsin, gözle algılanan bedenden daha önemli olduğunu söyleyen
Gazzâlî’ye göre, ahlâk, nefsin keyfiyetinden ve insanın bâtınî sûretinden ibarettir. İnsanın
zâhirî sûretinin güzelliği için bütün organlarının aynı oranda güzel olması gerektiği gibi
ahlâkın mükemmel bir hale gelmesi için de bâtındaki ilim, gazap, şehvet ve adalet güçlerinin
dengeli ve uyumlu olması gerekir. Buna göre, güzel ahlâkın aslı olan erdemler; hikmet,
şecaat, iffet ve adalettir. Diğerleri ise bunların dallarıdır. Dört erdemde itidal halinin
mükemmelliğine ulaşan sadece Hz. Peygamber’dir. Gazzâlî, zâhirî yaratılışı değiştirmenin
mümkün olmadığı gibi bâtınî yaratılışın da değiştirilemeyeceğini öne sürenlere karşı çıkarak
riyâzet ve mücâhede yoluyla ahlâkın değiştirilebileceğini kabul etmektedir. Ahlâkın
değişmeyeceğini iddia edenlerin yanıldıkları noktalardan birisi de, onların şehvet ve öfke gibi
insanın aslî yaratılışından kaynaklanan özelliklerin bütünüyle ortadan kaldırılması gerektiğine
dair görüşleridir. Bu bildiride, dört temel ahlâkî erdem bağlamında Gazzâlî’nin, insan ve
ahlâk hakkındaki görüşleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Gazzâlî, İnsan, Ahlâk, Hulk, Halk, Zâhir, Bâtın, Erdem.
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GİRİŞ
İnsan, “aklı olan canlı varlık”, “çevresini değiştirebilen, dünyaya ve evrene açık olan, konuşan
ve yaratıcı düşünme yeteneği olan, deney dünyasını aşabilen, kendinin ve evrenin bilincine
varmış olan, eylemlerinden sorumlu olan varlık” olarak tanımlanmaktadır.1 Ahlâk ise “belli
bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini
düzenleyen töreye uygun davranış kurallarının, yasalarının, ilkelerinin toplamı,”2 “insanların
kendisine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, kurallar toplamı”3 gibi anlamlara sahiptir.
“Ahlâkî olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki
ahlâkî davranışları ile ilgili sorunları inceleyen”; 4 “iyinin ne olduğunu, insanın neyi
yapabileceğini soruşturan felsefe”; 5 “insan ilişkilerinde iyi ile kötü, doğru ile yanlış,
sorumluluk ile sorumsuzluk nitelemelerinin geçerlik ölçütlerini belirlemeye, yerleşik davranış
kurallarını irdelemeye yönelik kavramsal çözümleme”6 ye de ahlâk felsefesi denilir.
Ahlâk literatüründeki en temel kavramlardan olan erdem, “ahlâkî yetkinlik, iyiye yöneliş ve
kötüden kaçışın getirdiği ruhsal sağlamlık, düşüncede ve davranışta iyi niteliklerin bir araya
gelmesiyle belirgin bir ahlâkî olgunluk durumu”dur. 7 Fazilet/erdem kelimesinin ahlâkî
erdemleri ifade eden bir terim olarak kullanılması felsefî kültürle birlikte başlamıştır. İslâm
düşüncesinde ilk İslâm filozofu Kindî, Platon’dan beri devam eden anlayışa uygun olarak
ruha (nefis) ait dört temel faziletten/erdemden; Aristoteles’in ahlâkî görüşlerinden hareketle
bu temel faziletlerden her birinin fazlalık ve eksiklik şeklindeki iki aşırı ucun ortası
olduğundan söz etmiştir.8 İslâm filozofları ahlâkî erdemlerde Yunan filozoflarından istifade
etmelerine rağmen onları aynı şekilde tekrar etmemişlerdir. İslâm filozoflarının ahlâkî
erdemlerde orijinal sayılacak katkıları olmuştur.9 Bu filozoflardan birisi de Gazzâlî’dir. Bu
bildiride

dört

temel

erdem

bağlamında

Gazzâlî’nin

insan

ve

ahlâk

anlayışı

değerlendirilecektir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1975, s. 98.
Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s. 13.
Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, Ankara 2011, s. 132.
Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s. 68.
Süleyman Hayri Bolay, Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 1999, s. 6.
Cemal Yıldırım, Ansiklopedik Çağdaş Felsefe Sözlüğü, Doruk Yayımcılık, Ankara 2004, s. 9.
Afşar Timuçin, Felsefe Sözlüğü, Bulut Yayınları, İstanbul 2004, s. 194.
Mustafa Çağrıcı, “Fazilet”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1995, 12/269.
Mehmet Aydın, “Ahlâk”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1989, 2/11.
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GAZZÂLÎ’DE İNSAN VE AHLÂK
Gazzâlî’ye göre, en değerli varlık insandır. İnsandaki en şerefli bileşen (cüz) de kalp/ruhtur.
İnsan ruh ve beden olmak üzere iki asıldan meydana gelmiştir. 10 Allah, insanı cisim ve
nefs/ruh olmak üzere iki farklı şeyden yaratmıştır. Cisim; karanlık, yoğun, oluş ve bozuluşa
tabi, organik ve kimyasal bileşimlerden oluşan, varlığının devamını haricî faktörler
olmaksızın sağlayamayan birleşik bir yapıdır. Ruh ise nurlandıran/nurlu, idrak eden, özne,
hareket ettiren, etkili, cisim ve organları tamamlayan tek bir cevherdir.11 Dolayısıyla insanın
zâhirî ve bâtınî olmak üzere iki yönü vardır. İnsanın zâhirî yönü gözle görülebilen bedenidir.
Onun bâtınî yönü ise nefsi, ruhu veya kalbidir.12
Gazzâlî, insan kalbinin fizikî gözle görülen ve kalp gözüyle görülen olmak üzere iki çeşit
gücü olduğunu ifade etmektedir. Kalbin gözle görülen güçleri; el, ayak, göz, kulak, dil ve
diğer zâhirî organlardır. Bu organların tümü kalbin emrinde ve hizmetindedir. Bu organlarda
tasarrufta bulunan ve onları yönlendiren kalptir. Zaten bu organların yaratılış itibariyle kalbe
karşı gelmeleri mümkün değildir.13
İnsanın bu dünya hayatında yaşamını sürdürmesi ve âhiret hayatı için yapması gereken şeyleri
yapması beden vasıtasıyla olduğuna göre kalp, ait olduğu bedenini korumalıdır. Bu ise beden
için gerekli gıdaların alınmasıyla ve zararlı olan şeylerin bedenden uzaklaştırılmasıyla
mümkündür. Beden için gerekli olan gıdayı alabilmesi için kalbin iki farklı güce ihtiyacı
vardır: Birincisi, bâtınî güç olan nefsanî arzudur (şehvet). İkincisi ise zâhirî güç olan el, ayak
vb. organlardan oluşur. Bundan dolayı kalbin muhtaç olduğu nefsanî arzuları (şehevât) kalpte,
bu gücün isteklerini yerine getirecek organlar ise bedende yaratılmıştır.14
Kalbin kendini tehlikelere karşı koruması için bâtın ve zâhir olmak üzere iki ayrı güce daha
ihtiyacı vardır. Bâtınî ordu gazaptır (öfke) ve bu sayede insan tehlikeli şeylerden korunur.
Zâhir olan ise gazabın gereğini yerine getiren el ve ayak gibi araçlardır. Kısaca ifade edilecek
olursa insanda “ilim”, “öfke” (gazap), “arzu” (şehvet) ve bu üç güç arasında “adalet” gücü
10

11

12
13

14

İmam-ı Gazzâlî, Marifetullah, çev. Vanlı Mustafa Efendi/Osman Yolcuoğlu, Ehil Yayıncılık, İstanbul 2017,
s. 50, 111; Gazzâlî’nin; ruh, ruhun varlığı, ruhun mahiyeti, ruhun çeşitleri ve güçleri, ruh-beden ilişkisi
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Ruhattin Yazoğlu, Ruh, Ölüm ve Ötesi -Gazâlî Üzerine Bir Araştırma-, İz
Yayıncılık, İstanbul 2007, ss. 39-74).
İmam Gazzâlî, Tevhîd ve Ledün Risâleleri, çev. Serkan Özburun, Yusuf Özkan Özburun, Furkan Basın
Yayın, İstanbul 1995, s. 73.
İmam Gazzâlî, Kimyâ-yı Saâdet, çev. Ali Arslan, Ataç Yayınları, İstanbul 2017, s. 28.
Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-İmam el-Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, Dâru İbn Hazm, Beyrut
2005, s. 879.
* İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, İhyâ’u ‘Ulûmi’d-Dîn (Huzur Yayınevi, İstanbul 1998) adıyla Sıtkı Gülle tarafından
ve İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn (Bedir Yayınevi, İstanbul 2002) adıyla Ahmed Serdaroğlu tarafından Türkçe’ye
çevrilmiştir. Araştırmamızda bu iki çeviriden eserin Arapça orijinaliyle karşılaştırmalı olarak
yararlanılmıştır.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 880.
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olmak üzere dört güç vardır. Öfke ve şehvet gücü insanın yaşamını korumasını ve
sürdürmesini sağlarken, ilim özelliği sayesinde insan hem dünya hem de âhiret ile ilgili işleri
ve aklî gerçekleri bilir. Adalet gücü ise bu üç güç arasında dengeyi sağlamaya yöneliktir.15
Gazzâlî’ye göre, dört unsurdan ikisi öfke ve şehvet hayvanlarda da vardır. Dolayısıyla
hayvanları harekete geçiren etkenler sadece şehvet ve öfkedir. Hayvanların hareketlerindeki
noksanlığın nedeni de şehvet ve öfkenin gereklerine yönelik olmasından dolayıdır.
Hayvanların aklı olmadığı için onların şehvet ve öfkenin gereklerine muhalif işler yapmaları
mümkün değildir.16 İnsanın çocukluk döneminde varlığına hâkim olan unsurlar da şehvet ve
öfkedir. İnsan olgunlaştıkça, aklî melekelerini kazandıkça bu durum değişecek, şehvet ve öfke
gücünün etkisi azalacaktır.17 İnsan akla sahip olduğu için hayvanlardan üstündür. İnsan akıl
yeteneği ve ilim elde etme özelliğiyle hayvanlardan ayrılır. Allah, insanda ilimler yaratırken,
hayvanlarda yaratmaz. İnsan kalbi ilim ve irade özelliği sayesinde diğer canlılardan
ayrılmaktadır.18
Gazzâlî, “halk” ve “hulk” kavramlarını açıklarken bunları insanın zâhirî ve bâtınî yönü ile
ilişkilendirmektedir. Bir kişinin halkı ve hulku güzel denildiğinde kastedilen şey onun
bâtınının ve zâhirinin güzel olduğudur. Halk kavramı ile zâhirî sûret, hulk kavramı ile bâtınî
sûret kastedilir. Çünkü insan gözle idrak edilen bedenden ve basîret ile idrak edilen nefs ve
ruhtan meydana gelmiştir. Her birinin bir şekil ve sûreti vardır. Bunlar da güzel veya
çirkindir. Basîretle algılanan nefs gözle algılanan bedenden daha önemlidir. Bundan dolayı
Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de de belirtildiği gibi,19 ruhu kendisine nispet etmiştir. 20
Gazzâlî’ye göre, ahlâk, nefsin keyfiyetinden ve insanın bâtınî sûretinden ibarettir. Zâhirî
sûretin güzelliği için sadece göz, ağız, yanak ve burun gibi organların güzelliği yeterli
olmayıp, bütün organların aynı oranda güzel olması gerektiği gibi güzel ahlâkın mükemmel
bir hale gelmesi için de bâtındaki dört unsurun kusursuz olması gerekir. Bu dört unsur dengeli
ve uyumlu olursa güzel ahlâk ortaya çıkar. Bütün güzel huylar bu dört temelin dengeli (itidal)
olması durumundan meydana gelir.21 Gazzâlî, güzel ahlâkı ilim, öfke (gazap), arzu (şehvet) ve
adalet gücünün dengeli ve uyumlu olmasına bağlamaktadır. Bu dört unsur dengeli ve uyumlu

15
16
17
18
19

20

21

Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 880, 882, 935.
İmam-ı Gazzâlî, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, çev. M. Ferşat, Ferşat Yayınları, İstanbul 2005, ss. 45-46.
Gazâlî, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, s. 46.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, ss. 100-101, 884.
Hani rabbin meleklere demişti ki: ‘Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da
üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın.’” Sâd, 38/71.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 934; İmâm-ı Gazâlî, İslâm Ahlâkı, çev. Akif Nuri Karcıoğlu, Sinan Yayınları,
İstanbul 1996, ss. 50-51.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 935, 936.

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1526

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

olduğu zaman hikmet, şecaat, iffet ve adalet olmak üzere dört temel erdem ortaya
çıkmaktadır.
İlim gücünün güzelliği ve uygunluğu, sözlerde doğru ile yalanı; itikadî konularda hak ile
batılı; fiillerde ise güzel ile çirkini kolay bir şekilde ayırt edilebilecek bir duruma gelmesidir.
Bu güç uygun/dengeli olduğu zaman kendisinden hikmet ortaya çıkar. Hikmet, bütün iradeli
fiillerde doğru ile yanlışı idrak eden nefsin bir halidir. Kötü amaçlar doğrultusunda kullanılan
ilmin/hikmetin ifradına hubs (kötülük, şerlilik) ve cerbeze (aldatıcılık, kurnazlık); tefridine ise
beleh (aptallık) denir. Bu ikisinin ortasına ise hikmet adı verilir.22
Öfke (gazap) gücünün güzelliği, onun ortaya çıkmasının ve kaybolmasının hikmete uygun
olmasındadır. Öfke gücünün güzelliği ve itidali şecaattir. Şecaat öfke gücünün atılganlık ve
çekingenlik hallerinde akla boyun eğmesidir. Şecaat huyundan cömertlik, cesaret, yiğitlik,
nefsi mağlup etmek, tahammül, hilm, kararlılık, öfkesine hâkim olma, ağırbaşlılık, dostça
davranmak ve benzeri şeyler ortaya çıkar. Şecaat övülen ahlâktır. Öfke gücü itidal halinden
aşırılığa yönelirse saldırganlık (tehevvür); zayıflığa ve noksanlığa yönelirse korkaklık (cübn)
ve zayıflık (havvâr) diye isimlendirilir.23
Şehvet gücü hikmetin, akıl ve dinin emirleri doğrultusunda kullanılmalıdır. Bu güç akıl ve
dinin emirleri doğrultusunda kullanıldığı takdirde şehvet gücünün itidal hali olan iffet ortaya
çıkar. İffet, şehvet gücünün akıl ve din disipliniyle eğitilmesi demektir. İffet huyundan
cömertlik, hayâ, sabır, müsamaha, kanaat, vera‘, letâfet (yumuşaklık), yardım, zerâfet
(incelik) ve tokgözlülük ortaya çıkar. İffetin ifrat veya tefrit halinde ise, hırs, açgözlülük,
hayâsızlık, sinsilik, çıkarcılık, cimrilik, riya, rezillik, edepsizlik, faydasız işlerle meşgul
olmak, yaltaklanma, haset, alaycılık, zengin kişilerin yanında kendini küçük görme, fakirleri
hor görme ve benzeri kötülükler ortaya çıkar. Şehvet gücü itidal halinden aşırılığa yönelirse
hırs (şereh); zayıflığa ve noksanlığa yönelirse donukluk (cümûd) diye isimlendirilir. Övülen
itidal halidir ve erdem olarak değerlendirilen nitelikler de bunlardır. İki aşırı uç yerilmiştir ve
rezîlet olarak nitelendirilmiştir.24
Adalet gücünün güzelliği ise şehvet ve öfkeyi dinin emirleri altında düzene koymasıdır.
Adalet öfke ve şehveti yöneten ve bu ikisini hikmetin gereklerini yapmaya teşvik eden ve
onları rahatlık ve daralma anlarında hikmete göre kontrol eden nefsin bir hali ve gücüdür.

22
23
24

Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, ss. 935-936.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, ss. 935-936.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, ss. 935-936.
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Erdemler içerisinde adaletin aşırı uçları yoktur. Çünkü adalet ortadan kalktığı zaman onun
aşırı ve eksik yönleri de kalmaz. Adaletin sadece zıttı vardır o da zulümdür.25
Gazzâlî’ye göre, kendisinde dört özelliğin yani hikmet, şecaat, iffet ve adalet erdemlerinin
bulunduğu insan mutlaka güzel ahlâklıdır. Dolayısıyla güzel ahlâkın aslı bu dört erdemdir.
Diğerleri bunların dallarıdır. Dört erdemde itidal halinin mükemmelliğine ulaşan sadece Hz.
Peygamber’dir. Hz. Peygamber’den sonra diğer insanların erdemlere yakınlık ve uzaklıklarına
göre dereceleri farklıdır. Bu huylarda Hz. Peygamber’e yakın olanlar, yakınlık derecelerine
göre Allah’a yakın olurlar. Bazen de insanlarda bu özelliklerden sadece bir kısmı dengeli
olarak bulunabilir. Onlar da kendilerinde bulunan özelliğe göre güzel ahlâklı olarak
nitelendirilir. Ahlâkta istenilen şeyin itidal derecesi olduğunu belirten Gazzâlî, bunu Kur’ân-ı
Kerîm’e dayandırmaktadır. Örneğin, cömertlik dinî açıdan övülen bir huydur ve savurganlık
ile cimrilik arasında yer alır. Kur’ân-ı Kerîm’de cömertlik övülmüş,26 cimrilik ve savurganlık
ise yerilmiştir. 27 Kur’ân-ı Kerîm’de, ayrıca yemek yeme arzusunda oburluk ve donukluk
arasındaki itidal derecesi28 vurgulanmıştır.29
Gazzâlî, Hz. Peygamber’in itidal derecesini tavsiye etmesinin bir sırrı ve hakikati olduğunu
ifade etmektedir. Çünkü mutluluk kalbin dünya engellerinden kurtulmasına bağlıdır. Kur’ân-ı
Kerîm’de de kurtuluş kalp temizliğine bağlanmıştır. 30 Cimrilik ve savurganlık dünya
engellerine örnek olarak verilebilir. Kalbin esenlik içerisinde olması için insanın iki aşırı
huydan kurtulması gerekir. Yani insan ne mala yönelmeli ne malını harcamaya ne de elinde
tutmaya hırslı olmalıdır. Malı elinde tutmaya çalışan kişinin kalbi cimriliğe, malı harcamaya
çalışan kişinin kalbi de savurganlığa alışır. Kalbin mükemmelliği bu iki nitelikten bütünüyle
arındırılmasındadır. Cömertlik, cimrilik ile savurganlık; şecaat, korkaklık ile saldırganlık;
iffet, açgözlülük ve hırs ile donukluk arasındaki bir haldir. Diğer huyların değerlendirilmesi
de bu şekilde yapılır.31 Gazzâlî, ahlâkta istenilen şeyin itidal derecesi olduğunu açıkladıktan
sonra ahlâkın değişip değişmeyeceğine dair görüşleri ele almaktadır.
Gazzâlî, riyâzet, mücâhede, nefsi arındırma ve ahlâkı düzeltme kendilerine ağır geldiği ve
kendi noksanlıklarını görmedikleri için bazı insanların ahlâkın değişmeyeceğini iddia
25
26

27

28

29
30

31

Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 935.
“Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi
arasında mâkul bir dengeye göre olur.” Furkân, 25/67.
“Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma; sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin!”
İsrâ, 17/29.
“Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah
israf edenleri sevmez.” A’râf, 7/31.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, ss. 935-936, 939; Gazâlî, İslâm Ahlâkı, ss. 67-68
“İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda
vermeyeceği gün beni mahcup etme!” Şuarâ, 26/87-89.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 939.
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ettiklerini ifade etmektedir. Onlar ayrıca ahlâkın değişmeyeceğine dair iki delil öne
sürmüşlerdir. Birinci delilleri şöyledir: İnsanın bedeni (halkı) zâhirî sûreti, ahlâkı (hulku) ise
bâtınî sûretidir. Zâhirî yaratılışı değiştirmek mümkün değildir. Örneğin, kısa boylu bir kişi
kendini uzun boylu, uzun boylu bir kişi de kendini kısa boylu yapamaz. Çirkin birisi de
şeklini güzelleştiremez. İşte bunun gibi bâtınî çirkinlik de değiştirilemez.32
Ahlâkın değişmeyeceğini iddia edenlerin ikinci delilleri ise şudur: Güzel ahlâk şehvet ve
öfkeyi engellemekle mümkündür. Oysa uzun mücâhedeler şehvet ve öfkenin mizaçtan
kaynaklandığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla bunların insandan ayrılması söz konusu
değildir. Bununla uğraşmak zaman kaybıdır. Çünkü istenilen şey kalbin dünya hayatının
hazları ile bağlantısını kesmektir. Böyle bir şeyin yapılması ise imkânsızdır. 33 Gazzâlî,
ahlâkın değişmeyeceğine dair öne sürülen iki delilin geçersizliğini ortaya koymaya
çalışmaktadır.
Gazzâlî’ye göre, eğer huylar (ahlâk) değişikliğe uygun olmasaydı öğütler ve eğitim geçersiz
kalırdı. Ayrıca Hz. Peygamber, “ahlâkınızı güzelleştirin” şeklinde bir tavsiyede bulunmazdı.
Hayvanların bile huylarını değiştirmek mümkün iken insanın ahlâkının değişmeyeceğini
söylemek yanlıştır. Örneğin, yabanî bir hayvan olan doğan evcilleştirilebilir; köpek av için
eğitilebilir ve at dik başlılıktan uysal bir hale getirilebilir. Bunların tümü huyların değişimini
açıkça göstermektedir.34
Varlığı eksiksiz (kâmil) ve noksan olanlar şeklinde iki kısma ayıran Gazzâlî, buradan
hareketle ahlâkın değişebileceğini somutlaştırmaya çalışmaktadır. Ona göre, varlığı eksiksiz
olanlar; gök ve yıldızlar, bedenin iç ve dış organları ve diğer hayvanlardır. Bunların aslında ve
ayrıntılarında insanın müdahalesi ve iradesi yoktur. Varlığı noksan olanlar ise bazı şartların
bulunması şartıyla mükemmellik derecesine çıkabilirler. Noksan yaratılışta yaratılan
varlıklardan bazıları da insanın iradesine bağlanmıştır. Örneğin, bir hurma çekirdeği uygun
şartlarda yetiştirildiği zaman hurma ağacı olacaktır. Ancak ne yapılırsa yapılsın bir hurma
çekirdeğinden elma elde edilemez. Hurma çekirdeği örneğinde olduğu gibi öfke ve şehvet
huyları da bazı etkileri kabul eder bazılarını da kabul etmez. İnsan hiçbir iz kalmayacak
şekilde öfke ve şehveti engellemek ve ortadan kaldırmak istese de buna güç yetiremez. Onlar
ancak riyâzet ve mücâhede yoluyla kontrol altına alabilir. Zaten insandan istenen budur.35
Gazzâlî’ye göre, insanlar yaratılış itibariyle farklılık arz etmektedir. Bundan dolayı
bazılarında huyların değişimi hızlı gerçekleşirken bazılarında değişim yavaştır. Bunun da iki
32
33
34
35

Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 937; Gazâlî, İslâm Ahlâkı, s. 62.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 937.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 937; Gazâlî, İslâm Ahlâkı, ss. 62-63.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, ss. 937-938.
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nedeni vardır: Birincisi, yaratılışın aslında bulunan eğilimlerin gücü ve bunların varlığını
sürdürmesidir. Örneğin, şehvet, öfke ve büyüklenme her insanda mevcuttur. Bunların içinde
değişimi en zor olanı şehvet gücüdür. Çünkü ilk önce var olan güç odur. Çocuk başlangıçta
şehvet (arzulamak, istemek) duygusu ile yaratılmıştır. Çocukta yedi yaşından sonra öfke gücü
ve sonrasında ise temyiz gücü ortaya çıkar. İkincisi ise insanın bir huyun güzel ve hoş
olduğuna inanması ve onun gerektirdiği eylemleri çokça yapması sonucunda o huyun
kendisinde güçlenmesidir. Gazzâlî, ikinci açıdan insanları dört grupta ele almaktadır.36
Birinci grupta, hak ile bâtılın ve güzel ile çirkinin ayrımını yapamayan, yaratıldığı şekilde
bütün inançlardan soyutlanmış halde bulunan, hazların peşinden gitmemiş, nefsanî arzuları
tamamlanmamış kişiler yer almaktadır. Bunlar tedaviye hızlı bir şekilde cevap verirler.
Bunların bir eğiticiye, yol göstericiye ve kendilerini mücâhedeye yönlendirecek birine
ihtiyaçları vardır. Böylece onların ahlâkı kısa bir zamanda güzelleşir.37
İkinci grupta yer alanlar, çirkinin çirkin olduğunu bildikleri halde salih amelleri alışkanlık
haline getirmemiş, kötü amelleri kendilerine güzel görünen, nefsanî arzuları (şehvet)
kendilerini kapladığı için doğru bir bakış açısına sahip olmayan ancak amellerdeki kusurlarını
da bilen kişilerdir. Bunların tedavi edilmeleri birinci gruba göre zordur. Öncelikle onların
nefislerinde kökleşen şeylerin çıkarılması gerekir. Çünkü ahlâkî kötülükler alışkanlık haline
gelmiştir. Daha sonra nefislerine kurtuluşları için gerekli olan sıfatlar yerleştirilmelidir.
Bunlar genelde eğitime elverişli konumda oldukları için ciddi bir eğitim sonucunda
düzelebilirler.38
Üçüncü grupta, çirkin huyların yerine getirilmesi gereken güzel görev olduğuna inanan,
bunları hakikat ve güzel gören ve bu şekilde eğitilen insanlar yer alır. Çok az bir bölümü hariç
olmak üzere sapkınlıkları kat kat arttığı için onların tedavi edilmeleri ve davranışlarının
düzeltilmesi neredeyse imkânsızdır.39
Dördüncü grupta ise dünyaya geldiği andan itibaren bozuk düşünceler doğrultusunda
yetiştirilmiş ve bunları yaparak eğitilmiş, fazileti kötülüklerin çokluğunda ve insanlara zarar
vermede gören, yaptıklarıyla övünen ve bütün bu kötülüklerin kendi değerini artırdığını
zanneden kişiler yer alır. Düzeltilmesi en zor olan grup budur. Birinci gruptakiler, cahil; ikinci
gruptakiler, cahil ve sapıtmış (dâlle); üçüncü gruptakiler, cahil, sapıtmış ve günahkâr (fâsık);
dördüncü gruptakiler ise cahil, sapıtmış, günahkâr ve kötü niyetlidir (şerîr).40
36
37
38
39
40

Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 938; Gazâlî, İslâm Ahlâkı, s. 64.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 938; Gazâlî, İslâm Ahlâkı, s. 64.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 938; Gazâlî, İslâm Ahlâkı, ss. 64-65.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 938; Gazâlî, İslâm Ahlâkı, s. 65.
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 938; Gazâlî, İslâm Ahlâkı, s. 65.
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Gazzâlî, ahlâkın değişmeyeceğini iddia edenlerin ikinci deliline yani onların, insanın hayatta
olduğu sürece şehvet, öfke, dünya sevgisi ve buna benzer huylardan kurtulamayacağına dair
görüşlerine de karşı çıkmaktadır. Ona göre, bu bir yanılmadır ve bu grubun başına gelmiştir.
Onlar mücâhedenin amacının bu sıfatları bütünüyle ortadan kaldırmak ve yok etmek olduğunu
zannetmişlerdir. Oysa şehvet (nefsanî arzu) bir fayda için yaratılmıştır ve insanın yaratılışında
gereklidir. Eğer insanın yemek yeme arzusu olmasaydı insan ölürdü; cinsel arzuları olmasaydı
insan nesli sona ererdi; öfke gücü hiç olmasaydı insan kendisine zarar verecek şeyleri
uzaklaştıramaz ve yok olurdu. Şehvetin (nefsanî arzular) aslı durduğu sürece insanı şehvete
ulaştıracak mal sevgisi de kesinlikle devam eder ve bu durum insanın servetini korumasını
sağlar. Amaç bunları bütünüyle yok etmek değildir. İstenilen şey nefsanî arzuları ifrat ve
tefritten kurtarıp itidal bir hale döndürmektir.41 Peygamberler bile şehvet ve gazap duygusunu
yok etmek için çalışmamıştır. Peygamberlerin yapmadığı bir şeyi diğer insanların yapabilmesi
mümkün değildir.42
İnsan bedeninin normal çalışması sağlamlığına, anormal çalışması ise kusurlu oluşuna
işarettir. Ahlâkın ölçülü olması ruhun/nefsin sağlıklı olmasına, itidalden ayrılması ise kusurlu
oluşuna işarettir. Nefsin iyileştirilmesi için kötü ahlâka/rezalete delâlet eden şeyleri terk edip,
kötü huyları temizleyip iyi ahlâka/fazilete delâlet eden şeyleri elde etmek gerekir. Bu durum
bedenin tedavisinde hastalığa sebep olan mikropları yok ederek sağlığı kazanmaya ve böylece
vücudu normal hâline çevirmeye benzemektedir.43
İnsan mizacında esas olan itidal derecesidir. Her çocuk sağlam bir fıtratla doğar. Çocuğun
nefsi parıldayan, kalbi her türlü kötü nakışlardan uzak olan bir cevher gibidir. Onun kalbi her
türlü işleme müsait ve her türlü kötü ilgilere de açıktır. Bundan dolayı insan kötülükleri
sonradan öğrenir. Aslında insan fıtratında böyle şeyler mevcut değildir. İnsan dünyaya
geldiğinde bedeni tam ve mükemmel değildir. Zamanla alınan gıdalara uygun olarak yavaş
yavaş büyür ve gelişir. Aynı şekilde insanın nefsi de yarım ve gelişmeye dayalı olarak doğar.
Zamanla aldığı eğitim ve öğretimle paralel olarak gelişir, olgunlaşır ve mükemmelliğe
ulaşır.44
Bir insanın vücudu/bedeni sağlıklı olursa doktor, sağlığı koruyucu tedbirlere başvurur. Eğer
herhangi bir hastalık olursa o zamanda hastalığı tedavi edici tedbirlere başvurur. Aynı şekilde
bir insan ruhunu arındırıp eğitmişse onu koruması gerekir. Bedenin normal şekilde hareket
etmesine engel olan hastalıklar zıttı ilaçlarla tedavi edilir. Örneğin, hastalık ateşi yükseltiyorsa
41
42
43
44

Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, ss. 938-939; Gazâlî, İslâm Ahlâkı, s. 63.
Gazâlî, İslâm Ahlâkı, s. 66.
Gazâlî, İslâm Ahlâkı, ss. 76-77.
Gazâlî, İslâm Ahlâkı, s. 77.
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soğutmayla; üşütüyor ve titretiyorsa ısıtmayla tedavi edilir. Aynı şekilde kalp hastalıkları da
zıtlarıyla tedavi edilir. Örneğin, bilgisizlik ilimle, cimrilik cömertlikle, kibir tevazu ile tedavi
edilir. Bedendeki hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar insanlara sıkıntı verebilir. Ancak
tedavinin olumlu sonuçlanması için bu sıkıntılara katlanmak gerekir. Aynı şekilde gönül/kalp
hastalıklarını da tedavi etmek için mücâhedenin zorluğuna katlanmak ve sabretmek gerekir.45
Beden hastalıklarının tedavisinde ilaçların hastalık çeşidine göre belirli ölçülerde verilmesi
gerekir. Yani ilaçlı tedavi vücudun ihtiyacına göre ayarlanır. Eğer bu ölçü korunmaz ve
metotlu bir şekilde süreç yürütülmezse hastalık artabilir. Kötü huyları terk etmek için de takip
edilmesi gereken metot programlı olmalıdır. Manevî hastalıkların tedavisinde de kişiler iyi
tanınmalı ve eğitim süreci buna göre düzenlenmelidir.

46

Bütün bu bilgilerden sonra

Gazzâlî’nin, ahlâk tanımına ve bir eylemin ahlâkî olup olmadığını değerlendirme ölçütüne yer
vermek istiyoruz. Ona göre, ahlâk, (huluk/hulk) nefiste kökleşmiş bir keyfiyet olup fiiller
kendisinden düşünmeye gereksinim duyulmadan ve kolaylıkla ortaya çıkar. Eğer ruhta
yerleşen bu keyfiyetten akıl ve din tarafından beğenilen güzel davranışlar ortaya çıkarsa buna
güzel ahlâk (hulk-i hasen); eğer bu keyfiyetten meydana gelen fiiller çirkin ise buna da kötü
ahlâk (hulk-i seyyie) denir. 47 Tanımda da belirtildiği gibi ahlâkî eylemler herhangi bir
zorlamanın sonucu ve yapmacık olmamalıdır. Herhangi bir zorlama sonucu veya gösteriş
amacıyla yoksullara sadaka veren kişiye cömert ve hayırsever denilemez. Aynı şekilde
herhangi bir zorlama sonucu veya gösteriş amacıyla kızgınken susan, kızgınlığını yenen
kişiye yumuşak huylu denilemez. Çünkü bu tarz hareketler içten gelerek yapılmış hareketler
değildir.48
SONUÇ
Çalışmamızın sonunda Gazzâlî’nin, zâhir ve bâtın ayrımından hareketle hem insan hem de
ahlâk hakkındaki görüşlerini sistemleştirmeye çalıştığını tespit ettik. Ona göre, insan ruh ve
beden olmak üzere iki asıldan yaratılmıştır. Dolayısıyla insanın zâhirî ve bâtınî olmak üzere
iki yönü bulunmaktadır. Ruhu bazen nefs bazen de akıl şeklinde isimlendiren Gazzâlî, insanın
bâtınî yönü için en çok kalp kavramını kullanmaktadır. İnsanın bu dünya hayatında yaşamını
sürdürmesi beden vasıtasıyla olduğundan dolayı kalbin ait olduğu bedenini koruması gerekir.
Bundan dolayı kalpte Allah tarafından bazı güçler yaratılmıştır. Kalpte bulunan bu güçleri de
45
46

47
48

Gazâlî, İslâm Ahlâkı, ss. 77-78.
Gazâlî, İslâm Ahlâkı, ss. 78-79; Gazâlî’nin manevî hastalıkların tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi için bk.
(Gazâlî, İslâm Ahlâkı, ss. 79-87).
Gazâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 934.
Gazâlî, İslâm Ahlâkı, s. 52.
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zâhir ve bâtın şeklinde ikiye ayıran Gazzâlî, kalbin bâtınî güçlerinin şehvet, gazap, ilim ve
adalet olduğunu dile getirmektedir. Kalbin zâhirî güçleri ise bedende yaratılmış olan el, ayak,
göz, kulak, dil gibi organlardır. Bu organları yönlendiren kalptir.
Araştırmamızda dikkatimizi çeken bir başka nokta ise Gazzâlî’nin, “halk” ve “hulk”
kavramlarının analiziyle insanın zâhirî ve bâtınî yönü arasındaki ilişki kurması oldu. Ona
göre, “halk” kavramıyla insanın zâhirî,

“hulk” kavramıyla da insanın bâtınî yönü

kastedilmektedir. Dolayısıyla ahlâk nefsin keyfiyetinden ve insanın bâtınî sûretinden ibarettir.
Bütün güzel huylar şehvet, gazap, ilim ve adalet gücünün dengeli olması durumundan ortaya
çıkmaktadır. Eğer insanda bu dört unsur dengeli ve uyumlu olursa dört temel erdem yani iffet,
şecaat, hikmet ve adalet ortaya çıkmaktadır. Güzel ahlâkın aslının dört erdem olduğunu
vurgulayan Gazzâlî, kendisinde dört özelliğin bulunduğu insanın mutlaka güzel ahlâklı
olacağını ifade etmektedir. Dört erdemde itidal halinin mükemmelliğine ulaşan sadece Hz.
Peygamber’dir. Gazzâlî, ayrıca ahlâkî açıdan istenilen şeyin itidal derecesi olduğuna dair
görüşlerine Kur’ân-ı Kerîm’den bazı âyetleri delil getirmektedir.
Çalışmamızda ulaştığımız en önemli sonucun, Gazzâlî’nin, ahlâkın değişmeyeceğine dair
görüşlere karşı çıkması olduğunu ifade edebiliriz. Gazzâlî’ye göre, insanın zâhirî sûretinin
değiştirilemeyeceğinden hareketle onun bâtınî sûretinin de değiştirilemeyeceğini iddia edenler
yanılgı içerisindedirler. İnsanın bedenini ilgilendiren hastalıkların tedavi edilmesi gibi manevî
hastalıklarında da tedaviye ihtiyaç vardır. İnsandan istenilen şey şehvet ve gazap gibi güçlerin
bütünüyle ortadan kaldırılması değildir. Çünkü bunlar insanın yaşamını sürdürmesi için
gereklidir. Asıl olan bu güçlerin itidal derecesinin yakalanması, onların aklın ve dinin emirleri
doğrultusunda kullanılmasıdır.
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Dr. Öğr. Üy. Hasan PINAR
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
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ÖZET
Elma ılıman iklim meyveleri içerisinde dünyada en fazla üretime sahip türdür. Dünya
üzerinde yetiştiriciliği çok geniş alanlara yayılmış olan elma, büyük bir çeşit ve form
zenginliği göstermektedir. Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim sıcaklıklarında
meydana gelen artışlar özellikle meyvelerde çatlama ve yarılmaya sebep olmakta, toksin
oluşumu başlamakta, bitkilerde yaşlanma ve doku ölümlerine sebebiyet vermektedir. Güneş
ışınlarının meyve kabuğu ve yapraklar üzerindeki olumsuz etkileri ise; meyve kabuğunda
incelme, kuruma elastikiyetin bozulması, buruşukluk, kabuk altında keçeleşme meydana
getirmektedir. Meyve renginde; beyazlaşma, sararama ve kahverengileşmeye neden
olmaktadır. Bu sorunlara karşı kullanılan maddelerden biri olan kaolin kili, yüksek sıcaklık
stresinin azaltılması, meyvelerdeki güneş yanıklıklarının önlenmesi, meyvelerde bir örnek
renk oluşumuna katkı sunmaktadır. Bu çalışmada, farklı dozlarda kaolin uygulamalarının
Braeburn elma çeşidinde meyve özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Kaolinin özellikle meyve
sertliği ve meyve ağırlığı üzerine olumlu etki yaptığı ortaya konulmuştur. Kaolin uygulaması
meyve ağırlığını kontrole göre % 14 oranında artırmıştır. Benzer çalışmaların farklı çeşitlerde
de yapılarak, elmada fizyolojik zararlanmaların azaltılması ve meyve kalitesinin artırılmasına
yönelik olarak kaolinin etkinliğinin ortaya konulmasında yarar vardır.
Anahtar Kelimeler: Elma, fizyolojik zararlanma, meyve kalitesi
ABSTRACT
Apple is one of the most widely grown temperate zone fruit species in the world. Cultivation
of this species on the world is spread over a large area, shows a great variety and richness of
form. In recent years, the increase in seasonal temperatures due to global warming, especially
in the fruit causes cracking and splitting, toxin formation begins, causing aging and tissue
death in plants. The negative effects of sunrays on fruit peel and leaves are; fruit rind
thinning, drying elasticity deterioration, wrinkling, under the shell creates felting. Fruit color;
whitening, yellowing and browning cause. Kaolin clay, which is one of the substances used
against these problems, contributes to the reduction of high temperature stress, the prevention
of sun burns in fruits, and a sample color formation in fruits. In this study, the effects of
different doses of kaolin on the fruit quality parameters of Braeburn apple cultivars were
investigated. It has been shown that kaolin has a positive effect on fruit hardness and fruit
weight. Kaolin application increased fruit weight by 14% compared to control. Similar studies
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should be done in different varieties, to reduce the physiological damage in the apple and to
improve the quality of fruit to improve the effectiveness of kaolin.
Keywords: apple, physiological damage, fruit quality
GİRİŞ
Elma dünyada en fazla yetiştirilen meyve türlerinden biri olup, yıllık üretim 89 milyon ton
civarındadır (FAO, 2016). Günümüzde kültür elması (Malus domestica Borkh.) Sibirya’nın soğuk
bölgelerinden ekvator iklimine kadar geniş bir coğrafyada yetiştirilebilmektedir. Dünyada elmanın
orijin merkezlerinin, Doğu Asya, Orta Asya, Batı Asya-Avrupa ve Kuzey Amerika olduğu
bildirilmiştir (Janick ve ark., 1996). Dünya üzerinde yetiştiriciliği çok geniş alanlara yayılmış

olan elma, büyük bir çeşit ve form zenginliği göstermektedir. Bugün dünyada bilinen çeşit
sayısı 6500’ün üzerindedir. Ülkemizde elma çeşit sayısının 450’yi aştığı belirtilmekte ancak
bu çeşitlerin büyük çoğunluğunun pazar değerinin düşük olması nedeniyle, ticari yetiştiriciliği
yapılmamaktadır (Özbek, 1978; Kalın, 2011).
Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim sıcaklıklarında meydana gelen artışlar
özellikle yazlık sebzelerin açıkta yetiştiriciliğinde bitki gelişimini sınırlandırmakta,
fotosentezi düşürüp topraktan besin alımını yavaşlatmakta, meyvelerin dallardan dökülmesini
arttırmakta, metabolik rahatsızlıklar meydana getirmekte, meyvelerde çatlama ve yarılmaya
sebep olmakta, toksin oluşumu başlamakta, bitkilerde yaşlanma ve doku ölümlerine sebebiyet
vermektedir. Güneş ışınlarının meyve kabuğu ve yapraklar üzerindeki olumsuz etkileri ise;
meyve kabuğunda incelme, kuruma elastikiyetin bozulması, buruşukluk, kabuk altında
keçeleşme meydana getirmektedir. Meyve renginde; beyazlaşma, sararama ve
kahverengileşmeye neden olmaktadır. Aynı zamanda foto-yaşlanma hızlanması, hücre ölümü,
kırışıklığa sebebiyet vermektedir (Yücel, 2010).
Bununla birlikte yüksek sıcaklıklarda; meyvelerde güneş yanıklıklarına neden olarak kaliteyi
düşürmekte, meyvelerin erken olgunlaşmasına sebep olarak meyve tadı ve aromasında
bozulmalara yol açmaktadır. Bu durum ekonomik açıdan büyük kayıplara neden olmaktadır.
Kaolin kili, son yıllarda hastalık ve zararlıların bitkiler üzerindeki baskısını azaltma amacıyla
özellikle organik tarımda geniş bir kullanım alanı bulmuş olan doğal bir materyaldir.
Kaolin kili ile ilgili araştırmalar hastalık ve zararlılarla mücadele amaçlı başlamış ancak
yapılan araştırmalarda bu materyalin bitkilerde aynı zamanda yüksek sıcaklık stresinin
azaltılması, meyvelerdeki güneş yanıklıklarının önlenmesi, meyvelerde bir örnek renk
oluşumu, meyvelerdeki mineral maddelerin ve karotenoidlerin artışı gibi bazı olumlu
etkilerinin de olduğu saptanmıştır (Glenn ve Puterka, 2002; Yücel, 2010). Kaolin kili bitkiler
üzerine sprey şeklinde ince bir film tabakası halinde uygulanmaktadır. Bu şekilde bitki
üzerine gelen aşırı ışık yoğunluğunun bir kısmı yansıtılmakta, bitkide gölgeleme etkisi
yaparak bitki organlarının sıcaklığını düşürmekte, fotosentezi de artırmaktadır (Glenn ve ark.
2002; Yücel, 2010).
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Kayseri’nin Develi ilçesinde yer alan elma bahçesinde yaptığımız bu çalışmada, farklı
dozlarda kaolin kil uygulamasının elmalarda meyve ve yaprak sıcaklıkları ile meyve kalitesi
üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışma, Kayseri ili Develi ilçesinde yürütülmüş ve MM 106 anacı üzerine aşılı 6 yaşlı
Braeburn elma çeşidi kullanılmıştır. Bu çeşidin, meyvesi orta büyüklükte ve küresel koniktir.
Meyve kabuğu rengi, yeşil zemin üzerine kırmızı-mat kırmızı ve çizgilidir. Meyve eti krem
renkte, sulu ve serttir. Tam çiçeklenme ile hasat arasındaki süre 160-170 gündür. Karaleke,
külleme ve ateş yanıklığı hastalıklarına hassastır.
Kaolin uygulamaları ve dozları aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde yapılmıştır. Uygulamalar
sırt pülverizatörü yardımıyla, ağacın tamamını kapsayacak şekilde tatbik edilmiştir. Her
uygulamada 3 tekerrür ve her tekerrürde tek ağaç yer almıştır.
Meyveler, çeşidin hasat dönemi olan Ekim ayı ortasında hasat edilmiş ve her ağaçtan alınan
20 adet meyvede aşağıdaki özellikler incelenmiştir.
- Meyve ağırlığı (g)
- Meyve boyu (mm)
- Meyve eni (mm)
- Meyve et sertliği (kg/cm2)
- SÇKM miktarı (%)
Elde edilen veriler JMP 5.0 istatistik programında analiz edilmiş ve incelenen özellikler
bakımından uygulamalar arasındaki farklılıklar ortaya konulmuştur.
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan kaolin dozları ve uygulama dönemleri

Uygulamalar

Uygulama
Sayısı

Uygulama Tarihleri

Kontrol

Yok

Yok

%5

1

28.06.2013

% 5 + 2.5

2

% 5 + 2.5 + 2.5

3

28.06.2013
28.07.2013
28.06.2013
28.07.2013
28.08.2013

BULGULAR VE TARTIŞMA
Meyvelerde titre edilebilir asitlik için yapılan ölçüm değerlerine göre uygulamalar arasındaki
farklılıklar istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (Tablo 2). Bu ölçümlerde, titre edilebilir
asitlik en yüksek değerin % 10.4 ile % 5+2.5 kaolin kil uygulamasında olduğu, % 5+2.5 her
ay kaolin kil uygulamasının % 9.5 ile % 5+2.5 kaolin kil uygulamasına göre daha düşük
değerde bulunduğu belirlenmiş. Bununla birlikte; % 5 kaolin kil uygulaması ve kontrol
gurubunda sırasıyla % 8.3 ve % 7.9 ile aynı istatistiksel gruba girerek en düşük değeri
vermiştir.
Meyve sertliği için yapılan ölçüm değerlerine göre uygulamalar arasındaki farklılıklar
istatistiksel açıdan önemli etkilerinin olmadığı ve aynı istatistiksel gruba girdikleri
saptanmıştır (Tablo 2). Meyve sertliği ölçümlerinde, en yüksek değerin 5.1 ile % 5+2.5 kaolin
kil uygulamasında olduğu bunu takiben 4.8 değerle % 5+2.5 her ay kaolin kil uygulaması, 4.7
ile kontrol grubu ve en düşük değerin 4.1 ile % 5 kaolin kil uygulamasında olduğu
görülmüştür. ‘Fuji’ elma çeşidinde yapılan çalışmada da uygulama ile kontrol arasında meyve
sertliği bakımından farklılık tespit edilmemiştir (Schupp ve ark. 2002).
Tohum sayısı açısından uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel açıdan önemli
etkilerinin olmadığı ve aynı istatistiksel gruba girdikleri saptanmıştır (Tablo 2). Meyve tohum
sayısında, en yüksek değerin 6.6 ile % 5 kaolin kil uygulamasında olduğu bunu takiben 6.4
değerle % 5+2.5 her ay kaolin kil uygulaması, 5.4 ile % 5+2.5 kaolin kil uygulaması ve en
düşük değerin 6.2 ile kontrol grubunda olduğu görülmüştür.
Meyvelerde kuru madde miktarına göre uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel açıdan
önemli etkilerinin olmadığı tespit edilmiştir. Meyvelerde kuru madde miktarı, en yüksek
değerin % 11.5 ile kontrol grubu olduğu bunu takiben 11.3 değerle % 5+25 kaolin kil
uygulaması, 11.0 ile % 5 kaolin kil uygulaması ve en düşük değerin % 10.6 ile % 5+25 her ay
kaolin kil uygulaması olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde, Schupp ve ark (2002), ‘Fuji’ elma
çeşidinde kaolin uygulamasının SÇKM üzerine etkilerini önemli bulmamışlardır.
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Tablo 2. Kaolin uygulaması yapılan Braeburn elma çeşidinde elde edilen meyve özellikleri

Uygulama

Asitlik
(%)

Meyve Tohum
sertliği sayısı

SÇKM Meyve
(%)
ağırlığı
(g)

Meyve
boyu
(mm)

Meyve
eni (mm)

Kontrol

7.9b

4.7a

6.2a

11.5a

142.8b

60.0a

66.7a

%5

8.3b

4.1a

6.6a

11.0a

140.1b-c

60.6a

66.4a

% 5 + 2,5

10.4a

5.1a

5.4a

11.3a

162.1a

65.6a

69.5a

% 5 +2,5
+2,5

9.5a-b

4.8a

6.4a

10.6a

162.5a

63.4a

69.5a

Meyvelerde meyve ağırlığı için yapılan ölçüm değerlerine göre uygulamalar arasındaki
farklılıklar istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (Tablo 2). Bu ölçümlerde, en yüksek
değerin 16.2 g ile % 5+2.5 kaolin kil uygulamasında olduğu, % 5+2.5 her ay kaolin kil
uygulamasının 16.2 g ile % 5+2.5 kaolin kil uygulamasına göre daha düşük değerde
bulunduğu belirlenmiş. Bunları takiben 14.2 g’lık değerle kontrol grubu ve en düşük 14.0 g
değer ile % 5 kaolin kil uygulaması olduğu gözlenmiştir. Kaolin uygulamaları ile ilgili meyve
ağırlığı konusunda önceki çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Schupp ve ark (2002),
‘Fuji’ ve ‘Honeycrisp’ elma çeşitlerinde Mayıs ve Haziran uygulamalarının meyve ağırlığını
etkilemediğini, ancak daha sonraki uygulamaların meyve ağırlığını azalttığını saptamışlardır.
‘Empire’ elma çeşidinde yapılan çalışmada, meyve ağırlığının, stres faktörlerinin
azaltılmasından dolayı arttığı belirlenmiştir (Glenn ve ark, 2003). Yazıcı ve ark. (2016),
kivide iki yıl yaptıkları çalışmada, meyve iriliğini bir yıl kontrol, diğer yıl kaolin uygulanan
bitkilerde en fazla bulmuşlar ancak istatistiki olarak fark tespit edememişlerdir.
Meyve genişliği ölçümlerinde % 5+2.5 her ay kaolin kil uygulaması 69.5 mm ile en yüksek
değerde olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık 69.5 mm değer ile % 5+2.5 kaolin kili
uygulaması, 66.7 mm değer ile kontrol grubu ve %5 kaolin kil uygulaması 66.4 mm’lik değer
ile en düşük meyve genişliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu ölçümler sonunda % 5+2.5 her
ay kaolin kil uygulanan meyveler diğer gruplara göre yüksek bulunmuş ancak meyve
genişliklerinde bu farklılıkların istatistiksel anlamda önemli olmadığı ve aynı grupta olduğu
saptanmıştır.
Meyve uzunluğu ölçümlerinde % 5+2.5 kaolin kil uygulaması 65.6 mm ile en yüksek değerde
olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık 63.4 mm değer ile % 5+2.5 her ay kaolin kili uygulaması,
60.6 mm değer ile % 5 kaolin kil uygulaması ve kontrol grubu 60.0 mm değer ile en düşük
meyve uzunluğuna sahip olduğu belirlenmiştir. Bu ölçümler sonunda % 5+2.5 kaolin kil
uygulanan meyveler diğer gruplara göre yüksek bulunmuş ancak meyve uzunluğu bu
farklılıkların istatistiksel anlamda önemli olmadığı ve aynı grupta olduğu saptanmıştır (Tablo
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2). Kaolin uygulaması yapılan zeytin meyvelerinde, uygulamaların meyve indeksi (boy/en)
üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (Şirin, 2013). Kivi meyvesinde
yapılan benzer çalışmada, meyve uzunluğu ve genişliğine kaolin uygulamasının etkisi,
çalışmamızda olduğu gibi önemsiz bulunmuştur (Yazıcı ve ark. 2016).
Bu araştırmada elde edilen tüm bulgular dikkate alındığında elma ağaçlarında kaolin kil
uygulamasının genel olarak meyve gelişimini, olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu
araştırmanın birkaç yıl daha yapılması sonuçlar hakkında daha kesin bilgiler verecektir.
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ÖZET
Turunçgil meyveleri dünyada en çok üretilen meyve grubudur. Türkiye, turunçgiller için önde
gelen üretici ve ihracatçı ülkelerinden biridir. Limon (Citrus limon), portakal (Citrus sinensis
L. Osbeck) ve mandarinden (Citrus reticulata Blanco) sonra üçüncü en önemli turunçgil
türüdür. Toplam, Türkiye turunçgil üretimi yaklaşık 4,3 milyon ton olup bunun % 20'si
limondur. Döllenme ve meyve tutumunda görülen bazı problemler (özellikle kendine
uyuşmazlık), nedeniyle polen kalitesi ve meyve tutumu üzerine araştırmalar gerekli önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada, "Kutdiken", "Interdonato" ve "Meyer" limon çeşidinin bazı
polen kalite parametreleri araştırılmıştır. Polen canlılığı % 1 2, 3, 5 trifenil tetrazolyum klorür
(TTC) testi kullanılarak belirlenmiştir. Polen çimlenme düzeyi % 1 agar ve% 15 sükroz
kullanılarak petride agar yöntemine göre araştırılmıştır. En yüksek polen canlılık seviyesi %
56,5 ile “Meyer” çeşidinde elde edilmiştir. En düşük canlılık seviyesi ise % 41.3 ile
“Interdonato” çeşidinde saptanmıştır. Öte yandan, “Kutdiken”, % 27,4 ile polen çimlenmesi
en yüksek çeşit olmuştur. Ayrıca, “Interdonato” en düşük polen çimlenme değerine sahip
bulunmuştur (% 23.7). Sonuçlara göre, özellikle polen canlılığı için incelenen limon çeşitleri
arasında göreceli farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Limon, polen çimlenmesi, polen canlılığı
ABSTRACT
Citrus fruit species are the most produced fruit crops in the world. Turkey is the one of the
prominent producer and exporter country for citrus. Lemon (Citrus limon) is the third most
important species of citrus after orange (Citrus sinensis L. Osbeck) and mandarin (Citrus
reticulata Blanco). Total Turkish citrus production is about 4.3 million tones and 20% of this
is of lemon. Because of several problems (especially self-incompatibility), appear for
fertilization and fruit set, researches on pollen quality and fruit set may be essential. In the
present study some pollen quality parameters of three lemon cultivars that, ‘Kutdiken’,
‘Interdonato’ and ‘Meyer’ were investigated. Pollen viability assessment was carried out
using 1% 2, 3, 5 triphenyl tetrazolium chloride (TTC) test. Pollen germination capability was
investigated agar in petri method by using 1% agar and 15% sucrose. ong the lemons, the
highest pollen viability level obtained from ‘Meyer’ with 56.5 %. The lowest viability level
was assayed for ‘Interdonato’ with 41.3%. On the other hand, ‘Kutdiken’ was the best
cultivar for pollen germination, with 27.4%. Besides, ‘Interdonato’ had the lowest value of
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pollen germination (23.7%). According to results there was relatively variation among lemon
cultivars studied for especially pollen viability.
Keywords: Lemon, pollen germination, pollen viability
GİRİŞ
Turunçgillerin anavatan bölgesi Güneydoğu Asya olup günümüzde dünyada geniş bir
coğrafyaya dağılım göstermiştir. Bu anlamda turunçgiller içerisinde hızlı bir çeşit dinamiğinin
var olması, farklı ıslah yöntemleriyle değişik iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayabilen
anaç ve çeşitlerin elde edilmesi önemli bir etken olmuştur. Çeşit zenginliği ve bu çeşitlerin
hasat döneminin genişliği, turunçgil meyvelerinin önemini arttırmaktadır. Aynı zamanda
insan sağlığı ve beslenmesindeki önemi de bu meyve grubuna olan talebin artmasına neden
olmaktadır (Tuzcu, 2001).
Günümüzde turunçgiller yaklaşık 146 milyon üretim ile dünyada en fazla üretilen meyve
grubu durumundadır. Üretimde öne çıkan ülkeler sırasıyla Çin, Brezilya, Hindistan Meksika,
ABD ve İspanya’dır. Türkiye ise yaklaşık 4.3 milyon ton üretim ile Akdeniz ülkeleri
içerisinde önemli bir üretici konumundadır. Limon, Türkiye turunçgil üretim ve ticaretinde
önemli bir yere sahip olup yaklaşık üretim 870 bin tondur ve bu miktarın yarısı ihraç
edilmektedir (FAO, 2016).
Meyve ağaçlarından yeterli düzeyde verim alabilmek için meyve tutumu en önemli faktör
durumundadır. Bu durum üretimin en önemli aşamalarından biri olan iyi bir tozlanmanın
olmasına bağlıdır (Martinez-Gomez et al., 2002). Tozlanma sürecinde, yeterli polen dişicik
tepesine ulaşması ve ardından döllenmenin olması gerekmektedir.
Partenokarpik meyve tutumu hariç genel olarak meyve oluşumu için tozlanma ve döllenme
gereklidir. Döllenme için sağlıklı polen üretimi, polen canlılığı ve çimlenme yeteneğinin
yeterli olması büyük öneme sahiptir. Fonksiyonel olmayan veya zayıf polen üretimi,
döllenmeyi olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Polen çimlenme kapasitesinin, çeşit veya
türlerin yetiştiği çevre koşulları veya beslenme durumuna göre değişebileceği belirtilmektedir
(Ercisli, 2007; Pal ve ark., 2015).
Turunçgillerin bazı çeşitlerinde görülen kendine uyuşmazlık sonucu yaşanan verimsizlik
önemli bir sorundur. Kendine uyuşmaz çeşitlerde döllenme yetersizliği, dişi organlardaki
engelleyici maddeler veya çiçek tozu çim borusunun büyümesindeki yetersizliklerden
kaynaklandığı bildirilmektedir (Carlos ve Krezdorn, 1969; De Lang ve ark., 1974; GarciaPapi ve Garcia- Martinez, 1984, Seday 2010). Uygun tozlayıcıların kullanımı ile bu problemin
önüne geçilebilmektedir. Devamlı ve istenen kalitede ürün alabilmek için, tozlayıcı olarak
kullanılan çeşidin bol çiçek tozu üretmesi, bunun yanında tozlayıcının ticari bir çeşit olması
ve periyodisite göstermemesi gerekmektedir (Futch ve Jackson, 2003; Seday 2010).
Bu çalışmada, önemli bazı limon çeşitlerinde çiçek tozu canlılık ve çimlenme düzeylerin
saptanması amaçlanmıştır. Bu sayede verimliliği artıracak uygun tozlayıcı çeşitlerin
belirlenmesine katkı sunulması hedeflenmektedir.
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MATERYAL VE METOT
Çalışmada materyal olarak ‘Interdonato’, ‘Kütdiken’ ve ‘Meyer’ limon çeşitleri kullanılmıştır.
Bu çeşitler ülkemizde en fazla üretimi yapılan çeşitlerdendir. ‘Meyer’ ve ‘Interdonato’
erkenci limonlar olup, çoğunluka taze olarak tüketilmekte, ‘Kütdiken’ ise orta mevsim çeşidi
olup, uzun süre muhafaza edilebilmektedir.
Limon çeşitlerinde çiçeklerin açılmasından hemen önce balon aşamasında çiçek örnekleri
toplanarak laboratuvara getirilmiştir. Her çeşit için 50’şer adet çiçek toplanmıştır. Toplanan
çiçeklerin önce taç yaprakları sonra çanak yaprakları çiçekten bir pens yardımıyla
koparılmıştır. Daha sonra erkek organlar makas yardımıyla beyaz bir kâğıdın üzerine
kesilmiştir. Bu adımlar bütün çiçekler için uygulanmıştır. Toplanan erkek organlar petri
kabına konulmuş ve buzdolabında +4oC’de kullanılıncaya kadar muhafaza edilmiştir.
Anterlerin patlaması için ölçümden bir gün önce petri kapları dışarıya çıkarılmış ve oda
sıcaklığında (25oC’de) bekletilmiştir. Ertesi gün anterler patlamış ve polenler elde edilmiştir.
Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Düzeylerinin Belirlenmesi
Limon çeşitlerinde çiçek tozlarının canlılık düzeyleri Seday (2010), tarafından belirtilen ve
aşağıda açıklanan, Triphenyl tetrazolium chlorid (TTC) testi ile belirlenmiştir. TTC testinde
önce 0.1 g TTC 1 ml saf su içinde çözündürülmüş, daha sonra 6 g sakkarroz 9 ml saf suda
eritilmiş ve karışımlar birbiri üzerine eklenmiştir.
Bir gece önceden çıkarılan polenler
canlılığını kaybetmeden kullanılmıştır. Bir lamın üzerine iki damla TTC damlatılmış, sonra
her bir damla üzerine bir fırça yardımıyla çiçek tozu serpilmiş ve damlaların üzerleri ayrı ayrı
lamel ile kapatılmıştır. 20-21 oC’ de doğrudan gün ışığı almayan, ancak ışıklı bir ortamda
ortalama 3-4 saat bekletildikten sonra ışık mikroskobunda sayım işlemi yapılmıştır.
Mikroskop altında koyu kırmızı görünen çiçek tozları “canlı”, açık kırmızı görünenler “yarı
canlı” ve sarı-krem renginde olanlar ise “cansız” olarak belirlenmiştir. Daha sonra yarı canlı
olarak belirlenen değerin yarısı canlı, yarısı da cansız olarak değerlendirilerek canlı ve cansız
sayılarına eklenmiştir. Her çeşit için 3 lam ve her lamda tesadüfen seçilen 5 ayrı bölgede
sayım yapılmıştır.
Çiçek tozlarının çimlenme düzeyleri Stanley ve Liskens (1985) tarafından belirtilen ve Seday
(2010), tarafından açıklanan “petride agar” yöntemiyle belirlenmiştir. Çimlendirme ortamı
olarak % 1 agar ve % 15 sakkaroz içeren ortam petrilere hazırlanmıştır. Çiçeek tozları fırça
yardımıyla ortam üzerine ekilmiştir. Petrilerin kapak içleri ıslak filtre kağıdı ile kaplanarak
kapatılmıştır. Oda sıcaklığında petriler 6 saat bekledikten sonra gerekli değerlendirmeler
yapılmıştır. Her çeşit için 3 adet petri kullanılmış ve her petride 5 bölgede sayımlar
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonucu elde edilen veriler JMP 5.0 istatistik programında analiz edilmiş ve incelenen
parametreler bakımından limon çeşitleri arasındaki farklılıklar ortaya konulmuştur.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Limon çeşitleri arasında polen canlılık düzeyleri bakımından önemli farklılıklar saptanmıştır.
Çiçek tozu canlılık oranı en yüksek % 56.50 ile ‘Meyer’ çeşidinde belirlenmiştir. ‘Kütdiken’
çeşidi ‘Meyer’ ile aynı grupta yer almış ve % 55.10 düzeyinde canlılık göstermiştir. En düşük
çiçek tozu canlılığı ise ‘Interdonato’ çeşidinde (% 41.30) elde edilmiştir (Şekil 1).
Turunçgillerde çiçek tozu canlılığı ile ilgili çalışmalarda çeşitlere bağlı olarak değişik
sonuçlar elde edilmiştir. Burger (1985), yaptığı çalışmada çiçek tozu çimlenme oranlarının
Star Ruby altıntopunda %0,5 ‘in altında bulunduğunu, Valencia, Mars ve Ruby Red
çeşitlerinde ise %6-26 arasında değiştiğini belirtmiştir. Yamamoto ve ark., (1985), 22 farklı
turunçgil çeşit ve türünde yaptıkları çalışmada çiçek tozu canlılık oranlarının % 26.8 (Tankan
cv.132) ile % 95.4 (Hyuganatsu) arasında değiştiğini bildirmiştir. Albrigo ve Achor (2001),
farklı turunçgil çeşitlerine ait çiçek tozu canlılık ve çiçek tozu çimlenmesi ile ilgili yaptıkları
çalışmada, en yüksek çiçek tozu canlılık Oranları ilk yıl % 94.2 ile Sunburst çeşidinde
bulunmuş, onu ‘Robinson’ (% 93.8),’ Fallglo’ (% 92.8), ‘Hamlin’ ve ‘Minneola’ (%88.0)
‘Ambersweet’ (% 81.8) takip etmiştir. Öte yandan, Seday (2010), ‘Kütdiken’ limonunda çiçek
tozu canlılığını, çalışmamızdaki sonuçla uyumlu olarak % 58 olarak belirlemiştir.

Şekil 1. Limon çeşitlerinde elde edilen çiçek tozu canlılık oranları
Çeşitlerin çiçek tozu çimlenme oranları arasındaki farklılıklar önemli bulunmamıştır. Çiçek
tozu canlılık oranları % 23.7 ile % 27.4 arasında değişmiştir (Şekil 2). Çiçek tozu canlılığında
olduğu gibi ‘Kütdiken’ ve ‘Meyer’ çeşitleri çimlenme bakımından da ön plana çıkmıştır. Bu
konuda turunçgillerde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar çeşitlilik göstermektedir.
Demirkeser ve ark., (2001), en yüksek çimlenme değerini ‘Lee’ mandarin çeşidinden (%
62.61) elde etmişler, ‘Klemantin’ mandarin çeşidinin ise % 61.48 ile ikinci sırada yer aldığını
belirtmişlerdir. Eken (2006), en yüksek çiçek tozu çimlenme oranlarını, iki yıl sonuçlarına
göre ‘Fairchild’ mandarin çeşidinde (% 59.81 ve % 70.26) % 1 agar + % 20 sakkaroz
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ortamında elde etmiştir. Seday (2010), farklı turunçgil çeşitleri ile % 1 agar ve % 15
sakkaraoz ortamında yaptığı çalışmada, en yüksek çiçek tozu çimlenme değerini % 69 ile
‘Klemantin D-22’ mandarininde bulmuştur. Araştırıcı, en düşük oranı ise ‘Kütdiken’
limonunda (% 8.75) tespit etmiştir.
Farklı araştırıcılarca, farklı ekolojik koşullarda yetişen tür ve çeşitlerle yapılan çiçek tozu
kalitesi ile ilgili çalışmalarda değişik sonuçlar ortay çıkmaktadır. Bu durum, tür ve çeşit
farklılığı yanında, çevre koşullarının da değişik olması ile açıklanabilir. Nitekim, bünyesel ve
çevresel pek çok faktörün etkisinde olan polen kalitesi ve kantitesi ile ilgili çalışmalarda
sonuçların tek bir faktöre indirgenmesinin yeterli olamayacağı bildirilmektedir (Dorukoğlu ve
Aslantaş, 2013). Çiçek tozu canlılık ve çimlendirme testlerinin, tozlayıcı belirleme ve
melezleme çalışmalarından önce yapılması önem arzetmektedir. Bu nedenle çeşitlerin
herhangi bir amaçla melezleme çalışmalarında kullanılmaları durumunda, bu özelliklerinin ve
uyuşma durumlarının önceden belirlenmesi, çalışmaların sağlıklı olarak yürütülmesine
yardımcı olacaktır.

Şekil 2. Limon çeşitlerinde elde edilen çiçek tozu çimlenme oranları
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ENERJİ YÖNETİM OPTİMİZASYONU
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ÖZET
Bu çalışmada süperkapasitör ve lityum iyon bataryaların bir arada kullanıldığı elektrikli
araçlarda optimum, enerji yönetim ve güç dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Elektrikli araçlar için kural tabanlı optimizasyon ile yeni bir enerji yönetim sistemi (EYS)
önerilmiştir. Önerilen optimizasyonda süperkapasitör ve bataryaların çalışma bölgelerini ile
çalışma durumlarını belirleyen kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar hızlanma, sabit hız ve
frenleme durumlarına göre optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Enerji yönetim sistemi ve araç
parametrelerinin performanslarının test edilebileceği Matlab/SIMULINK tabanlı yeni bir
model ile benzetim (simülasyon) mimarisi geliştirilmiş ve bu mimari üzerinde tam elektrikli
araç modeli oluşturulmuştur. Elektrikli araç benzetim mimarisinde lityum iyon batarya,
süperkapasitör, elektrik motoru, DC/DC konvertör, araç dinamiği ve güç aktarma organlarının
simülasyon alt sistem modellemeleri matematiksel olarak oluşturulmuştur. Benzetim
ortamında ana mimari ve alt sistem modellemeleri birbirlerine ardışık (kaskat) bağlanmıştır.
Ayrıca geliştirilen araç model ve mimarisinde enerji depolama sistemindeki, süperkapasitör
ve lityum iyon batarya tüm bir enerji depolama kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Enerji
depolama sistemleri arasındaki güç paylaşımı şarj yönetimi modeli ile gerçekleştirilmiştir.
Önerilen EYS’de performans kriteri maksimum yapılırken, depolama sistemleri aşırı
şarj/deşarj akımlarına karşı korunmuştur. Simülasyon ortamında Amerikan Kentsel
Dinamometre Sürüş Standardı (UDDS) ve Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü (NEDC) sürüş
çevrimleri kullanarak, enerji yönetim sisteminin bataryalar ve elektrik motoru (EM)
performanslarına göre her iki çevrim kıyaslanmıştır. Önerilen EYS performansı batarya giriş
gücü, batarya kayıpları, elektrik motoru giriş gücü elektrik motoru çıkış torku, elektrik
motoru kayıpları, tüketilen enerji ve rejeneratif geri kazanım enerji değerleri referans
alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde NEDC sürüş çevrimi, UDDS sürüş
çevrimine göre yüksek verimliğin yanında batarya deşarj değerlerinin daha düzgün olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Elektrikli araç, lityum iyon batarya, süperkapasitör, optimizasyon, enerji
yönetim sistemi, modelleme.
ABSTRACT
In this study, it is aimed to develop optimum energy management and power distribution
systems in electric vehicles where supercapacitors and lithium ion batteries are used together.
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A new energy management system (EMS) has been proposed with rule-based optimization for
electric vehicles. In the proposed optimization, the rules that determine the working areas of
the supercapacitors and batteries and their working conditions have been established. These
rules have been optimized according to acceleration, constant speed and braking conditions.
Simulation architecture has been developed with a new model based on Matlab / SIMULINK
where the performance of energy management system and vehicle parameters can be tested
and a full electric vehicle model has been created on this architecture. The simulation subsystem modeling of lithium-ion battery, supercapacitor, electric motor, DC / DC converter,
vehicle dynamics and powertrain in the electric vehicle simulation architecture has been
mathematically formed. In the simulation environment, the main architecture and sub-system
models are connected to each other consecutively (cascade). In addition, in the developed
vehicle model and architecture, the supercapacitor and the lithium ion battery in the energy
storage system have been evaluated as an entire energy storage source. Power sharing
between the energy storage systems was carried out by the charge management model. In the
recommended EMS, storage systems are protected against over charge / discharge currents
while the performance criterion is maximum. In the simulation environment, the American
Urban Dynamometer Driving Standard (UDDS) and the New European Driving Cycle
(NEDC) driving cycles were compared to the two cycles according to the energy management
system's batteries and electric motor (EM) performances. With the proposed EMS
performance, battery input power, battery losses, electric motor input power, electric motor
output torque, electric motor losses, consumed energy and regenerative recovery energy
values are taken as reference. As a result of the findings obtained from the study, The NEDC
driving cycle has been concluded that the battery charge status values are discharged more
smoothly in addition to high efficiency compared to the UDDS driving cycle.
Keywords: Electric vehicle, lithium ion battery, supercapacitor, optimization, energy
management system, modeling.
1.GİRİŞ
Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak trafiğe çıkan araç sayısı da artış göstermektedir.
Araçlarda, fosil yakıtların kullanımı sonucu çevreye salınan sera gazlarının miktarını da
arttırmıştır [1].Atmosfere salınan zehirli gazların tümü içinde karbon monoksitin (CO)
%65’ni, azot oksitin(NOx) %55’ni ve hidrokarbonun(CxHy) %45’ni araçlarda kullanılan fosil
yakıtlardaki egzoz emisyonları oluşturmaktadır. Egzoz emisyonlarını azaltmak amacıyla, son
yıllarda elektrikli araçlara doğru bir yönelme olmuştur[2]. Elektrikli araçlar yaklaşık 1800’lü
yılların başından itibaren başlamış olup otomobilin icadından beri mevcuttur. Akü ile
beslenen ilk elektrikli araç Tomas Davenport tarafından yapılmıştır. 1900’lerin başlarında
içten yanmalı motorlar(İYM), ağırlık/güç oranının elektrikli araçlara düşük oluşu ve
petroldeki enerji yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle daha çok önem kazanmıştır. 1970’li
yıllara kadar İYM’lere göre birçok üstünlüğü bulunmasına rağmen elektrik tahrik prensipli
araçlarda bataryaların enerji yoğunluğunun az olması bu alanda daha az ilgi görmüştür [3].
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1970’li yıllarda patlak veren büyük petrol krizi, petrol fiyatlarının aşırı artmasına paralel
olmakla birlikte, petrol bağımlılığın artmasıyla yakıt tasarruf politikalarının izlenmesi
popülerliği olmayan elektrikli araçlar (EA) yeniden gündeme gelmiştir [4]. Elektrikli araç
teknolojilerinde asıl amaç petrol ürünlerinden kaynaklanan egzoz emisyonlarını sıfırlamaktır.
Bundan dolayı elektrikli araçlarda enerji depolama sistemleri(EDS) kullanılır. Enerji
depolama sistemlerinde kullanacak teknolojinin seçimi çevrim ömrü, verimlilik, güç
yoğunluğu ve enerji yoğunluğu kriterlerine bağlı olarak seçilir [5]. EDS’lerde yüksek verim
ve daha uzun menzil hedeflendiğinden dolayı birden fazla depolama elamanı kullanılır [6].
Bir arada kullanılan birden fazla EDS’lerde en büyük problem optimizasyon sorunudur [7].
Bataryalar, elektrik motorunu ve rejeneratif geri frenleme enerjisinden gerekli verimi ve daha
iyi performansı alabilmek için enerji optimizasyonu gerekmektedir [8].
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, elektrikli araçtaki EYS’nin optimizasyon
problemlerine karşı [9]’de optimizasyon tabanlı optimal öngörü kontrolü (optimal predictive
control) stratejisi uygulanarak düşük seviyeli ve yüksek denetleyici algoritmaları önerilmiştir.
Böylece sürüş çevrimlerine göre optimizasyon stratejisinin avantajları ve dezavantajları
incelenmiştir. [10]’daki çalışmada farklı özelliklere sahip iki kaynak arasında(süperkapasitör
ve batarya) enerji ve güç paylaşımı için çok seviyeli bir enerji yönetim sistemi ile bütünleşik
bir kural tabanlı meta-sezgisel optimizasyon stratejisi kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca
önceden bilinen sürüş çevrimleri yerine bağımsız bir şekilde çevrimiçi(on-line) olarak
değerlendirilmiştir.[11]’da iki enerji depolama cihazını(kurşun-asit akü ve süperkapasitör),
bulanık mantık (fuzzy logic) optimizasyonuna dayanan bir enerji yönetim stratejisi
sunmaktadır. Kontrol stratejisi, bireysel güç kaynağının yüksek verimli çalışma bölgesini elde
etmek ve genel sistemin performansının veriminden ödün vermeden, pik(peak) ve ortalama
güç talebinde mevcut voltajı düzenlemek için tasarlanmıştır. Diğer bir çalışma olan [12]’de
ise hafif elektrikli araçlarda kural tabanlı geri bildirim kontrol algoritması stratejisi ile enerji
yönetim sistemi önerilmiştir. Önerilen EYS hafif elektrikli araçlardaki birden fazla enerji
kaynağı olması durumunda maksimum verim elde etmek için sürüş çevrimleri kullanarak araç
hızı ve yük gücü bakımından karşılaştırılmıştır.[13]’deki çalışmada hibrit elektrikli bir araçta
eşdeğer tüketim minimizasyonu stratejisi (ECMS), model öngörücü kontrol (MPC) ve
dinamik programlama (DP) yaklaşımı optimizasyon yöntemleri ile karşılaştırılmıştır.
Simülasyon sonuçları, önerilen yöntemin, farklı şarj durumu (SOC) aralıkları ve sürüş çevrimi
koşulları için alternatif metotlara kıyasla daha düşük bir hesaplama yükü ile rekabetçi bir
performans sağladığını belirlenmiştir.
Bu çalışmada süperkapasitör ve lityum iyon bataryalar kural tabanlı optimizasyon stratejisine
dayanan yeni bir EYS önerilmiştir. Kontrol stratejisi, bataryalar ve elektrik motorundan
maksimum verim elde etmek ve bataryaların deşarj akımlarındaki ani düşüşleri dengelemek
için tasarlanmıştır.
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2. MATERYAL VE METOT
Bu bölümde enerji depolama sistemleri, elektrik motor modeli, DC/DC konvertör, araç
dinamiği ve aktarma organları alt sistemleri analitik olarak modellenmiştir.
2.1 Enerji depolama sistemleri
Bu çalışmada, enerji depolama kaynaklarının seçimi Tablo1’e göre yapılmıştır. Yüksek enerji
yoğunluğuna sahip lityum iyon batarya ile çevrim ömrü ve sahip yüksek güç yoğunluğuna
sahip süperkapasitör seçilmiştir. Elektrikli araç mimarisindeki talep edilen güç, önerilen EYS
algoritması ile enerji depolama kaynakları arasında dağıtılır.
Tablo 1 Elektrikli araçlarda kullanılan enerji depolama teknolojileri [5]
Güç
Verimlilik
yoğunluğu
(%)
(W/kg)
Kurşun-asid
500-800 50-92
150-400
Lityum iyon
400-1200 80-90
300-1500
NiMH
500-1000 66
250-1000
Süperkapasitör 1 000 000 90
1000-9000
Batarya
teknolojisi

Enerji
Yoğunluğu
(Wh/kg)
30-40
150-250
30-80
0.5-30

Çevrim
Ömrü

Enerji depolama sistemlerini oluşturan lityum iyon batarya paketi modellemesi ve
süperkapasitör paketi modeli aşağıdaki bölümlerde modellenmiştir.
Süperkapasitör Modeli
Simülasyon mimarisinde kullanılacak matematik modellemesi Şekil 1’de gösterilen eşdeğer
devre modeli örnek alınarak çıkartılmıştır. Burada seri direnç olan R 𝑠 , şarj / deşarj direncidir.
Paralel direnç R 𝑝 , kendiliğinden oluşan deşarj kayıplarını temsil eder.
i
Rs

V

C

Rp

V2

Şekil 1 Süperkapasitörün eşdeğer devresi
𝑉(𝑡) =

𝑡
𝑉0 𝑒 −𝜏

(1)

𝑡

Q = Q0 − ∫ 𝑖 𝑑𝑡

(2)

0

Deşarj sırasında süperkapasitör için anlık gerilim V(t), C süperkapasitör sığası, V0 başlangıç
voltajı,V2 terminal voltajı, Q0 toplam şarj yükü ve Q deşarj sonrası kalan yüktür.
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Gerçek süperkapasitör paketi paralel ve seri olarak çoklu süperkapasitör hücreleri kullanılarak
modellenebilir.
𝑛1
𝑅𝑆𝐶_𝑏𝑎𝑛𝑘 =
𝑅
(3)
𝑛2 𝑠
𝑛2
𝑅𝑆𝐶_𝑏𝑎𝑛𝑘 =
𝐶
(4)
𝑛1
Burada n1, serideki kapasitörlerin sayısıdır; n2 paralel olarak kapasitörlerin kollarının
sayısıdır. Süperkapasitör bankasının toplam direnci ve kapasitansı aşağıdaki gibidir.
Süperkapasitöre [14]’teki çalışmada kullanılan Ragone testi uygulanır ise 𝑡𝑑 deşarj ve 𝑡𝑐 şarj
süreleri terminal çıkış gücü olan P2’ye bağlı olarak aşağıdaki gibi elde edilmiş olur.
𝐶[𝑃2 𝑅𝑠 (ln(𝑃2 𝑅𝑠 ) − (ln(𝑉20𝑐 2 )) + 𝑉20𝑐 2 − 𝑃2 𝑅𝑠 ]
𝑡𝑑 =
2𝑃2

(5)

𝐶[−𝑃2 𝑅𝑠 (ln(𝑃2 𝑅𝑠 ) − (ln(𝑉20𝑐 2 )) + 𝑉20𝑐 2 − 𝑃2 𝑅𝑠 ]
𝑡𝑐 =
2𝑃2
Süperkapasitör modelinin verimi ise aşağıdaki gibi elde edilmiş olur.
𝐸𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑗
𝑃2 𝑅𝑠 (ln(𝑃2 𝑅𝑠 ) − (ln(𝑉20𝑑 2 )) + 𝑉20𝑑 2 − 𝑃2 𝑅𝑠
𝑡𝑑 . 𝑃2
𝜂=
=
=
E𝑠𝑎𝑟𝑗
𝑡𝑐. 𝑃2
−𝑃2 𝑅𝑠 (ln(𝑃2 𝑅𝑠 ) − (ln(𝑉20𝑐 2 )) + 𝑉20𝑐 2 − 𝑃2 𝑅𝑠

(6)

(7)

Li-ion batarya modeli
Simülasyon mimarisinde kullanacak diğer bir EDS olan lityum bataryanın eşdeğer devre rint
modeli Şekil 2’de gösterilmiştir. Burada bataryanın açık devre voltajı ε, 𝑅1 ve 𝑅2 komponent
direç içeren bir iç direnç Rint'i ve şarj çift katlarının geçici yanıtını karakterize eden etkili
kapasitans C'dir.
R2
i

R1

C
ε

V

Şekil 2 Lityum iyon bataryanın eşdeğer devresi
Devre modeli [15]’teki çalışmadaki rint model uyanırsa;
ε[𝑖(𝑡), 𝑇(𝑡), 𝑡] = 𝑉[𝑖(𝑡), 𝑇(𝑡), 𝑡] − 𝑅𝑖𝑛𝑡 (𝑡)
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𝑛

𝑉[𝑖(𝑡), 𝑇(𝑡), 𝑡] = ∑ 𝐶𝑘 𝑆𝑂𝐷𝑘 [𝑖(𝑡), 𝑇(𝑡), 𝑡] + Δε(𝑇)

(9)

𝑘=0

𝑆𝑂𝐷[𝑖(𝑡), 𝑇(𝑡), 𝑡] =

1 𝑡
∫ 𝑎[𝑖(𝑡)] . 𝛽[𝑇(𝑡)]. 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝐶𝑟 0

(10)

Burada, SOD deşarj olma durumunu, Ck referans eğrisi için polinom ifadesinde k
derecesindeki terimini, Cr batarya kapasitesini ifade eder [16]. (8),(9) ve (10) devre modeli
değişkenleri ile modelleme yapılır ise şarj ve deşarj enerjiler aşağıdaki gibi elde edilmiş olur.
𝑡𝑑

ε𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑗 = ∫ 𝑃𝑠 𝑑𝑡 = 𝑡𝑑 (ε − 𝑅𝑖𝑛𝑡 . 𝑖). 𝑖

(11)

0

𝑡𝑑

ε𝑠𝑎𝑟𝑗 = ∫ 𝑃𝑐 𝑑𝑡 = 𝑡𝑑 (ε + 𝑅𝑖𝑛𝑡 . 𝑖). 𝑖

(12)

0

Yukarıdaki denklemlerde şarj enerjisi ε𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑗 ve yeniden aynı oranda şarj etmek için deşarj
enerjisi ε𝑠𝑎𝑟𝑗 aşağıdaki gibi ifade edilir. Böylece modellenecek lityum iyon bataryanın rint
modelinin verimliği deşarj enerjisinin, şarj enerjine oranıyla bulunur.
𝜂𝐵 =

ε𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑗 (𝑡) ε(t) − 𝑅𝑖𝑛𝑡 (𝑡). 𝑖(𝑡)
=
ε𝑠𝑎𝑟𝑗 (𝑡)
ε(t) + 𝑅𝑖𝑛𝑡 (𝑡). 𝑖(𝑡)

(13)

2.2 Elektrik motoru modeli
Elektrikli araç mimaride kullanacak kalıcı mıknatıslı senkron motorun (PMSM) modelleme
eşdeğer devresi Şekil 3’te gösterilmiştir. Matematiksel modellemede [16]’da kullanılan
eşdeğer devre modelinden yararlanılmıştır.
Ls

Rs

id

Ls

Rs

iq

-

Ud

+

Uq

wridLs

wriqLs

+

(a)

-

(b)

Şekil 3 PMSM’nin a) d-ekseni ve b) q-ekseni eşdeğer devreleri
Eksenlerdeki d ve q eksenlerindeki terminal gerilimleri aşağıdaki gibidir.
𝑑Ψ𝑑
𝑈𝑑 =
− Ψ𝑑 𝑤𝑠 + 𝑅𝑠 𝑖𝑑
𝑑𝑡
𝑑Ψ𝑞
𝑈𝑞 =
− Ψ𝑑 𝑤𝑠 + 𝑅𝑠 𝑖𝑞
𝑑𝑡
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Burada Ls stator endüktansını, Ψr kalıcı mıknatıs akısını gösterir kalıcı manyetik alanın varlığı
ile Ψd = Lsis+Ψd ve Ψq = Lsiq denklemleri stator akımı id sıfıra ulaşmak için kontrol edilirse
rotor milinde üretilen elektromanyetik tork [18]’deki gibi elde edilir;
𝑇2 =

3𝑝
3𝑝
(𝑖𝑞 Ψ𝑑 − 𝑖𝑑 Ψ𝑞 ) =
(𝑖 Ψ )
2
2 𝑞 𝑟

(16)

Newton’un ikinci yasasına dayanan mekanik denklem yazılırsa;
𝐽𝐸𝑀 𝑑w𝑟
= 𝑇𝐸𝑀 − 𝑇𝑦ü𝑘
𝑃𝐸𝑀 𝑑𝑡

(17)

Burada 𝑇𝑦ü𝑘 elektrik motorunun yük üzerindeki torku

, 𝐽𝐸𝑀 motorun atalet momentini,

P𝐸𝑀_𝑔𝑖𝑟𝑖ş giriş gücü ve P𝐸𝑀_𝑔𝑖𝑟𝑖ş çıkış gücüdür. (14),(15),(16) ve (17) nolu denklemlerden elde
edilen mekanik yükün torku ve verim aşağıdaki gibi yazılır.
3𝑝 R 𝑠 U𝑞 − 𝑤𝑟 (R 𝑠 Ψ𝑟 + L𝑠 U𝑑)
Ψ
2 𝑟
𝑅𝑠 2 + 𝑤𝑟 2 𝐿𝑠 2
P𝐸𝑀_ç𝚤𝑘𝚤ş
1
𝜂=
=
P𝐸𝑀_𝑔𝑖𝑟𝑖ş
2
R 𝑠 𝜏2 𝐿𝑠 2 w𝑟 𝜏2
1+
(
+ R
)
3𝑝Ψ𝑟 2 w𝑟
𝑠

𝑇2 =

(18)
(19)

Anahtarlama(genlik)

2.3 DC/DC konvertör
Genel olarak modellemelerde DC/DC konvertörler 3 uçlu olarak tanımlanmıştır. Td anahtarın
kapalı olduğu zaman aralığını, Td* ise anahtarın açık durumda ki olduğu zaman aralığı Şekil
4’te gösterilmektedir.

Td
Td’=1-Td

T(zaman)

Şekil 4 Td ve Td* anahtarlama aralığı
Td ve Td* aralığındaki durum denklemleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
Td aralığı için;
𝑥̇ = 𝐴1 𝑥 + 𝑏1 𝑉𝑔
y1 = 𝑐1𝑇 𝑥
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Burada “x" zamana bağlı durum değişkenleri, “y" zamana bağlı devrenin çıkışını, A1 ve A2
sistemin matrislerini, Vg giriş voltajını, b1 ve b2 sitemin giriş matrislerini, c1 ve c2 ise çıkış
matrislerini ifade eder. Durum değişkenlerinden herhangi biri ile uyuşmadığı durumları
hesaba katmak için gerekli olduğundan, durum değişkenlerinin belirli bir doğrusal birleşimi
elde etmek için ortalama yöntemi uygulanır. (20) ve (21)’deki denklemler hem dinamik hem
de statik durumları d ve d* doluluk oranı ortalamalarıyla çarpılır ve toplanır. Uygulanacak
ortalama yöntemin geçerli olabilmesi için AC dalgalanmaların çok düşük olduğu varsayımı
geçerli olmalıdır. Bundan dolayı standart lineer sürekli sistem durum alanı tanımıyla yeniden
düzenlenir. Şimdi, durum oranının döngüden döngüye değiştiğini, yani 𝑑 (𝑡) = 𝐷 + 𝑑̂
olduğunu, burada D'nin önceki gibi sabit durum (dc) görev oranı olduğunu ve d'nin üst üste
(ac) bir ardışık olduğunu varsayarsak, karşılık gelen sapma tanımı ile 𝑥 = 𝑋 + 𝑥̂, y = Y +
ŷ ve 𝑣 𝑔 = 𝑉𝑔 + 𝑉̂𝑔 olur. Bu durumda durum değişkenleri aşağıdaki gibi olur.
𝑥̂̇ = (𝐴𝑥 + 𝑏𝑉𝑔 ) + (𝐴𝑥̂ + 𝑏𝑉̂ )𝑔 + [(𝐴1 − 𝐴2 )𝑋 + (𝑏1 − 𝑏2 )𝑉𝑔 ]𝑑̂
+ [(𝐴1 − 𝐴2 )𝑥̂ + (𝑏1 − 𝑏2 )𝑣̂𝑔 ]𝑑̂

(22)

c2𝑇 )𝑋𝑑̂

(23)

𝑇

𝑇

𝑦̂ + 𝑌 = 𝑐 𝑥 + 𝑐 𝑥̂ +

(c1𝑇

−

+

(c1𝑇

−

c2𝑇 )𝑥̂𝑑̂

Eğer, küçük sinyal yaklaşımını, yani kararlı durum değerlerinden ayrılmaların, kararlı durum
değerlerini

𝑣̂𝑔
𝑉𝑔

≪ 1,

𝑑̂
𝐷

≪ 1,

𝑥̂
𝑋

≪ 1 göre ihmal edilebileceğini varsayarsak, (22) ve (23)

denklemleri [19]’da esas alınan ideal bir Buck-Boost Güç devresi durum uzayı aşağıdaki gibi
çıkarılır.
𝑑𝑖̂
𝑑𝑡
𝑑𝑣̂
[ 𝑑𝑡 ]

0
=

∗

𝐷
[𝐶

−

𝐷
𝐿

𝑖̂

1
− ] [ ]
𝑅𝐶 𝑣̂

+

𝐷
𝐿
[0]

𝑣̂𝑔 +

𝑉𝑔 − 𝑉
𝐿
−𝑉
[ 𝐷∗ 𝑅𝐶 ]

𝑑̂

(24)

2.4 Araç dinamiği
Simülasyon mimarisinde boyuna araç dinamiği modeli Şekil 5’te gösterilen araca etki eden
kuvvetler üzerinden elde edilir. Araç eğimi çok yüksek olmadığı varsayılırsa 𝜁 araç eğimi
(slope) ve 𝐹𝑔 yolun eğim kuvveti aşağıdaki gibi elde edilir;
𝐹𝑔 = 𝑀𝑣 𝑔 sin 𝑎
𝐻
𝜁 = = 𝑡𝑎𝑛 𝑎 =
̃ sin 𝑎
𝐿
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Şekil 5. Araca etki eden kuvvetler [20]
Lastik yuvarlanma direnci 𝐹𝑓 ve yolun eğim kuvveti 𝐹𝑔 direnci birlikte ifade edilen yol direnci
𝐹𝑟𝑑 aşağıdaki gibi hesaplanır.
𝐹𝑟𝑑 = 𝐹𝑓 + 𝐹𝑔 = 𝑀𝑣 𝑔(𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝑠𝑖𝑛𝑎)

(27)

𝐹𝑟𝑑 = 𝐹𝑓 + 𝐹𝑔 = 𝑀𝑣 𝑔(𝑓𝑓 + 𝜁)

(28)

Araç hareket halindeyken ilgili tüm kuvvetlerin momentler toplanırsa, ön dingildeki 𝑊𝑓 ve
arka dingildeki 𝑊𝑓 normal yükü olarak belirlenebilir.

𝑊𝑓 =
𝑊𝑟 =

𝑀𝑣 𝑔𝐿𝑏 𝑐𝑜𝑠𝑎 − (𝑇𝑟𝑓 + 𝑇𝑟𝑟 + 𝑀𝑣 𝑔ℎ𝑔 𝑠𝑖𝑛𝑎 + 𝐹𝑤 ℎ𝑤 + 𝑀𝑣 ℎ𝑔 (𝑑𝑣⁄𝑑𝑡))
𝐿
𝑀𝑣 𝑔𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑎 + (𝑇𝑟𝑓 + 𝑇𝑟𝑟 + 𝑀𝑣 𝑔ℎ𝑔 𝑠𝑖𝑛𝑎 + 𝑅𝑤 ℎ𝑤 + 𝑀𝑣 ℎ𝑔 (𝑑𝑣⁄𝑑𝑡))
𝐿

(29)
(30)

Burada 𝑇𝑟𝑓 ve 𝑇𝑟𝑟 sırasıyla ön ile arka yuvarlanma direnci momenti, 𝐹𝑤 aerodinamik
sürtünme kuvveti, v aracın hızı, 𝑀𝑣 aracın kütlesi, L dingil mesafesi, ℎ𝑤 aerodinamik direncin
uygulama merkezinin yüksekliği, ℎ𝑔 aracın ağırlık merkezinin yüksekliğine, 𝐿𝑎 ön tekerleğin
ağırlık merkezine olan uzaklığı, 𝐿𝑏 arka tekerleğin ağırlık merkezine olan uzaklığı ve 𝑔
yerçekimi kuvvetidir.
2.5 Güç aktarma organları
Güç aktarma organlarını oluşturan diferansiyel ve tekerlek modellemesi aşağıdaki bölümlerde
modellenmiştir.
Diferansiyel Modeli
Diferansiyel modellemesinde, sırasıyla çıkış hızı, çıkış torku ve çıkış ataleti [20]’de kullanılan
denklemler aşağıdaki gibidir.
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1
. ω𝑓𝑑_𝑔𝑖𝑟𝑖ş
𝑓𝑑

(31)

T𝑓𝑑_ç𝚤𝑘𝚤ş = 𝑓𝑑 . 𝜂𝑓𝑑 (ω𝑓𝑑_𝑔𝑖𝑟𝑖ş , T𝑓𝑑_𝑔𝑖𝑟𝑖ş )T𝑓𝑑_𝑔𝑖𝑟𝑖ş

(32)

2

𝐽𝑓𝑑_ç𝚤𝑘𝚤ş = 𝑓𝑑 . 𝐽𝑓𝑑_𝑔𝑖𝑟𝑖ş + 𝐽𝑓𝑑

(33)

𝑓𝑑 diferansiyel oranı, 𝜂𝑓𝑑 (ω𝑓𝑑_𝑔𝑖𝑟𝑖ş , T𝑓𝑑_𝑔𝑖𝑟𝑖ş ) diferansiyel verimliliği olup, bu da giriş
hızının ile giriş torkunun bir fonksiyonudur ve gerçek testlerle elde edilebilir. 𝐽𝑓𝑑_ç𝚤𝑘𝚤ş son
tahrik çıkış ataletidir, 𝐽𝑓𝑑_𝑔𝑖𝑟𝑖ş şanzımanın giriş ataleti ve 𝐽𝑓𝑑 nihai sürücünün kendisinin
ataletidir.
Tekerlek Modeli
Elektrikli araçta benzetim mimarisinde tekerlek modellemesinde, yolun eğim açısının sıfır
olduğu varsayılırsa bir yolda tekerleklerin sürtünme kuvvetleri aşağıdaki gibi hesaplanır [21]:
𝑀𝑣 𝑔. 𝐿𝑏 + 𝑀𝑣 𝑎𝐻𝑤
𝐿𝑎 + 𝐿𝑏
𝑊𝑓 = 𝑀𝑣 𝑔 − 𝑊𝑟
𝑊𝑟 =

(34)
(35)

(41) ve (42) denklemleri, sırasıyla arka tekerlek ve ön tekerlek üzerindeki tepki kuvvetlerini
verir. Ön ve arka tekerleklerdeki sürtünme kuvvetleri aşağıdaki denklemlerle elde edilir:
𝐹𝑟 = μ. 𝑊𝑟

𝑣𝑒

𝐹𝑓 = μ. 𝑊𝑓

(36)

Güç aktarma organlarından çekiş gücü ve aracın hızı:
𝐹𝑤ℎ =

𝑇ç𝑒𝑘𝑖ş − 𝑇𝑓𝑟𝑒𝑛
𝑇
=
𝑟𝑤ℎ
𝑟𝑤ℎ

(37)

𝑣 = 𝑟𝑤ℎ . ω𝑤ℎ

(38)

Güç aktarma organlarından transfer edilen aks üzerindeki araç yükü ve 4 tekerlek lastiği ile
birlikte eşdeğer kütle:
M𝑒𝑞𝑢 =

𝐽𝑎𝑘𝑠 + 4. 𝐽𝑤ℎ
𝑟𝑤ℎ

(39)

Yol yükü herhangi bir aracın herhangi bir kuvvet etki etmeden aracı hareket ettirmek için
lastikler üzerindeki asgari itici kuvvet gereksinimine ihtiyaç duyar. Eğimin olmadığı düz
yolda sabit hızda yük denklemi:
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1
𝑅𝐿 = 𝐹𝑤 + 𝐹𝑟𝑓 + 𝐹𝑟𝑟 = 𝑓𝑓 𝑔. 𝑀𝑣 + 𝑐𝑟 . 𝑐𝑑 . 𝐴𝑑 . 𝐹𝑤
2

(40)

Şekil 4.11’da gösterilen araç dinamiğine bağlı, kademeli bir yolda bir taşıtın yol yükü
aşağıdaki gibidir:
1
𝑅𝐿 = 𝐹𝑤 + 𝐹𝑟𝑓 + 𝐹𝑟𝑟 + 𝐹𝑔 = 𝑓𝑓 𝑔. 𝑀𝑣 . 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝑐𝑟 . 𝑐𝑑 . 𝐴𝑑 . 𝐹𝑤 + 𝑔. 𝑀𝑣 . 𝑠𝑖𝑛𝑎
2

(41)

2.6 Enerji yönetim sistemi
Bu çalışmada enerji yönetim sistemi Şekil 4’de gösterilmektedir. Burada lityum iyon
bataryanın şar durumu SOCBAT, süperkapasitörün şarj durumu SOCSC, süperkapasitör eşik şarj
durumu SOCSC_th aracın hızı v, aracın ivmesi a, lityum iyon bataryanın maksimum gücü
PBAT_maks, süperkapasitörün maksimum gücü PSC_maks, lityum iyon bataryanın minimum gücü
PBAT_min, süperkapasitörün maksimum gücü PSC_min, yükün batarya yönetiminden talep ettiği
güç Pyük, rüzgar kuvveti Früz, sürtünme kuvveti Fsür, yol direnci Ryol, süperkapasitör
dönüştürme verimi 𝜂𝑑ö𝑛 , PSC_reel süperkapasitör eşdeğer gücüdür.
BAŞLA
SOCBAT ,SOCSC
,v,a
Hesaplanan PBAT_maks , SOCSC_maks, Pyük,
SOCSC,SOCSC_th, Früz, Fsürt,Ryol,Noran

>0

ivmelenme

<0

=0
Hızlanma
stratejisi

sabit hız
stratejisi

frenleme
stratejisi

dönüştürücü sinyal
referansının hesaplanması

dönüştürücülen
sinyal referansı
BİTİR

Şekil 3. Enerji Yönetim Optimizasyonu
Enerji yönetim stratejisi hızlanma, sabit hız ve frenleme stratejisine göre, güç dağıtım
stratejisi ise süperkapasitör ve lityum iyon bataryaların talep edilen gücü ile şarj seviyelerine
göre belirlenmiştir.
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BAŞLA

BAŞLA

E
PBAT_maks>= Pyük
PBAT_maks> Pyük

H

PBAT=0

H

PSC=Pyük - BAT_maks
PBAT=PBAT_maks

PBAT=Pyük

PSC=0

E
H
SOCSC<SOCSC_th

H

E

E

H

PSC<PSC_min x ηdön
E

PSC_reel
=
PSC/ηdön

SOCSC<SOCSC_maks

H

SOCSC<SOCSC_th

PSC=0
PSC_reel=0
PBAT=Pyük

PSC=Pyük -PBAT_maks
PSC_reel=PSC x ηdön

PSC=0
PSC_reel=0

PSC=Pyük -PBAT_maks
PBAT=PBAT_maks
PSC_reel=PSC/ηdön

E

Psc_reel=PSC_min
PSC=PSC_min x ηdön
PBAT=Pyük-PSC_min x ηdön

PSC , PBAT ,PSC_reel

BİTİR

PSC=Pyük -PBAT_maks
PSC_reel=PSC x ηdön
PSC , PBAT ,PSC_reel

PSC , PBAT ,PSC_reel

BİTİR

BİTİR

Şekil 4. Enerji Yönetim Optimizasyonu
İvmelenme stratejisi: Şekil 5.1a’da görüldüğü gibi yük için gerekli güç,
1- Bataryanın maksimum gücü karşılıyorsa (PBAT_maks >= Pyük) , yük batarya (PBAT=Pyük)
tarafından karşılanır.
2- Bataryanın maksimum gücü karşılamıyorsa (PBAT_maks < Pyük) yük iki güç kaynağı
tarafından karşılanır. Bu durumda süperkapasitörün gücü (PSC_reel = PSC / ηdön) ölçü
alınır ve rejeneratif geri kazanma için yeterli depolama alanı sağlar. Eğer
süperkapasitör için belirlenen minimum değerinden küçük (PSC < PSC_min x ηdön ) ve
süperkapasitör şarj durumu belirlenen eşik değerinin altında (SOCSC < SOCSC_th) ise
yük için gerekli gücü sağlayamıyor demektir ve yeniden şarj gereklidir. (SOCSC <
SOCSC_th) değilse süperkapasitörün gücü(PSC_reel = PSC / ηdön) ölçü alınır.
Sabit hız stratejisi: Şekil 5.1b’de görüldüğü gibi yük için gerekli güç,
1- Bataryanın maksimum gücü karşılıyorsa (PBAT_maks > Pyük) ve süperkapasitörün şarj
durumu eşik şarj durumdan küçük değilse (SOCSC >= SOCSC_th), yük batarya (PBAT =
Pyük) tarafından karşılanır. Batarya gücü sağlasa bile süperkapasitörün şarj durumu
eşik şarj durumdan küçük ise (SOCSC < SOCSC_th) ise süperkapasitör rejeneratif
frenleme ya da yeniden şarj ihtiyacı doğar.
2- Bataryanın maksimum gücü karşılamıyorsa ya da eşitse (PBAT_maks <= Pyük) batarya
yeniden şarj ihtiyacı duyar.
Frenleme stratejisi: Şekil 5.1c’de görüldüğü gibi frenleme stratejisi,
1- Bataryanın gücüne bakılmaksızın şarj seviyesi kontrolüne göre tam dolu olana kadar
rejeneratif frenleme ya da yeniden şarj edilir.
2- Eğer süperkapasitörün şarj seviyesi maksimum değerin altında (SOCSC < SOCSC_max)
ise yeniden şarj ya da rejeneratif frenleme yapılır. Aksi durumda şarj seviyeleri yeterli
görülür ve fazla şarj edilmesine izin verilmez.
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2.7 Simülasyon Ortamı ve Paratmereleri
Tablo 2’ de Matlab/SIMULINK ortamında geliştirilen elektrikli aracın simülasyon mimarisi
gösterilmiştir. Mimaride analitik olarak modellenen alt sistemler birbirleriyle kaskat bağlıdır.
Şarj girişi

Sürüş çevrimi
<cyc>

Araç
Dinamiği
<veh>

Tekerlek
<vh>

Diferansiyel
<fd>

vites
<gb>

Elektrik
motoru
<mc>

Konvertör ve
DC bara
<pb>

Enerji
Depolama
<ess>

Simülasyonda mimarisinde kullanacak UDDS ve NEDC sürüş çevrimi parametre ve değerleri
Tablo 2’de gösterilmiştir. Sürüş çevriminde ara değerler her bir saniyedeki hız değeri sürüş
çevrimindeki süre boyutlanması baz alınmıştır.
Tablo 2 UDDS ve NEDC sürüş çevrim değerleri[22]
Parametreler
Süre
Menzil
Maksimum hız
Ortalama hız
Maksimum hızlanma
Maksimum yavaşlama
Ortalama hızlanma
Ortalama yavaşlama
Boşta kalma süresi
Dur/Kalk sayısı

UDDS
1369 s
11.99 km
91.25 km/h
31.51 km/h
1.48 m/s2
-1,48 m/s2
0,5 m/s2
-0,58 m/s2
259 s
17

NEDC
1184 s
10.93 km
120 km/h
33.21 km/h
1.06 m/s2
-1,39 m/s2
0,54 m/s2
-0,79 m/s2
298 s
13

Simülasyonda kullanacak süperkapasitör, lityum iyon batarya, elektrik motoru ve araç modeli
parametreleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3 Tam elektrikli araç modeli parametreleri
Parametere
Değer
Parametere
Araç
Elektrik motoru
Araç ağırlığı(kg)
592
Maksimum güç(kW)
Tekerlek yarıçapı(m)
0.335
Maksimum tork(Nm)
Diferansiyel oranı
3.63
Maksimumum verimlilik(%)
Ön bölge(m^2)
2
Ağırlık(kg)
Ağırlık merkezi yüksekliği(m) 0.06
Maksimum dönüş hızı(rpm)
Dingil açıklığı(m)
2.6
Li-ion batarya
Aerodinamik sürtünme katsayısı 0.59
Maksimum güç(kW)
Süperkapasitör
Maksimum akım(A)
Maksimum güç(kW)
120
Nominal voltaj(V)
Maksimum akım(A)
290
Ağırlık(kg)
Nominal voltaj(V)
390
Ağırlık(kg)
49

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

Değer
75
320
92
91
2970
90
260
430
102

1560

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

3.BULGULAR
Elektrikli araç modeli, Matlab/SIMULINK ortamında mimari oluşturulmuştur. Oluşturulan
mimaride, Tablo 3’te verilen araç parametreleri uygulanırken batarya dizinleri (EDS) şarj
durumları tam dolu olarak değerlendirilmiştir. Enerji yönetimi sistemi performanslarına
dayanarak UDDS ve NEDC sürüş çevrimleri uygulanmıştır.

Şekil 5 UDDS ve NEDC sürüş çevrimi çıktıları
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UDDS sürüş çevriminde 11.99 km boyunca, enerji depolama sisteminde toplam çıkış gücü
1742Wh, ortalama çıkış gücü ise 5113W’tır. Enerji depolama sisteminde toplam rejeneratif
güç -92Wh, ortalama rejeneratif güç -2319W geri kazanılmıştır. Batarya kayıpları ise
ortalama 113,2W’tır. Ayrıca bataryalardaki akım aralığı 29A ile -10A arasında iken
bataryalardan 1227 saniyede çekilen toplam akım ortalama akım 5,05A, bataryalardan 143
saniyede rejeneratif geri kazanım ortalama akım değeri -2,09A’dir. Sürüş çevriminde elektrik
motorun giriş gücü 30kW ile -10kW aralığında değişmektedir. Elektrik motorunun ortalama
giriş gücü 5743Kw iken ortalama çıkış torku 24.57 Nm olarak belirlenmiştir. Elektrik
motorunun kayıpları ise ortalama 1230W civarındadır. Batarya verimi %96, elektrik motoru
verimi ise %76 olarak hesaplanmıştır. Şarj durumu (SOC), rejeneratif frenleme ve hızlanma
eğrilerine bağlı olarak ortalama 0,86’dır.
NEDC sürüş çevriminde 10,93 km boyunca, enerji depolama sisteminde toplam çıkış gücü
1455Wh, ortalama çıkış gücü 5329W’tır. Enerji depolama sisteminde toplam rejeneratif güç
50,22Wh, ortalama rejeneratif güç -1647W geri kazanılmıştır. Batarya kayıpları ise ortalama
103,2W’tır. Ayrıca bataryalardaki akım aralığı 40A ile -10A arasında iken bataryalardan 1077
saniyede çekilen ortalama akım 5,29A,bataryalardan 143 saniyede rejeneratif geri kazanım
ortalama akım değeri -1,63A’dir. Sürüş çevriminde elektrik motorun giriş gücü 40kW ile 10kW aralığında değişmektedir. Elektrik motorunun ortalama giriş gücü 6543Kw iken
ortalama çıkış torku 18,55 Nm olarak belirlenmiştir. Elektrik motorunun kayıpları ise
ortalama 995W civarındadır. Batarya verimi %97, elektrik motoru verimi ise %79 olarak
hesaplanmıştır. Şarj durumu (SOC), rejeneratif frenleme ve hızlanma eğrilerine bağlı olarak
ortalama 0,92’dır.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Önerilen elektrikli araç modellemesinde UDDS ve NEDC sürüş çevrimleri kullanılarak sistem
performanslara bağlı olarak batarya çıkış gücü, EM giriş, EM çıkış torku, tüketilen enerji ve
rejeneratif enerji değerleri yönünden incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular
neticesinde her iki çevrimde de olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Kıyaslamalar sonucu NEDC
sürüş çevrimi, UDDS sürüş çevrimine göre yüksek verimliğin yanında batarya şarj durumu
değerlerinin daha düzgün deşarj olduğu sonucuna varılmıştır.
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(HETEROPTERA: HEMIPTERA) IN MARDIN (ARTUKLU) PROVINCE (TURKEY)
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ABSTRACT
Paper presents results of studies of Pentatomidae (Heteroptera: Hemiptera) species different
habitats in the Mardin province of Turkey. Studies were carried between years 2014-2017 in
one localities (Mardin/Artuklu). 13 species belonging to 10 genera from 1 families were
determined: Acrosternum heegeri (Fieber, 1861), Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1789),
Apodiphus amygdali (Germar, 1817), Carpocoris coreanus (Distant, 1899), Carpocoris
fuscispinus (Boheman, 1849), Carpocoris pudicus (Poda, 1761), Codophila varia (Fabricius,
1787), Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758), Eurydema ornate (Linnaeus, 1758),
Graphosoma semipunctatum (Fabricius, 1775), Graphosoma semipunctatum creticum
(Horvath, 1909), Mustha vicina (Hoberlandt, 1997) and Jalla dumosa (Linnaeus, 1758). Five
species are reported, many firstly recorded for collecting sites. These species are: C.
fuscispinus, J. dumosa, M. vicina, A. leucogrammes and G. creticum.
Keywords: Heteroptera, Hemiptera, Pentatomidae, Mardin (Artuklu), Fauna
INTRODUCTION
Heteroptera species of the South Eastern Anatolia Turkey are still little known. The
Heteroptera fauna of south eastern part of Turkey is still little known compared to the one of
the other parts of Anatolia. Önder et al. (2006)[1] listed a total of 1526 heteropteran
species/subspecies for the whole Turkey, in which they have included southeastern species.
The last work of Özgen et al., (2005)[9], Bolu et al., (2006)[8], Matocq and Özgen (2010)[2],
Gözüaçık et al. (2011)[3], Özgen, (2012)[4], Matocq et al. (2014)[5] gave an good review of the
studies realized in this region. The bugs specimens were collected around Mardin (Artuklu)
provinces (Southeastern Turkey), in different localities.
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MATERIAL AND METHODS
The bugs were mainly collected by hand and visual sampling. Specimens were caught by
sweep-netting the herbaceous vegetation, or collected by beating the branches of trees and
shrubs over a white net. Material identified by thirty author.
RESULTS and DISCUSSION
The collected material list and additional information are given in Table 1.
Table 1. The Pentatomidae (Heteroptera: Hemiptera) Species in Mardin /Artuklu Location
Family

Species

Location

Acrosternum heegeri (Fieber,

Mardin
(Artuklu)

1861)

Collected
Material (leg.
Geçit)
2 exs

Distribution in
Turkey
Adana, Antalya,
Bursa,ErzurumDiya
rbakır, Gaziantep,
Hatay, İzmir,
Kahramanmaraş,M
anisa,
Mardin,Mersin,
Muğla, Kayseri,
Şanlıurfa [1,7,9,10]

Ancyrosoma leucogrammes
(Gmelin, 1789)

Mardin
(Artuklu)

3 exs.

Widespread [1,3]and
Diyarbakır[5]

Apodiphus amygdali
(Germar, 1817)

Mardin
(Artuklu)

3 exs.

Widespread [1,5, 8]

Carpocoris fuscispinus

Mardin
(Artuklu)

8 exs

(Boheman, 1849)

Pentatomidae

Carpocoris coreanus
(Distant, 1899)

Carpocoris pudicus (Poda,
1761)

November 6-7, 2018

2 exs.
Mardin
(Artuklu)

Mardin
(Artuklu)

2 exs.

Ağrı, Ankara,
Antalya, Ardahan
Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Erzincan,
Erzurum,
Gümüşhane,
Erzincan, Erzurum,
Eski-şehir, Hatay,
Isparta, Kars,
Kastomonu,
Kayseri, Kırşehir,
Konya, Mersin,
Muğla, Sakarya,
Yozgat.[1,10]
Adıyaman,
Diyarbakir,
Gaziantep, Hatay,
Kahramanmaras,
Mardin,
[1,3,5]
Sanlıurfa)
Widespread, for
exp.Diyarbakır,
Elazığ, Mardin [1,8,9]
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Table 2. The Pentatomidae (Heteroptera: Hemiptera) Species in Mardin /Artuklu Location
(Continue).
Family

Species

Location

Collected
Material (leg.
Geçit)
2 exs

Distribution in
Turkey

Remarks

4 exs

Adana, Adıyaman,
Ankara, Çanakkale,
Diyarbakır, Edirne,
Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Hatay,
Mardin, Siirt,
Şanlıurfa [1,3]
Widespread [3,6,7,10]

-

Mardin
(Artuklu)

3 exs

Widespread[1,5,7,10]

-

Mardin
(Artuklu)

4 exs

Adıyaman, Aydın,
Çanakkale, İzmir,
Kırklareli, Manisa,
Muğla, Tekirdağ [1].

First record in
Mardin
province

Mardin
(Artuklu)

2 exs

Adana, Adıyaman,
Ankara, Artvin,
Aydın, Çanakkale,
Çorum, Diyarbakır,
Elazığ, Gaziantep,
Hatay, İstanbul,
İzmir,
Kahramanmaraş,Kars,
Kayseri, Mardin,
Osmaniye,
Sakarya[1,3]
Adıyaman,
Diyarbakır,
Gaziantep, Şanlıurfa

Codophila
varia
(Fabricius,
1787)

Mardin
(Artuklu)

Dolycoris
baccarum

Mardin
(Artuklu)

-

(Linnaeus, 1758)

Eurydema
ornate
(Linnaeus,
1758)
Graphosoma
creticum
(Horvath, 1909)

Pentatomidae
Graphosoma
semipunctatum
(Fabricius, 1775)

Mustha vicina
(Hoberlandt,
1997)

Mardin
(Artuklu)

3 exs

-

First record in
Mardin
province

[3, 5, 10]

Jalla dumosa
(Linnaeus, 1758)

Mardin
(Artuklu)

5 exs.

Ankara, Bursa,
Diyarbakır, Isparta,
Kayseri, Konya,
Manisa [1,5].

First record in
Mardin
province

In the study, A. leucogrammes, C. fuscispinus, G. creticum, M. vicina, J. dumosa species
were recorded for the first time in Mardin provinces (Turkey). These species are thought to
have wider spread.
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TRIBOLIUM CONFUSUM’ Jacquelin du Val’ a KARŞI BAZI ODUN SİRKELERİNİN
İNSEKTİSİDAL ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
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ÖZET
Bu çalışma 2017-2018 yılları arasında; Tribolium confusum du Val., 1863’a karşı fındık ve
tavuk sirkelerinin etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Tribolium confusum
üretimi un ve kepek karışımı olan kültür kutularında yapılmıştır. Çalışmada; fındık ve tavuk
sirkelerininin % 3 ve % 5’lik karışımları püskürtme yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada
yapılan tüm uygulamaların kontrole göre farklılık arz ettiği ve daha fazla bireyi öldürdüğü
belirlenmiştir. Kontrol uygulamalarına göre ölüm parametreleri açısından istatistiki yönden en
fazla farklılığın % 5’lik tavuk sirkesi uygulamalarında belirlenmiştir. Yapılan uygulamalarda
ki sayımlarda gün ilerledikçe ölüm sayılarında artışların gözlemlendiği 21. Gün de ise halen
her grupta da canlı bireyin bulunduğu gözlemlenmiştir. Yapılan uygulamalarda % 3- % 5’lik
tavuk ve fındık sirkeleri uygulamalarında istatistiki açıdan bir farkın olmadığı belirlenmiştir.
Yapılan bu uygulama sonucunda her iki sirke uygulamasının T. confusum üzerinde belirli
oranda insektisidal aktivite yaptığı ancak büyük oranda ölümler meydana getirmediği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tribolium confusum, Odun Sirkeleri, İnsektisit Etkisi
ABSTRACT
This study were carried out to determine the effectiveness against to Tribolium confusum du
Val., 1863 of hazelnut and chicken vinegar between 2017 to 2018 years . The production of
Tribolium confusum was made in culture boxes with a mixture of flour and bran. In this study;
;3% and 5% mixture of hazelnut and chicken vinegars were applied with spraying method. It
was determined to different according to the control and killed more individuals that all
applications in this study. According to the control applications, 5% of the maximum
difference in terms of death parameters was determined in chicken vinegar applications. The
number of deaths as day progressed in the counts in the number of deaths observed on the day
21 is still observed in each group live individuals were observed. It has been determined that
there is no statistical difference between 3% and 5% chicken and hazelnut vinegar
applications. As a result of this application, it was determined that both vinegar applications
made insecticidal activity at a certain rate on T. confusum but did not cause deaths.
Keywords: Tribolium confusum, Wood Vinegars, Insecticidal effect
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GİRİŞ
Dünyada her yıl depolanan tahıl tanesinin yaklaşık% 10 ila 40'ı, böcek zararlıları tarafından
kalitatif ve niceliksel olarak zarar görmektedir (Anonymous, 2017. Depolanan tahıl ve
tohumların böceklere karşı korunması hasat sonrasında büyük bir sorun yaratır. Depolanmış
tahıl böcekleri dünya çapında tohum nakli yoluyla yaygınlaşır buna bağlı olarak farklı
depolanan gıda maddelerine adaptasyonlar geliştirdikleri düşünülmektedir. Dünyadaki
depolanmış ürün böceklerinden en önemlisinden biri, un böcekleri, Tribolium confusum du
Val., 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae) olarak bilinmektedir. Bu böcekler; topraklar, depolar,
marketler ve yemek, kraker, fasulye, baharat, makarna, kuru evde beslenen hayvan yemi,
kuru çiçekler,

çikolata,

fındık gibi evlerde saklanan gıda ürünleri,

tohumlar ve hatta

kurutulmuş müze örnekleri gibi çeşitli gıdalar beslendiği gıdalar içerisindedir. Tahıl
ürünlerinde, buğday ve unlarda çok fazla bulunurlar (Emekçi, 2000).. Çok miktarda olduğu
durumda, karışık un böcekleri, kanserojen etki gösterir ve böylece ürün kalitesini etkiler.
Kinonları içeren bir kimyasal karışımı salgılarlar. Genel olarak, bu zararlı türlerinin kontrolü
fumigantlara, fosfine ve artık tahıl koruyucularına dayanır. Bununla birlikte, fümigasyon, tahıl
ve tane ürün dezenfeksiyonunun en etkili yöntemiyle, ciddi kısıtlamalara sahiptir. İşlenmiş
tahıl ürünlerinde tahıl koruyucusu (organofosfor ve piretroid insektisit ve fumigantlar)
tortuları üzerinde tüketiciler tarafından artan endişe, insektisit dirençli böcek suşlarının
oluşumu ve kimyasal böcek ilaçlarıyla çalışmak için gerekli önlemler, depolanmış ürün böcek
zararlılarını kontrol etmek için yeni yaklaşımlar gerektirmektedir.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışmanın ana materyalini Tribolium confusum erginleri, un ve kepek karışımları ve odunfındık sirkeleri ile laboratuvar araç ve gereçleri oluşturmuştur. Çalışmalarda; fındık
kabuklarının ve tavuk gübresi altlıklarının karbonizasyonu ile elde edilen fındık ve odun
sirkeleri kullanılmıştır. Bu çalışmada diğer parametre olan Tavuk sirkesi için de fındık sirkesi
ile aynı süreçten geçen Broyler tavuk yetiştiriciliği atığının karbonizasyonu ile elde edilen
odun sirkesi kullanılmıştır.

Çalışmalar 2017-2018 yıllarında Biyomühendislik bölümü

laboratuvarlarında yürütülmüştür. Çalışmalar kontrollü koşullarda %65 nem ve 25C±2 C°)
sıcaklıkta iklim dolaplarında yapılmıştır (Şekil 5.). Her sirke çözeltisi için gerekli 12 kap
ayarlanarak her kaba 10 böcek olacak şekilde 120 böcek kullanılmıştır.
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Metot
Tribolium confusum’a karşı; laboratuvarda 1 döl üretilen (1 kısım un ve 1 kısım kepek olan
kültür kaplarında) bireyler uygulama için aspiratör yardımıyla alınarak uygulama kaplarına
konulmuştur. Ayarlanan kapların her birine ayrı ayrı filtre kağıtları eklendi ve filtre
kağıtlarının üzerine konulan bireyler üzerine (10’ar) 3 püskürtme olacak şekilde hazırlanan
çözeltiler (fındık ve tavuk sirkeleri için %3’lük ve % 5’lik) püskürtüldü ve biraz kuruması
beklenilmiştir. Her kültür kabı, 24 saat iklimlendirme dolabına (% 65nem, 25C±2 C°)
bırakıldı. Kontrol grubu için; örnekler üzerine saf su püskürtülmüştür. Her gruba; aynı gün
un-kepek karışımı besin olarak verilip ertesi gün sayımı yapıldı. Böceklerin kontrolü 1, 7, 14
ve 21. günlerde yapılmıştır. Sayımlar yapılarak kayıt altına alındı ve istatiksel sonucu
çıkarılmıştır.

Şekil 1. Tavuk sirkesi ve Fındık Sirkesi Uygulanmış Tribolium confusum’un Üretim
Ortamları

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Püskürtme yöntemi ile yapılan tavuk sirkesi ve fındık sirkelerinin 1, 7,14 ve 21.günlerde ki
etkilerini gösteren şekiller, Şekil 2-5’de gösterilmektedir.
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%3 'lük Tavuk Sirkesi'nin Etkisi
12
10
8
6
4
2
0
A

B

Uygulama Öncesi

C
1. gün

D

E

7. gün

14.gün

Kontrol
21.gün

Şekil 2. % 3’lük Tavuk Sirkesinin Etkinliği

%5 'lik Tavuk Sirkesi'nin Etkisi
12
10
8
6
4
2
0
A

B

Uygulama Öncesi

C
1. gün

D
7. gün

E
14.gün

Kontrol
21.gün

Şekil 3. % 5’lük Tavuk Sirkesinin Etkinliği.
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%3'lük Fındık Sirkesinin Etkisi
12
10
8
6
4
2
0
A

B
Uygulama

C

D

1. gün

7. gün

E
14.gün

Kontrol
21.gün

Şekil 4. % 3’lük Fındık Sirkesinin Etkinliği

%5'lik Fındık Sirkesinin Etkisi
12
10
8
6
4
2
0
A

B

C

Uygulama Öncesi

D

1. gün

E

7. gün

14.gün

Kontrol
21.gün

Şekil 5. % 5’lük Fındık Sirkesinin Etkinliği
Yapılan uygulamaların istatistiki analiz sonuçları aşağıda gösterilmektedir.
Grup İstatistikleri ve Standart Sapmalar
Std. Error
grup1
yüzde3

N

Mean

Std. Deviation

Mean

%3Tavuk

4

6,75

2,363

1,181

%3Fındık

4

8,25

2,872

1,436
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Tablo1. %3 Tavuk ve % 3 Fındık Sirkeleri Arasındaki Farklar

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

Mean

F
yüzde3

Equal variances
assumed

Sig.

,333

t

,585

df

-,807

Sig. (2-

Differenc

Std. Error

tailed)

e

Difference

6

,451

-1,500

Difference
Lower

1,860

Upper

-6,050

3,050

Equal variances

-,807 5,785
,452
-1,500
1,860
-6,092
not assumed
% 3’lük birimler arasında bağımsız örnek t testi yapılmıştır. Tablo 2 ye göre P değeri = 0.451 > 0.05 olduğundan % 3 Tavuk
ile % 3 Fındık arasında anlamlı bir fark yoktur.

3,092

Grup İstatistikleri
Std. Error
grup2
yüzde5

N

Mean

Std. Deviation

Mean

%5Tavuk

4

8,00

3,464

1,732

%5Fındık

4

8,75

4,646

2,323

Tablo2. %5 Tavuk Sirkesi İle % 5 Tavuk Sirkeri Arasındaki Farklar
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

F
yüzde5

Equal variances
assumed

Sig.

,962

,365

t-test for Equality of Means

t

df

-,259

6

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval of

Sig. (2-

Differe

Differenc

the Difference

tailed)

nce

e

-,750

2,898

,804

Lower

Upper

-7,840

Equal variances not

-,259 5,548
,805
-,750
2,898
-7,982
assumed
% 5’lik birimler arasında bağımsız örnek t testi yapılmıştır. Tablo 3’e göre P değeri = 0.804 > 0.05 olduğundan % 5 Tavuk ile
% 5 Fındık arasında anlamlı bir fark yoktur.
Grup İstatistikleri

grup3
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%3Tavuk

4

6,75

2,363

1,181

%5Tavuk

4

8,00

3,464

1,732

2018

Tablo 3. % 3 Tavuk Sirkesi ile % 5 Tavuk Sirkesi Arasındaki Farklar
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the

Mean

F
Tavuk

Equal variances
assumed

,435

Sig.

t

,534

Equal variances
not assumed

Sig. (2-

Differenc

Std. Error

tailed)

e

Difference

df

Difference
Lower

Upper

-,596

6

,573

-1,250

2,097

-6,380

3,880

-,596

5,295

,576

-1,250

2,097

-6,551

4,051

% 3 Tavuk ve % 5 Tavuk arasında bağımsız örnek t testi yapılmıştır. Tablo 4 ya göre P değeri
= 0.573 > 0.05 olduğundan % 3 Tavuk ile % 5 Tavuk Sirkeleri arasında anlamlı bir fark
yoktur.

Grup İstatistikleri
Std. Error
grup4
Fındık

N

Mean

Std. Deviation

Mean

%3Fındık

4

8,25

2,872

1,436

%5Fındık

4

8,75

4,646

2,323

Tablo 4. % 3 Fındık Sirkesi ile % 5 Fındık Sirkesi Arasındaki Farklar
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

F
Fındık

Equal variances
assumed

2,077

Equal variances
not assumed
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,200

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean

Std. Error

Difference

Difference

Difference
Lower

Upper

-,183

6

,861

-,500

2,731

-7,183

6,183

-,183

5,001

,862

-,500

2,731

-7,520

6,520
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% 3 Fındık ve % 5 Fındık arasında bağımsız örnek t testi yapılmıştır. Tablo 5’e göre P
değeri = 0.861 > 0.05 olduğundan % 3 Fındık ile % 5 Fındık arasında anlamlı bir fark
yoktur.
Kontrol gruplarına göre fındık ve tavuk sirkelerinin farklı olup olmadığı ile ilgili yapılan
istatistik sonuçları Tablo 5-8’da verilmektedir:
Tablo 5. % 3 Tavuk Sirkesi Uygulamalarının Kontrole Göre Farklılıları
Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

t

Std.

95% Confidence Interval

Std.

Error

of the Difference

Deviation

Mean

Lower

df

Sig. (2-tailed)

Upper

Pair 1

kontrol - A

1,800

1,789

,800

-,421

4,021

2,250

4

,088

Pair 2

kontrol - B

2,200

2,490

1,114

-,892

5,292

1,976

4

,119

Pair 3

kontrol - C

2,800

2,168

,970

,108

5,492

2,888

4

,045

Pair 4

kontrol - D

2,400

2,302

1,030

-,459

5,259

2,331

4

,080

Pair 5

kontrol - E

2,600

2,191

,980

-,120

5,320

2,654

4

,057

A, B, C, D ve E grupları ile kontrol grubu arasında test yapılmıştır. Tablo 6’ ya göre P değeri
= 0.045 < 0.05 olduğundan C grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark vardır.

Tablo 6. % 3 Fındık Sirkesi Uygulamalarının Kontrole Göre Farklılıları
Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

t

Std.

95% Confidence Interval

Std.

Error

of the Difference

Deviation

Mean

Lower

df

Sig. (2-tailed)

Upper

Pair 1

kontrol - A

3,200

2,588

1,158

-,014

6,414

2,764

4

,051

Pair 2

kontrol - B

3,400

2,881

1,288

-,177

6,977

2,639

4

,058

Pair 3

kontrol - C

3,200

2,775

1,241

-,245

6,645

2,579

4

,061

Pair 4

kontrol - D

3,800

2,864

1,281

,244

7,356

2,967

4

,041

Pair 5

kontrol - E

3,200

2,864

1,281

-,356

6,756

2,499

4

,067

A, B, C, D ve E grupları ile kontrol grubu arasında test yapılmıştır. Tablo 7’ye göre P değeri =

0.041 < 0.05 olduğundan D grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark vardır.
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Tablo 7. % 5 Tavuk Sirkesi Uygulamalarının Kontrole Göre Farklılıları
Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

t

Std.

95% Confidence Interval of

Std.

Error

the Difference

Deviation

Mean

Lower

df

Sig. (2-tailed)

Upper

Pair 1

kontrol - A

1,600

2,074

,927

-,975

4,175

1,725

4

,160

Pair 2

kontrol - B

2,400

2,608

1,166

-,838

5,638

2,058

4

,109

Pair 3

kontrol - C

3,400

2,608

1,166

,162

6,638

2,915

4

,043

Pair 4

kontrol - D

2,800

2,775

1,241

-,645

6,245

2,256

4

,087

Pair 5

kontrol - E

3,400

2,702

1,208

,045

6,755

2,814

4

,048

A, B, C, D ve E grupları ile kontrol grubu arasında test yapılmıştır. Tablo 8’e göre P değeri =
0.043 < 0.05 olduğundan C grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark vardır. Yine;
Tablo 8’e göre P değeri = 0.048 < 0.05 olduğundan E grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı
bir fark vardır.
Tablo 8. % 5 Fındık Sirkesi Uygulamalarının Kontrole Göre Farklılıları
Paired Samples Test
Paired Differences

t

df

Sig. (2-tailed)

95% Confidence Interval

Mean
Pair

kontrol - A

1
Pair

kontrol - B

2
Pair

kontrol - C

3
Pair

kontrol - D

4
Pair
5

kontrol - E

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

of the Difference
Lower

Upper

2,800

2,775

1,241

-,645

6,245

2,256

4

,087

2,800

2,775

1,241

-,645

6,245

2,256

4

,087

3,000

2,646

1,183

-,285

6,285

2,535

4

,064

3,000

2,915

1,304

-,620

6,620

2,301

4

,083

3,200

2,775

1,241

-,245

6,645

2,579

4

,061

A, B, C, D ve E grupları ile kontrol grubu arasında test yapılmıştır. Tablo 9’a göre P değeri > 0.05
olduğundan gruplar ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Sonuç olarak; önemli bir ambar zararlısı olan Tribolium confusum’a karşı odun ve fındık
sirkelerinin insektisidal etkilerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmada;
püskürtme yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada yapılan tüm uygulamaların kontrole göre
farklılık arz ettiği ve daha fazla bireyi öldürdüğü belirlenmiştir. Kontrol uygulamalarına göre
ölüm parametreleri açısından istatistiki yönden en fazla farklılığın % 5’lik tavuk sirkesi
uygulamalarında belirlenmiştir. Yapılan uygulamalarda ki sayımlarda gün ilerledikçe ölüm
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sayılarında artışların gözlemlendiği 21. Gün de ise halen her grupta da canlı bireyin
bulunduğu gözlemlenmiştir. Yapılan uygulamalarda % 3- % 5’lik tavuk ve fındık sirkeleri
uygulamalarında istatistiki açıdan bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Yapılan bu uygulama
sonucunda her iki sirke uygulamasının T. confusum üzerinde belirli oranda insektisidal
aktivite yaptığı ancak büyük oranda ölümler meydana getirmediği belirlenmiştir. Bazı bitkisel
kökenli preparatların Tribolium confusum’a karşı etkilerini belirlenmesine yönelik bazı
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada; Citronella, Clove, Eucalyptus, Jojoba, Lemon, Orange,
Rosemary, Spearmint’in etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmada; Syzygium aromaticum, Portakal,
Citronella, Nane, Jojoba ve Ökaliptüs yağlarının en fazla ölüme sebebiyet veren bitkiler olduğu
belirlenmiştir. Bu bitki yağlarının 72 saat sonunda % 80-95 arasında ölüm meydana getirdiği
belirlenmiştir (Ahmady et . al., 2017). Bu çalışmada 72 saat sonrasında ise % 50-60’ye yakın oranda
ölüm meydana gelmiştir. Bu çalışmada bu bileşikler ilk defa bu zararlılara karşı kullanılmıştır.

Bu nedenle; doz ve %’lik ayarlamalarının daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.
Daha detaylı çalışmalarla bu sirkelerin doğal ürünler olmaları nedeniyle depo ve ambar
zararlılarının mücadelesinde ileriki yıllarda alternatif olabileceği, tarla çalışmaların da da
uygulama olanaklarının çalışılması gerekliliği düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
Anonymous, (2017). Anonim http://www.jaec.org/jaec/english/4.pdf. Alıntılama Tarihi.
01.09.2018
Ahmady, A., Rahmatzai, N., Mousa, M.A.A., and Zaiton.,A.A., (2017). Insecticidal effect
of different botanical oils against Tribolium Confusum (Jacquelin du val) (Coleoptera:
Tenebrionidae) adults. International Journal of Entomology Research. Vol 2 (1): 15-19.
Emekçi, M. and Ferizli, A.G., (2000). Current Status of Stored Product Protection in Turkey.
IOBC/WPRS Study Group Integrated Protection of Stored Products, Berlin, IOBC wprs
Bulletin, Vol. 23 (10) 2000: 39-45 (1999)

LITERATURE
Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S. & Fent, M. (2006). Heteroptera (Insecta) Catalogue
of Turkey. 2006; 164 pp., İzmir, Turkey.
Matocq, A. & Özgen, İ. (2010) A preliminary list of Heteroptera collected in Mardin and
Siirt Provinces from Southeastern Anatolia of Turkey (Hemiptera). Mun. Ent. Zool., 5
(suppl.): 1011-1019.
Gözüaçık, C., Fent, M. & Özgen, İ., (2011) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pentatomidae
(Hemiptera: Heteroptera) faunasına katkılar. Türk. entomol. bült: 2011; 1 (4): 235-252.
Özgen, İ., The species of suborder Heteroptera (Hemiptera) on vineyards agroecosystem
which is found in Diyarbakır, Elazığ and Mardin provinces. (2012) Mun Ent. Zool. 7
(1): 255-258.
Matocq, A., Sigwalt, D. P. , Özgen, İ., (2014). Terrestrial Hemiptera (Heteroptera) Collected
IN South-East Anatolia (Diyarbakır, Mardin and Elazığ Provinces) (Turkey): Second
list. Mun. Ent. Zool. Vol. 9, No. 2: 884-930.
Bolu, H. (2002). Investigations on the fauna of insects and mites in pistachio areas in South
Eastern Anatolia Region of Turkey.
November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1577

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018

Özgen, İ, Gözüaçık, C., Karsavuran, Y. & Fent, M. (2005). Güneydoğu Anadolu Bölgesi
buğday alanlarında bulunan Pentatomoidae (Heteroptera) familyasına ait türler üzerinde
araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 2010; 29 (1): 61-68.
Bolu, H., Özgen, İ. And M. Fent., (2006). The Investigations on Almond Pentatomidae
(Heteroptera) Fauna in Diyarbakır, Elazığ and Mardin Province. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 16 (1): 25-28.
Özgen, İ., Gözüaçık, C., Karsavuran, Y. and M. Fent., (2005). Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde Antepfıstığı, Kayısı, Kiraz ve Zeytin Ağaçlarında Bulunan
Pentatomidae (Heteroptera) Familyasına Ait Türlerin Saptanması Üzerinde Çalışmalar .
Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (2):35-43.
Yazıcı, G., Yıldırım, E., Moulet, P., (2014). Contribution to the knowledge of the
Pentatomidae and Plataspidae (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomomorpha) fauna of
Turkey. Linzer biol. Beitr., 2014; 46 (2): 1819-1842.

November 6-7, 2018

Igdir/ TURKEY

1578

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

2018
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Öğr. Gör. Kenan ÇİFTÇİ
Iğdır Üniversitesi, kenan.ciftci85@gmail.com
Öğr. Gör. Mustafa DAL
Iğdır Üniversitesi, mdal25@hotmail.com
Öğr. Gör. Yunus TUNÇ
Iğdır Üniversitesi, yunustunc_49@hotmail.com
ÖZET
Bu çalışma ile stratejik planlama kavramını, kavramın tarihsel süreçte izlemiş olduğu gelişim
yolunu ve stratejik planlamanın örgütler için önemini teorik boyutta incelemek amaçlanmıştır.
Stratejik planlama kavramının 1980’lerden itibaren kamu örgütlerine girmesine rağmen teorik
boyutu geri planda kalmıştır. Bu bağlamda konu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara
ulaşılarak ve alanyazın taraması yöntemi kullanılarak çalışma tamamlanmıştır. Alanyazında
yapılan incelemeler sonucunda değişik araştırmacıların çeşitli açılardan stratejik planlamaya
yaklaştığı görülse de tamamının stratejik planlamanın, örgütlerin devamlılığı ve amaçlarına
ulaşması noktasında önemini vurguladığını görmekteyiz. Bununla birlikte, kurum ve
kuruluşların farklı yaklaşımları göz önünde bulundurarak kendilerinin geleceğe dönük
isteklerine ulaşmalarında daha sağlıklı ve risklere müdahaleyi göz ardı etmeyen, hayatta
kalmalarını sağlayacak olan stratejik planlamalarını yapmalarının varlıklarını korumaları için
hayati öneme sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Düşünme, Yönetim, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the concept of strategic planning, the development path
that the concept has followed in the historical process and the importance of strategic
planning for organizations in the theoretical dimension. Although the concept of strategic
planning has entered public organizations since the 1980s, its theoretical dimension has
remained in the background. In this context, the primary and secondary sources related to the
subject were reached and the study was completed by using the literature review method. As a
result of the research carried out in the literature, we can see that although different
researchers are approaching strategic planning from different points of view, all of them
emphasize the importance of strategic planning in terms of continuity of organizations and
reaching their goals. However, considering the different approaches of the organizations, it is
seen that their strategic planning, which will enable them to survive and not to ignore the
intervention of the risks to reach their goals, is vital for protecting their assets.
Keywords: Strategic Thinking, Management, Strategic Planning, Strategic Management
GİRİŞ
Tarih boyunca toplumların kolektif ürünü diyebileceğimiz gerek kültürel gerekse teknolojik
bilgi birikiminin ulaşmış olduğu nihai noktada bilgi toplumuna ulaşan dünyamız, yaşamın
günden güne kolaylaşmasının yanında bazı sorunlarla da yüzleşmek durumundadır. Gelinen
noktada sorunları çözme ve geleceğe dönük hedefler oluşturma konusunda örgütlerin yeri
yadsınamaz. Gelişmeyi amaç edinen örgütlerin en önemli sorunu, bu gelişim süreci boyunca
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amaçları doğrultusunda doğru kararlar alabilmek ve bu karaların hayata geçirilmesi için iyi
yetişmiş doğru insan gücünü bulabilmektir. Bu günün Türkiye’sinde yönetim kavramının
uygulanmasına bakıldığında örgütün amaçları doğrultusunda karar almak yerine, maalesef
yalnızca denetim altında tutmak ve detaylara takılmak bir yöneticilik standardı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında ise genellikle çözüm vaat
etmeyen üstün körü ifadelerle sorun tanımlamalarına gidilmektedir. Oysa söylenmesi elzem
olan “ projemiz nasıl kötü sonuçlanır” ya da “sorunları hangi yolla çözebiliriz” olmalıdır. Bu
sorulara karşılık tatmin edici düzeyde yanıtlar alınmıyorsa ilk olarak yapılması gereken
sistemin çalışmasını sağlayan insan kaynağını ve bununda öncesinde sistemin kendisini tekrar
incelemektir. Bir ülkenin ulaşmak istediği toplumsal ve teknolojik gelişmişlik ile ekonomik
refah hedefine varmasını sağlayacak hayati unsur iyi yetişmiş insan gücüdür. İyi yetişmiş
insan gücünü sağlayacak olan da bu amaçla tasarlanmış eğitim sistemidir. Kalkınmanın hayati
öğelerinden biri de eğitimdir. Her geçen gün eğitim alanı da dâhil olmak üzere bütün
alanlarda yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bilim ve teknoloji alanındaki yeni gelişmelerle;
iletişimin kolaylaşması ve yaygınlaşması, eğitimden ve öğretmenden beklentilerin
farklılaşması, öğrenme kavramına yeni anlamlar yüklenmesi ve eğitimde yeni anlayışların
ortaya çıkması, eğitim sisteminin ve süreç olarak tüm aşamaların devamlı olarak gözden
geçirilmesini ve geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
Eğitim sisteminin hedeflere hizmet etmesi ise ancak ve ancak alanında uzman, donanımlı
eğitim yöneticilerinin stratejik planlar hazırlayarak bu planların uygulanması için doğru
kararlar almasına bağlıdır.
Strateji Kavramı ve Stratejik Planlamanın Önemi
Strateji; Latince kökenli olup yunan komutan Strategos’un adından gelmekle beraber yol,
çizgi ve yatak anlamına gelen straum kavramından türemiştir. Sözlükte kavramın anlamına
bakıldığında ise“bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatıdır”
(Çoban & Karakaya, 2010). Yüzyıllar boyunca askeri bir terim olarak kendine yer edinen
strateji, bir savaşı sonuca ulaştırmak için her bir tarafın var olan askeri gücünü şartlarla
uyumlu ve verimli bir şekilde yerleştirme bilim ve sanatıdır. Bu boyutta kullanılmasının
yanında iş dünyası için “belirlenen bir amacın başarılması” manasında da kullanılmaktadır
(Ereş, 2004). Yukarıdaki ifadelerin ışığında Üzün (2000)’ün de dediği gibi stratejiyi; örgütün
yapmayı hedeflediği işi veya ne gibi işleri yaptığını; örgütün hangi türden örgütlerden
olduğunu ya da ulaşmak istediği noktaya götürecek olan amaçların, görevlerin ve hedeflerin
tamamı ile bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan genel yol ve yöntemler için kullanılan
kavram olarak tanımlamak mümkündür.
Ereş’in, Bowman ve Asch’den aktardığı üzere strateji, örgütün çevresinin yarattığı fırsat, risk
ve tehdiler ile mevcut durumda bünyesinde bulunan kaynakların mukayeseli analizidir.
Bundan dolayı strateji, örgütün amaçları ve faaliyetlerine kılavuz olabilecek politikalar
arasındaki kilit bir rol olarak düşünülebilir (Ereş, 2004). Mevcut rekabet ortamında örgütler
ve alt sistemlerinin etkileşimlerinden dolayı daha grift bir sistemi meydana getirmektedir.
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Stratejistlerin görevi sistemlerin alt parçaları arasındaki ilişki boyutlarını ele alarak tanımak
ve anlamlandırmaktır. Bu da dikkatli ve detaylandırılmış bir analiz sürecini ve stratejik
düşünebilme becerisine sahip olmayı zorunlu kılar (Wittmann & Router, 2008). Dinçer’in
(2003) değindiği gibi stratejik düşünebilme yetisine sahip olma, stratejik yönetimin olmazsa
olmaz ön şartıdır. Stratejik analiz stratejik yönetim sürecinin sadece başlama noktasında değil
aynı zamanda alınacak uzun vadeli kararların alt yapısını oluşturur. Stratejik yönetim; örgüt
kültürü oluşturmayı kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve hedeflerin ortaya konmasını, örgütün
amaçladığı geleceğe götürecek olan stratejilerin belirlenmesini, örgütün mevcut yapısının
belirlenen stratejilere göre geliştirilmesini, örgütü stratejilerinin gerçekleştirilerek seçilmiş
olan amaç ve hedeflerine ulaşmayı sağlamasını, bu stratejilerin gerçekleştirilme verimliliğinin
değerlendirilmesini ve örgütün devamlı bir şekilde gelişmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır
(Aktan, 2014). Stratejik yönetimi, örgütün amaçlarına ulaşmak ve örgütün uzun vadede
ayakta kalabilmesi için, mevcut kaynaklarını verimli ve etkili bir biçimde tüketme süreci
şeklinde nitelemek yanlış olmayacaktır (Ülgen & Mirze, 2007).
Stratejik yönetim ve stratejik planlama zaman zaman birbiri yerine kullanılsa da bir birinden
farklı kavramlardır. Stratejik yönetim planlama süreci için seçilen stratejilerin hayata
geçebilmesi adına alınabilecek önlemlerin uygun olması ile başlamaktayken stratejik
planlama örgütü, amaçlarını biçimlendiren fiillere ulaşmak adına gösterilen düzenli bir
uğraştır (Durna & Eren, 2002). Stratejik planlama gerçekte tüm örgüt paydaşlarının katılımını
ve yönetimin motive edilmesini kapsayan sonuç amaçlı uğraşların tamamıdır
(Küçüksüleymanoğlu, 2008). Yönetim bilimlerine stratejik planlama kavramının girmesi
1960’lardan sonra olmuştur. Ardı kesilmeyen hızlı değişmeler ve rekabetin artması örgütleri
sürekli ve hızlı değişimleri hesap ederek değişen durumlara göre önlemler geliştirmeye ve
diğer örgütlere karşı avantaj sağlayarak rekabet etme gücünü arttırma gereksinimini ortaya
çıkarmıştır. Stratejik planlamanın örgütler için vazgeçilmez bir unsur olmasının nedeni bu
gereksinimin ortaya çıkmasıdır (Özdemir, 1999).
Yıldırım (2012)’a göre ilk olarak 1950’lerde özel şirketlerde ortaya çıkan stratejik
planlamanın, teorik olarak temelleri Drucker’a ait “The practice of Management” (Yönetim
Pratikleri) adlı 1954 tarihinde yayınlanan kitabında geçen “Amaçlarla Yönetim” kavramı
dayandırılabilir. Drucker, idarecilerin zamanlarının çoğunu gündelik uğraşlara
harcadıklarından
örgütlerinin
asıl
amaçlarını
gerçekleştirecek
hedeflere
odaklanamadıklarından bahsetmiştir. Bununla birlikte Drucker amaçlara ulaşmada belirlenen
hedeflerin yalnızca üst yöneticiler tarafından değil örgütün diğer tüm yöneticileri ile
belirlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Stratejik planlama 1980’lerde kamu kurumları
tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Uzmanlar örgüt dışını araştırdıktan sonra stratejik
planlamayı 1980’lerde örgüt dışında yer alan çevreyle ilişkileri algılamak üzere tekrar
tasarlamaya başladılar. Stratejik planlama örgütün tüm ortaklarıyla geleceklerini düşünmeleri
ve bu gelecek amaçlarına varmak adına gereken eylem ve uygulamaları içinde barındıran bir
süreçtir. Stratejik planlama örgütlerin gelecekte neler yapabileceklerini belirlemeleri
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konusunda avantajlar kazandırmaktadır. Örgütün gelecekte neler yapabileceğine karar
vermesi ve önceliklerini belirlemesi stratejik plan ile mümkün olabilir. Dahası örgütün eldeki
kıt kaynakları nasıl daha akılcı ve verimli şekilde kullanabileceği konusunda kolaylık sağlar
(Küçüksüleymanoğlu, 2008). Stratejik planlama örgütün gelecekteki ortaya çıkabilecek
durum ve sonuçları belirleme sürecidir (Nartgün, 2000). Allison’un (2005) dediği gibi
stratejik planlama önceki durumlardan dersler çıkararak olası fırsatların farkına varmayı ve
buna göre önceliklerini belirlemeye olanak sağlayan süreçtir (Aktan, 2014). Stratejik
planlamanın en belirli özelliği karar alıcıları sistematik ve planlı düşünmeye itmesidir. Kısa
vadeli kararlar alarak faaliyet gösteren örgütler herhangi bir olumsuz durumda varlıkları ile
ilgili yapısal sorunlar yaşamaya açıktırlar. Aksine stratejik plana sahip örgütler olumlu ya da
olumsuz her türlü yeni duruma karşı hazırlıklı olduklarından tehlikeli durumlardan zarar
görmeden çıkarlar. Stratejik planlama, örgütün mevcut durumu ile olmayı amaçladığı durum
arasındaki yolu ifade eder. Stratejik planlama örgütün var olan amaç ve hedefleri ile bunlara
ulaşması noktasında ihtiyaç duyabileceği yol ve yöntemlerin belirlenmesini gerektirir. Budan
dolayı uzun dönemde çalışan ve gelecek perspektifli bir vizyon taşır. Karaman’dan(2011)
aktarıldığı üzere stratejik planlama, mevcut diğer planların hepsinden daha geniş kapsamlı,
uzun süreli, esnek, dinamik ve hedefe yoğunlaşmış, etkinliğe dönük olması yönüyle de
proaktif bir planlama biçimidir (Aktan, 2014).
Stratejik planlama girdilerden ziyade sonuçlara odaklanması nedeniyle sonuçların
planlanmasıdır denebilir. Değişimin planlanmasını ve istenilen yönde ilerlemesini olanaklı
kılmaya çalışır ve destekler. Devamlı kendini yenileyerek şartlara uyum sağlaması yönüyle de
dinamiktir ve geleceğe yön verir (Parlak ve Sobacı, 2010).
Örgütün ne olduğunu, neler yaptığını ve neleri niçin yaptığını biçimlendiren ve kılavuzluk
eden yapısal kararları ve aktiviteleri gerçekleştirmeyi sağlayan stratejik plan, denetim altına
alınmış bir uğraştır. Stratejik Planlama en geniş manada en iyi sonuçları elde etmek için işe
yarar veri toplamayı, stratejik alternatifler geliştirmeyi, araştırmalar yapmayı ve mevcut
kararların gelecekteki olası etkilerini vurgulamayı gerektirir (Yılmaz, 2003).
Her ülkede stratejik planları farklı içeriklere sahip olsa da Karakütük ’ün Aykaç’tan (1999)
aktardığı üzere planlama:


Klasik planlama yaklaşımı,



Neo-klasik stratejik planlama yaklaşımı,



Modern stratejik planlama yaklaşımı,

 Neo-modern stratejik planlama yaklaşımı aşamalarından geçmiştir (Karakütük,2016).
Kısaca stratejik planlama bir örgütün aşağıdaki dört ana soruya cevap bulmasına yardım eder:
1. Neredeyiz?
2. Nereye gitmek istiyoruz?
3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
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4. Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
Bir stratejik planda bulunması gereken temel öğeler ise


Durum analizi (özet)



Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama



Misyon, vizyon, temel değerler



En az bir amaç



Her amacın altında en az bir hedef



Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriter(ler)i



Stratejiler

 Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet tablosu şeklinde sıralanabilir.
Stratejik planlamanın Aşamaları:
Açıklama
Neredeyiz?

Özgörev (Mission)
Uzgörü (Vision)
İlkeler

Yöntem
*Dış Çevre Çözümlemesi
*İç Çevre Çözümlemesi
*GZFT(SWOT) Çözümlemesi
*Paydaşlar Çözümlemesi
*Örgütün Var Oluş Gerekçesi
*Temel İlkeleri
*Arzu Edilen Gelecek

Stratejik Niyetler
Ana Strateji ve
Hedefler

*Orta
Dönemli
Niyetler
*Ölçülebilir Hedefler

Nereye Ulaşmak İstiyoruz?

Etkinlikler (Faaliyetler) ve
Projeler

*Hedeflere Ulaşma Yöntemleri
*İş Planları
*Kaynak Planları

Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl
Ulaşırız?

İzleme Ölçme ve
Değerlendirme

*Raporlama
*Edim (Performans) Göstergeleri
*Edim (Performans) Yönetimi

Başarımızı Nasıl
Değerlendiririz?

Kavram
Durum Çözümlemesi
(Analizi)

Ulaşılacak

Nereye Ulaşmak İstiyoruz?

İzleriz

ve

Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006).
Durum Saptaması, bu evrede örgüt dış çevre ve iç çevre, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve
tehditler (SWOT) ve paydaşları yönüyle analiz edilir. Geleceğin Kestirilmesi, bu başlık
altında özgörev, uzgörü, temel değerler, stratejik amaç ve hedefler, stratejiler ve performans
göstergelerinin belirlenmesi yer alır. Özgörev, kısaca örgütün varlık sebebi denebilir. Örgütün
yapısını, neleri, kimler için hangi araçlarla, niçin yaptığını, neden kamu kaynakların
kullanıldığını ve legal sorumluluk alanlarının neler olduğunu gösterir. Uzgörü, örgütün
gelecekte hangi noktada olmak istediğinin belirtildiği aşamadır. Eğer örgütün gerek tepe
yöneticileri gerekse de çalışanları aynı düşünce yapısında birleşir ve bu isteği özümserlerse
büyük uzgörüleri gerçekleştirebilirler. Temel Değerler, tüm örgüt unsurlarının arka planında
yer alan ve alınan tüm kararlar için bir kılavuz, bir örgüt anayasası niteliği taşırlar. Örgüt
çalışanları bu değerlerin yaşama geçtiğini görürlerse güdülenme düzeylerinde artış olur.
Amaçlar, örgütün çalışmalarıyla ilgili politikaların hayata geçmesi ile ulaşmayı istediği
neticeleri gösterir. Özgörevlerden daha açık fakat yaratıcılığa yer vermesi yönüyle de daha
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genellerdir. Hedefler, amaçlara kıyasla daha somutturlar ve belirli bir süre içerisinde
gerçekleştirilmelidirler. Kısaca amaçların hayata geçmesin için oluşturulmuş kontrol
edilebilir, ölçülebilir alt amaçlardır. Uygulama Stratejisi, amaç ve hedeflerin hayata geçmesini
sağlayacak projelerin belirlenmesini ifade etmektedir. Bütçeleme: uygulama Stratejileri ile
bütçe ilişkisin sağlanmasını gerektirir. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama, stratejik plan
uygulamasının düzenli şekilde izlenmesi ve rapor haline getirilmesi işidir. Değerlendirme ise
uygulama çıktılarının ölçülmesi ve planın amaç ve hedeflerine tutarlılık ve uygunluğunun
analizidir. Edim (performans) Programı, edim programı ve stratejik planın ülkemizde
uygulamaya başlanan performans esaslı bütçe yaklaşımı doğrultusunda hazırlanması
beklenmektedir. Edim programı, bir mali yılda örgütün stratejik planları neticesinde
gerçekleştirmesi gereken etkinlikleri, bu etkinliklerin kaynak ihtiyaçlarını performans ve
hedef göstergelerini kapsayan, örgüt bütçesi ve etkinlik raporunun oluşturulmasına temel
oluşturan programdır. Edim (performans) Göstergeleri, netice endeksli bir performans ölçütü
yaklaşımı stratejik planın en önemli unsurlarındandır. Performansın ölçülmesi örgüt
yönetiminin daha başarılı olması ve hizmetlerinin daha kaliteli olması için gereklidir. Edim
göstergeleri, basit ve kapsamlı göstergeler şeklinde iki türden oluşur. Basit göstergeler detaya
inmeden yalnızca yapılan işi gösterirken kapsamlı göstergeler daha detaylıdırlar.


Girdi Göstergeleri



Çıktı Göstergeleri



Verimlilik Göstergeleri



Sonuç Göstergeleri

 Nitelik Göstergeleri
“Faaliyet raporu, ilgili yönetim hakkındaki genel bilgileri, kullanılan kaynakları, bütçe hedef
ve gerçekleşmeleri, sapmaları ve nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri, ile yardım yapılan
birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan mali bilgileri,
stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans
bilgilerini içerecek biçimde düzenlenir” (Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu,
2006).
Stratejik planlama ile ilgili kavram ve tanımlarla ilgili tüm bu açıklamalar göz önünde
bulundurulduğunda stratejik yönetimin ya da planlamanın özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
1. Sonuçların ve değişimin planlanmasıdır;
2. Gerçekçidir ve kalite yönetim aracıdır;
3. Katılımcı bir yaklaşımdır ve hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur;
4. Günü kurtarmaya yönelik olmadığı gibi bir şablon da değildir;
5. Salt bir belge değildir ve sadece bütçeye dönük değildir;
6. Tepe yönetiminin bir fonksiyonudur;
7. Bütünü kapsayan, bütünleştirici ve birleştiricidir; aynı zamanda esnektir;
8. Net ve iyi tanımlanmış hedeflere sahiptir;
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9. Öngörülmeyenin yanı sıra bilinmeyen ile de ilgilenir;
10. Girişimci bir felsefeye sahiptir ve bir çözümleme sanatıdır;
11. Gelecek odaklı uzun dönemli amaçlar ile ilgilenir ve ekip çalışmasına dayalıdır;
12. Örgütü bir sistem olarak ele alır ve organizasyonun faaliyet sahasını belirler;
13. Çevre ile organizasyonu bütünleştirir ve organizasyonun tüm kaynaklarını uyum
içerisinde yönetir (DPT, 2006 ; Parlak ve Sobacı, 2010).
Stratejik Planlamanın Tarihsel Gelişimi
Stratejik planlama düşüncesinin bilim haline gelebilmesinden önce yönetim fikrinin bilim
haline gelmesi gerekmiştir. Yönetim uygulamasının teorik çerçevesinin oluşması ve yönetim
işinin tanımlanması yönetim fikrinin bilim haline gelmesiyle mümkün olmuştur. Stratejik
yönetim fikrinin bilim olarak ortaya çıkış noktası olarak, yönetim fonksiyonlarından, hayati
unsur olan planlama eyleminin önemini artırdığı ve öne çıktığı tarihler alınabilir. Bundan
hareketle stratejik düşünmenin gelişiminin bilimsel bir çizgi takip ettiği söylenebilir (Erkut,
2009). Birçok yazar stratejik planlamanın tarihsel gelişim sürecini çeşitli açılardan farklı
şekilde ele almıştır. Barca tarihsel incelemelerin dönemler halinde ele alınmasını bir
zorunluluk göstererek elli yıla varan tarihsel gelişimi bir bütün olarak incelemenin
imkânsızlığından birbiriyle benzerlik gösteren dönemler halinde ele alınması gerektiğini öne
sürmüştür. Bundan dolayı Barca (2009) üç temel dönem şeklinde bir ayrıma gitmiştir. Bunlar:
1. Stratejik planlama anlayışı dönemi (1960-1980)
2. Rekabet stratejisi dönemi (1980-1990)
3. Temel yetkinliklere dayalı strateji anlayışı dönemi (1990’dan günümüze).
Erkut (2009)’ un yaptığı sıralama ise;


M.Ö. 340’dan 1900’lü yıllara gelinceye kadar askeri planlama uygulamaları,



1900-1930’a kadar yapmak ve düşünmek ayrımını kavramsallaştırma süreci,



1930’dan 1950’lere kadar kurumsal bütçeleme ve parasal planların ön planda olduğu
süreç,



1950’den 1960’lara kadar sınırlı kapsamlı operasyonel planlamanın hakim olduğu
süreç,
1960 ile 1965 arası uzun vadeli ve uzak geleceği planlayan süreç,




1965-1970 arası sistem görüşü ve bütünsel yaklaşım, yön belirleme gibi mefhumların
etkisi ile gelişen toplu planlama süreci,



1970 ile 1980 arası çevre bilincinin, yol çizme ve yön belirleme olgularının ön plana
çıktığı stratejik planlama süreci,



1980 ile 1985 arası açık örgüt, çevre ile etkileşim ve geri bildirimi içine alan
planlama yaklaşımı ile stratejik yönetim süreci,



1985 ile 1990 arası alternatif oyun planlarının ön plana çıktığı stratejik senaryolar
süreci



1990-1995 arası stratejik değerler eksenli gelişen stratejik kültür süreci,
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1995 yılından sonra kaybolan sınırlar, çevrenin tasarımı ve çekirdek yetkinlikleri baz
alan stratejik yetkinlikler süreci, şeklindedir.
Erdoğan’ın (2000) Düren (2000)’den aktardığı şekliyle yönetimin bir bilim olarak gelişimi;
(a) Yapıya ağırlık veren geleneksel (klasik) yaklaşımlar (1887-1927),
(b) İnsana ağırlık veren davranışçı (neo klasik) yaklaşımlar (1909-1945)
(c) örgütü bir sistem olarak ele alan sistem yaklaşımları (1946’dan günümüze kadar)
görülür.
Çevik (2010)’e göre ise planlamanın geçirdiği aşamalar:


Bütçe ve mali kontrol



Uzun dönemli planlama



Ticari stratejik planlama



Ortak stratejik planlama

 Stratejik yönetim şeklindedir.
Yukarıdaki sıralamaya benzer bir sıralama yine Erkut (2009) tarafından belirlenmiştir.


1930 Para Planlaması (Bütçe)



1950 İş Planlaması (Operasyon)



1960 Hedef Planlaması (UVP)

 1965 Şirket Planlaması (Toplu)
 1970 Yol/Rota Planlaması (Stratejik)
Örgütlerin günden güne daha karmaşık yapılara dönüşmesi, örgütün içinde bulunduğu
çevrenin değişmesi, istikrarsızlığın artması, ekonomik ve finansal kaygılar, rekabetteki artış,
teknolojik kıtlıklar, değişen sosyal, politik ve hukuki şartlar, piyasa koşulları vb. sebeplerle
örgütlerin tutunabilmeleri ve başarı sağlamaları daha da zor hale gelmektedir. Bundan dolayı
gerek kamu gerekse özel sektörde tüm örgütler vizyoner, değişme ve gelişmeleri anında fark
edebilen ve hızlı bir şekilde dönüt verebilen yöneticilere ve bunları uygulayabilecek
stratejistlere ihtiyaç duymaktadır (Demir ve Yılmaz, 2010).
Tablo 1. Stratejik Planlama (Yönetimin) Evrimi
DÖNEM
M.Ö. 340
1900
1930
1950

AŞAMA
Askeri Planlama Uygulamaları
Düşünme İşi
Yönetme İşi
Kurumsal Bütçeleme
Planlama (Sınırlı Kapsamlı
Planlama)

1960
1965

Uzun Vadeli Planlama
Toplu Planlama

1970

Stratejik Planlama

1980

Stratejik Yönetim
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ÖZELLİK

Operasyonel

Yapmak ve Düşünmek ayrımının
kavramsallaşması
Parasal Planlar
Görünür Gelecek, Yakın Gelecek,
Parçalı Yaklaşım, Ulaşılacak Nokta,
Kapalı Örgüt Tahmin
Uzak Gelecek
Sistem Görüşü Bütünsel Yaklaşım İç
Etkileşim
Çevre Bilinci Yol Çizme Yön
Belirleme
Açık Örgüt, Çevre ile Etkileşim Geri
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Stratejik Senaryolar

1990

Stratejik Görüş Stratejik Kültür

1995

Stratejik Yetkinlikler

2018

Bildirim Planlama Süreci
Alternatif Yönler Alternatif Yollar
Alternatif Oyun Planları
Öngörülmeyen Gelecek Bilinmeyen
Çevre Stratejik Değerler Çevre ile
İşbirliği
Kaybolan Sınırlar Çevrenin Tasarımı
Çekirdek Yetkinlikler

(Erkut, 2009).
Stratejik yönetim alanında ortaya çıkan gelişmeler düşünüldüğünde yaşanan pozitif
ilerlemelere düşünsel varsayımlardan ziyade olgunlaşan çevrenin yeni gereksinimleri de
beraberinde getirmesinin sebep olduğu görülmektedir. Stratejik planlama alanı yapısı
nedeniyle değişen çevre koşullarını gözlemleyip ortaya çıkacak ihtiyaçlara cevaplar çözüm
yolları aradığından gelecek için daima yeni çözüm yoları ve yeni stratejik anlayışların ortaya
çıkacağını tahmin etmek doğaldır (Barca, 2009).
SONUÇ
Strateji kavramının ilk olarak askeri alanda kullanılmasından bu güne geçirmiş olduğu
değişimler, kazanmış olduğu yeni anlamlar tam da kavramın ifade ettiği geleceğe yönelik
değişim ve yenilenme süreçlerinde olduğu gibi kendisinin de sürekli bir yenilenme içerisinde
olduğunu göstermektedir. Stratejik düşünmenin bilim haline gelmesi yönetim ve yönetme
işinin bilim haline gelmesinden daha sonra olmuştur. İlk olarak ellili yıllarda özel sektörde
kendini gösteren stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramları kamu kurum ve
kuruluşlarında 1980’lerden sonra kendine yer bulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarında
kendine yer edinmesinden bu yana önemi günden güne daha iyi anlaşılmış ve kurum ve
kuruluşlar bu planları hazırlayabilecek yönetici ve uygulayabilecek stratejistlere ihtiyaç duyar
hale gelmiştir. Stratejik planlamanın örgütlerin hayatta kalma becerilerini geliştirmesi,
geleceğe dönük amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi ve kriz durumlarında acil müdahale
yeteneği sergilemesi rekabet ortamının ve istikrarsız yönetimlerin gün be gün arttığı şu
dönemde öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.
Literatür taraması sonunda birçok farklı bilim adamının farklı açılardan stratejik planlamaya
yaklaştığını görsek de tamamının stratejik planlamanın örgütlerin devamlılığı ve amaçlarına
ulaşması noktasında önemini vurguladığı aşikârdır. Tüm bu çalışmaların ışığında kurum ve
kuruluşların farklı yaklaşımları göz önünde bulundurarak kurumlarının geleceğe dönük
isteklerine ulaşmada daha sağlıklı ve risklere müdahaleyi göz ardı etmeyen, hayatta
kalmalarını sağlayacak olan stratejik planlamalarını yapmaları varlıklarını korumaları için
hayati öneme sahip olduğu görülmüştür.
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ÖZET
Yabancı otlar bitkisel üretimde her yıl ciddi oranlarda verim ve kalite kayıplarına sebep
olmaktadır. Bu verim kayıplarının önüne geçmek için yabancı otlar ile mücadelede birçok
yöntem uygulanmaktadır. Yöntemlerin bazıları yüksek maliyetli olmakta, yoğun iş gücü
gerektirmekte, yeterince etkili olmamakta ve uzun zaman gerektirmektedir. Buna karşın
herbisitler kolay uygulanabilmekte, az iş gücüne ihtiyaç duymakta, hızlı ve etkili bir sonuç
vermekte olduğu için yaygın olarak tercih edilmektedirler. Ancak herbisitlerin yoğun bir
şekilde kullanılması beraberinde herbisitlere karşı dayanıklı yabancı otların meydana çıkması,
ve bir çok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple allelopati alternatif bir
çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı; brassicaceae familyasına ait üç
önemli yabancı ottan elde edilen bitki ekstraktlarının, dünya genelinde önemli bir yabancı ot
olup, birçok kültür bitkisinde ciddi kayıplara sebep olan Amaranthus retroflexus L.’ün
tohumlarının çimlenmesi üzerine etkilerini belirlemektir. Çalışma, Sisymbrium
officinale L., Descurainia sophia L., ve Cardaria draba L. yabancı otlarının toprak üstü
aksamlarından elde edilen ekstraktlar ile laboratuvar şartlarında tesadüf parselleri deneme
desenine göre 4 tekerrürlü ve beş karakterli (%0, %2, %5, %10, %15 ektraktların
konsantrasyonları) olarak 2016- 2017 yılları arasında Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Bölümü Herboloji laboratuvarında kurulmuştur. Her üç yabancı otunda üç farklı
konsantrasyonunda (%5, %10, %15) hiç tohum çimlenmesi gözlemlenmemiştir. Aynı şekilde
her üç yabancı otunda %2’lik konsantrasyonu kontrol ile kıyaslandığında anlamlı bir etki
göstermiş olup, Descurainia sophia L. ile Cardaria draba L.’nın tüm konsantrasyonları
istatistiki olarak aynı şekilde etki göstermiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında
brassicaceae familyasına ait ektraktını kullandığımız yabancı otlardan elde edilecek
ekstraktların
herbisit
olarak
kullanılabilme
olanağını
ortaya
koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Allelopati, Brassicaceae yabancı otları, Amaranthus retroflexus L,
Tohum çimlenmesi
ABSTRACT
Weeds are one of the most significant threats to crop production and cause enormous loss in
crop yield and quality every year. Many different methods are used to control weeds in order
to overcome these yield losses. Some of them are laborious, time consuming, inadequate and
costly. Despite of herbicides are used successfully for weed control due to rapid effect, easier
for application and cheaper cost involvement in comparison with the other methods. The
repeated use of herbicides bring about many problems such as herbicide resistant weed
species and many other health problems. Therefore, weed control through allelopathy seems
to be an alternative solution. The aim of this study was to evaluate the allelopathic effect of
three weed species belonging to brassicaceae family on the seed germination of Amaranthus
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retroflexus L. which is a very important weed of many crops around the world. Above ground
plant parts of Sisymbrium officinalis L., Descurinia sophia L., and Cardaria draba L. were
extracted and used under the laboratory conditions. The studies were carried out in 2016-2017
at Faculty of Agriculture Department of Plant Protection laboratory in Iğdır University.
Treatments were conducted in randomised block design in four replications with five
concentrations(0%, 2%, 5%, 10%, 15% ). The concentration of three doses (50, 100, 150 g/l)
of three weed species were found almost effective, since no seed germination were observed.
The effects of all three weed species were significant at the concentration of the 2% when
compared with control. The aqueous leaf extracts of Descurinia sophia L. and Cardaria draba
L. provided same effect at all concentrations. In conclusions, these results are very promising
in order to produce a bioherbicide with allelochemicals of used brassica weeds.
Key words: Allelopathy, Brassicaceae weed species, Amaranthus retroflexus L, Seed
germination
GİRİŞ
Dünyada üretilen tüm tarım ürünlerinin %13.7’sinin zararlılardan, %11.6’sının hastalıklardan
ve %9.5’ininde yabancı otlardan dolayı kaydedildiği bildirilmektedir (Cramer, 1967). Bu
problemlerin çözümü amacıyla da her geçen gün artan miktarlarda pestisit kullanımı yoluna
gidilmektedir. Özellikle artan iş gücü maliyetlerinin bir sonucu olarak herbisit kullanımında
büyük artışlar söz konusudur. (Dudai et.al., 1999; Duke et.al., 2000; Önen, 2003).Yabancı
otlar, kültür bitkisi yetiştiriciliğinde yetişmesi arzu edilmeyen, su, besin maddesi ve ışık
yönünden kültür bitkisiyle rekabete giren, gelişmesine engel olunmadığı takdirde kültür
bitkisinin verimini ve kalitesini düşüren zararlı etmenlerdir (Çoruh ve Boydaş, 2007; Güncan,
2009). Kültür bitkilerinin yetiştirildiği alanlarda yaygın olarak görülen yabancı otlardan biri
de horozibiğidir. Kültür bitkilerinin gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ve aynı zamanda
bazı hastalıkları ve zararlıları da barındırmaktadır. Bunun yanında çok fazla tohum üreterek,
bir sonraki dönemlerde yabancı ot yoğunluğunun daha da artmasına neden olmaktadır
(Weaver, 2001). Bu yabancı otta ülkemizin hemen hemen her yerinde karşılaşılması
mümkündür (Davis 1967). Bu yabancı otun tohumları toprak içerisinde uygun koşulları
bulunca kolaylıkla çimlenme yeteneğinde olması sorunun büyümesinin nedenlerinden biri
olarak kabul edilmektedir (Üremiş 1999).
A.retroflexus rekabetçi bir yabancı ottur. Soya fasulyesi, mısır, pamuk, şeker pancarı, sorgum
ve birçok sebze bitkisinde önemli verim kaybına neden olur (Weaver ve McWilliams, 1980).
Kök ve dallardaki nitratları hayvancılık için zehirli olan miktarlarda biriktirme ve konsantre
etme kapasitesi vardır (Mitich, 1997; Torres ve ark., 1997). ve yaprakların % 30 kadar yüksek
oksalat seviyelerine sahip olduğu bildirilmiştir (Nuss ve Loewus, 1978).
Allelopati terimi ilk kez 1937 yılında Molisch tarafından ortaya atılmıştır. Günümüzde
genellikle bir yüksek bitki türünün (verici) salgıladığı kimyasallarla diğer bitkilerin (alıcının)
çimlenme, gelişme ve farklılaşması üzerindeki olumsuz veya olumlu etkileri anlamına
gelmektedir (Özer ve ark. 2001). Yapılan çalışmalar; yaprak, çiçek, polen, tohum ve
meyvelerin en çok allelopatik etkiye sahip olan bitki kısımları olduğunu göstermiştir. Kökler
ise en az allelopatik etki içeren bitki kısımları olarak kabul edilmektedir (Turk ve Tawaha,
2003).
Allelopati ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Kim (2001) domates bitkisinin salgıladığı
allelopatik maddelerin aynı yerde yetiştirilen marulun çimlenmesini ve fide gelişimini
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engellediğini bildirmiştir. Ülkemizde allelopatiyle ilgili yürütülen ve pratiğe aktarılabilen
çalışmalara en güzel örneklerden birisi pamukta yabancı ot mücadelesidir. Uygur ve ark.
(1991) tarafından Çukurova’da gerçekleştirilen bu araştırmada antep turpunun (Raphanus
sativus) kanyaş otu (Sorghum halepense) mücadelesinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği
ortaya konmuştur.
Bu çalışmada bülbül otu (Sisymbrium officinale L./SIOF), süpürge otu (Descurainia sophia
L./DESO2) ve yabani tere (Cardaria draba L./CADRC3)’nın toprak üstü kısımlarından elde
edilen farklı dozlardaki ekstraktların, kültür bitkilerinde sorun olan horoz ibiği (Amaranthus
retroflexus L./AMRE) tohumlarının çimlenmesine ve bitki gelişimine olan etkilerinin
saptanması amaçlanmıştır.
Materyal
Bu araştırma 2016-2017 yıllında Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü laboratuvarında yürütülen deneme çalışmalarında; kurutma
kağıdı, petri kabı, çalkalayıcı, filtre kağıdı, alüminyum folyo, inkübatör, elektrikli öğütücü,
hasas terazi, ölçü silindiri, saf su, tülbent, erlenmayer, horoz ibiği tohumları, süpürge otu,
bülbül otu ve yabani tere toprak üstü aksamlarından elde edilen ekstraktlar kullanılmıştır.
Çalışma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak
yürütülmüştür.
Metod
Iğdır merkezde çiçeklenme döneminde toplanan bülbül otu (Sisymbrium officinale L.),
süpürge otu (Descurainia sophia L.) ve yabani tere (Cardaria draba L.) oda sıcaklığında
kurutulmuş. Bu aşamada kök kısımları kesilip atılarak sadece toprak üstü aksamları elektrikli
öğütücüde öğütülecek şekilde küçük parçalara ayrılmıştır. Elektrikli bir öğütücüde öğütülerek
denemelerde kullanılmaya hazır hale getirilmiştir. Bu öğütülen bitki materyalinin her birinden
10’ar ve 20’şer gr. hassas terazide tartılıp erlenmayere konuldu ve üzerine 100 ml saf su
ekleyerek ekstraktlar hazırlandı. Laboratuvar şartlarında hazırlanan ekstraktlar erlenmayere
konulduktan sonra ağızları alüminyum folyo ile kapatılarak 24 saat boyunca çalkalayıcıda
bekletildikten sonra bez torbadan süzülerek elde edilen ekstraktlar denemede kullanılmak
üzere farklı konsantrasyonlara (%2, %5, %10, %15) göre ekstraktlar hazır hale getirilmiştir.
Biri kontrol olmak üzere petri denemeleri dört tekerürlü ve her bir tekerrürde 30 tohum
olacak şekilde yürütülmüştür.
Petri kaplarına kurutma kağıtları yerleştirilip, üzerine horoz ibiği tohumları (30’ar adet)
homojen olarak dağıtılmış ve farklı konsantrasyonlarda bitki ekstraktlarından 4 ml ilave
edilmiştir. Petri kabları 3 hafta süre ile inkübasyona bırakılmıştır. Her gün düzenli bir şekilde
horoz ibiği tohumlarının çimlenip çimlenmediği gözlendi. Bu süre sonunda tohumların
çimlenme oranları belirlenmiştir. Bülbül otu (Sisymbrium officinale L.), süpürge otu
(Descurainia sophia L.) ve yabani tere (Cardaria draba L.)’den elde edilen ekstraktlardan
horoz ibiği (Amaranthus retroflexus L.) tohumlarının çimlenmesini olumsuz etkilemiştir.
Uygulamaların etkisini araştırdığımız bağımlı değişkenlerin varyans analizleri SPSS paket
programı yardımıyla yapılmış olup, ortalamalara ait değerlerin çoklu karşılaştırması %95
güven düzeyinde Duncan testiyle belirlenerek yapılmıştır.
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BULGULAR ve TARTIŞMA
Çalışmada Brassicaceae familyasına ait bazı bitkilerden bülbül otu (Sisymbrium officinale L.),
süpürge otu (Descurainia sophia L.) ve yabani tere (Cardaria draba L.)’den elde edilen
ekstraktların kültür bitkilerinde sorun olan horoz ibiği (Amaranthus retroflexus L.)
tohumlarına karşı allelopatik etkinliği araştırılmıştır. Her üç yabancı otunda üç farklı
konsantrasyonunda (%5, %10, %15) hiç tohum çimlenmesi gözlemlenmemiştir. Aynı şekilde
her üç yabancı otunda %2’lik konsantrasyonu kontrol ile kıyaslandığında anlamlı bir etki
göstermiş olup, Descurainia sophia L. ile Cardaria draba L.’nın tüm konsantrasyonları
istatistiki olarak aynı şekilde etki göstermiştir. %2’lik uygulamalarda 15 günlük takip
sonucunda elde edilen ekstraktların tohumların çimlenmesi üzerine olan etkisi (Tablo 1)’de
verilmiştir.
Tablo 1. Öğütülmüş süpürge otu, bülbül otu ve yabani tereden elde edilen ekstraktların
tohumların çimlenme üzerine olan etkisi
34

31
28
Tohum sayısı (adet)

25
22
19

CADRC3

16

SIOF

13

DESO2
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Kontrol

7
4
1
-2

1
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8
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10 11 12 13 14 15

Günler

CADRC3= Cardaria draba L. SIOF= Sisymbrium officinale L. DESO2= Descurainia sophia L.

Tablo 2. Bülbül otu (Sisymbrium officinale L.), süpürge otu (Descurainia sophia L.) ve
yabani tere (Cardaria draba L.)’den elde edilen ekstraktların Amaranthus retroflexus L.’a
Karşı Allelopatik Etkisi
BİTKİLER
CADRC3
DESO2
SIOF
KONTROL

Ort.±St. Sapma
3,0±0,71 a
3,5±096 a
9,3±1,44 b
29,0±0,41 c

*Her bir sütünda yer alan farklı harfleri içeren ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel
olarak anlamlıdır.(p<0.001)
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CADRC3= Cardaria draba L. SIOF= Sisymbrium officinale L. DESO2= Descurainia sophia L.

Horoz ibiği tohumlarının petrilerde çimlenme üzerine etkisi P<0.001 düzeyinde önemli
bulunmuştur. Laboratuvarda yürütülen bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre kontrolde en
yüksek (%71) çimlenme görülmüştür. Sonrasında ise en yüksek çimlenmeyi engelleyen
yabani tere (%97) çimlenmeyi engellemiştir. Bunu takip eden diğer bitki ise süpürge otu olup
(%96.5) çimlenmeyi engellemiştir. En az çimlenmeyi engelleyen ekstrakt uygulaması ise
bülbül otu olup (%90.7) çimlenmeyi engellemiştir. Yabani tere ile süpürge otu arasında
istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Horoz ibiğinin tohum bağlama oranının yüksek olması ve rekabet yeteneğinin fazla olması
kültür bitkisi yetiştirilen alanlarda yoğun olarak görülmesine neden olmaktadır. Bitkilerin
yaprak, sap, çiçek, meyve, tohum, rizom ve kök gibi dokularından elde edilen
allelokimyasallar yabancı otlara karşı doğal herbisit olarak organik tarımda kullanılabilir.
Allelokimyasalların bu amaç için kullanılmasında ekolojik dengenin sentetik kimyasallar
tarafında bozulmasının önlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada araştırma sonuçları
değerlendirildiğinde laboratuvar çalışmasında bülbül otu (Sisymbrium officinale L.), süpürge
otu (Descuarainia sophia L.) ve yabani tere (Cardaria draba L.)’den elde edilen ekstraktların
farklı doz uygulamalarında horoz ibiği (Amaranthus retroflexus L.) yabancı otunda, kontrole
göre elle alınan özelliklere ait ortalamalar arasında istatistik olarak önemli farklılıklar
oluşturmuştur.
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ABSTRACT
This study was carried out in order to determine the harmful and beneficial insects found in
the 2018 years in East Anatolia of Turkey. In order to determine the species caught in the
sweep net on the herbs. They were determined as Exochomus (Bromus) octosignatus
Gebler, 1830,
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) Parexochomus
nigromaculatus (Goeze, 1777), Coccinula sinuatomarginata Faldermann, 1837 and
Scymnus apetzi Mulsant, when the collected samples are examined. Moreover, B.
octosignatus and C. sinuatomarginata were found to be rare species for Turkey fauna in this
study.
Key Word: Coccinellidae, Fauna, East Anatolia, Turkey

INTRODUCTION
The economically important insect groups used in biological control of many insect species
(etc aphids, mealybugs and scale insects) is predatory insects from Coccinellidae family
known as the lady beetles. In our country, studies on these family members have increased in
recent years. However, the majority of these studies are concentrated in the Mediterranean
region and in the Aegean region. Faunistic identification of species as well as the emergence
of biology are important in terms of economic entomology. There are few studies conducted
in Bingöl, Elazığ and Erzurum provinces where the study is conducted. This study is
important in terms of determining the predominant predator characteristics in the species in
the future.
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MATERIAL AND METHODS
In this study, These species were collected in the herbs in June of Bingöl, Elazığ and Erzurum
provinces. Samples have been photographed with the help of a Olympus SZX 51 model stereo
binocular microscope.
RESULTS
Exochomus (Bromus) octosignatus Gebler, 1830 (Figure 1).
Material examined: Erzurum, Çad road, 27.06.2018, 2 exs, leg Ozgen

(Figure 2)

General Distribution: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, France, Iran, Iraq, Italy,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Uzbekistan
(Kovář 2007).
Distribution in Turkey: Ankara, Adana, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas (Kovar, 1995).
Notes: It was first recorded in East Anatolia
Exochomus quadripustulatus Linnaeus, 1758
Material examined: Elazığ, Günbağı, 23.11.2017, 3 exc., Baskil, Kayabeyli, 5 exc.,
Diyarbakır, Çermik, Ağaçhan village, 22.04.2018, 3 exc. Totally: 11 exc. leg. Ozgen
Distribution in Turkey: Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Isparta, Iğdır, İzmir,
Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Muğla (Öncüer, 1974; Aslan and Uygun, 2005, Özcan,
2007, Bayram, 2008; Öztürk and Ulusoy, 2009; Başar and Yaşar, 2011; Kaydan et al., 2012).
General Distribution:
Palaearctic Region, Oriental region, Australian region, Nearctic region (Biranvand et al.,
2017).
Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777)
Material examined: Elazığ, Keban, Nimri, 08.06.2018, 2 exs leg. Ozgen.
General Distribution: Palaearctic region (Kovář 2007).
Distribution in Turkey: Çanakkale (Kök et al., 2017)
Coccinula sinuatomarginata Faldermann, 1837 (Figure 3.)
Material examined: Bingöl, Halifan, 25.06.2018, 2 exs, leg Ozgen, Elazığ, Günbağı village,
3 exc., Totally: 5 exc. (Figure 4).
General Distribution: Europe, North Africa, Asia (Kovář 2007).
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Distribution in Turkey: Aydın, Erzurum, Rize, Southaestern Anatolia, Yalova, Yozgat
(Aloğlu, 1994, Tamer et al., 1998, Portakaldalı, 2010, Karakaya, 2014, Buğday et al.,, 2015,
Bolu, 2016).
Scymnus apetzi Mulsant, 1846
Distribution in Turkey: Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Artvin, Bilecik, Balıkesir, Burdur,
Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kayseri,
Konya, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Mersin, Muğla, Isparta, İzmir, Van (Kaydan and Yaşar,
1999, Aslan and Uygun, 2005; Öztürk and Ulusoy, 2009; Bayram, 2008, Başar and Yaşar.,
2011, Yıldırım and Başpınar, 2015).
Material examined: Elazığ, Sivrice, 20.06.2018, 2 exs, Keban, 30.07.2018, 8 exc., Totally:
10 exc. leg Ozgen
The majority of species identified by this study were found for the first time in the locations
where they were identified. These species are usually found in oak and single-year habitats
and in the lower parts of the plants such as loafy. Identifying the biology of these species and
determining their relationships with their prey is important for future studies.
ACKNOWLEDGEMENTS: Authors are thankful to Jaroslav VĚTROVEC (Check
Republic), for the identification of Coccinellidae species.
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Figure 1. Habitus of Bromus octosignatus Gebler, 1830.

Figure 2. Distribution area of Exochomus (Bromus) octosignatus (Gebler, 1830) in Turkey.
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Figure 3. Habitus of Coccinula sinuatomarginata Faldermann, 1837

Figure 4. Distribution area of Coccinula sinuatomarginata Faldermann, 1837 in Turkey.
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A NOVEL TECHNİQUE FOR THE TREATMENT OF VARİCOSE VEİNS:
EVALUATİON OF EFFECTİVENESS OF ABLATİVE POLYMERİZATİON WİTH
CYANOACRYLATE GLUE
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Serhat Çalık
Atatürk University Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery,
eyupserhatcalik@hotmail.com
ABSTRACT
The objective of this prospective observational study was to evaluate the results of a new nonthermal ablation method using cyanoacrylate glue in venous insufficiency.
A total of 210 subjects were treated with the cyanoacrylate between April 2014 and June
2016. The protocol included physical and colour Doppler ultrasonography examination,
venous clinical severity score and quality of life assessment before and after the procedure
and 1, 3, 6 month-follow up. Clinical recovery was evaluated by comparing the venous
clinical severity score and the quality of life assessment before and after the procedure.
In total, 236 ablation procedures were successfully completed on 210 subjects. The 236
procedures consisted of 18 bilateral applications on 228 great saphenous veins and 8 small
saphenous veins. The average pre-interventional diameter of great saphenous veins was 6.8 ±
1.6 mm (4.9 – 12 mm), and the mean diameter of small saphenous veins was 5.1 ± 1.4 mm
(3.6 – 8.4 mm). The average length of the sealed vein segments was 33.4 ± 5.8 cm (21 – 74
cm), and the average N-butyl cyanoacrylate usage for the patient was 1.1 ml (0.8 – 2.2 ml).
The procedural occlusion rate was 100 %. Post-operative pain was observed in 18 patients
(8.6 %), and thrombophlebitis was observed in 4 patient (1.9 %). One (0.5%) total
recanalisations and 5 (2.4 %) partial recanalisations were observed at the 6-month follow-up.
The 6-month total occlusion rate was 97.1 %.
This new tumescent-free non-thermal embolisation method can be applied safely with high
success rates. However confirmation of the effectiveness of this type of treatment will require
larger studies with long-term follow-up.
Key words: Chronic venous insufficiency, varicose veins, treatment, embolisation,
cyanoacrylate.
INTRODUCTION
Varices and chronic venous insufficiency (CVI) are common chronic disorders that have a
significant effect on quality of life. They lead to severe complications in certain cases. CVI
occurs generally at a rate of 25 – 33 % in women and 19 – 20 % in men, with an annual
incidence of 2.6 % in women and 1.9 % in men.1 The clinical table of the disease is primarly
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described by symptoms and signs, including varices, pain, heaviness in the legs, edema,
cramps, itching, pigmentation, lipodermatosclerosis, and venous ulcers. Clinical
manifestations of the disease is important in determining the appropriate treatment.
There are many treatment option in the management of CVI. Traditional surgery, thermal
ablation methods, cyanoacrylate ablation, mechanico chemical ablation, sclerotherapy etc.
Disadvantages of traditional surgery such as to be an aggressive method, high recurrence,
complications and cosmetic reasons led to a search for alternative treatment methods.2,3
Thermal ablation methods that radiofrequency ablation (RFA) and endovenous laser ablation
(EVLA) have become popular after year 2001and have been accepted as safe and effective
treatment methods for great saphenous vein (GSV) insufficiency.4-6 Although a quick
recovery time and high occlusion rates are the most favourable features of these methods, they
have several disadvantages: The necessity of tumescent anaesthesia, rupture of the vein wall
with EVLA, post-operative pain, bruising and paraesthesia.7-9
Cyanoacrylate (CA) glue has been used for many years in the treatment of arterio-venous
malformations (AVM), pelvic congestion syndrome and varicocele in Europe and in the
treatment of devascularisation of cerebral AVMs in the USA since 2000.10 The use of CA
glue for GSV embolization was first reported by Almeida at al. in 2013.11 After that many
clinical trials have been conducted worldwide. The safety and efficiency of using CA in the
treatment of GSV insufficiency seems promising based on early and mid-term results from
recent studies.12-15
The objective of this prospective observational study was to evaluate the results of a new nonthermal ablation method using cyanoacrylate glue in venous insufficiency.
MATERIAL and METHOD
A total of 210 subjects were treated with the CA between April 2014 and June 2016 in our
institute that included the study. The ınclusion and exclusion criteria are listed in table 1. The
protocol included physical and colour Doppler ultrasonography examination, venous clinical
severity score (VCSS) and quality of life assessment (QOL) before and after the procedure
and 1, 3, 6 month-follow up. Clinical recovery was evaluated by comparing the VCSS and the
QOL assessment before and after the procedure.
All operations were performed under local anesthesia with mild sedation in a sterile operating
room. If necessary, other concomitant procedures such as microphlebectomy, perforator
ablation or foam sclerotherapy were performed at the three month follow-up. The
preprocedural, procedural, postprocedural, and follow-up data were collected prospectively,
recorded and compared. The current venous insufficiency symptoms were assessed based on
the VCSS, whereas the clinical findings were assessed based on the clinical, aetiological,
anatomical and pathophysiological classification for chronic venous disorders (CEAP).
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The QOL assessment, including general pain and associated physical, social, and
psychological parameters, was performed using the Chronic Venous Insufficiency Quality of
Life Questionnaire (CIVIQ ), version 2. VCSS, CEAP classifications and CIVIQ values were
determined and recorded at baseline and at each follow-up visit by the same investigators.
Table 1: Inclusion and exclusion criteria.
Inclusion criteria
Patients between the ages of 18-75 with symptomatic varicose veins, CEAP classification
between C2-C5, GSV insufficiency 0.5 sec, and who were over-determined by CDUS, could
come to follow up examinations and were mentally healthy to approve the operation.
Exclusion criteria
Saphenous vein duplication or accessory saphenous vein with venous insufficiency
Advanced tortuous GSV
Saphenous vein under 3 mm and over 15-mm diameter
DVT history
Active thrombophlebitis in deep or superficial veins
Arterial insufficiency history or ankle-brachial index under 0.9
Significant femoral or popliteal vein insufficiency
History of intervention (surgical, thermal or chemical ablation) with saphenous vein
to be treated
Hypersensitivity to the NBCA or reaction history with the past surgeries
Cancer
Life expectancy under two years
CEAP: clinical, aetiological, anatomical and pathophysiological classification, GSV: great
saphenous vein, CDUS: colour Doppler ultrasonography, DVT: deep vein thrombosis, CA:
cyanoacrylate
RESULTS
In total, 236 ablation procedures were successfully completed on 210 subjects. The
procedures consisted of 18 bilateral applications on 228 great saphenous veins and 8 small
saphenous veins. The average pre-interventional diameter of great saphenous veins was 6.8 ±
1.6 mm (4.9 – 12 mm), small saphenous veins was 5.1 ± 1.4 mm (3.6 – 8.4 mm). The average
length of the sealed vein segments was 33.4 ± 5.8 cm (21 – 74 cm). The average N-butyl
cyanoacrylate usage for the patient was 1.1 ml (0.8 – 2.2 ml).
The procedural occlusion rate was 100 %. Post-operative pain was observed in 18 patients
(8.6 %), and thrombophlebitis was observed in 4 patient (1.9 %). One (0.5%) total
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recanalisations and 5 (2.4 %) partial recanalisations were observed at the 6-month follow-up.
The 6-month total occlusion rate was 97.1 %.
DISCUSSION
Chronic venous insufficiency and the resulting varicosities formation significantly affects
quality of life and causes serious epidemiologic and socioeconomic complications. A high
incidence rate, frequent diagnosis, significant loss of the workforce and negative impacts on
patients’ lives have increased the diversity of the search for treatment alternatives. The current
treatment of VV has shifted from classic surgery to minimally invasive methods.
Intravascular CA has been used for over 20 years in AVM and varicosity treatment in
different parts of the human body.10,16,17 Immediately after intravenous injection, CA causes
instant blockage in vessels by stimulating a strong polymerisation reaction when it contacts
ionised anions and vessel proteins in the serum. The polymerisation reaction causes damage
to the vessel wall and induces an acute immunologic response. As a result, the polymer
degrades gradually, while sub-acute vasculitis and chronic granulomatous foreign body
reactions follow polymerisation. The progression of the polymer to fibrotic tissues is complete
within two to three months.
We were enlightened by the new tumescent-free ablation method of a recently published twoyear study by Almeida et al. 20 with a 92 % closure rate, and of a recently published multicentre study by Proebstle et al. 21 in Europe with a 92.9 % closure rate. In a new comparative
study by Morrison et al. 12, closure rates were 99 % for cyanoacrylate embolisation compared
with 96 % for RFA at three months. This prospective randomised trial showed that CA was
not inferior to radiofrequency ablation.12 However, this new method requires further
development and support through additional comprehensive studies. Therefore, our early
results supported these studies and also showed that the new method can be applied safely
with high occlusion rates.
CONCLUSION
As a conclusiun, this new tumescent-free, nonthermal embolisation method can be applied
safely with high success rates. These results should be further supported by our long-term
results and new alternative studies. Low procedure times, early recovery times and the
immediate return to a daily routine without compression stockings are all significant
advantages of this technique.
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REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN
İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
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ÖZET
İktisat yazınında ihracat reel döviz kurunun ve yurtdışı hasıla düzeyinin bir fonksiyonu olarak
ele alınmaktadır. Reel döviz kurundaki değişmeler ülkelerin dış ticaretleri üzerinde önemli
etkiye sahip bir değişken olmakla birlikte ülkelerin makroekonomik göstergeleri üzerinde de
doğrudan ve dolaylı etkileri mevcuttur. Diğer yandan, ihracatın önemli bir belirleyici yurtdışı
hasıla düzeyidir. İhracat yapılan ülkelerin gelir artışları doğrudan ihracat üzerinde etkili
olmaktadır. Bu duruma bağlı olarak politika yapıcıların ülke ekonomisine yönelik karar verme
sürecinde reel döviz kurlarındaki değişmelerin ve yurt dışı hasıla düzeyi önem arz etmektedir.
Diğer taraftan, Türkiye ara mal ithal eden bir ülke konumundadır. Bundan dolayı ihracatı
doğrudan ithalata bağlıdır. Bu doğrultuda, ihracatın bir fonksiyonu olarak reel döviz kuru,
ithalat ve yurtdışı hasıla düzeylerinin esnekliklerinin belirlenmesi elzem hale gelmektedir. Bu
çalışmada, 1980-2016 dönemi için yıllık veriler kullanılarak reel döviz kuru, ithalat ve yurt
dışı hasıla düzeyinin1 Türkiye’nin ihracatı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Reel döviz kuru, İhracat, İthalat, Yurtdışı Hasıla, Türkiye

EFFECT OF REAL EXCHANGE RATE, IMPORT VE FOREIGN OUTPUT ON
EXPORT: THE CASE OF TURKEY
ABSTRACT
In the economics literature, export is considered as a function of the real exchange rate and
the level of foreign output. Changes in real exchange rates have direct and indirect effects on
countries' macroeconomic indicators, as well as having a significant impact on foreign trade
of countries. Moreover, foreign output is a key determinant of exports. Foreign output
increases of exporting countries affect directly export value. Depending on this situation,
changes in real exchange rates and the level of foreign output are important in the policy
makers' decision making process for the country's economy. On the other hand, Turkey is a
1

Yurtdışı hasıla düzeyi için 9 bölgenin (Arap Dünyası, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa Birliği, Latin Amerika ve Karayipler,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Güney Asya, OECD ve Sahra-Altı Ülkeleri) kişi başına düşen yurtiçi hasıla
düzeyleri alınmıştır.
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country that imports of intermediate goods. Therefore, exports depend directly on imports. In
this direction, it is essential to determine the elasticities of the real exchange rate, import and
foreign output levels as a function of exports. In this study, effects of the real exchange rate,
import and foreign output level on Turkey's exports were investigated using annual data for
the period of 1980-2016.
Keywords: Real exchange rate, Export, Import, Foreign Output, Turkey

1. GİRİŞ
İhracatın ülkeler açısından önemi literatür genelinde ağırlıklı olarak inceleme konusu
olmuştur. Merkantilistler, ekonomik büyümenin kaynağını dış ticaret neticesinde ülkenin altın
stokunu artırması olarak görmüşlerdir. Sonraki süreçte, klasik iktisadı düşüncede uzmanlaşma
ve mübadele yoluyla üretim fazlasının diğer ülkelere satılmasıyla ihracatın ekonomik büyüme
için bir gereksinimden ziyade bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Keynesyen okulla beraber
ihracat toplam harcama eşitliğine dahil edilmiş ve tüketim ve yatırımdan sonra ekonomik
büyümeyi artıran faktörlerden biri haline gelmiştir. Ekonomik büyüme için önemli faktör olan
ihracatın reel döviz kurunun ve yurtdışı gelirin bir fonksiyonu olduğu söylenebilir ( Yıldırım
v.d, 2016; Ünsal, 2016). Reel döviz kurunda meydana gelecek artış ve azalışlara göre ihracat
artıp azalmaktadır. Bir ülkenin parasının reel olarak değer kazanması ihracatın önünde engel
olarak görülmektedir. Yerli paranın değer kazanması ihraç malların pahalı hale gelmesine
neden olmakta, bundan dolayı ihracat azalmaktadır. Öztürk ve Acaravcı (2006), Gül ve Ekinci
(2006), Aktaş (2010) ve Tapşın ve Karabulut (2013) döviz kurlarında meydana gelecek artış
ve azalışların ihracat üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar yapmışlardır. Diğer
taraftan, Aksu v.d. (2017) döviz kurlarındaki pozitif ve negatif şokların dış ticaret üzerindeki
etkisinin farklı olduğunu iddia etmişlerdir. Diğer taraftan, yurtdışı gelirin artması, hane
halkalarının kullanılabilir gelirlerini artırarak ihracat mallara olan taleplerini artıracaktır.
TUİK (2018)’e Türkiye 2017 yılında ihracatının %47’lik kısmını AB (28) ülkelerine
gerçekleştirmiştir. Ayrıca seçilmiş ülke grupları açısından, Türkiye ihracatının %52’lik
kısmını OECD ülkelerine yapmıştır. Bu ülkelerin gelirlerinde meydana gelecek artış ve
azalışlar Türkiye’nin ihracatına yön vereceğini vurgulamak gerekmektedir. Balcılar v.d.
(2014), Türkiye için yapmış oldukları çalışmada yurtdışı gelirin ihracatı pozitif olarak
etkilediğini tespit etmişlerdir. Aksine Rose ve Yellen (1989), ABD için yapmış oldukları
çalışmada reel döviz kuru, yurtiçi gelir, yurtdışı gelir ve dış ticaret bilançosu arasında uzun
dönemli ilişkinin varlığını kanıtlayamamışlardır.
Türkiye açısından, ihracatın fonksiyonuna ithalatında eklenmesi önemlidir. UNCTAD
(2017)’e göre Türkiye 2017 yılında ithal ettiği mal grupları içerisinde Mineral yakıtlar,
mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral
mumlar %15’lik bir payla ilk sırada yer almaktadır. Bunu %11’le Kazanlar, makinalar,
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların makine aksam ve parçaları takip
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etmektedir. İthal edilen mal grupları içerinde ilk 10 sırada yer alan ürünlerin toplam ithalattaki
ağırlığının %70 olduğu ve bu malların çoğunluğunu ihracat sektöründe kullanılan emtiaların
oluşturduğu düşünülerse Türkiye’de ihracatın, ithalatın bir fonksiyonu olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Ayrıca ihracatta ithalat içeriğinin incelenmesi, ithalatın Türkiye ihracatı
için ne kadar önemli olduğunun bir diğer göstergesidir. OECD (2018)’ e göre Türkiye’de
2000 yılların ortasında imalat sektöründe ihracat ettiği malların ithalat içeriği 0.292’tür. Buna
göre ihracat edilen 100$’lık malın yaklaşık olarak 30$’ı ithal mallardan oluşmaktadır. Zengin
ve Terzi (1995) tarafından yapılan çalışmada ihracat, reel döviz kuru ve ithalat arasında
herhangi bir nedensellik ilişkisi elde edilemese de, Gerni v.d. (2018) Türkiye için yapmış
olduğu çalışmada ithalatın ihracat için önemli olduğunu vurgulayan sonuçlara ulaşmışlardır.
Aşağıdaki tablo 1’de ihracat, reel döviz kuru, ithalat ve yurtdışı gelir arasındaki ilişkileri ele
alan çalışmalara ait literatür özeti verilmiştir.
Tablo 1: Literatür Özeti
Researcher

Range

Method

Definition

Öztürk ve Acaravcı (2006)

1989:01-2002:08

Zaman Serisi Analizi

Döviz kurunda meydana gelen artışlar ihraçtı
negatif olarak etkilemektedir.

Gül ve Ekinci (2006)

1990:1-2006:08

Zaman Serisi Analizi

Aktaş (2010)

1989:1-2008:4

Zaman Serisi Analizi

Reel döviz kuru ile ihracat arasında uzun
dönemi ilişki mevcuttur. Aynı zamanda, Reel
Döviz kurudan ihracata doğru tek yönlü
nedensellik tespit edilmiştir.
Reel döviz kuru ithalat ve ihracat arasında
uzun dönemi ilişkiler mevcuttur.

Tapşın ve Karabulut (2013)

1980-2011

Zaman Serisi Analizi

Sweiden (2013)

1976-2009

Zaman Serisi

Hwang ve Lee (2005)

1990-2000

Zaman Serisi

Bahmani-Oskooee ve Ltaifa
(1992)

1973-80

Yatay Kesit

Sivri ve Usta (2001)

1994:01-2000:06

Zaman Serisi

Zengin ve Terzi (1995)

1950-1994
1950-1979
1980-1994

Zaman Serisi

Aydın vd. (2004)

1987:1-2003:03

Zaman Serisi

Egeli (1992)

1980-1990

Zaman Serisi

Rose (1991)

1974:01-1986:12

Zaman Serisi

Balcılar vd. (2014)

1995-2012

Zaman Serisi

Zengin (2001)

1994-2000

Zaman Serisi
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İthalattan ihracata, reel döviz kurundan ihracat
doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit
edilmiştir.
Döviz kuru kısa dönemde ihracat üzerinde
etkili olduğu tespit edilmiştir.
Döviz kuru meydana gelen belirsizliğin ihracat
üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu tespit
edilmiştir.
Döviz kuru oynaklığını hem gelişmiş hem de
az gelişmiş ülkelerin ihracatını düşürdüğü
tespit edilmiştir.
Reel dövizi kuru ile ihracat arasında
nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir.
Elde edilen bulgular sonucunda ihracat,
nominal döviz kuru ve ithalat arasında
nedensellik ilişkileri tespit edilememiştir.
Reel döviz kuru ithalat için önemli bir faktör
olduğu fakat ihracat üzerinde bir etkisi
olmadığı tespit edilmiştir.
Reel döviz kuru artışlarının ihracatı artırdığı
tespit edilmiştir.
Reel döviz kurunun ihracat ve ithalat yani dış
ticaret bilançoları üzerinde bir etkisi olmadığı
tespit edilmiştir.
Elde edilen bulgular sonucunda, Reel döviz
kuru ve reel ücret endeksi ihracat hacmini
negatif olarak etkilerken, yurtdışı gelir,
verimlilik ihracat hacmini pozitif olarak
etkilemektedir.
İhracat, ithalat ve reel döviz kuru arasında
uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir.
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Öztürk ve Acaravcı (2003)

1989:1-2002:8

Zaman Serisi

Döviz kurundaki değişmelerin ihracat
üzerindeki etkisinin olumsuz olduğu tespit
edilmiştir.
Elde edilen bulgular sonucunda reel döviz
kuru, yurtiçi gelir, yurtdışı gelir ve dış ticaret
bilançosu arasında uzun dönemli ilişki tespit
edilememiştir.

Rose ve Yellen (1989)

1960:1-1985:4

Zaman Serisi

Aksu v.d (2017)

2003:1-2015:12

Zaman Serisi

Elde edilen bulgular sonucunda, reel döviz
kurundaki değişmelerin dış ticaret dengesini
asimetrik olarak etkilediğini sonucuna
ulaşmışlardır.

Gerni v.d (2018)

2003:Q12017:Q4

Zaman Serisi

Döviz kuru ve ithalat meydana gelen
değişmelerin ihracat üzerinde etkisinin
simetrik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çalışmada, Türkiye için 1980-2016 döneminde yıllık veri seti kullanılarak reel döviz
kurunun ithalatın ve yurtdışı gelir düzeyinin ihracat üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır.
Çalışma 9 ayrı model kullanarak her modelde farklı bir ülke grubunun Türkiye’nin ihracatı
üzerindeki etkisinin nasıl olduğunun araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın devamında
kullanılan değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit edilmesinde kullanılan ekonometrik yönteme
ve veri setine yer verilmiştir. Son kısımda ise sonuç ve öneriler bölümüne yer verilmiştir.
2. EKONOMETRİK YÖNTEM ve VERİ SETİ
Johansen Eşbütünleşme testi, durağanlık seviyeleri aynı olan serilerin yer aldığı VAR
sistemine dayanmaktadır. VAR sistemi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
Yt  1 Yt 1  .......  k 1 Yt k  Yt k   t

(1)

i  1 1 ......   i , i  1,...., k

(2)

(1) nolu denklemde  katsayılar matrisi,  t otokorelasyonsuz hata terimleridir.
Johansen ve Juselius (1990) eşbütünleşik vektörlerin sayısı üzerine maksimum olabilirlik test
prosedürü geliştirmişlerdir. Test sonucunda kullanılan iki test istatistiği tanımlanmaktadır,
bunlar Trace ve Maksimum Eigen değerleridir. Sonuç olarak, test istatistiği kullanılarak boş
hipotez r tane veya daha fazla eşbütünleşik vektör olup olmadığı test edilmektedir (Greene,
2000).

trace (r )  T

p

 ln(1  

j  r 1

j

)
(3)

max (r )  T ln(1  r 1 )
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(3) ve (4) nolu eşitliklerde j ,özdeğerleri, T, gözlem sayısı ifade etmektedir. İkinci testte, boş
hipotez kadar eşbütünleşik vektör olduğunu, r+1 tane olduğunu ileri süren hipoteze karşı test
edilmektedir (Johansen & Juselius, 1990).
Bu çalışmada 1980-2016 döneminde Türkiye için ithalat, reel döviz kuru ve yurtdışı gelirin
ihracat üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye için
genişletilmiş bir ihracat fonksiyonu kullanılarak, değişkenlerin ihracat üzerindeki etkisi test
edilmiştir. Bu doğrultuda Dünya Gelişme Göstergeleri ( WDI) veri tabanından reel fiyatlarla
ihracat (2010$), ithalat (2010$), yurtdışı gelir (Arap Dünyası, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa
Birliği, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Güney
Asya, OECD ve Sahra-Altı Ülkeleri) (2010$) rakamları yıllık olarak çekilmiştir. Reel döviz
kuru (2003=100) serisi ise TCMB veri dağıtım sisteminden temin edilmiştir. Serilerin doğal
logaritması alınarak tahminler yapılmıştır. Doğal logaritması alınmış serilere ait bir takım
tanımlayıcı istatistikler tablo 2 sunulmuştur.
Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler

Ort.
Mak.
Min.
Std. S.
Eğ.
Bas.
JB

IHR

ITH

REEL
KUR

20.20
21.33
18.34
0.73
-0.31
2.52
0.97
(0.61)

20.66
21.70
19.34
0.70
-0.06
1.83
2.11
(0.34)

4.51
4.84
4.11
0.17
-0.30
2.51
0.92
(0.63)

K.
AME
RİKA
10.61
10.86
10.26
0.18
-0.39
1.84
3.00
(0.22)

ARAP

DOĞU
ASYA

8.49
8.76
8.24
0.16
0.22
1.75
2.69
(0.25)

8.55
9.16
7.98
0.34
0.07
1.95
1.72
(0.42)

AB

10.23
10.48
9.89
0.19
-0.33
1.71
3.23
(0.19)

LATİ
N

ORTAD
OĞU

OEC
D

SAHR
A

GÜNE
YASYA

8.91
9.16
8.72
0.14
0.54
1.88
3.77
(0.15)

8.66
8.95
8.41
0.16
0.22
1.80
2.49
(0.28)

10.31
10.55
9.98
0.18
-0.43
1.87
3.11
(0.21)

7.19
7.41
7.02
0.12
0.40
1.79
3.25
(0.19)

6.61
7.43
6.00
0.42
0.37
1.92
2.64
(0.26)

Not: Parantez içindekiler olasılık değerini göstermektedir.

Tablo 1’de doğal logaritması alınmış serilerin tanımlayıcı istatistikleri görülmektedir. Buna
göre ihracatın ortalaması 29.41 ve standart sapması 0.73 olarak tespit edilirken, ithalat için bu
değerler sırasıyla 29.87 ve 0.70 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 1980-2016 yılları arasında
reel ithalat reel ihracattan daha fazla gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’nin kronik dış ticaret
açığını gözler önüne sermektedir. Reel döviz kurunun ortalama ve standart sapma değerleri
ise sırasıyla 4.51 ve 0.17 olarak tespit edilmiştir. Serilerin normal dağılıp dağılmadığı
gösteren Jarque-Bera istatistiği tablo 2’de yer alan bütün serilerin % 1 anlamlılık düzeyinde
normal dağıldığını gösteren boş hipotez reddedilememiştir. Buna göre seriler normal
dağılmaktadır. Serilerin durağanlık analizleri Dickey ve Fuller (1981) tarafından önerilen
Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testi ve Phillips-Perron (1988) tarafından önerilen PP
birim kök testi kullanılmıştır. Aşağıdaki tablo 3’de birim kök testlerine ait sonuçlar
sunulmuştur.
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Tablo 3: Birim Kök Testleri Sonuçları
Phillips-Perron
Seviye

Sabitli
SabitliTrendli

T
İstatistiği
T
İstatistiği

K.
AMERİKA
-1.615

ARAP

DOĞUASYA

-0.305

0.557

-1.244

-6.075***

-1.443

LATİN

ORTADOĞU

OECD

REELKUR

IHR

ITH

SAHRA

GÜNEYASYA

-1.539

0.334

0.009

-1.971

-1.965

-2.402

-1.413

-0.517

4.933

-0.523

-3.158

-4.114**

-0.790

-2.768

-5.019***

-3.240*

-2.023

-0.145

AB

Birinci Fark

Sabitli
SabitliTrendli

T
İstatistiği
T
İstatistiği

K.
AMERİKA
-3.9991***
-4.0507**

ARAP

DOĞUASYA

3.9182***
4.8949***

-4.6204***

-4.0532***

-4.6007***

-4.2791***

AB

LATİN

ORTADOĞU

OECD

REELKUR

IHR

ITH

SAHRA

GÜNEYASYA

4.0116***
-3.9875**

-3.0810**

4.0109***
4.4450***

-7.6904***

-6.5216***

-8.3907***

-2.8354*

-4.0337***

-7.5757***

-6.3698***

-8.1961***

-3.1377

-6.0404***

-3.6460**
ADF
Seviye

Sabitli
SabitliTrendli

T
İstatistiği
T
İstatistiği

K.
AMERİKA
-1.4710

ARAP

DOĞUASYA

0.2465

0.6361

-1.6337

4.3899***

-1.2295

LATİN

ORTADOĞU

OECD

REELKUR

IHR

ITH

SAHRA

GÜNEYASYA

-1.5394

0.5309

0.8837

-2.0963

-2.0154

-2.4070

-1.2751

-0.8419

3.7659

-0.5233

-3.1582

-4.2799***

-0.6406

-2.8540

-5.0519***

-4.2365**

-2.0255

-0.3486

AB

Birinci Fark

Sabitli
SabitliTrendli

T
İstatistiği
T
İstatistiği

K.
AMERİKA
-4.0963***
-4.2660***

ARAP

DOĞUASYA

4.0183***
4.7590***

-4.6204***

-4.0959***

-4.6007***

-4.3948***

AB

LATİN

ORTADOĞU

OECD

REELKUR

IHR

ITH

SAHRA

GÜNEYASYA

4.0989***
-4.0693**

-3.1792**

4.0392***
4.4287***

-7.6904***

-6.0978***

-5.8995***

-2.8354*

-4.0758***

-7.5757***

-6.0345***

-5.8604***

-3.1377

-5.6992***

-3.7369**

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.
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Tablo 4: Eşbütünleşme Testi Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayılar
Variable

K.
AMERİKA

ARAP

DOĞUASYA

AB

LATİN

ORTADOĞU

OECD

SAHRA

GÜNEYASYA

Y. GELİR

1.461***
(0.416)
0.241
(0.163)

0.492*
(0.258)
0.060
(0.113)

1.461***
(0.481)
0.384
(0.206)

0.484
(0.649)
0.176
(0.205)

1.361**
(0.633)
0.074
(0.364)

0.637***
(0.268)
-0.056
(0.179)

0.702***
(0.124)

0.517***
(0.131)

0.843***
(0.128)

0.530***
(0.106)

1.677***
(0.465)
0.459***
(0.183)
0.498***
(0.123)

0.400**
(0.191)
-0.052
(0.145)

0.561***
(0.113)

3.578***
(0.703)
-0.278
(0.433)
-0.019
(0.126)

0.863***
(0.041)

0.474***
(0.148)

51.138
[0.023]

67.653
[0.003]

51.296
[0.022]

54.247
[0.012]

49.337
[0.036]

58.542
[0.003]

56.895
[0.005]

52.756
[0.016]

58.991
[0.003]

-0.639***
(0.180)
18.668
[0.286]
94.204
[0.644]

-0.220***
(0.062)
14.525
[0.559]
86.753
[0.283]

-0.750***
(0.235)
21.909
[0.146]
166.622
[0.343]

-0.528***
(0.153)
24.564
[0.077]
150.135
[0.700]

-0.657***
(0.189)
9.371
[0.897]
76.963
[0.575]

-0.423***
(0.109)
17.462
[0.356]
76.621
[0.586]

0.503***
(0.156)
13.585
[0.629]
70.769
[0.760]

-0.468**
(0.229)
22.008
[0.142]
73.887
[0.671]

-0.661***
(0.154)
11.558
[0.773]
75.591
[0.618]

REELKUR
ITH
Eşbütünleşme
(Trace
İstatistiği)
ECM

χ2SC
χ2HET

Note: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.. Parantez içindekiler standart hataları göstermektedir. Köşeli parantez
içindekiler olasılık değerleridir. Χ2SC ve Χ2HET ise hata terimlerinin otokorelasyon ve değişen varyans problem içerip içermediği test etmek amacıyla yapılan LM ve
ARCH testlerini ifade etmektedir. ECM ayarlama katsayısını yani kısa dönemde meydana gelen sapmaları uzun dönemde dengeye yönelip yönelmediğini
göstermektedir.
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3. AMPİRİK BULGULAR
Tablo 2’den görüleceği üzere Dickey ve Fuller (1981) tarafından önerilen ADF birim kök testi
sonuçlarına göre sabitli modelde bütün değişkenler seviye değerlerinde %1, %5 ve %10
anlamlılık düzeylerinde durağan değildir. Diğer taraftan, sabitli-trendli modelde Arap
Dünyası’nın kişi başına düşen geliri %1 anlamlılık düzeyinde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
ülkelerinin kişi başına düşen gelirleri %1 ve reel ithalat ve reel ihracat %5 anlamlılık
düzeylerinde durağan olduğu tespit edilmiştir. Serilerin birinci farkları alındığı zaman ADF
birim kök testi sonucunda serilerin sabitli ve sabitli-trendli modellerde %1 ve %5 anlamlılık
düzeylerinde durağan olduğunu görülmüştür. Phillips ve Perron (1988) tarafından önerilen PP
birim kök testi sonuçları ise ADF birim kök testinden elde edilen sonuçları destekler
niteliktedir. Tablo 3’te Johansen eşbütünleşme testi sonuçları ve uzun dönem katsayılar
sunulmuştur.
Tablo 3’ten görüleceği üzere bütün ülkeler için kurulan modellerde yurtdışı gelir, ithalat, reel
döviz kuru ve ihracat arasında %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde uzun dönemli ilişkiler
mevcuttur. Kuzey Amerika ülkelerin için kurulan modelin sonuçlara bakacak olursak, bu
ülke grubunun kişi başına gelirinde meydana gelecek %1’lik artış Türkiye’nin ihracatını
%1.46 artıracaktır. Arap Dünyası, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa Birliği, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Güney Asya, OECD ve Sahra-Altı Ülkeleri için kurulan
modellerde ise bu ülke gruplarının kişi başına gelirlerinde meydana gelecek %1’lik artış
Türkiye’nin ihracatını sırasıyla %3.57, %0.49, %1.46, %1.36, %1.67, %0.40 ve %0.63
artırmaktadır. Ülkelerin etkileri incelediğinde Arap Dünyası ve OECD ülkeleri ilk sırada
gelmektedir. Türkiye 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 157 milyar $’lık ihracatın
%51’lik kısmını OECD ülkelerine, %28’lik kısmını ise İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere
gerçekleştirmiştir (TÜİK, 2018). Bu pencereden bakıldığında elde edilen sonuçlar tutarlı
görünmektedir. Modellerde (Arap Dünyası hariç) ithalat değişkenin katsayı 0.47 ile 0.86
arasında değişmektedir. Yani ithalatta meydana gelecek %1’lil artış ihracatımızı %047 ile
0.86 arasında artırdığı ifade edilebilir. Yukarıda da bahsedildiği gibi Türkiye ihracatta
ithalata bağımlı bir ülkedir. İthalattaki ağırlığın %70 emtia ve ara mallardan oluşmaktadır.
Bu malların çoğunluğunu ihracat sektöründe kullanıldığı söylenebilir. İhracatta ithalat mal
içeriğinin 0.292 olduğu düşünülürse (OECD, 2018) elde edilen modellerden elde edilen
katsayılar tutarlı görünmektedir. Aşağıdaki grafik 1’de her bir model için etki etki sonuçları
sunulmuştur
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Grafik 1: Etki-Tepki Sonuçları
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4. SONUÇ
İhracat, ekonomik büyüme için önemli bir faktördür. Ülkeler arası ticaretin hızlı arttığı bu
yüzyılda ülkeler ekonomik olarak daha ileri seviyeleri yakalamak arzusunda ise ihracatlarını
artırmaları gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye için 1980-2016 döneminde yıllık veri seti
kullanılarak yurtdışı gelir, ithalat ve reel döviz kurunun ihracat üzerindeki etkisi Johansen ve
Juselius (1990) tarafından önerilen eşbütünleşme yöntemi kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır.
Ampirik bulgular neticesinde, yurtdışı gelir, ithalat, reel döviz kuru ve ihracat arasında uzun
dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda politika yapıcılara
ihracat partnerleri ile dış ticaret ilişkilerinin iyileştirilmesi anlamında adımlar atılması
gerektiği önerilmektedir.
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