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Özet 
 

Ktesibios, Ctesibius veya Tesibius adlarıyla tanınmaktadır. M.Ö. 285-222 yılları arasında 

Ġskenderiye‟de yaĢamıĢ Yunan matematikçi ve mucittir. Ktesibios Ġskenderiye mekanik okulunda 

Heron‟un hocasıdır. Ktesibios‟un yazıları ve icat ettiği sistemlerden hiçbirisi günümüze kadar 

ulaĢmamıĢtır. Onun icatları konusundaki bilgileri Vivitrus ve Ġskenderiyeli Heron‟dan almaktayız. 

Ancak onun temellendirdiği bilimsel bilgilerin mühendislik uygulamalarını kendisinden sonra yaĢamıĢ 

olan, Ġskenderiyeli Heron, Bizanslı Philon ve Artuklu döneminde yaĢayan ve sarayın baĢmühendisi El-

Cezeri‟de görmekteyiz. Ktesibios ilk makalesini, basınçlı hava ve havanın pompalarda kullanımı 

üzerine yazmıĢtır. En önemli buluĢları, su saatlerinde sabit akıĢı sağlayan valf sistemi ve bu sisteme 

sahip su saatleridir.  

Ktesibios‟un anıtsal bir su saatinin çizimi John Farey (1791–1851) tarafından yapılmıĢtır. Bu çizimde 

saatin yapısı ve iĢleyiĢiyle ilgili bazı görüntüler sunulmuĢtur. Ancak resimde mekanizmaların nasıl 

çalıĢtıkları konusunda yeteri kadar bilgi verilmemiĢtir. Bilimsel kaynaklarda da Ktesibios‟un saatinin 

çalıĢma prensiplerine yönelik açıklamalar bulunmamaktadır. 

Bu çalıĢmada, Ktesibios‟un su saati, John Farey tarafından yapılmıĢ çizim kullanılarak incelenmiĢtir. 

Saatte kullanılan teknoloji değerlendirilmiĢ ve John Farey tarafından yapılan çizimde eksik olan 

kısımlar tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġncelemeler sonucunda Ktesibios‟un su saatinin yeni görselleri 

çizilmiĢtir. Yapılan değerlendirmeler ile Ktesibios‟un su saatinin, bilim tarihi ve mekanik açısından 

önemi ortaya konulmuĢtur. 
 

Anahtar Kelimeler: Ktesibios, bilim tarihi, su saati. 

 

 

Evaluation of Ctesibius’s Clepsydra in Terms of History of Science and 

Mechanics 
 

Abstract 
 

Ctesibius or Ktesibios or Tesibius (285–222 BC) was Greek inventor and mathematician. He lived in 

Alexandria. He was the teacher of Hero of Alexandria. Ctesibius‟ writings have not survived, No 

works by him exist, and the only references are by ancient historians. His inventions are known only 

from references to them by Vitruvius and Hero of Alexandria, but he laid the foundations for the 

engineering tradition that culminated in the works of Hero of Alexandria, of Philo of Byzantium and 

El-Cezeri.  

He wrote the first treatises on the science of compressed air and its uses in pumps. His most famous 

invention, however, was an improvement of the clepsydra, or water clock, in which water dripping at a 

constant rate raised a float that held a pointer to mark the passage of the hours.   

A monumental Clepsydra built by Ctesibius was illustrated by John Farey (1791–1851). Some 

mechanisms of clepsydra were illustrated in this picture. But working mechanisms of clepsydra and 

some mechanisms were not illustrated. There aren‟t any study about working mechanisms of this 

clepsydra in the scientific area.  

In this study, Ctesibius‟s clepsydra was investigated using illustration drawn by John Farey. 

Technology of clepsydra were evaluated and incomplete mechanisms were predicted. As a results, 

new illustrations were drawn and worth of Ctesibius‟s clepsydra was stated in terms of history of 

science and mechanics. 
 

Keywords: Ctesibius, history of science, clepsydra. 



GĠRĠġ  

 

Ġlkçağ teknolojilerinin en önemli temaları tarım makineleri, savaĢ aletleri ve zaman ölçümünde 

kullanılan teknolojilerdir. Zaman ölçüm teknolojileri insanların günlük iĢlerinin planlanması, ibadet 

zamanlarının belirlenmesi, vergi dönemlerinin hesaplanması ve tarımsal iĢlerin zamanının belirlenmesi 

gibi amaçlarla kullanılmaktaytı. Bu dönemde zaman ölçümünde sattler ve takvimler ön plana 

çıkmaktadır. Ġlkçağ uygarlıklarında zaman ölçümünde güneĢ saatleri ve su saatleri kullanılmaktaydı. 

GüneĢ saatlerinin tasarımı ve yapımı zor ancak kurulduktan sonra çalıĢtırılması kolaydı. Çünkü bu 

saatlerin çalıĢması için herhangi bir insana ihtiyaç duyulmazdı. Ancak bu saatler güneĢin olduğu gün 

ve saatlerde kullanılabiliyordu. Antik dönem uygarlıklarında geceleri zamanı belirlemek için su saati 

kullanılırdı. 

Su saatlerinde, iç bölümünde saati gösterecek bir ölçekle donatılmıĢ bir kap su ile doldurulur 

ve alt kısmındaki delikten su akardı. Bu saatin, M.Ö. 2000-1900 yılları arasında hüküm sürmüĢ 

bulunan XII. Firavun sülâlesi hükümdarlarından birinci Ammenemes tarafından bulunduğu 

sanılmaktadır (Çağatay, 1978: 131). 

GüneĢ saatlerinde olduğu gibi su saatlerinin de Eski Yunanlılara geçiĢi doğudan yani 

Mezopotamya ve Mısırdan olmuĢtur. Eski Yunanlılar bu zaman aygıtlarına klepysdra (Yunanca su 

hırsızı) derlerdi. Antik çağda yapılan ilk klepysdralar yıldızların doğuĢu ve batıĢını beklediği için 

doğuĢ saati olarak da adlandırılırdı (Curtius, 1975: 616).  

Ġlk klepysdralarda en önemli sorun su basıncının ayarlanmasıydı. Gece gündüz sürelerinin 

farklılığına göre su akıĢının hızı ayarlanmalıydı. Su basıncı sorunu dipleri boyunlarından geniĢ 

modellerle bir nebze giderilmiĢtir. Diğer sorun ise ilk zamanlarda kabın içine konan cetvel gibi su 

seviyesini ölçen aletlerle, her ayın geceleri ayrı ayrı seviye çizgileri iĢaretlenerek 12‟ Ģer saatlik 

aralıklar tespit edilerek giderilmeye çalıĢılmıĢtır (Saraç, 1971: 77). Ayrıca klepysdralar bütün yılın tam 

zamanlarını vermezdi. Farklı mevsimlere göre değiĢen saat uzunluklarını ayarlayabilmek için kabın içi 

kısa günlerde mum gibi bir madde ile kaplanır ve günler uzamaya baĢladıkça bu madde yavaĢ yavaĢ 

çıkartılıp suyun akıĢ hızı ayarlanırdı. Klepysdra üzerine kapatılan bir kapak ile suyun akıĢı durdurulur, 

kapak açıldığında su akmaya dolayısıyla da saat çalıĢmaya baĢlardı (Demiralp, 2015:2). 

Su saati yahut etimolojik anlamı “su hırsızı” olan “klepsydra”, M.Ö. 5. yüzyıl sonundan, M.Ö. 

4. yüzyılın sonuna dek Atina‟nın mahkeme salonlarında, davacının ve davalının konuĢma sürelerini 

belirlemek için kullanılmıĢtı. Elimizdeki edebî tanıklıklar; aygıtın hem nasıl iĢlediğini hem de adlî 

süreçteki önemini göstermesi açısından çok değerlidir. BaĢka bir deyiĢle; tıpkı Sokrates‟in 

savunmasında sarf ettiği sözler gibi, adlî su saati hakkında da yazılı kaynaklara baĢvurmak 

durumundayız (Curtius, 1975: 616).  

 

Su Saatlerinin Çalışma Prensipleri 

 

Su saatleri bir kap içerisindeki suyu tahliye kanalından belirli bir sürede boĢalması prensibine 

dayanmaktadır. Su saatleri küçük ölçekli yapılabildikleri gibi anıtsal ve büyük ölçekte yapılmıĢ su 

saatleri de bulunmaktadır.  

 

ġekil 1: Küçük Ölçekli Su Saati  (Atina, M.Ö. 5. Yüzyıl) (Saattarihi, 2015;1) 



ġekil 1‟de küçük ölçekli bir su saatinin orijinaline uygun kopyası gösterilmiĢtir. Su doldurulan 

kapların altı deliktir ve kap içerisine doldurulan su sabit bir sürede boĢalmaktadır. BoĢalma süresi 

kabın hacmine ve çıkıĢ deliğinin çapına göre değiĢmektedir.  

 
ġekil 2: Büyük Ölçekli Su Saati (Rodos, M.Ö. 50) (Theodossiou, 2010: 163) 

ġekil 2‟de Rodosta bulunan büyük ölçekli bir su saatinin kalıntıları gösterilmiĢtir. ÇalıĢma 

prensibi küçük ölçekli olanla aynıdır, büyük hazne içerisindeki suyun tahliye kanalından boĢalma 

süresini kullanarak zaman ölçümünü gerçekleĢtirmektedir.  

 

Ktesibios’un Su Saatlerine Yaptığı Katkılar 

 

Su saatlerinde, su akıĢının kaptaki seviyeye bağlı olarak değiĢen basınç nedeniyle sabit 

olmamasından dolayı sorunlar yaĢanmaktaydı. Saatte eĢit sürelerin saptanması sorununa ilk kez ve 

gerçek çözüm getiren bilim adamı Ġskenderiye mekanik okulundan Ktesibios (M.Ö. 285-222) 

olmuĢtur. Ktesibios, basma tulumba, su orgu ve su saatinin mucididir. Su saatlerinde suyun akıĢ hızını 

belirleyen deliğin çapı, suyun eĢit hızla akmasının sağlanması bakımından önemlidir. Deliğin çapının 

zamanla büyümesi veya küçülmesi saatin zamanı doğru ölçmemesine neden olur. Ktesibios, bu sorunu 

deliği camdan veya altından yapmak suretiyle engellemiĢtir. Diğer bir sorun da su seviyesinin sabit 

tutulamamasıdır. Eğer kaptaki su seviyesi düzenli olarak sabitlenemezse, kaptaki su miktarı 

değiĢtiğinde akıĢ hızı da değiĢecektir (Topdemir, 2011: 89). 

Ktesibios bu sorunu da çözmüĢtür. Bu nedenle Ktesibios'un çalıĢmalarından en fazla dikkat 

çekeni su saatlerinin zamanı ölçme özelliklerini geliĢtirerek iyileĢtirmesi olmuĢtur. Su saatleri aslında 

çok eskiden beri kullanılıyordu. Fakat zamanı doğru ölçmede ciddi sorunları vardı. Eski tip su 

saatlerinde karĢılaĢılan en önemli güçlük, geçen sürenin belirlenmesini sağlayan delikli kaptan akan su 

miktarının akıĢ hızının sabit tutulamamasıydı. Ktesibios, bu sorunu gidermek amacıyla bir musluktan 

sürekli su akıĢını sağlayarak ilk güvenilir su saatini yapmayı baĢardı. Böylece, su saatleri kullanılarak 

eĢit sürelerin belirlenmesi mümkün oldu ve zaman denetim altına alınabildi (Topdemir, 2011: 89). 

 
ġekil 3: Ktesibios‟un GeliĢtirdiği Su Saati ve 3D Modeli 



ġekil 3‟de Ktesibios öncesindeki saatlerin çalıĢma prensibi ve Ktesibios bu saatlerdeki soruna 

getirdiği çözüm gösterilmiĢtir. Eski tip su saatlerinde suyun akıĢ hızı kaptaki su miktarı fazlayken daha 

hızlı, su miktarı azaldığında daha yavaĢ oluyordu. ġekil 3‟de soldaki kaplarda t1 ve t2 seviyelerindeki 

suların akıĢ hızları aynı olmadığından, zaman ölçümünde hatalar meydana gelmekteydi. Ktesibosun su 

saatinde en üstteki kaptan alttaki kaba su akıĢı sağlanmaktadır. Ancak valfli Ģamandıranın olduğu 

kaptaki su seviyesi yükseldiğinde valf, su akıĢını kısmakta veya durdurmaktadır. Böylece valfli 

Ģamandıranın bulunduğu kaptaki su seviyesi sabit kalmaktadır. Su seviyesi sabit kaldığından bu kabın 

altındaki kanaldan çıkan suyun miktarı da sabit olmaktadır. Bu sistemde göstergeli Ģamandıranın 

bulunduğu kaba akan su miktarı daima sabit kalmaktadır ve zamanın daha doğru ölçülmesi 

sağlanmaktadır.  

Ktesibos tarafından su saatleri konusunda geliĢtirilmiĢ baĢka bir tasarımda ġekil 4‟de 

gösterilmiĢtir. Kaynaklarda sadece çizim olarak bulunan ve detaylı bilgi verilmeyen saatin 3D modeli 

çizilerek daha kolay anlaĢılması sağlanmıĢtır. Bu saatte su silindirik bir hazne içerisine doldurulmuĢ ve 

suyun tahliyesi U Ģeklindeki bir boruyla yapılmıĢtır. Çapı sabit olan bu boru suyu alt kısımdaki çarklı 

sisteme aktarmakta ve sistem kadranın döndürülmesini sağlamaktadır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4: Ktesibos Tarafından GeliĢtirilen Anıtsal Saat ġekli (Mays, 2010:18) 

 

Ktesibos‟un ikinci tasarımıyla ilgili olarak kaynaklarda detaylı bir bilgi verilmemiĢtir. 19. 

yüzyılda çizilmiĢ bir görseli bulunan saatin ġekil 4‟de verilen tasarıma göre, alttaki mekanizmanın 

ikinci bir iĢlevi daha olmalıdır. John Farey tarafından yapılan bu illüstrasyonda sistem detaylı olarak 

incelendiğinde çarklı sistemde haznelerin dolmasıyla birlikte dairesel hareketin yapıldığı ve bu 

dairesel hareketin transmisyon çarklarına iletildiği görülmektedir. Transmisyon çarklarının kendi 

içerisindeki çap oranlarına bağlı olarak devri değiĢen hareket dikey Ģafta iletilmektedir. Dikey Ģaftın 

dönmesiyle üzerinde saat rakamlarının bulduğu kadran kendi etrafında dönmektedir. Ancak bu dönüĢ 

hareketinin saatin rakamsal değiĢimi ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Sistemde saati gösteren insan 



figürünün elindeki mızrak ucudur. Bu mızrak ucu, insan figürünün üzerinde durduğu Ģamandıra 

altındaki hazneye suyun dolmasıyla yukarıya doğru hareket edecektir. Bu hareket saat XII‟de son 

bulmalıdır. Bu noktadan sonra otomatik bir algılayıcının insan figürü altındaki suyu boĢaltarak saati 

sıfır konumuna getirmesi gerekmektedir. Saatte bulunan çarklı mekanizmanın çalıĢma prensibi ve 

görevi konusunda bilimsel bir kaynak bulunmamaktadır. Bu inceleme çalıĢmasında ilgili 

mekanizmanın saatin yeniden sıfır noktasına, bir insana ihtiyaç duyulmadan, getirilmesini sağladığına 

dair önemli deliklerin olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

 
ġekil 5: Ktesibos Tarafından GeliĢtirilen Anıtsal Saatin 3D Modeli 

 

SONUÇ 

 

Uygarlıkların güneĢ saatlerini geliĢtirebilmeleri, geçmiĢte yaptıkları astronomik gözlemlere 

dayanmaktadır. Bu saatlerin kadranlarının doğru bir Ģekilde yapılabilmesi astronomi bilgisinin yanında 

önemli seviyede coğrafya ve geometri bilgisi de gerektirmektedir. Bu yönüyle güneĢ saatleri 

uygarlıkların geçmiĢ bilgilerinin teknolojik bir ürüne dönüĢmeleri açısında önemli bir örnek teĢkil 

etmektedir. Su saatleri ise güneĢ saatlerinin kullanılamadığı vakitlerde (gece vs.) ve alanlarda (kapalı 

alanlar) zaman ölçümü için geliĢtirilmiĢtir. Su saatleri günümüz robot teknolojisinin de baĢlangıç 

noktası olarak kabul edilmektedir. Ktesibos tarafından geliĢtirilen su saatleri ve suyla çalıĢan diğer 



donanımlar, mekanizmalara hareket vermekte kullanılmıĢtır. Ktesibos döneminin su saatlerine önemli 

bilimsel katkılar sunmuĢtur. Bunlar saatlerin su akıĢ debilerinin sabitlenmesi ve insansız kurulmalarını 

sağlayan mekanizmalardır. Bu sistemlerde kullanılan mekanizmalar günümüzde mekanik ve robotik 

biliminin temel mekanizmalarını da oluĢturmuĢtur. Bu süreç M.S. 1300‟lü yıllarda yaĢayan Müslüman 

bilim adamı El-Cezerî‟nin tasarımlarıyla doruk noktasına ulaĢmıĢtır. GeliĢtirilen mekanizma ve robot 

teknolojilerinin günümüzdeki örneklerinden farkı, makine gücü yerine su gücünün kullanılmasıdır. 
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Özet 

 

El-Cezeri‟nin tam adı “Ebû‟l Ġz Ġsmail Ġbni Rezzaz El Cezerî” dir. El-Cezeri 1153 yılında Cizre‟de 

doğmuĢ, Diyarbakır‟da yaĢamıĢ ve 1233 yılında Cizre‟de ölmüĢtür. Babasından sonra Artuklu 

Sarayı‟nın baĢmühendisliği görevini yerine getirmiĢtir.  El-Cezeri, bilim dünyasında tanınmıĢ bir 

çalıĢma olan “Makine yapımında yararlı bilgiler ve uygulamalar” adlı eserin yazarıdır. El-Cezeri 

günümüzde fizik, hidrolik ve makine mühendisi olarak kabul edilmektedir. El-Cezeri aynı zamanda 

robotik ve sibernetik biliminin de kurucularındandır.   

El-Cezeri‟nin kitabı, teorik bilgilerin yanında, sanat ve bilimin bir arada kullanıldığı çizimleriyle de 

döneminin örneklerinden önemli farklılıklara sahiptir. Bu farklılık onu, pratikte daha kullanıĢlı ve 

gelecek nesiller için anlaĢılır hale getirmiĢtir. Kitapta ayrıntılı olarak anlatılan makineler, günümüz 

bilim tarihine paha biçilemez katkılar sağlamıĢtır. 

Bu çalıĢmada, El-Cezeri‟nin kitabında yer alan anlatımlar ve çizimler incelenmiĢtir. Kitap içerisinde 

yer alan mekanik sistemler ile günümüzde kullanılan mekanik sistemler arasındaki iliĢkiler 

belirlenmiĢtir. Ayrıca El-Cezeri‟den önce benzer tasarımlar yapan Philon, Heron ve Ktesibios‟un 

geliĢtirildiği sistemler incelenerek aralarındaki iliĢkiler tespit edilmiĢtir.  Sonuç olarak, El-Cezeri‟nin 

bilime yaptığı katkılar aydınlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: El-Cezeri, robotik, sibernetik, bilim tarihi. 

 

 

The Great Engineer of the Medieval Anatolia: Al-Jazari 
 

Abstract 

 

The full name of Al-Jazari is “Ebû‟l Ġz Ġsmail Ġbni Rezzaz El Cezerî”. Al Jazari was born in 1153 in 

Cizre, had lived in Diyarbakir and died in 1233 in Cizre. Like his father before him, he served as chief 

engineer at the Artuklu Palace. He is famed for authoring “The Book of Knowledge of Ingenious 

Mechanical Devices”. Al-Jazari is known as physicist, hydraulic and mechanical engineer. Al-Jazari is 

also known as founder of the robotic and cybernetics sciences. 

 

Al-Jazari's book is distinctive in its practical aspect because the author was a competent engineer and 

skilled craftsman. The book describes various devices in minute detail, providing hence an invaluable 

contribution in the history of engineering.  

In this study, technical drawings and theoretical knowledges given in Al-Jazari‟s book was 

investigated. The relationships between knowledges given in the Al-Jazari‟s book and today‟s 

mechanical systems was determined. Also, mechanical design of older inventors such as Philo, Hero 

and Ctesibius were investigated. As a result, contributions of El-Cezeri to science were illuminated. 

 

Keywords: Al-Jazari, robotic, cybernetics, history of science. 

 

 



GĠRĠġ  

 

Mühendislik, temel bilimlerin ihtiyaçları karĢılamak doğrultusunda uygulamaya aktarıldığı bir 

diplindir. Bu disiplin, temel bilimlere (Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve astronomi vs.) mutlak 

hâkimiyet, mühendislik araçlarını ve sembollerini kullanım becerisi (Teknik resim, ölçüm aletleri vs.) 

ile yaratıcılık ve insan zekâsıyla birleĢtiğinde dönemin bilim ve toplum yaĢamına yön veren eser ve 

icatlar ortaya çıkartmaktadır. Bu kapsamda, bilim tarihinde mühendisliğin tüm yönlerini birleĢtirebilen 

mühendisler, bıraktıkları eserler ve icatlarla günümüz bilimine yön vermiĢlerdir.  

Bilim tarihinde mühendislik biliminde en önemli süreç Ġskenderiye Mekanik Okulu ile 

baĢlamıĢtır. Ġskenderiye Mekanik Okulu M.Ö. 3. yy‟da faaliyetlerine baĢlamıĢtır. O döneme kadar 

“Theoriya” adı altında kuramsal çalıĢmalar yapılmakta ve “Praxis” adı altında uygulamalı çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Ġskenderiye Mekanik Okulu‟nun baĢarısı, theoria ve paxisi‟i birleĢtirmesidir. Bu 

birleĢme, teori ve pratiğin ortak ürünü olan mühendisliği doğurmuĢtur. 

Ġskenderiye mekanik okulunda çalıĢmalar, dönemin mühendislik prensiplerinin temel dayanağı 

olan hava, boĢluk ve denge prensipleri üzerine inĢa edilmiĢtir. Ġskenderiye Mekanik Okulu‟nun 

tanınmıĢ mühendisleri Ktesibios (M.Ö. 3.yy), Philon (M.Ö. 2. yy) ve Heron (M.Ö. 1. yy) tarafından 

çeĢitli araçlar geliĢtirilmiĢtir (Çırak ve Yörük, 2015). Ktesibios, Ġskenderiye Mekanik Okulunun 

kurucudur. Ktesibios, hidrolik ve otomatlar üzerine birçok tasarım yapmıĢ, su saatlerinin daha doğru 

çalıĢmasında önemli katkılar sunmuĢtur. Ġskenderiye Mekanik Okulu‟ndan Philon, mühendisliğin 

askeri uygulamaları ve pnömatikle ilgilenmiĢ, Heron buhar türbinleri üzerine çalıĢmıĢ ve yel 

değirmenini icat etmiĢtir.  

Antik dönem bilim insanlarının çalıĢmaları, çeviriler yoluyla Ġslam dünyasına ulaĢmıĢtır. Ġslam 

dünyasında da mühendislik çalıĢmaları bazı araĢtırmacılar tarafından teorik, bazıları tarafından pratik 

açıdan çalıĢma konusu olmuĢtur. Bu araĢtırmacılardan ön plana çıkanlar; Ben Musa(9.yy), Farabi 

(875- 950), Hâzînî (1100‟ler) ve El-Cezeri (13. yy)‟dir. Ünlü Türk felsefecisi Farabi, hava ve boĢluk 

üzerine çalıĢmıĢ, Risale li-Ebi Nasr el-Farabi fi‟l-Hala (BoĢluk Üzere) adlı risalesinde görüĢlerini ifade 

etmiĢtir. Hâzînî‟nin denge konusunda yazdığı Mizanü‟l Hikme (Bilgelik Ölçüsü) kitabı bu konuya ıĢık 

tutmaktadır. Hâzînî bu kitabında su terazisini olağanüstü bir denge aracı haline getirmiĢ ve “Mizânü'l-

Câmî” (Toplayan Terazi) adında bir terazi yapmıĢtır (Çırak ve Yörük, 2015). 

Ancak Ortaçağ‟da mühendislik alanında; temel bilimleri, mühendislik araç ve sembollerini 

yaratıcılık ve insan zekâsıyla en baĢarılı Ģekilde yorumlayan kuĢkusuz El-Cezer‟dir. El-Cezeri, 

kullandığı çizim teknikleriyle eserlerini günümüz bilim dünyasına kazandırmıĢ büyük bir mühendistir. 

Bu kapsamda yayın içerisinde El-Cezeri‟nin bilim dünyasına sunmuĢ olduğu katkılardan sadece birkaç 

tanesi incelenerek, Anadolu topraklarında yetiĢen büyük Türk mühendisinin bilim ve mühendislik 

tarihi açısından önemi vurgulanmıĢtır.  

 

El-Cezeri’nin Yaşamı 

 

Batı dünyasında Cazari (Gazari) olarak bilinen “Ebû‟l Ġz Ġsmail Ġbni Rezzaz El-Cezerî” 

Mezopotamya (Cizre) Tor (Dağ kapı) mahallesinde 1153 yılında dünyaya gelmiĢtir. Adı Ġsmail olup 

babasını adı Rezzaz dır. “ġeref ve onur babası” anlamında Ebul-iz lakabını taĢımıĢtır. El-Cezeri ismini 

Cizreli olduğu için almıĢtır. Dönemi için mükemmel tasarımlar yaptığı için El-Cezeri‟ye, “zamanın 

harikası” anlamında “Bediuzzaman” denilmiĢtir. Cizreli büyük mucit, bilgisayarın temelini atan bilim 

ve teknik adamı, robotlar, saatler, su makinaları, Ģifreli kilitler, Ģifreli kasalar, termos, otomatik çocuk 

oyuncakları gibi 60 makine mucidi ve dünyanın ilk sibernetik bilginidir (YaĢın, 2012). El-Cezerî, 

1233 yılında Cizre‟de vefat etmiĢ olup; mezarı, Cizre'deki Nuh Peygamber Cami‟sinin avlusunda 

bulunmaktadır. 

El-Cezeri 32 yıl Artuklu sarayında mühendislik yapmıĢ, zamanına göre çok ileri düzeyde 

teknoloji içeren ve otomatik olarak çalıĢan çok sayıda düzenek kurmuĢtur. El-Cezeri'nin mühendislik 

açısından büyük önem taĢıyan eserinin orijinal adı, Kitab-ül Cami Beyn-el-Ġl ve'l-Amel el-Nâfi fi 

Sınaât el Hiyel‟dir (Makine yapımında yararlı bilgiler ve uygulamalar) (Unat, 2001). El-Cezeri‟nin 

yaĢamı boyunca tasarladığı ve yapımı gerçekleĢtirdiği makineler ve çalıĢma prensipleri, bu kitap ile 

günümüze taĢınmıĢtır.  

 

 



El-Cezeri’nin Eserleri 

 

El-Cezerî, Sultan Sukmân bin Artuk'un isteği üzerine Kitab-ül Cami Beyn-el-Ġlm ve'l-Amel el-

Nâfi fi Sınaât el Hiyel (Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar) adlı bir yapıt kaleme 

almıĢ ve Ġslâm Dünyası'nda, bu konuya iliĢkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri doruk noktasına 

ulaĢtırmıĢtır. Bu kitap içerisinde yer alan tasarımlar, kendisinden önce özellikle Ġskenderiye mekanik 

okulunda geliĢtirilmiĢ sistemleri çok daha ileriye taĢıyan niteliktedir.  

 

El Cezerî, eserinin giriĢ bölümünde bu kitabı kaleme alıĢ nedenini Ģöyle anlatır (Unat, 2002): 

"Bir gün onun huzurundaydım ve yapmamı emrettiği şeyi getirmiştim... Ne 

düşündüğümü sezdi ve ... bana şöyle dedi, 'eşsiz araçlar yapmış, onları gücünle 

işler duruma getirmişsin. Seni yoran ve kusursuz biçimde inşa ettiğin bu şeyler 

kaybolup gitmesin. Benim için icat ettiğin bu araçları bir araya toplayan ve her bi-

rinden ve resimlerinden seçmeleri kapsayan bir kitap yazmanı istiyorum." 

"Onun bana sunduğu modeli uyguladım ve önerilerini kabul ettim, zaten boyun 

eğmekten başka yapacağım bir şey yoktu. Gerekli çalışmayı yapmak üzere 

gücümü topladım ve bu kitabı kaleme aldım." 

 
Sın‘ati’l-Hiyel altı kitaptan oluĢmuĢtur (Unat, 2002); 

 

Kitap I - EĢit saatlerin ve GüneĢ saatlerinin geçiĢlerinin belirtildiği saatlerin yapımı üzerinedir. On 

bölümden oluĢur. Bu bölümlerden ilk 6‟sı, suyun potansiyel enerjisinin kontrollü bir Ģekilde 

kinetik enerjiye dönüĢtürülmesi ile hareket enerjisinin elde edildiği ve bu hareketle 

ünitelerin çalıĢtırıldığı su saatleridir. Bunlar; davulcu su saati, kayık su saati, filli su saati, 

bardak su saati ve tavus kuĢlu su saatidir. Bu saatlerin dönemin bilim tarihi açısından en 

önemli özellikleri, saati göstermenin yanında kullanılan sistemlerin suyun kinetik 

enerjisiyle çalıĢan robotik sistemlere sahip olmasıdır. Kitabın son dört bölümü ise zamanı 

göstermek için tasarlanmıĢ mum saatleridir.  

Kitap II – Bu kitap daha çok saray eğlenceleri için tasarlanmıĢ ve içeceklerin sunumu üzerinedir. 

Bu kitap da on bölümden oluĢmaktadır. Bunlar kime içecek sunulacağına karar veren 

kadehler, havuzda yüzen kayak sistemleri, özel ibrikler ve insanları eğlendiren robotlar 

üzerinedir. Bu tasarımlarda da robotik sistemlere hareket, suyun kinetik enerjisi kullanılarak 

sağlanmaktadır.  

Kitap III - Ġbriklerin, kan alma teknelerinin ve abdest alma makinelerinin yapımı üzerinedir. On 

bölümden oluĢur. On bölümde sunulan tasarımlar; sıcak su, soğuk su ve ılık su dökebilen bir 

ibrik, abdest almakta kullanılan ve çeĢitli hayvan figürlerinin otomatik olarak su döktüğü 

ibrikler, alınan kan miktarını ölçen ve robotik sistemlerin kullanıldığı tekneler ve el yıkamak 

için hazırlanmıĢ otomatlardır.  

Kitap IV - ġekillerini değiĢtiren fıskiyeler ve sürekli çalan flüt için araç yapımı üzerinedir. On 

bölümden oluĢur. Bu bölümlerde sunulan tasarımlar; kefeli, Ģamandıralı ve değiĢken debili 

fıskiyeler, sürekli müzik sesi veren flüt ve otomatik çalıĢan borazancılardır.  

Kitap V - Derin olmayan göllerden ve ırmaklardan suyu yukarı çıkaran araçların yapımı üzerinedir. 

BeĢ bölümden oluĢur. Bu sistemler temelinde, tarımsal sulama amacıyla tasarlanmıĢ 

makinelerdir. Bu makineler, hareketlerini akarsuyun kinetik enerjisi veya hayvan gücünden 

sağlamaktadır. Temel amaçları, suyun konum yüksekliğinin arttırılarak tarımsal üretim 

alanlarına ulaĢtırılmasını sağlamaktır. GeliĢtirilen bazı sistemlerin suyun konum yüksekliğini 

11 m kadar yükselterek potansiyel enerjisini arttırdıkları tahmin edilmektedir. Bu sistemlerde 

kullanılan mekanik tasarımların günümüzde birçok mühendislik sistemlerinde kullanıldığı 

görülmektedir.  

Kitap VI - Önceki tasarımlardan faklı tasarımları içeren beĢ bölümden oluĢmaktadır. Bölümlerde 

sunulan tasarımlar; Amid kentinde hükümdar sarayı için dökme pirinçten yapılmıĢ bir kapı, 

farklı kilit sistemleri ile kayıklı saat üzerinedir.  

 

 

 



El-Cezeri’nin Tasarımlarından Örnekler 

 

El-Cezeri‟nin eserlerine bulunan tasarımlar incelendiğinde, dönemin ihtiyaçlarını karĢılamak ve 

eğlence amaçlı mekanik sistemler tasarladığı görülmektedir. Tasalanan sistemler; kuvvet ve hareketin 

yön ve devrini değiĢtirme mekanizmaları ile transmisyon üniteleri temelinde oluĢturulmuĢtur. 

Sistemlerin hareket ettirilmesi için hidro enerji ve canlı (hayvan) enerji kaynaklarından faydalanıldığı 

gözlenmektedir. Feodal bir tarım toplumunda yaĢayan El-Cezeri, doğal olarak tarımsal ihtiyaçları 

karĢılamaya yönelik tasarımlar gerçekleĢtirmiĢtir. Bu tasarımların önemli bir kısmını tarımsal sulama 

ve zaman ölçüm sistemleri üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Anadolu toprakları, su kaynakları açısından çok ta 

zengin sayılamayacak bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle Anadolu topraklarının önemli bir kısmında, 

kuru tarım uygulamaları gerçekleĢtirilmektedir. Kuru tarım uygulamaları, hem yetiĢtirilebilecek ürün 

çeĢidini azaltmakta hem de ürün veriminin düĢük kalmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda büyük 

feodal tarım imparatorluklarının kurulduğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında suyun 

yönetilmesi büyük önem taĢımıĢtır. Bu dönemlerde, tarımsal sulama sularını tarım topraklarına 

ulaĢtırabilen ve akarsuların akıĢ debilerinde meydana gelen takvimsel değiĢimleri belirleyerek bu 

değiĢimleri tarımsal uygulamalar için kullanılabilecek Ģekilde yönetebilen uygarlıklar, dönemin büyük 

tarım toplumlarını oluĢturmuĢlardır. Dönemin devletleri ve imparatorlukları için tarımsal güç olmak, 

aynı zamanda bölgesinde ekonomik ve askeri güç olmanın yolunu açmaktaydı. Ambarlarını tarımsal 

ürünlerle doldurabilen imparatorluklar, özellikle kıtlık dönemlerinde, çevresindeki küçük devletleri 

kendilerine bağlayarak büyük imparatorluklara dönüĢmekte ve dönemin diğer imparatorlukları 

karĢısında güç kazanmaktaydı. Bu nedenlerle El-Cezeri‟nin yaĢadığı dönemlerde bilimsel çalıĢmalar, 

tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve savaĢ teknolojileri üzerine yoğunlaĢmıĢtır.  

El-Cezeri‟yi dönemi açısından önemli kılan, geliĢtirdiği otomatik sistemler ve tarımsal 

aygıtların günümüz teknolojisinde bile kullanılabilir nitelikte olmasıdır. Bu kapsamda, yayın içerisinde 

El-Cezeri tarafından tasarlanmıĢ bir tarımsal sulama makinesi incelenmiĢtir. El-Cezeri‟nin birçok 

makine tasarımı bulunmaktadır. Yayın içerisinde bu makinanın seçilme nedenleri, kullanılan mekanik 

sistemlerin hem El-Cezeri‟nin çalıĢmalarının genel özelliklerini yansıtması hem de günümüz bilim 

tarihi açısından önemli dönüm noktaları olarak kabul edilebilecek mühendislik teknolojilerine sahip 

olmasıdır.   

Bu çalıĢma kapsamında, El-Cezeri‟nin tarımsal sulama amacıyla kullanılan bir sulama makinası 

incelenmiĢtir. El-Cezeri tarafından çizilen, sulama makinesine ait orijinal teknik resim, ġekil 1‟de 

gösterilmiĢtir. Makine, bir hazne içerisindeki suyun kepçe tipi bir elevatörle, alınarak muhtemelen bir 

tarımsal sulama kanalına iletilmesi için tasarlanmıĢtır. Sistemde, mekanik ünitelere hareket canlı 

hayvan gücü kullanılarak sağlanmaktadır. Canlı hayvan tarafından bir düĢey Ģafta verilen dönme 

hareketi, diĢli sistemler aracılığıyla yatay Ģafta iletilmektedir. Bu iletimde herhangi bir transmisyon 

oranı kullanılmamakta, sadece hareketin yönü 90º değiĢtirilmektedir. Çizimde, bu kısımda kullanılan 

diĢlilerin konik olup olmadığı konusunda bir ayrıntı verilmemiĢtir. Sistemin bu kısmı, günümüzde 

tekerlekli araçlarda kullanılan diferansiyel düzenekleriyle benzerlik taĢımaktadır.  

Günümüzde, motorlu araçlarda kullanılan diferansiyel düzenleri, araçlarda vites kutusundan 

alınan hareketin tekerlek aks millerine iletilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, dönü hareketi yapan 

bir Ģafttan alınan hareketin yönü 90º döndürülmektedir (ġekil 2). 



 
 

ġekil 1: El-Cezeri tarafından tasarlanmıĢ hayvan gücüyle çalıĢan su iletim makinası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: Günümüzde araçlarda kullanılan hareket iletim düzenleri ve diferansiyel 

 

Diferansiyel düzenlerinde hareketin yönünün değiĢtirilmesinde konik diĢli sistemler 

kullanılmaktadır. Bir Ģaft tarafından konik diĢli ile ayna diĢliye aktarılan hareket, istavroz diĢli sistemi 

adı verilen sisteme iletilmekte ve istavroz diĢlileri üzerinde yer alan aks milleri aracılığıyla, tekerlek 

aks millerine yönlendirilmektedir (ġekil 3). Günümüzde kullanılan diferansiyel sistemleri daha 

karmaĢık ve farklı görevleri de yerine getiren bir yapıya sahip olsalar da çalıĢma ilkesi açısından El-

Cezeri‟nin ġekil 1‟de gösterilen tasarımıyla benzerlik taĢımaktadır.  

 



 
 

ġekil 3: Diferansiyel sisteminin üniteleri  

 

ġekil 1‟de gösterilen makinada, dönü hareketinin yönü değiĢtirildikten sonra hareket yarım diĢli 

sistemiyle alt taraftaki paralel mile iletilmektedir. Burada yarım ay diĢli sisteminin kullanılmasının 

nedeni, hareket iletiminin belirli düzeyden sonra durdurulması ve sistemin baĢlangıç konumuna geri 

getirilmesinin istenmesidir. Böylece, yarım devir olarak iletilen hareketle, su kaynağı içerisinde yer 

alan kepçeli elevatör suyu haznesine doldurarak yükselecek ve haznesindeki suyu sulama kanalına 

bırakarak baĢlangıç konumuna geri dönecektir. Bu sistemde tasarlanan yarım ay diĢli sistemleri, 

günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin, motosikletlerde marĢ diĢlisi olarak yarım ay diĢli 

sistemleri kullanılmaktadır (ġekil 4).  

 

 
 

ġekil 4: Motosikletlerde kullanılan yarım ay diĢli sistemi  

 

Yarım ay diĢli sistemleri günümüzde, El Cezeri‟nin tasarımında olduğu gibi, dönü hareketinin 

bir kısmını güç iletiminde, kalan kısmının ise sistemin baĢlangıç konumuna geri döndürülmesinde 

kullanılmaktadır. Motosikletlerde marĢ motoru kullanılmadığından ayak pedalıyla (insan gücüyle) 

yarım ay diĢlisine verilen dönü hareketi, motora iletilerek ilk hareketin sağlanması ve iki zamanlı 

motosiklet motorunun zincirleme piston hareketlerinin tetiklenmesi sağlanmaktadır. Motosikletlerde 

kullanılan sistem, baĢlangıç konumuna, yay tarafından oluĢturulan karĢı kuvvet ile getirilmektedir. El-

ġaft 

Ayna diĢli  

Ġstavroz 

diĢlileri  

Aks mili  



Cezeri‟nin sisteminde, yarım ay diĢliden hareket iletimi tamamlandıktan sonra karĢı kuvveti, elevatör 

kepçesinin ağırlığı oluĢturmaktadır.  

El-Cezeri‟nin tasarımında, yarım ay diĢlisi ile elevatör diĢlisi arasında bir transmisyon oranının 

olduğu görülmektedir. Transmisyon oranı, diĢlilerde hareket iletiminde devir ve torkun 

ayarlanmasında kullanılmaktadır. Tork dönen bir mildeki dönme momentini ifade etmektedir. 

Transmisyon sistemleri diĢli çarklar arasındaki çap veya diĢ sayısı farkına göre çalıĢmaktadır. DiĢli 

çarklarda çaplar veya diĢ sayısı arasındaki farkın birbirine oranı, transmisyon oranı olarak 

adlandırılmaktadır. Transmisyon oranının değiĢimi sistemde ya devri arttıracak ve torku düĢürecek ya 

da devri azaltacak ve torku yükseltecektir. El-Cezeri‟nin tasarımında güç kaynağı olarak canlı bir 

hayvanın kullanıldığı görülmektedir. Bu durumda sistemin gücü, kullanılan hayvanın gücüyle 

sabitlenmiĢtir. Güç, tork ve devir arasındaki iliĢkiler EĢitlik 1‟de gösterildiği gibidir. 

 

          
                  ⁄  

    
                                                                                                           

 

El-Cezeri‟nin tasarımında bir adet büyükbaĢ hayvan resmetmiĢtir ki bu hayvan büyük ihtimalle 

bir attır. Atlar ortaçağda tarımsal güç ihtiyaçlarının karĢılanmasında yayın olarak kullanılmaktaydılar. 

Ġyi beslenen bir at, sürekli iĢlerde yaklaĢık 500 W güç üretmektedir (Lovett, 2007). Böyle bir at ile 

dakikada 30 devir ile üretilebilecek tork değeri yaklaĢık 160 Nm iken devrin 15 d/d seviyesine 

düĢürülmesinde bu değer 320 Nm seviyesine yükselecektir. Burada kullanılan tasarımda, elevatör 

kepçesinin boyu 1,5 m kabul edilirse, kepçede toplam 11 kg su bulunması durumunda tork ihtiyacı 

160 Nm, 22 kg su bulunması durumunda 320 Nm olacaktır. El-Cezeri‟nin, tasarımında ½ transmisyon 

oranı kullandığı kabul edilirse, bir at kullanarak 11 kg olan taĢıma kapasitesini 22 kg‟a çıkarttığı 

söylenebilir. Sistemde taĢıma kapasitesi arttırılırken, devir sayısının düĢmesi nedeniyle toplamda iĢ 

kapasitesinin sabit kaldığı düĢünülebilir. Ancak tasarlanan mekanik sistem, yüksek hızlarda çalıĢmaya 

uygun değildir ve mutlaka atın dönüĢ hızına göre yavaĢlatılması gerekir. Atın yavaĢlatılması gücünü 

arttırmayacaktır. Bu nedenle attan optimum güç ve devrin alınarak, sistemde transmisyon oranları 

değiĢtirilerek, torkun arttırılması önemli bir mühendislik baĢarısını ortaya koymaktadır. Transmisyon 

sistemleri günümüzde traktörler, otomobiller ve diğer araçlarda devir ve tork ayarlamalarında 

kullanılmaktadır. Araçların vites kutusu olarak adlandırılan ünitelerinde, farklı diĢ sayısı ve çaplara 

sahip diĢli sistemleri ile bu düzenlemeler gerçekleĢtirilmektedir (ġekil 5). Günümüzde kullanılan diĢli 

kutularında daha karmaĢık sistemeler kullanılmakta ve hareket halindeyken transmisyon değiĢimleri 

yapılabilmektedir. Ancak, bu sistemlerde El-Cezeri‟nin tasarımındaki transmisyon oranı ilkesine göre 

çalıĢmaktadırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5: Günümüzde kullanılan diĢli kutuları 

 

 

 



SONUÇ 

 

ÇalıĢma kapsamında, El-Cezer‟inin “Kitab-ül Cami Beyn-el-Ġlm ve'l-Amel el-Nâfi fi Sınaât el 

Hiyel (Makine yapımında yararlı bilgiler ve uygulamalar) adlı yapıtında yer alan mekanik tasarımların 

bilim tarihi açısından önemi ve günümüz teknolojisine yansımaları karĢılaĢtırmalı olarak 

değerlendirilmiĢtir. El-Cezeri ortaçağda Anadolu‟da yaĢamıĢ büyük bir mühendistir. ÇalıĢmalarının 

bilimsel kökenlerinin Ġskenderiye Mekanik Okulu‟na kadar uzandığı görülmektedir. Ancak El-Cezeri 

kendi dönemine kadar geliĢtirilmiĢ sistemlere sibernetik devrim yaĢatarak, otomatik makineler ortaya 

çıkartmıĢtır. Bu kapsamda, tasarımların bilim ve mühendislik tarihi açısından değeri çok büyüktür. El-

Cezeri‟nin çalıĢmaları birçok bilimsel çalıĢmaya konu olmuĢtur. Literatürde yer alan çalıĢmalarda 

sosyal bilimciler, El-Cezeri‟nin bilim tarihi içerisindeki önemini vurgulamıĢlar ve çalıĢmalarını 

tanıtmıĢlardır. Yapılan yayınlar, El-Cezeri‟nin tasarımlarının tanıtılması ve bilim tarihinde hak ettiği 

yeri alması açısından büyük katkılar sağlamıĢtır.  

Bu çalıĢmada El-Cezeri‟nin tasarımları, tarafımdan, hem Felsefe-Bilim Tarihi Anabilim dalında 

çalıĢan bir sosyal bilimci hem de Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim dalında 

bir öğretim üyesi bakıĢ açılarıyla değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda, tasarımlar bilim tarihi ve günümüz 

teknolojisindeki yansımaları açısından incelenmiĢtir. ÇalıĢmada, El-Cezeri‟nin tarımsal sulama 

amacıyla geliĢtirdiği bir makine değerlendirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen incelemede, makinede kullanılan 

sistemlerin, günümüzde mekanik teknolojide kullanılan diferansiyel, yarım ay diĢli üniteleri, kepçeli 

elevatörler ve vites kutularıyla olan teknolojik ortaklıkları ortaya konulmuĢtur. Bilimin, yaĢamsal 

ihtiyaçları karĢılamak amacıyla oluĢturulmuĢ bir kolu olan, teknoloji ve bu teknolojiyi geliĢtiren 

disiplin olan mühendislik, bilimin doğası gereği birikimsel bir ilerleme süreci takip etmektedir. Bu 

kapsamda El-Cezeri, bilimin birikimsel ilerleme sürecinde, mühendislik alanında dönemin 

paradigmasını değiĢtirecek devrimsel nitelik taĢıyan icatlarıyla, günümüz teknolojisini etkileyen büyük 

mühendis olarak, bilim tarihi içerisindeki yerini almıĢtır. GeçekleĢtirilen çalıĢmayla, El-Cezeri‟nin 

bilim tarihinde hak ettiği yeri almasına katkı sunulmaya çalıĢılmıĢtır.  
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Özet 

 

Türkiye‟de yakacak odun ihtiyacının çok fazla olması, kırsal kesimlerde kullanılan yakacak ihtiyacının 

ormanlardan ya da bahçelerden hala yaygın olarak temin edilmesi gibi nedenlerden dolayı yakacak 

odun teminini kolaylaĢtıracak sistem ve mekanizmalara ihtiyaç vardır. Ülkemizde odun parçalama 

yöntemleri kas gücü ya da benzinli, elektrikli motorlarla yapılmaktadır. Odun parçalama iĢlemi 

yapılırken uygulama esnasında ciddi derecede zaman kayıpları, elektrik masrafları ve en önemlisi 

ciddi sakatlanmalar oluĢmaktadır. 

Bu çalıĢmada, bu olumsuzlukları azaltacak traktörün kuyruk milinden hareket alan bir odun parçalama 

makinasının tasarımı ve imalatı amaçlanmıĢtır. Ġmalatı yapılan makinanın kg/saat iĢ verimi, adet/saat 

iĢ verimi, yakıt tüketimi değerleri belirlenmiĢtir. Makine farklı çaplarda 200-400 adet/saat odun 

parçalamakta, 2.6-3.1 lt/saat yakıt tüketmektedir.  

Makine ile odun parçalama iĢlemi kırsal kesimde rahatlıkla yapılmaktadır. Farklı çapta odunlar 

kolaylıkla parçalanmadır. TaĢıma için gerekli iĢ gücü, maliyet, insan yaralanmaları en aza indirilmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler: Odun parçalama, traktör, tarımsal mekanizasyon,  

 

 

Design and Manufacturing of Wood Shredding Machine Motion from Tractor 

Power Take Off (PTO) 
 

Abstract 

 

The systems and mechanisms are needed to facilitate the supply of firewood because the reasons such 

as the forest is used as fuel in rural areas or for the still widely available from garden and Turkey 

needs to be a lot of firewood. In our country, wood shredding methods are done with muscle power, 

gasoline or electric motors. While the shredding wood process, negatives as serious time losses, 

electricity costs and serious injury are formed. 

In this study, it is aimed to reduce this negativity, a wood shredding machine gets own motion from 

tractor power take off (PTO) was designed and manufactured. The productivity for kg/h and unit/h, 

fuel consumption values of the machine which was manufactured were determined. Machine is shred 

wood with different diameters of 200-400 pieces/ hour, and consumed 2.6-3.1 l/h fuel. Wood 

shredding is done easily with machine in the countryside. The workforce required for transport, cost, 

human injury is minimized. 

 

Keywords: Wood shredding, tractor, agricultural mechanization, 



GĠRĠġ 

 

Ağaç ve çalıların gövde ve köklerini oluĢturan lifli, sert maddeye odun denir. Botanik açısından 

ise, bitkinin dik durmasını sağlayan ve su iletiminde rol oynayan dokular topluluğu odun olarak 

adlandırılır. Çürümeye karĢı dirençli, uzun ömürlü ve dayanıklı bir malzeme olan odundan hem 

yakacak, hem de kibrit çöpünden gemiye kadar sayısız ürünün yapımında hammadde olarak 

yararlanılır. Odun çok eskiçağlardan beri kullanılmaktadır. Tarihöncesi insanları odunu yiyeceklerini 

piĢirmek ve ısınmak için yakacak olarak kullandıkları gibi oklarını, yaylarını ve baĢka bazı ilkel el 

aletlerini de odundan yapmıĢlardır. Daha sonraları toprağı ekip biçmeyi öğrenen insanlar saban, 

kazma, kürek gibi tarım aletlerini ve giderek evlerini de odundan yapmaya baĢladılar (DPT, 1977:1).  

Mobilya gibi çeĢitli ev eĢyaları ile tekne yapımı ise daha sonraki geliĢmelerdir. 

Demir, çelik, beton, plastik gibi, insanlarca üretilmiĢ birçok malzemenin geliĢtirildiği günümüzde bile 

odundan hâlâ çok çeĢitli alanlarda yararlanılır. Örneğin, evlerinizin içine Ģöyle bir göz atacak olursanız 

kapıların, pencere çerçevelerinin, masa, sandalye ve koltuk gibi ev eĢyalarının, hatta yer döĢemelerinin 

odundan yapıldığını görebilirsiniz. AlıĢveriĢ yaptığınızda aldığınız öteberiyi içine koyduğunuz kese 

kâğıdı, okuduğunuz gazete ve kitaplar da odun ürünleridir. Çünkü kâğıt, parçalanıp ezilerek hamur 

haline getirilen odundan elde edilir. Bundan baĢka, köylerde ve çiftliklerdeki ambarlar, çitler, at 

arabaları, deniz ve göl kıyılarındaki iskele ve dalgakıranlar ile maden direkleri, demiryolu traversleri 

ve telefon direkleri de çoğunlukla odundan yapılır. Büyük kentlerde kömür, havagazı, petrol ürünleri 

ve elektrik yakıt olarak odunun yerini almıĢ olmakla birlikte, odun hâlâ pek çok yörede baĢlıca 

yakacaktır. Türkiye‟de yıllık odun tüketimi 26–27 milyon m
3
, endüstriyel odun tüketimi 16–17 milyon 

m
3
 ve yakacak odun tüketimi 10–11 milyon m

3
 tür (OGM, 2012) 

Odun parçalama iĢlemi yakılacak odunların belirli boyutlara göre küçülme iĢlemidir. Odun 

parçalama iĢlemi 4 Ģekilde yapılmaktadır. 

 Kas gücü ile odun parçalama 

 Elektrik ile çalıĢan odun parçalama makinesi 

 Endüstriyel odun parçalama makinesi 

 Benzinli ve elektrikli kesim motorları 

Odun parçalama iĢlemi yapılırken uygulama esnasında ciddi derecede zaman kayıpları, elektrik 

masrafları ve en önemlisi ciddi sakatlanmalar oluĢmaktadır. 

Bu çalıĢmada, bu olumsuzlukları azaltacak traktörün kuyruk milinden hareket alan bir odun 

parçalama makinasının tasarımı ve imalatı amaçlanmıĢtır. Ġmalatı yapılan makinanın iĢ verimi, yakıt 

tüketimi değerleri belirlenmiĢtir. 

 

MATERYAL ve METOD 

 

Bu çalıĢmada yeni bir odun parçalama makinesi tasarlanmıĢtır (ġekil 1). Bu yeni tasarlanmıĢ 

odun parçalama makinesinde kırsal kesimde odun parçalama iĢlemini kolaylaĢtırmak, maliyeti en aza 

indirmek ve en önemlisi sakatlanmaları ortadan kaldırması hedeflenmiĢtir. Mevcut olan makineleri bir 

yerden bir yere taĢımanın zor ve elektrik ihtiyacının gerekliliğinden dolayı kullanıcılar tarafından 

tercih edilmemektedir.  

ÇalıĢma kapsamında geliĢtirilen makine, traktörün kuyruk mili yardımıyla çalıĢmakta ve üç 

nokta bağlantı sistemini bağlandığı için taĢınması oldukça kolaydır. Ayrıca, traktörün olduğu her yerde 

çalıĢılabilmektedir. Traktör kuyruk milinden gelen hareket redüktöre aktarılır, redüktör 540 d/d yı,  3/1 

oranında düĢürerek hidrolik pompaya aktarılmaktadır. Hidrolik pompa, hidrolik kolu komutasıyla 

pistona yağ basar, piston 5 sn‟de 55 cm mesafeye itme kuvveti yapmaktadır. 4 saniye sonra da 

baĢlangıç konumuna gelmektedir. Makine de 1 adet sıkıĢtırma düzeni ve 1 adette kesme düzeni 

bulunmaktadır. Kesme düzeni sabittir ve önüne konulan materyal piston tarafından iterek bıçağa 

yanaĢtırır ve kesme iĢlemi gerçekleĢtirilir. Makinanın uzunluğu 195 cm, geniĢliği 56 cm ve yüksekliği 

40 cm dir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: Kuyruk milinden hareket alan odun parçalama makinesi 

 

Makinenin denemelerini Muğla‟nın Fethiye ilçesinde yapılmıĢtır. 

Yapılan denemeler; 

 Makinenin iĢ verimi (kg/saat; adet/saat) 

 Yakıt tüketimi değerlerinin belirlenmesidir. 

Makinenin 1 saat içerisinde kaç kg odunun parçalandığı makinenin iĢ verimini ortaya 

koymaktadır. Yapılan denemede makinenin 3 farklı çap aralığında (13-17, 20-25, 30-40 cm) 1 saat 

içerisinde kaç kg odunun parçalandığı hesaplanmıĢtır (ġekil 2, 3, 4).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: 13-17 cm çap aralığındaki odunların parçalanması 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: 20-25 cm çap aralığındaki odunların parçalanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4: 30-40 cm çap aralığındaki odunların parçalanması 

 

Makinenin adet/saat iĢ veriminin belirlenebilmesi için 3 farklı çap aralığında (13-17, 20-25, 30-

40 cm) odunların 1 saat içerisinde kaç adet parçalandığını tespit etmemiz gerekmektedir. 

Yakıt tüketimin belirlenmesi için denemenin yapılacağı yerde traktörün deposunu doldurarak 

saatlik ölçüm yapılmıĢ ve her 1 saatin sonunda tekrar doldurulmuĢtur. Bu ölçme iĢlemi 3 farklı çap 

aralığında (13-17, 20-25, 30-40 cm) 3 kere tekrarlanmıĢtır. 

 

SONUÇ 

 

Odun parçalama iĢlemi yapılırken kullanılan yöntemler uygulama esnasında ciddi derecede 

zaman kayıplarına elektrik masraflarına ve en önemlisi ciddi sakatlanmalara sebep olmaktadır. Bu 

makinede bütün bu sorunlar çözülmüĢtür. ÇeĢitli çaplardaki tomruklar için en uygun parçalama 

yapılmıĢtır. Yapılacak olan iĢlemler mekanizasyon açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Ülkemizdeki traktör sayılarını da göz önüne alırsak projenin baĢarılı olması ile seralarda, 

evlerde, kesim bölgelerinde ve traktör olan her yerde kullanılacak bir makine olması en büyük 

avantajıdır. Makine ile ağaçlar ya da tomruklar taĢımaya gerek kalmadan kesim yerinde 

parçalanmaktadır. Bu sayede taĢıma için gerekli iĢ gücü ve maliyet en aza indirilmiĢtir. ÜretilmiĢ olan 

makine ile insan yaralanmaları en aza indirilmiĢtir. 

 



• 13-17 cm arası odun parçalamasında iki parça bölünmesi yakılacak boyutlara elde 

edilmektedir. 

• 20-25 cm arası odun parçalanmasında pistonun hareket süresi değiĢmemektedir, ama 

parçalama iĢlemi bir kere yapıldığında yeterli olmamaktadır. Onun 2 defa parçalama yapılarak 25 cm 

çapında odunun 4 parçaya bölünmüĢ olacaktır. 

• 30-40 cm çapındaki odunları parçalamada piston hareket süresi değiĢmemektedir. Bu iĢlemde 

odunun yakılacak odun haline gelmesi tek bir seferde olmamaktadır, örneğin 40 cm çapındaki odun 

parçalanması 3 defada 6 parçaya bölünerek yakılacak hale gelmektedir. 

Makinenin iĢ verimliliği saatte 3000- 4500 kg arası değiĢmektedir (Tablo 1). Kırsal kesimde böyle bir 

odun parçalama verimliliği büyük bir avantajdır. 

 

Tablo 1: Makinenin iĢ verimi (Kg/saat; (Adet/saat)) 

 

3 farklı çap aralığında (13-17, 20-25, 30-40 cm) 1 saatlik ölçümlerin sonucunda elde edilen 

değerler Tablo 1‟de verilmiĢtir. Odun parçalama iĢlemi yapılırken iĢ verimi çap aralığı artmasından 

dolayı saatte odun parçalama iĢlemi azalmaktadır. Bunun nedeni farklı çap aralığındaki odunların 2, 4 

ve 6 parçaya bölünmesidir. 

Yakıt tüketimi ölçümü traktöre göre değiĢmektedir ve elde edilen ortalama yakıt tüketimi 2.6-

3.1 lt/saat olarak değiĢmektedir. 

Sonuçlara göre makinenin odun parçalama iĢleminde insan gücünü azaltmaktadır. Zamandan 

faydalanması açısından büyük bir önemi vardır bunun sebebi ise saatte parçaladığı odun miktarıdır. 

Yakılacak odunun hızlı ve ekonomik olarak parçalanmasını sağlamaktadır. 
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Odun boyutları (cm) ĠĢ verimi (Kg/saat) Makinenin iĢ verimi 
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13-17 3000-3500 300-400 

20-25  3500-4250 270-290 

30-40  4500-5300 200-250 
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Özet 

 

Ülkemiz dünya elma üretimi sıralamasında Çin ve ABD den sonra 3. sırada yer almaktadır ve ülke 

içinde yapılan üretimin %13 ü ihraç edilmektedir. TÜĠK 2014 verilerine göre ülkemiz elma üretimi 

2.480.444 ton dur. Bu üretimin %22 si Isparta ilinden karĢılanmaktadır. Hasat mekanizasyonu tarımsal 

faaliyetlerinin en önemli aĢamalarından birisidir. Elma hasadı çoğunlukla el ile yapılmaktadır. Elle 

hasadın bir takım olumsuzlukları vardır. Bu olumsuzluklar iĢçi bulma, yüksek iĢçi maliyeti, zamanında 

toplanmayan üründen dolayı oluĢan kayıplar sıralanabilir. Makineli hasadın yanı sıra hasat platformlar 

da meyve hasadında kullanılmaktadır. 

Bu çalıĢmada, tarım iĢletmelerinde elma hasadının pratik, düĢük maliyetle ve ürün kaybını azaltarak 

yapılmasına olanak sağlayan vakumlu bir hasat makinesi ve platformu tasarlanması amaçlanmıĢtır.  

Tasarlanan makine 4 iĢçiyle elma hasadına olanak sağlamaktadır. ĠĢçiler platform üzerinde 

kopardıkları elmayı yanlarında bulunan esnek vakum borularına bırakacak makine emiĢ gücüyle 

bırakılan elma zarar görmeden kasaya ulaĢacaktır. Tasarımı yapılan makine ile iĢletmelerin maliyeti 

düĢüp iĢleri kolaylaĢacak ürünün raf ömrü ve kalitesi arttırılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Meyve, Elma, Platform, Hasat 

 

 

Design of Apple Harvest Vacuum Machine and Platform 
 

Abstract 

 

Our country ranks 3rd in the world apple production after China and the US and 13% of the 

production is exported around the country. According to 2014 data, our country apple productions are 

2.480.444 tons. 22% of this production is covered from Isparta. Harvest mechanization is one of the 

most important stages of agricultural mechanizations. Apple harvest is mostly done by hand. There are 

some drawbacks with hand harvested. This negative can be listed as finding workers, high labour 

costs, losses due to the timely collection of products. Harvesting machine as well as harvesting 

platform is used in the fruit harvest.  

In this study, it is aimed to be designed of a vacum harvester and platform that allows reducing the 

loss of product, low cost, practice the apple harvest in the agricultural business. Designed machine 

allows the harvest apples with four workers. Workers will leave the apple to the take break on the 

platform flexible vacuum hose on the side and the machine will reach the safe without damaging the 

apples left by suction. Shelf life and quality of the product will be increased and the cost of business 

will be easier with the design of the machine to fall jobs.   

 

Keywords: Fruit, Apple, Platform, Harvest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GĠRĠġ 
 

Meyve hasadı elle, yarı mekanize ve tam mekanize Ģeklinde üç farklı yöntemle yürütülmektedir. 

Yarı mekanize sistemde yalnız meyveler ve çalıĢan insanların taĢınması için araç kullanılmaktadır. 

Tam mekanize sistemde ise meyvelerin daldan ayrılması ve toplanması da mekanik araçlarla 

yapılmaktadır. 

Ülkemizde özellikle taze tüketilen meyvelerin hasadında elle hasat sıklıkla baĢvurulan bir 

yöntemdir. Elle hasatta mekanik zedelenmelerin az olması ürünün ihraç edilebilmesi açısından önemli 

bir avantajdır. Buna rağmen meyvelerin elle hasadının toplam iĢ gücü gereksinimine ve toplam 

maliyetlere etkisi oldukça fazladır. ĠĢçiler, toplam hasat süresinin büyük kısmını meyveye uzanım ve 

koparma süresinde harcamaktadır. Hasatta merdiven kullanılması halinde ise zamanın büyük 

bölümünün merdiven taĢınması ve kurulması sırasında harcanmasından dolayı iĢ verimi azalmaktadır. 

Bu durum iĢçiyi enerji tüketimi yönünden aĢırı yüklemekte ayrıca merdiven kullanımından 

kaynaklanan kazalar da meydana gelmektedir. Bu nedenle araĢtırmacılar iĢçiyi daha iyi ve güvenli bir 

iĢ ortamında çalıĢtıracak yardımcı araçların geliĢtirilmesine yönelmiĢlerdir (Eminoğlu, 2015: 233). 

Bu çalıĢmada, tarım iĢletmelerinde elma hasadının pratik, düĢük maliyetle ve ürün kaybını 

azaltarak yapılmasına olanak sağlayan vakumlu bir hasat makinesi ve platformu tasarlanması 

amaçlanmıĢtır.  

Tasarlanan makine 4 iĢçiyle elma hasadına olanak sağlamaktadır. ĠĢçiler platform üzerinde 

kopardıkları elmayı yanlarında bulunan esnek vakum borularına bırakacak makine emiĢ gücüyle 

bırakılan elma zarar görmeden kasaya ulaĢacaktır. Tasarımı yapılan makine ile iĢletmelerin maliyeti 

düĢüp iĢleri kolaylaĢacak ürünün raf ömrü ve kalitesi arttırılacaktır. 

 

MATERYAL ve METOD 
 

Bu çalıĢmada vakumlu elma hasat makinesi ve platformu tasarımı yapılmıĢtır. Makine meyve 

bahçelerinde kolaylıkla hareket edebilmesi için traktörün çeki kancasına bağlanabilir özellikte imal 

edilmiĢtir. Makinenin uzunluğu yaklaĢık 4.5 m, geniĢliği 2.0 m, yüksekliği ise ayarlanabilir olarak 4.0 

m imal edilmiĢtir. Makine ölçüleri elma dikim aralıkları ve yüksekliklerine göre belirlenmiĢtir 

(Tablo 1). Ortaya çıkan ölçülerle birlikte çekilir tip makinenin 3 boyutlu çizimi yapılmıĢtır (ġekil 1). 

Makinenin vakum kısmında ise elmanın fiziko-mekanik özellikleri laboratuvar ortamında incelenmiĢ 

malzeme seçimleri bu değerlere göre yapılmıĢtır.  

Tablo 1: Elma Dikim Aralıkları 
Anaç ÇeĢit Adı Sıra Arası (m) Sıra Üzeri (m) 

M9 Red Chief 3.00-3.50 0.75 - 1.00 

M9 Diğer ÇeĢitler 3.00–3.50 1.00 -1.50 

M106 Red Chief-Breaburn 3.50 – 4.00 1.50 – 2.00 

M106 Royal Gala 4.00 – 4.50 2.50 – 3.00 

 

 
ġekil 1: Tasarımı yapılan elma hasat makinasının 3 boyutlu çizimi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: Tasarımı yapılan makinanın parçaları 

 

Tasarımı yapılan vakumlu elma hasat makinası ana bir Ģase üzerine, meyve kasası taĢıma 

platform, fan, hidrolik pistonlar, kumanda kolu, vakum boruları, tank ve iĢçinin duracağı platformdan 

oluĢmaktadır. Genel olarak makine 3 kısımdan oluĢmaktır. Bu kısımlar; 

 Şase 

 Vakum oluşturma ünitesi ve parçaları  

 Hidrolik Kısımlar ve Platform 
 

ġase: Makinenin tüm parçalarının monte edildiği kısımdır. Hidrolik parçalar, pnömatik parçalar ve 

aktarma organlarını üzerinde taĢır. Makinenin Ģase ölçüleri meyve dikim aralıklarına göre 

belirlenmiĢtir. ġaseye önde dümenlemeyi sağlayan iki tekerlek ve arkada taĢımayı sağlayan 4 tekerlek 

bağlanmıĢtır. Makinenin yaklaĢık ağırlığı 500 kg olduğu için Ģase kalın profil demirden kaynak iĢlemi 

yapılarak oluĢturulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: Tasarımı yapılan makinenin Ģasesi 

 

 

 

 

 



Vakum oluĢturma ünitesi ve parçaları: Ürünlerin basınçlı hava veya farklı itici gazlar yardımı ile 

taĢınması veya dozajlanması iĢlerine pnömatik taĢıma veya pnömatik transport adı verilmektedir. 

Makinede elmaların vakum borularından emilerek kasaya ulaĢtırılması iĢlemini fanlar vasıtasıyla bu 

sistemler yapacaktır (ġekil 3). Vakum oluĢturma ünitesinde bir vakum pompası, filtre ve tank, vakum 

boruları bulunmaktadır. Vakum boruları hasat edilen ürünün zedelenmemesi için plastik için yumuĢak 

malzemeden yapılmıĢtır. 

 

 
ġekil 3: Tasarımı yapılan makinenin vakum hattı 

 

Hidrolik Kısımlar ve Platform: SıkıĢtırılamaz özellikteki akıĢkanların kullanıldığı, akıĢkan 

basıncının, debisinin ve yönünün kontrol edilebildiği ve elde edilen bu enerji ile doğrusal, dairesel ve 

açısal hareketlerin üretildiği sistemlere hidrolik sistemler denir. Makinede yan platformların kaldırılıp 

indirilmesi hidrolik sistemlerle yapılacaktır. Kullanıcı platformları hidrolik valfler vasıtasıyla kumanda 

edebilecek özellikte imal edilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 4: Tasarımı yapılan makinenin hidrolik sisteminin tasarımı 

 

  



SONUÇ 

 

 Ortalama 20 iĢçi ile yapılan elma hasadının günlük maliyeti 1000 TL ve üzeridir. 10 dekarlık 

küçük bir arazinin hasat edilmesi yaklaĢık 10 gün sürmekte ve çiftçiye kaba bir hesapla 10000 TL lik 

maliyet getirmektedir. Bu da oldukça yüksek bir değerdir. GeliĢtirilecek olan prototiple 4 iĢçi 

çalıĢtırılarak aynı değerlerin yakalanması beklenmektedir. Ülkemizde yaklaĢık 3 milyon ton elma 

üretimi yapıldığı düĢünüldüğünde bu makine ile birim zamanda daha fazla iĢ yapılması ve bu iĢ için 

daha az çalıĢana ihtiyaç duyulması sağlanacaktır. Özellikle iĢçi kontrolündeki otomatik platform ve 

pnömatik vakumlu sistem tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde Ģimdiye kadar fazla kullanılmamıĢ bir 

teknolojidir. Bu teknolojinin kullanılacak olması, tarımsal mekanizasyonun da geliĢimi açısından 

oldukça önemlidir. Süreç yeniliği, birim maliyeti düĢürücü nitelikte olup, kaliteli ürün elde edilmesi 

daha sonra yapılacak olan yeni tekniklerin uygulanmasına olanak sağlamaktadır.  

 Bu tasarım ve imalat sonucunda yüksek iĢçi maliyetinin düĢürülmesi, iĢçi sıkıntısının 

giderilmesi zamanında toplanmayan üründen dolayı oluĢan kayıplarının giderilmesi ve iĢçilerin 

bahçede oluĢabilecek kazalardan korunması hedeflenmiĢtir. Yapılan tasarım ayrıca ürünlerin 

zedelenme riskini düĢürecek bahçeden soğuk hava depolarına taĢınmalarını kolaylaĢtıracaktır. Bu 

çalıĢmalar sonucunda ülkemizde meyve hasadı yarı mekanize veya tam mekanize olarak yapılacak 

bahsedilen olumsuzluklar giderilerek meyve kalitesi arttırılacaktır.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin deontolojik temelde iĢ algılarının belirlenmesi 

hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu‟nda okumakta olan 

öğrencilerle bir anket çalıĢması yürütülmüĢtür. Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Yalvaç ilçesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

yürütmektedir. Yüksekokulda farklı özelliklerde birçok bölümde eğitim öğretim faaliyetleri 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu bölümler; bilgisayar teknolojisi, çevre koruma teknolojileri, elektrik 

enerjisi, tekstil, giysi ayakkabı ve deri, elektronik ve otomasyon, mimari restorasyon, yapı denetimi ve 

madenciliktir. Bu çalıĢmada anket soruları, Small (1992) ve Khalizani vd. (2011) tarafından 

hazırlanmıĢ olan öğrencilerde, iĢ etiği belirleme amacıyla oluĢturulmuĢ ölçeğe göre hazırlanmıĢtır. 

Anket çalıĢması sonucunda toplanan veriler, bilgisayar destekli istatistiksel analiz programı 

kullanılarak değerlendirmiĢtir. GerçekleĢtirilen analizlerde, öğrencilerin iĢ etiği konusundaki davranıĢ 

ve tutumlarında cinsiyet, yaĢ ve bölümleri arasında iliĢkilerin olduğu tespit edilmiĢtir.  

 
Anahtar kelimeler: İş etiği, iş etiği algısı, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 

Determination of Vocational High School Student’s Perceptions on Business 

Ethics 
 

Abstract 

 

This study aims to determinate perceptions on business ethics of vocational high school students. 

Based on the deontological theory of ethics, a survey was designed, and conducted with Yalvaç 

Vocational School of Technical Science. Yalvaç Vocational School of Technical Science located in 

Suleyman Demirel University in Isparta. Yalvaç Vocational School of Technical Science have 9 

department which are computer technologies, environment protection and control technologies, 

electrical energy, textiles clothing leather shoes, electronics and automation, architectural restoration, 

building control and mining. Our survey is constructed by incorporating previous survey questions and 

the scales used in Small (1992) and Khalizani et al. (2011) which studied students‟ perceptions of 

business ethics. Data collected by the survey were analyzed by statistical analyzing software. 

Significant differences were determined between attitudes and behaviors related to business ethics; 

gender, age and school department separately.  

 
Keywords: Business Ethics, Business Ethics Perceptions, Yalvaç Vocational School of Technical 

Science 
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GĠRĠġ 

Etik kavramı, Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiĢtir. Etik 

kavramını tanımlamak kolay olmamakla birlikte, değiĢik bilim dallarında birçok etik tanımı 

yapılmıĢtır (Özkalp ve Kırel, 2003). Latincede etik kavramının karĢılığı, davranıĢ, alıĢkanlık 

anlamında olan "morality"dir. Türkçede ise; Arapçadan "hulk" kelimesinden türemiĢ olan ahlak 

anlamına gelmektedir (TaĢ vd., 2005). 

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal iliĢkilerin temelini oluĢturan değerleri, normları, 

kuralları, doğru-yanlıĢ ya da iyi-kötü gibi, ahlaksal açıdan araĢtıran bir felsefe disiplinidir (Aydın, 

2010). Etik, iyi ve kötü insan davranıĢının oluĢturduğu karakteristik olarak tanımlanır ve bu neyin iyi 

ve kötü, yanlıĢ ve doğru olduğunu, bizim ne yapıp yapmayacağımızı belirler.  

ĠĢ etiği uygulamalı etiğin bir kolu olarak, farklı meslek gruplarının kendi koĢulları 

doğrultusunda, etik ilkeleri tartıĢan bir alt disiplindir. ĠĢ etiği, çalıĢma yaĢamı içerisinde iĢçi ve insan 

haklarının korunması, çalıĢma güvenliğinin sağlanması ve üretimde fikri hakların korunması gibi 

birçok alanda ilkeler oluĢturmayı hedeflemektedir. Etik, değiĢen Ģartlar doğrultusunda bu ilkeleri 

tartıĢarak geliĢtirmektedir. ÇalıĢma hayatında etik ilkelerin doğru bir Ģekilde iĢleyebilmesi için, 

iĢveren ve çalıĢanların etik kavramını ve iĢ etiğinin amaçları ile niteliklerini doğru kavramıĢ olmaları 

büyük önem taĢımaktadır. Bu nedenlerle, iĢ etiği derslerinin eğim ve öğretim süreçlerinde öğrencilere 

verilmesi stratejik öneme sahiptir. Ülkemizde önlisans, lisans ve lisans üstü programların bir kısmında 

iĢ etiği dersleri verilmekte ancak bu dersler genellikle dersin verildiği bölümün öğretim elemanları 

(uzmanlık alanları felsefe olmayan) tarafından öğrencilere aktarılmaktadır. Etik, felsefenin en önemli 

kollarından birisidir. Bu bağlamda, iĢ etiği derslerinin felsefe alanında çalıĢan öğretim elemanları 

tarafından verilmemesi, etik kavramının tarihsel geliĢimi, niteliği ve yapısının doğru bir Ģekilde 

aktarılamamasına neden olmaktadır. Ancak, ülkemizde birçok bölümde iĢ etiği dersi müfredatlar 

içerisinde bile yer almamaktadır.  

Meslek yüksekokulları, ülkemizde tarım, sanayi, biliĢim ve hizmet sektörlerine ara eleman 

yetiĢtiren kurumlardır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, çalıĢtıkları kurumlarda genellikle 

doğrudan üretimin ve satıĢın gerçekleĢtirildiği alanlarda çalıĢmaktadırlar. Bu durum, çalıĢtıkları 

kurumlarda hiyerarĢik olarak kendilerinden yüksek yöneticilerin ve kendilerine bağlı olarak çalıĢan 

iĢçilerin olduğu, dolayısıyla sektörde çalıĢan bütün paydaĢlarla iliĢki içerisinde oldukları bir konumu 

ortaya koymaktadır. Bu kapsamda meslek yüksekokulu öğrencileri, iĢ etiği konusunda yöneticilerin 

uygulayabileceği ihlaller ve çalıĢanların maruz kaldıkları sorunları doğrudan gözlemleyebilecek 

konumda faaliyet yürütecek bir pozisyonda istihdam edilmektedirler. Bu nedenle, iĢ etiği konusundaki 

farkındalıkları stratejik bir öneme sahiptir. Ülkemizde meslek yüksekokullarında bazı bölümlerde iĢ 

etiği dersleri verilirken, birçok bölümde müfredatta yer almamaktadır. ĠĢ etiği dersinin müfredatlarda 

yer almaması önemli bir sorunu ortaya koymaktadır. Ancak ülkemizde, müfredatta yer alan derslerin 

içerikleri ve uygulamasının da öğrencilerin iĢ etiği olgusunu içselleĢtirebilmelerinde ne derecede etkili 

olduğu konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. Bu kapsamda gerçekleĢtirilecek çalıĢma, iĢ etiği 

konusunda meslek yüksekokullarının, hem mevcut durumunu ortaya koyacak hem de mevcut durumu 

düzeltme konusunda yapılabilecekler konusunda bir perspektif oluĢturacaktır. 

ÇalıĢma kapsamında, meslek yüksekokulunda farklı bölümlerde okuyan öğrencilerle iĢ etiği ve 

ahlakı konularını içeren bir anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 
Anket Uygulaması Yapılan Evren 

Anket çalıĢmasının gerçekleĢtirileceği uygulama evreni olarak, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda (YTBMYO) okuyan öğrenciler belirlenmiĢtir.  

YTBMYO 2009 yılına kadar Yalvaç Meslek Yüksekokulu bünyesinde Teknik Programlar 

bölümü olarak eğitim-öğretimi sürdürmekte iken, Yükseköğrenim Kurulu BaĢkanlığının 21/05/2009 

tarihli genel kurul toplantısında alınan karar, 09/07/2009 tarih ve 20598 sayılı yazısı ile Yalvaç Meslek 

Yüksekokulu‟ndan ayrılıp, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla, aynı binada eğitim ve 

öğretim faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Yüksekokulda 7 bölüm ve bu bölümler bünyesinde toplam 9 

program bulunmaktadır. Bu programlar; 

 

 Bilgisayar Programcılığı, 

 Çevre Koruma ve Kontrol, 



 Deri Teknolojisi, 

 Elektrik Enerji Üretim, Ġletim ve Dağıtım, 

 Elektronik Teknolojisi, 

 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, 

 Mimari Restorasyon, 

 Giyim Üretim Teknolojisi, 

 Yapı Denetimi‟ dir. 

Ancak, öğrenci tercihlerine bağlı olarak, Deri Teknolojisi bölümü öğrenci alımına kapatılmıĢtır.  

ÇalıĢma kapsamında, Google formları kullanılarak anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Google 

formu kullanılarak hazırlanan anket, Google Drive içerisinde yerleĢtirilmiĢ ve yazılım tarafından 

üretilen link YTBMYO‟da eğitim gören öğrencilere elektronik posta yoluyla gönderilmiĢtir (ġekil 1). 

 
ġekil 1. Öğrencilere gönderilen elektronik anketin ekran görüntüsü 

 

Anket 4 aĢamadan oluĢturulmuĢtur. 1. aĢamada öğrencilerin cinsiyet, bölüm ve sınıf bilgileri 

alınırken, diğer aĢamalarda iĢ etiği konusundaki sorular 5‟li likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıĢtır. 

Öğrenciler hazırlanan sorular veya önermeler konusundaki düĢüncelerini 1-5 arasında puanlamıĢlardır. 

Anket çalıĢması kapsamında öğrencilere sorulan sorular, Small (1992), Khalizani vd. (2011) ve 

Alayoğlu vd. (2012) tarafından öğrencilerin iĢ ahlakı algıları ve özel sektör çalıĢanlarının iĢ ahlakı 

tutumlarına dair yapılan çalıĢmalarda kullanılan ölçeklerden yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. Ankette iĢ 

etiği konusunda öğrencilere, toplam 22 soru yöneltilmiĢ ve bu soruları likert ölçeğine göre 1-5 

arasında puanlamaları istenmiĢtir (Çizelge 1).  

Anketlerin linkleri, öğrencilere gönderildikten sonra toplam 273 öğrenciden geri dönüĢ 

alınmıĢtır. Anketi dolduran öğrencilerin bölümlere göre dağılımları ġekil 2‟de sunulmuĢtur. Ankete en 

fazla ilgi gösteren bölümler, %23 ile Elektrik Enerjisi Üretim Ġletim ve Dağıtım, %21 ile Bilgisayar 

Programcılığı olmuĢtur. Yüksekokulda en yüksek öğrenci sayısı Mimari Restorasyon bölümünde 

olmasına rağmen, bu bölümde katılımcı sayısı 45‟de kalmıĢtır.  

 

Çizelge 1. Ankette öğrencilerden görüĢ istenen sorular 

Soru No Soru 

1 Kadınlar erkeklere göre ahlaka daha uygun davranır. 

2 Ahlak daha çok duygusal yargılardan ibarettir. 

3 Erkekler ahlaki prensiplerinden taviz vermeye meyillidir. 

4 Ahlaklı olmak yetiĢkin (belli yaĢın üzerinde) olmayı gerektirir. 

5 YetiĢkin erkekler yetiĢkin kadınlara göre daha ahlakidir. 

6 Gençler ahlaki kurallara daha fazla uyarlar. 

7 Bir iĢletmenin var olma(maddi ve manevi) nedeni para kazanmaktır. 

8 Ahlak eğitim ve öğretim ile aktarılabilen bir olgudur. 



9 Ahlak üzerinde akademik çalıĢma yapılması gereken önemli bir konudur. 

10 Ahlak gerçek hayata aktarılabilir bir kavramdır. 

11 Yüksek eğitim almıĢ bireyler ahlaki prensiplere daha fazla önem verirler. 

12 KiĢinin yaĢı ile ahlaki davranıĢları arasında iliĢki vardır. 

13 ĠĢ hayatının kendine özgü kuralları vardır. 

14 ĠĢ hayatında baĢarılı bir kiĢinin ahlaki prensipleri dikkate almasına gerek yoktur. 

15 Her iĢ adamı farkında olsa da olmasa da ahlaki prensiplere uygun hareket eder. 

16 Hukuka uygun olarak hareket edildiğinde ahlaki sorunlar yaĢanmaz. 

17 ĠĢ hayatında kararlar ahlaki bakıĢ açısından daha çok rasyonel ekonomik yaklaĢımla 

alınır. 

18 ĠĢ dünyası manevi değerlerden bağımsızdır. 

19 Serbest piyasa koĢulları toplum ihtiyaçlarını en iyi Ģekilde karĢılayacaktır. Rekabeti 

kısıtlamak topluma fayda vermeyeceği gibi temel hukuk kurallarının da ihlali anlamına 

gelir. 

20 Kar elde etmek firmanın en üst düzey (nihai)amacıdır. 

21 Bir market alıĢveriĢinde hatalı olarak düĢük fiyat etiketi konmuĢ bir ürünü satın almak 

ahlaki bir sorun değildir. 

22 ĠĢ hayatında baĢarılı olanlar idealist iĢ adamları değil, piyasa kurallarına uygun hareket 

edenlerdir. 

 

 

 
ġekil 2. Anket çalıĢmasına katılan öğrencilerin bölümlere göre dağılımı 

 
Anket çalıĢmasına katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı ġekil 3‟de gösterilmiĢtir. 

Anketi dolduran öğrencilerin %29‟u kız, %71‟i erkek öğrencilerdir. Ancak YTBMYO bünyesinde yer 

alan programların nitelikleri nedeniyle, erkek öğrenci sayısı kız öğrencilerden daha fazladır. 

Dağılımda kız öğrencilerin düĢük kalmasının nedeni toplamda sayılarının da az olmasıdır.  

 
ġekil 3. Anket çalıĢmasına katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı 

 



Anket çalıĢmasına katılan öğrencilerin sınıf seviyeleri ġekil 4‟de gösterilmiĢtir. Ankete katılan 

öğrencilerin %51‟i ikinci sınıf, %48‟i birinci sınıf ve %1‟i okulu bir yıl uzatmıĢ öğrencilerdir.  

 

 
ġekil 3. Anket çalıĢmasına katılan öğrencilerin bulundukları sınıfa göre dağılımı 

 

SONUÇLAR 

Elektronik anket hazırlanırken, öğrencilerin hiçbir soruyu cevapsız bırakmalarına olanak 

tanınmamıĢtır. Bu nedenle, ankete katılan 273 öğrenci, bütün soruları likert ölçeğine göre 

puanlamıĢtır. Öğrencilerin, anket çalıĢmasında sorulara verdikleri puanların ortalamaları, standart 

sapmaları ve frekans değerleri Çizelge 2‟de gösterilmiĢtir.  

Çizelge 2. Öğrencilerin anket sorularına verdiği puanlar 

Soru No Ortalama Std. Sapma Frekans 

1 2,95 1,22 273 

2 3,05 1,32 273 

3 3,18 1,31 273 

4 2,58 1,53 273 

5 3,15 1,39 273 

6 2,41 1,24 273 

7 3,90 1,20 273 

8 3,34 1,36 273 

9 3,57 1,33 273 

10 4,20 1,10 273 

11 3,28 1,36 273 

12 3,49 1,34 273 

13 4,45 0,98 273 

14 1,99 1,37 273 

15 3,36 1,22 273 

16 3,21 1,26 273 

17 3,34 1,15 273 

18 3,04 1,32 273 

19 3,24 1,11 273 

20 4,08 1,13 273 

21 3,40 1,45 273 

22 3,55 1,25 273 

 

Öğrenciler bütün anket sorularını puanladıkları için, frekans değerleri 273 olarak sabit kalmıĢtır. 

Sorulara verilen yanıtların standart sapma değerleri, 0,98-1,53 arasında değiĢmektedir. Bu kapsamda 



sorulara verilen yanıtlarda, ciddi sapmaların olmadığı görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin sorulara 

büyük oranda benzer yanıtlar verdiklerini göstermektedir. Standart sapma değerlerinin çok 

yükselmemiĢ olması, öğrencilerin anket sorularını dikkatli okuduklarını da göstermektedir.  

Birinci önerme, “Kadınlar erkeklere göre ahlaka daha uygun davranır” Ģeklindedir. Öğrenciler, 

bu önermeyi ortalamada 2,95 ortalamayla puanlamıĢlardır. Verilen ortalama puan, öğrencilerin ahlak 

konusunda cinsiyetçi bir ayrım içerisinde olmadıklarını göstermektedir.  

Ġkinci önerme “Ahlak daha çok duygusal yargılardan ibarettir” Ģeklindedir. Öğrenciler, bu 

önermeye ortalama 3,05 puan vermiĢlerdir. Bu puan, öğrencilerin tam emin olmamakla birlikte, 

ahlakla duygusal yargılar arasında bir bağ kurduklarını, ancak toplum yaĢamının düzenlenmesi 

konusuyla iliĢkilerini yeteri kadar çözümleyemediklerini göstermektedir.  

Üçüncü önerme “Erkekler ahlaki prensiplerinden taviz vermeye meyillidir” Ģeklindedir. 

Öğrenciler bu önermeye ortalamada 3,18 puan vermiĢlerdir. Bu soru, bir anlamda 1. sorunun 

doğrulaması niteliğinde ve duruma tersten bakmaktadır. Ġki soruya küçükte olsa farklı puan verilmesi 

sorunun sorulma Ģeklinden kaynaklandığını, her ne kadar birinci soruya verilen cevapta cinsiyetçi bir 

yaklaĢımın olmadığı görülse de, bu soruya bir miktar yüksek puan verilmesi, öğrencilerde kadınların 

ahlaka daha uygun davranacağı düĢüncesinin olduğunu göstermektedir. Ancak bu düĢünce genel bir 

yargı oluĢturacak düzeye eriĢememiĢtir.  

Dördüncü önerme “Ahlaklı olmak yetiĢkin (belli yaĢın üzerinde) olmayı gerektirir” dir. Bu 

önerme, ahlak ile yaĢ arasında bir iliĢki olup olmadığı konusundaki düĢüncelerini ortaya çıkartmak 

için sorulmuĢtur. Öğrenciler bu önermeye 2,58 puan vermiĢlerdir. Öğrencilerin, bu konuda net bir 

yargılarının veya önyargılarının olmadığı söylenebilir.  

BeĢinci önerme “YetiĢkin erkekler yetiĢkin kadınlara göre daha ahlakidir” Ģeklindedir. 

Öğrenciler bu önermeye 3,15 puan vermiĢlerdir. Bu kapsamda, öğrencilerin yetiĢkin erkeklerin daha 

ahlaki davrandıkları konusunda bir miktar önyargıya sahip oldukları görülmektedir.  

Öğrencilerin altıncı önerme “Gençler ahlaki kurallara daha fazla uyarlar” için verdikleri 

ortalama puan 2,41‟dir. Bu soru, beĢinci önermeyi tersten doğrulamak amacıyla sorulmuĢtur. 

Öğrenciler bu önermeye, ortalamanın altında cevap vererek, bu konuda bir önyargılarının olduğunu 

göstermiĢledir. 5. ve 6. önermelere verilen cevaplar arasındaki uyum, soruların dikkatli okunduğunu 

göstermektedir.  

Öğrencilerin yedinci önerme “Bir iĢletmenin var olma (maddi ve manevi) nedeni para 

kazanmaktır” için verdikleri ortalama puan 3,90‟dır. Bu önermeye ortalamanın oldukça üzerinde bir 

puan verilmiĢtir. Bu durum, günümüz piyasa koĢulları için anlaĢılabilir bir durumdur. Öğrenciler, 

iĢletmelerin varlık nedenini, tamamen para kazanmak üzerine düĢünmektedir.  

Sekizinci önerme “Ahlak eğitim ve öğretim ile aktarılabilen bir olgudur” için öğrencilerin 

verdikleri ortalama puan 3,34‟dür. Bu kapsamda, öğrencilerin ahlakın eğitim ve öğretimle 

aktarılabileceğini düĢündükleri, ancak bu düĢüncenin çok net bir yargı haline dönüĢemediği 

görülmüĢtür.  

Dokuzuncu önerme “Ahlak üzerinde akademik çalıĢma yapılması gereken önemli bir konudur” 

için öğrenciler ortalama 3,57 puan vermiĢlerdir. Bu puan, öğrencilerin ahlak kavramının öneminin 

farkında olduklarını göstermektedir. Ancak, bu farkındalığın yeterli olmadığı da görülmektedir.  

Öğrenciler onuncu önerme “Ahlak gerçek hayata aktarılabilir bir kavramdır” için verdikleri 

ortalama puan 4,20‟dir. Alınan bu yüksek puan, öğrencilerin ahlakın sadece soyut bir kavram olmadığı 

yaĢama aktarılabilir olduğu konusunda kesin bir yargılarının olduğunu göstermektedir.  

On birinci önerme “Yüksek eğitim almıĢ bireyler ahlaki prensiplere daha fazla önem verirler” 

için öğrenciler ortalama 3,28 puan vermiĢlerdir. Ortalamanın üzerinde olan bu puana göre, öğrenciler 

ahlaklı olmakla eğitim arasında bir iliĢki kurmalarına rağmen kesin bir yargıya da varamadıkları 

görülmüĢtür.  

On ikinci önerme “KiĢinin yaĢı ile ahlaki davranıĢları arasında iliĢki vardır” için öğrenciler 

ortalama 3,49 puan vermiĢlerdir. Öğrenciler yaĢ ile ahlak arasında bir iliĢki kurmuĢlardır ancak, bu 

konuda kesin bir iliĢkiyi ortaya koyacak yükseklikte bir puan vermemiĢlerdir.  

Öğrenciler on üçüncü önerme “ĠĢ hayatının kendine özgü kuralları vardır” için ortalama 4,45 

puan vermiĢlerdir. Anket çalıĢmasında en yüksek puan bu önerme için verilmiĢtir. Öğrenciler, iĢ 

hayatını normal yaĢam kurallarının dıĢında ayrı kuralları olan bir alan olarak görmektedirler. 

Önermeye verilen puan, bu düĢüncenin genel bir yargı olma niteliğine ulaĢtığını göstermektedir.  



Öğrenciler on dördüncü önerme “ĠĢ hayatında baĢarılı bir kiĢinin ahlaki prensipleri dikkate 

almasına gerek yoktur.” için ortalama 1,99 puan vermiĢlerdir. Bu düĢük puan, öğrencilerin iĢ yaĢamını 

ayrı bir alan olarak düĢünmelerine rağmen, ahlak kurallarının bu alanda da geçerli olması gerektiği 

konusunda genel bir yargıya sahip olduklarını ortaya koymaktadır.  

On beĢinci önerme “Her iĢ adamı farkında olsa da olmasa da ahlaki prensiplere uygun hareket 

eder” için öğrenciler, ortalama 3,36 puan vermiĢlerdir. Bu kapsamda öğrencilerin, iĢ adamlarının 

toplumsal yaĢamda almıĢ oldukları temel ahlaki ilkeleri iĢ yaĢamında da uyguladıkları konusunda bir 

görüĢlerinin olmasına rağmen, bu görüĢün kesin bir yargı niteliğine dönüĢmediği görülmektedir.  

Öğrenciler on altıncı önerme “Hukuka uygun olarak hareket edildiğinde ahlaki sorunlar 

yaĢanmaz” için ortalama 3,21 puan vermiĢlerdir. Hukuki ve ahlaki kavramlar bazen birbirine 

karıĢtırılmaktadır. Öğrenciler bu iki kavram arasında bir iliĢki olduğunu göstermiĢler, ancak birebir 

aynı olmadıklarını da düĢündüklerini ifade eden bir puan vermiĢlerdir. Bu bağlamda, puanın çok 

yüksek olmaması aslında olumlu bir yaklaĢım olarak yorumlanabilir.  

Öğrenciler on yedinci önerme “ĠĢ hayatında kararlar ahlaki bakıĢ açısından daha çok rasyonel 

ekonomik yaklaĢımla alınır” için ortalama 3,34 puan vermiĢlerdir. Öğrenciler bu puan ile, iĢ hayatında 

rasyonel kararların bazen ahlaki olmayabileceği gibi bir düĢünceye sahip olduklarını göstermiĢlerdir. 

ĠĢ hayatı onlara göre para kazanma temelinde rasyonel kararların alındığı bir alandır ve ahlaki kararlar 

öncelikli değildir. Ancak bu konuda verilen puan, kesin bir yargılarının da olmadığını göstermektedir.  

On sekizinci önerme “ĠĢ dünyası manevi değerlerden bağımsızdır” için öğrenciler ortalama 3,04 

puan vermiĢlerdir. Verilen puan ortalamanın biraz üzerindedir. Öğrenciler bu konuda net bir düĢünce 

ortaya koyamamıĢlar fakat, iĢ hayatının bir miktar manevi değerlerden uzak olduğu konusunda görüĢ 

bildirmiĢlerdir.  

On dokuzuncu önerme “Serbest piyasa koĢulları toplum ihtiyaçlarını en iyi Ģekilde 

karĢılayacaktır. Rekabeti kısıtlamak topluma fayda vermeyeceği gibi temel hukuk kurallarının da ihlali 

anlamına gelir” için öğrenciler ortalama 3,24 puan vermiĢlerdir. Bu kapsamda öğrenciler, serbest 

piyasa koĢullarında rekabetin önemli olduğunu ve rekabetin kısıtlanmasının hukuki olmadığını 

düĢündükleri görülmektedir. Ancak, belki de henüz iĢ hayatında olmadıkları için, bu konuda net bir 

yargı oluĢturacak puan vermemiĢlerdir.  

Öğrenciler yirminci önerme “Kar elde etmek firmanın en üst düzey (nihai) amacıdır” önermesi 

için 4,08 puan vermiĢlerdir. Bu puan, öğrencilerin iĢletmelerin nihai amacının kar olduğu konusunda 

kesin bir yargıya sahip olduklarını göstermektedir.  

Yirmi birinci önerme “Bir market alıĢveriĢinde hatalı olarak düĢük fiyat etiketi konmuĢ bir 

ürünü satın almak ahlaki bir sorun değildir” için öğrenciler ortalama 3,40 puan vermiĢlerdir. Hukuksal 

açıdan bu durum doğrudur ancak, ahlaki açıdan tartıĢmalıdır. Öğrencilerin bu durumda hukuki olanı 

tercih ettikleri görülmektedir. Ancak, puanın çok yüksek olmayıĢı, bu konuda kesin bir yargılarının da 

bulunmadığını göstermektedir.  

Öğrenciler yirmi ikinci önerme “ĠĢ hayatında baĢarılı olanlar idealist iĢ adamları değil, piyasa 

kurallarına uygun hareket edenlerdir” önermesi için ortalama 3,55 puan vermiĢlerdir. Bu bağlamda 

öğrenciler baĢarının idealist davranmakta değil, koĢullara uygun davranmakta olduğunu düĢünme 

eğilimindedirler.  

 

TARTIġMA 

GerçekleĢtirilen anket çalıĢmasında sorulan sorular, öğrencilerin temel ahlaki kavramlar, ahlak-

cinsiyet, ahlak-yaĢ arasındaki iliĢkiler konusundaki görüĢleri ile iĢ hayatında ahlakın önemi 

konusundaki düĢünce ve yargılarını ortaya çıkartmaya yöneliktir. Elde edilen sonuçlar öğrencilerin 

ahlakın yaĢ ve cinsiyete göre değiĢim gösterdiği konusunda net bir yargılarının olmamasına rağmen, 

kadınların daha ahlaklı olduğu ve yaĢ ilerledikçe ahlak kurallarına uyma oranının arttığı konusunda 

düĢüncelerinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca kiĢinin eğitim oranı arttıkça, ahlak kurallarına uyma 

oranının da artacağı Ģeklinde fikirlerinin olduğu da ortaya çıkmıĢtır. Öğrenciler iĢ hayatı ve ahlak 

arasındaki iliĢkilerde daha net yargılar ortaya koymuĢlardır. ĠĢ hayatının kendine özgü kuralları olduğu 

ve iĢletmelerin nihai amacının kâr etmek olduğu konusunda net bir yargı ortaya koymuĢlardır. Bu 

kapsamda, her ne kadar iĢ hayatını ahlak kurallarının dıĢında görmeseler de, yine de kendine özgü 

ahlak ilkelerine sahip olması gerektiğini düĢündüklerini ifade etmiĢlerdir.  
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Özet 

 

Bu çalıĢma Gürgentepe ilçesinde (Ordu) yetiĢtirilen mahalli elma çeĢitlerinin meyve ve ağaç 

özelliklerinin incelenmesi amacıyla 2013 ve 2014 yıllarında yörede „Al (kırmızı)‟, „Benekli Al‟, 

„Dalkıran-1‟, „Dalkıran-2‟, „EkĢi-1‟, „EkĢi-2‟, „Er‟, „Kabak‟, „Kırmızı‟, „Kırmızı Köy‟, „Köy-1‟, „Köy-

2‟,  „Misket‟, „Sarı‟, „YeĢil‟, „YeĢil Köy‟, „Ziraat-1‟ ve „Ziraat-2‟ olarak adlandırılan 18 yerel elma 

çeĢidi üzerinde yürütülmüĢtür. 2013 ve 2014 yıllarında alınan meyve örneklerinde ortalama sonuçlara 

göre meyve ağırlığı 67.23 g-194.96 g; meyve çapı 52.38 mm-78.28 mm; meyve boyu 45.55 mm- 

64.09 mm; meyve eti sertliği 6.25 kg-10.07 kg; çekirdek ağırlığı 0.15 g-0.34 g;  suda çözünür kuru 

madde miktarı % 8.50-% 14.50; titre edilebilir asit oranı % 2.00-% 9.40 ve pH değeri 3.01-4.84 

arasında değiĢmiĢtir. Yerel çeĢitlerde tam çiçeklenme tarihi 20 Nisan-7 Mayıs; hasat olum tarihi 25 

Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleĢmiĢ olup tam çiçeklenmeden hasada kadar 111 -138 

gün geçmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elma, Yerel Çeşit, Fenoloji, Morfoloji, Pomoloji, Türkiye 

 

 

Fruit and Tree Characteristics of Local Apple Cultivars are Grown in Gürgentepe County 

(Ordu Province of Turkey) 

 

Abstract 

 

This study was carried out to investigate the fruit and tree traits of local apple cultivars in 

Gürgentepe county (Ordu province of Turkey) in 2013 and 2014 years. In the study 18 local apple 

cultivars named „Al (kırmızı)‟, „Benekli Al‟, „Dalkıran-1‟, „Dalkıran-2‟, „EkĢi-1‟, „EkĢi-2‟, „Er‟, 

„Kabak‟, „Kırmızı‟, „Kırmızı Köy‟, „Köy-1‟, „Köy-2‟,  „Misket‟, „Sarı‟, „YeĢil‟, „YeĢil Köy‟, „Ziraat-1‟ 

and „Ziraat-2‟ were studied. As a result of this study, it was determined that the average fruit weight 

changed from 67.23 g to 194.96 g; the fruit diameter changed from 52.38 mm to 78.28 mm: the fruit 

length changed from 45.55 mm to 64.09 mm; the average fruit firmness changed from 6.25 kgb 

to10.07 kg;  the stone weight changed from 0.15 g to 0.34 g; total soluble solids changed from 8.50 

% to 14.50 %; titratable acidity changed from 2.00 % to 9.40 % and pH changed from 3.01 to 4.84. In 

the local cultivars full blossom date was between April 20 and May 7, harvest period was between 

August 25 and September 7, the number of days from full blossom to harvest was between 111 

and 138. 

 

Keywords: Apple, Local Variety, Phenology, Morphology, Pomology, Turkey  
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GĠRĠġ 

 

Elma, Plantae (bitkiler) aleminde, Rosales takımının, Rosaceae familyasının, Malus cinsi 

içerisinde, Malus domestica B. türüne ait kültürü yapılan bir meyvedir. Elmanın ilk olarak Kuzey 

Anadolu‟da, Güney Kafkaslar, Rusya‟nın güneybatısında kalan bölgeler ve Orta Asya dolaylarında 

ortaya çıktığı sanılmaktadır. Tür, bütün dünyaya Orta Asya‟dan yayılmıĢtır (Anonim, 2015). Elma 

yetiĢtiriciliğinin, Avrupa kıtasında yayılma alanı, Kuzey Ġskandinav yarım adasının güney kısımlarına 

kadar uzanmaktadır. Danimarka‟da 58.enlemde iken, Ġsveç‟te 60. Kuzey enlemde, Avrupa‟nın 

güneyinde ise 35. Enlem derecesinde ekonomik olarak yetiĢtiricilik yapılmaktadır. Bu enlem 

derecesinin altında olan yerlerin ancak yüksek kısımlarında yetiĢtiricilik mümkün olmaktadır. 

Türkiye‟de kültür elması her ne kadar hemen hemen her bölgede yetiĢiyor olsa da, yabani elmaların 

doğal yayılma alanlarının Kuzey Anadolu‟da bulunduğu ifade edilmektedir (Özçağıran vd., 2004). 

2013 yılı FAO verilerine göre, Dünya elma üretiminin hemen hemen yarısını elinde 

bulunduran Çin‟den sonra A.B.D. ve Türkiye gelmekte, ilk 10 içerisindeki ülkeler toplam üretimin % 

75.25‟ini karĢılamaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1: 2013 Yılı Dünya Elma Üretimi 
Ülkeler Üretim (ton) % 

Çin 39.682.618 49.10 

A.B.D. 4.081.608 5.05 

Türkiye 3.128.450 3.87 

Polanya 3.085.074 3.82 

Ġtalya 2.216.963 2.74 

Hindistan 1.915.000 2.37 

Fransa 1.737.482 2.15 

ġili 1.709.589 2.12 

Ġran  1.693.370 2.10 

Rusya Federasyonu 1.572.000 1.95 

DĠĞER ÜLKELER 20.000.366 24.75 

Dünya Toplam 80.822.520  

Kaynak: http://faostat3.fao.org/  

 

Anadolu, uygun coğrafik ve ekolojik koĢulları sayesinde, tüm ılıman iklim meyvelerini ve bazı 

subtropik meyveleri büyük miktarlarda ve yüksek kalitede yetiĢtiricilik yapılabilecek niteliktedir. 

Ancak, modern meyveciliğin tam olarak benimsenememesinden dolayı sahip olduğu bu potansiyel 

gereğince değerlendirilememektedir (KaĢka, 2003). Anadolu‟da elma kültürüne, Ege Bölgesinde 500 

m‟den yüksek yerlerde rastlanırken, Ġç Anadolu‟da nemli vadiler, Doğu Anadolu‟da alçak vadiler ile 

birlikte Güney Anadolu‟nun 1000-1200 m yüksekliklerinde rastlanılmaktadır (Özbek, 1978). 

YumuĢak çekirdekli meyveler gurubunda ilk sırada olan ve hemen hemen her yerinde elma 

yetiĢtirilebilen ülkemizde, 2015 yılında 2.569.759 ton elma üretilmiĢ olup bunun % 16.69‟u Isparta, % 

16.21‟i Niğde ve % 15.09‟u Karaman ilinden sağlanmıĢ, Ordu ili ise 6.534 ton (% 0.25) üretimi ile 41. 

sırada yer almıĢtır. Ordu ilinin en fazla elma üretimini gerçekleĢtiren ilçeleri Altınordu, Ünye ve 

AkkuĢ olmuĢ, Gürgentepe ise 4 ton üretimi ile sonlarda yer almıĢtır. Ġl genelinde en fazla üretim ise 

henüz kimliğini oluĢturmayı baĢaramamıĢ yerel çeĢitlerden elde edilmektedir (Anonim, 2016).  

Ülkemizde farklı ekolojilerde yerel elma çeĢitlerinin gerek çeĢit tanımlama çalıĢmaları ve 

gerekse seleksiyon ıslahı çalıĢmaları ile gün yüzüne çıkarıldığı ve bunlar arasından meyve kalite 

özellikleri yönünden üstün özellikte olanlarının da üretime kazandırıldığı bilinmektedir. Fakat meye 

türleri ve her bir tür içinde oldukça zengin bir doğal populasyon kaynağına sahip bulunan ülkemizde 

bu araĢtırmaların yeterli görülmeden sayısının artırılarak gen erozyonunun önüne geçilmesi ve 

meyvecilik bilimi ile ülke tarımına katkıda bulunulması önem arz etmektedir. 

Yerel çeĢitler uzun yıllardır bulundukları yerin iklim ve toprak koĢullarına uyum sağlamıĢ, 

yöresel adları bilinen ve bilinmeyen, genellikle yöre dıĢındaki pazarlara sevk edilmeyen, daha ziyade 

aile tüketiminde değerlendirilen ya da meyvesi ağaç üzerinde bırakılan, arazide kendiliğinden tek tek 

bulunan, yol kenarı, sınır ağacı ya da diğer türlerin arasında yetiĢtirilen çeĢitlerdir. 

Ordu ilinde tarım büyük oranda fındığa dayalı olarak yapılmakta ve üreticilerin önemli bir 

gelir kaynağını da fındık oluĢturmasına rağmen son yıllarda özellikle kivi ve kısmen de ceviz gibi 

http://faostat3.fao.org/


türlerde de kapama bahçelerin oluĢturulduğu görülmektedir. Fakat ilde doğada kendi halinde yetiĢen 

ya da üreticilerin uzun yıllar içerisinde seçerek yetiĢtirdiği, henüz ekonomik olarak bir değer arz 

etmeyen birçok meyve türüne ait önemli gen kaynakları da bulunmaktadır.  

Bu çalıĢma ile ilde meyvecilik potansiyeli bakımından önemli bir yere sahip olmayan fakat 

meyve gen kaynakları yönünden araĢtırılmaya değer bir yer olan Gürgentepe ilçesinde henüz birçoğu 

tanınmayan ve yok olmaya yüz tutmuĢ mahalli elma çeĢitlerinden yöre ekolojisine uyum sağlamıĢ, 

verimli ve kaliteli olanlarının belirlenip, ortaya çıkarılması ve tanımlanması amaçlanmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın yöre halkı için ve ülkemizin öz meyve türlerinden olan elmanın yerel 

çeĢitlerinin tanımlanması ve ekonomiye kazandırılması açısından önem arz ettiği, ortaya çıkarılan 

elma genotiplerinin gelecekte daha kapsamlı yapılacak olan çalıĢmalara önemli bir kaynak teĢkil ettiği 

ve bu çalıĢmalara ıĢık tutabilecek nitelikte olduğu söylenebilir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Bu çalıĢma Ordu ilinin Gürgentepe ilçesinde yetiĢtirilen „Al (kırmızı)‟, „Benekli Al‟, 

„Dalkıran-1‟, „Dalkıran-2‟, „EkĢi-1‟, „EkĢi-2‟, „Er‟, „Kabak‟, „Kırmızı‟, „Kırmızı Köy‟, „Köy-1‟, „Köy-

2‟,  „Misket‟, „Sarı‟, „YeĢil‟, „YeĢil Köy‟, „Ziraat-1‟ ve „Ziraat-2‟ olarak adlandırılan 18 yerel elma 

çeĢidi üzerinde yürütülmüĢtür. 2013-2014 yıllarında bu çeĢitlerin her birinden örnek alınarak meyve 

özellikleri Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü pomoloji laboratuvarında 

incelenmiĢtir.   

Gürgentepe ilçesi 40-41' kuzey paraleli ile 36-38' doğu meridyenleri üzerinde yer almaktadır. 

Arazi dağlık ve engebelidir. Ġlçe merkezinin rakımı 1275 metredir. Yeryüzü Ģekilleri 1300 metreye 

yaklaĢan ve dağlık bir alanda bulunan ilçe topraklarının büyük bir bölümü dik yamaçlardan meydana 

gelmiĢtir. Karadeniz ikliminin genel özellikleri ilçede her mevsim görülür. Kuzey rüzgârlarının 

getirdiği nem dolayısıyla bol miktarda yağıĢ alır. Buna karĢılık ilçenin büyük kısmı deniz iklimi ile 

kara ikliminin kesiĢtikleri nokta üzerinde bulunması kara ve deniz ikliminin etkilerinin birlikte 

yaĢandığını gösterir. Yazları ılıman ve yağıĢlı geçerken, kıĢları soğuk ve kar yağıĢlı geçer. Yılın belirli 

mevsimlerine has olmamak kaydıyla sis görülür (Anonim, 2013). 

 

Yöntem 

Mahalli elma çeĢitlerinde meyve ve ağaç özelliklerinin belirlenmesinde Kaya (2008), Çorumlu 

(2010), Doğru (2012), Karaçalı (2012), Kırkaya (2013) ve Bostan ve Yılmaz (2015)‟ten 

yararlanılmıĢtır. 

Meyvelerdeki ölçümler hasat olumundaki 10 örnek üzerinde yapılmıĢtır. Yerel çeĢitlerde 

meyve özellikleri olarak, hasat olgunluğuna gelen meyvelerde her iki yıl meyve ağırlığı, meyve eni, 

meyve boyu, meyve Ģekil indeksi, meyve hacmi, meyve yoğunluğu, meyve sapı uzunluğu, meyve sapı 

kalınlığı, meyve kabuğu kalınlığı, sap çukuru geniĢliği, sap çukuru derinliği, meyve eti sertliği, 

çiçek çukuru eni, çiçek çukuru boyu, karpel sayısı,  çekirdek evi eni, çekirdek evi boyu, çekirdek 

sayısı, çekirdek ağırlığı, çekirdek eni, çekirdek boyu, çekirdek kalınlığı, suda çözünebilir kuru madde 

miktarı, titre edilebilir asit miktarı, pH, sululuk, tat, aroma, yeme kalitesi, dıĢ kalite, pasa 

dayanıklılık, yüzey yapısı, meyve kabuğunda ve etinde renk L*, a* ve b* değerleri, özellikleri 

incelenmiĢtir.  

Yerel çeĢitlerde ağaç özellikleri olarak da, yaprak sapı uzunluğu, yaprak sapı kalınlığı, yaprak 

eni, yaprak boyu, tam çiçeklenme tarihi, ağaçların tahmini yaĢı, taç yüksekliği, taç geniĢliği, gövde 

yüksekliği, gövde çevresi, verim, karalekeye tolerans, hasat tarihi ve tam çiçeklenme ile hasat 

arasındaki gün sayısı belirlenmiĢtir.  

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

ÇalıĢmada belirlenen her bir yerel elma çeĢidinin ağaçlarının bulunduğu yere ait bilgiler Tablo 

2‟de topluca sunulmuĢtur. 

Çizelgeden de görüleceği üzere, bazı çeĢitler yörede aynı isimle adlandırılmıĢ olmasına 

rağmen yapılan gözlemler sonucunda bu çeĢitlerin birbirlerinden az da olsa farklı oldukları, 

dolayısıyla karıĢtırılmamaları için 1 ve 2 olarak gruplandırılmıĢtır.  



Ġlçede yerel elma çeĢitleri genel olarak Alaseher ve Akmescit mahallerinde yayılıĢ 

göstermiĢtir.  Bu ağaçlar kapama Ģekilde değil, genellikle ya fındık bahçesi ya diğer bahçeler 

içerisinde tek tek ya da yol kenarı ağacı ve sınır ağacı Ģeklinde bulunmaktadır.  

Bu durumdaki ağaçlar kendi hallerinde ve herhangi bir kültürel tedbir ve uygulamalar 

olmaksızın yetiĢmektedirler.  

ÇeĢitlerin deniz seviyesinden olan yükseklikleri de 714 m ile 1167 m arasında değiĢmiĢtir. 

 

Tablo 2: Yerel Elma ÇeĢitlerine Ait Ağaçların Bulundukları Yerin Özellikleri 
ÇeĢit Adı Mahalle Rakım (m) Koordinat Kuzey Koordinat Doğu 

Al (kırmızı) Alaseher 714 40
0
51‟57.66‟‟ 37

0
36‟39.77‟‟ 

Benekli Al  Alaseher 1026 40
0
50‟0.53‟‟ 37

0
37‟22.70‟‟ 

Dalkıran-1 Alaseher 859 40
0
51‟33.19‟‟ 37

0
37‟17.37‟‟ 

Dalkıran-2 Akmescit 942 40
0
45‟33.00‟‟ 37

0
34‟6.64‟‟ 

EkĢi-1 Alaseher 797 40
0
51‟38.40‟‟ 37

0
37‟11.10‟‟ 

EkĢi-2 Akmescit 940 40
0
45‟30.77‟‟ 37

0
34‟3.58‟‟ 

Er Alaseher 769 40
0
51‟41.57‟‟ 37

0
37‟4.62‟‟ 

Kabak Alaseher 787 40
0
51‟39.14‟‟ 37

0
37‟9.72‟‟ 

Kırmızı Alaca Alaseher 673 40
0
52‟0.11‟‟ 37

0
36‟30.92‟‟ 

Kırmızı Köy Alaseher 716 40
0
51‟56.72‟‟ 37

0
36‟32.96‟‟ 

Köy-1 Alaseher 774 40
0
51‟39.33‟‟ 37

0
37‟6.13‟‟ 

Köy-2 Akmescit 940 40
0
45‟31.01‟‟ 37

0
34‟2.00‟‟ 

Misket  Akmescit 1161 40
0
46‟39.35‟‟ 37

0
57‟4.47‟‟ 

Sarı  Alaseher 856 40
0
51‟33.67‟‟ 37

0
37‟17.03‟‟ 

YeĢil  Alaseher 854 40
0
51‟34.32‟‟ 37

0
37‟17.01‟‟ 

YeĢil Köy  Akmescit 1167 40
0
46‟40.54‟‟ 37

0
35‟6.81‟‟ 

Ziraat-1 Alaseher 769 40
0
51‟40.80‟‟ 37

0
37‟4.50‟‟ 

Ziraat-2 Akmescit 847 40
0
45‟14.57‟‟ 37

0
33‟55.04‟‟ 

 

Yerel Armut ÇeĢitlerinin Meyve Özellikleri 

Ġki yıllık ortalama değerler göre yerel elma çeĢitlerinde meyve ağırlığı 67.23 g (Köy-2)- 

194.96 g (Kabak); meyve çapı 52.38 mm (Köy-2)-78.28 mm (Kabak); meyve boyu 45.55 mm 

(Kırmızı Alaca)- 64.09 mm (Kabak); meyve Ģekil indeksi 0.82 (Kırmızı Alaca, Kabak)-0.92 

(Kırmızı); meyve hacmi 45.05 ml (Köy-2)-133.85ml (Kırmızı); meyve yoğunluğu 1.07 g/ml 

(Kırmızı)-1.81 g/ml (Er); meyve sap uzunluğu 7.87 mm (Dalkıran-1)-21.85 mm (EkĢi-2); meyve sap 

kalınlığı1.89 mm (YeĢil Köy)-3.73 mm (Dalkıran-1); meyve sap çukuru geniĢliği 15.1 mm (Benekli 

Al)-27.07 mm (Kabak); meyve sap çukuru derinliği 6.0 mm (Benekli Al)-11.32mm (Kabak); meyve 

çiçek çukuru geniĢliği 12.75 mm (Benekli Al)-27.62 mm (Kabak); meyve çiçek çukuru derinliği 4.0 

mm (YeĢil Köy)-9.49 mm (Kabak); çekirdek sayısı 3.52 (Er, Kırmızı Köy)-7.37 (YeĢil); çekirdek 

ağırlığı 0.15 g (Kırmızı Köy) g-0.34g (YeĢil); karpel sayısı 4.85-5.05; çekirdek evi boyu 17.34 mm 

(Kırmızı Köy)-23.81 mm (Kabak); çekirdek evi eni 14.10 mm (Dalkıran-1)-19.89 mm (Dalkıran-2); 

çekirdek eni 3.72 mm (Dalkıran-2)- 4.68 mm (Dalkıran-1); çekirdek boyu 5.96 mm (Dalkıran-2)-7.34 

mm (Kırmızı Alaca); çekirdek kalınlığı 1.46 mm (Kırmızı Alaca)-2.70 mm (Misket); meyve eti 

sertliği 6.25 kg (EkĢi-1)-10.07 kg (Kırmızı Alaca); meyve kabuk kalınlığı 0.7 mm (Kabak)-0.19 mm 

(Kırmızı Alaca); SÇKM miktarı % 8.50 (Kabak)-% 14.50 (EkĢi-2);  titre edilebilir asitlik (malik 

asit) % 2.00 (Er)-% 9.40 (Kırmızı Alaca) ve pH değeri 3.01 (Kabak)-4.84 (Sarı) arasında değiĢirken, 

duyusal özelliklerden aroma orta kalitenin biraz üzerinde; meyve sululuk durumu orta sululuk 

düzeyinin biraz üzerinde; tat az tatlılık düzeyinin biraz üzerinde; yeme kalitesi orta kalitenin biraz 

üzerinde ve dıĢ kalite orta kalitenin biraz üzerinde belirlenmiĢtir. Meyvelerde paslılığa tolerans 

bakımından çeĢitler genellikle orta-toleranslı ve yüzey yapısı genellikle orta-iyi düzeyde 

belirlenmiĢtir (Tablo 3). 

Ġncelenen 18 mahalli elma çeĢidinde meyve özelliklerine ait bulgular Tablo 4‟te literatür 

bulguları ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Önemli meyve kalite kriterlerinden olan meyve ağırlığı bakımından çeĢitlerimiz, ülkemizin 

farklı ekolojilerinde yapılan benzer çalıĢmalarda elde edilen meyve ağırlığı değerlerine göre alt 

değerler olarak ortanın üzerinde, üst değerler olarak ortanın biraz altında yer almıĢtır. Yani 

çeĢitlerimizde 67.23 g olan alt değerin literatür verilerinde 159.00 g‟a çıktığı (Güleryüz ve ErciĢli, 



1995); çeĢitlerimizde 194.96 g olan üst değerin de literatürde 354.29 g‟a (Karadeniz vd., 2011) çıktığı 

görülmektedir. 

Meyve iriliğini tanımlamada kullanılan diğer özelliklerden meyve çapına ait alt değer 

çeĢitlerimizde 52.38 mm, literatürde ise 35.10 mm (Karadeniz ve Gökalp, 1996) ile 68.90 mm (Balta 

ve Uca, 1996) arasında; meyve çapına ait üst değer çeĢitlerimizde 78.28 mm, literatürde ise 60.30 mm 

(Özrenk vd., 2010) ile 100.29 mm (Karadeniz ve ark., 2011) arasında değiĢim göstermiĢtir. Meyve 

boyuna ait alt değer çeĢitlerimizde 45,55 mm, literatürde ise 24.70 mm (Karadeniz vd., 2011) ile 61.84 

mm (Edizer ve Bekar, 2007) arasında; meyve boyuna ait üst değer çeĢitlerimizde 64.09 mm, 

literatürde ise 54.30 mm (Özrenk vd., 2010) ile 91.15 mm (Balta ve Uca, 1996) arasında değiĢim 

göstermiĢtir. Görüleceği üzere meyve boyutları bakımından çeĢitlerimiz literatür verileri arasında yer 

almıĢtır. 

Meyvelerin özellikle hasattan sonraki yeme ve raf ömrü kalitesini etkileyen meyve eti sertliği 

değerlerine baktığımızda bu özelliğe ait alt değerin çeĢitlerimizde 6,25 kg olduğu, diğer çalıĢmalarda 

da 2.05 lb (Güleryüz ve ErciĢli, 1995) ile 15.88 lb (Edizer ve Bekar, 2007) arasında olduğu; üst 

değerin çeĢitlerimizde 10.07 kg, diğer çalıĢmalarda da 2.85 lb (Güleryüz ve ErciĢli, 1995) ile 30.97 lb 

(Kaya, 2008) arasında olduğu görülmektedir. ÇeĢitlerimiz bu özellik bakımından da literatürde orta 

sıralarda yer almıĢtır. 

0.15 g ile 0.34 g arasında değiĢim gösteren çeĢitlerimizin çekirdek ağırlığı diğer çalıĢmalarda 

0.12 g (Bostan, 2009) alt değeri ile 1.76 g (Doğru, 2012) üst değeri arasında değiĢim göstermiĢtir. Bu 

haliyle çeĢitlerimizin diğer çalıĢmalara göre daha hafif çekirdeklere sahip olduğu söylenebilir. 

Meyveye ait önemli kimyasal özelliklerden olan suda çözünür kuru madde miktarı 

çeĢitlerimizde % 8.50 ve % 14.50 arasında değerlere sahip olmuĢtur. Bu özelliğin alt değeri literatürde 

% 7.68 (Uzun, 2015) ve üst değeri % 17.20 (Karadeniz ve Gökalp, 1996) olarak belirlenmiĢtir. Titre 

edilebilir asitlik değeri çalıĢmamızda % 2.00 ile % 9.40 olarak belirlenirken, diğer çalıĢmalarda % 

0.09 (Oğuz ve aĢkın, 1993) alt değeri ile % 13.35 (Bostan ve Yılmaz, 2015) üst değeri arasında yer 

almıĢtır. Yine bir diğer kimyasal özellik olan pH değeri yerel çeĢitlerimizde 3.01-4.04 arasında 

belirlenmiĢtir. Bu değer diğer çalıĢmalarda 2.79 (alt değer) (Karadeniz ve Gökalp, 1996) ile 5.90 (üst 

değer) (Karadeniz vd., 2011) arasında değiĢmiĢtir. Görüleceği üzere çeĢitlerimiz kimyasal özellikler 

bakımından literatür değerleri arasında yer almıĢtır. 

Yeme kalitesini belirleyen özelliklerden sululuk bakımından çeĢitlerimizin genel olarak orta-

sulu arası grupta, tat bakımından az tatlı-tatlı arası grupta ve aroma bakımından da orta-iyi grupta yer 

aldığı söylenebilir. ÇeĢitlerimizin, bu özellikler yönünden de literatürle karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4) 

ümitvar durumda olduğu söylenebilir.  

 

Yerel Elma ÇeĢitlerinin Ağaç Özellikleri 

Ġncelenen çeĢitlerde yaprak eninin 29.53 mm (Ziraat-1)-50.59 mm (Kırmızı Alaca);  yaprak 

boyunun 39.00 mm (Ziraat-1)-89.54 mm (EkĢi-2) arasında; yaprak sapı uzunluğunun 15.31 mm 

(Dalkıran-1)-35.10 mm (EkĢi-2) arasında;  yaprak sapı kalınlığının 0.51 mm (Ziraat-1)-1.46 mm 

(Köy-2) arasında; taç yüksekliğinin 3-11 m arasında; taç geniĢliğinin 73 cm-10 m;  gövde 

çevresinin 25-113 cm;  gövde yüksekliğinin 29-210 cm;  tam çiçeklenme tarihinin 20 Nisan-7 

Mayıs;  hasat olum tarihinin 25 Ağustos- 7 Eylül; tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün 

sayısının 111-138 gün ve tahmini yaĢlarının10-50 arasında olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 5). 

Ġncelenen çeĢitlerin hiç birinde periyodisite görülmezken, çevredeki ağaçların karalekeye 

tolerans durumları dikkate alınarak yapılan gözlemler sonucunda iki yerel çeĢidin (EkĢi-1 ve Ziraat-1) 

toleranslı, 11 çeĢidin orta düzeyde toleranslı ve beĢ çeĢidin de toleranssız olduğu belirlenmiĢtir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ordu ili Gürgentepe ilçesinde yetiĢen 18 mahalli elma çeĢidinin meyve ve ağaç özelliklerini 

ortaya çıkarmak amacıyla 2013-2014 yıllarında bir çalıĢma yürütülmüĢ ve elde edilen veriler genel 

olarak değerlendirilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlar daha önceki yıllarda yapılan çalıĢmalar sonucu elde edilen değerler ile 

paralellik göstermiĢtir. Buna rağmen meydana gelmiĢ olan farklılıkların ekolojik ve genotipik 

farklılıklardan meydana geldiği düĢünülmektedir.  

AraĢtırma kapsamında ele alınan elmaların fındık bahçeleri içinde, yol kenarlarında, ev 

bahçelerinde ev ihtiyacı için yetiĢtirildiği belirlenmiĢtir. Elma ağaçlarında hiç bir bakım iĢleminin 



yapılmadığı ve gereken önemin verilmediği görülmüĢtür. Bu durum da meyve kalitesini önemli 

derecede olumsuz etkilemiĢtir. Bu Ģartlarda yetiĢen yerel elma çeĢitlerinden daha iyi bakım 

koĢullarında daha ümitvar sonuçlar ve daha kaliteli meyveler elde edilebileceği da bir gerçektir. 

Ġncelenen elma çeĢitlerinin çiçeklenmeleri Nisan ayının ikici yarısı ve Mayıs ayının baĢında 

gerçekleĢmiĢtir. Bu açıdan 2014 yılında gerçekleĢen don olayından önemli derecede etkilenmemiĢ, 

fakat don olayı bazı çeĢitlerde verim düĢüklüğüne yol açmıĢtır. 

Ġncelenen çeĢitlerden üstün özellik gösteren ve pazar değeri yüksek olanları standart çeĢitlerle 

mukayeseli olarak yetiĢtirilmeli ve gerçek değerleri araĢtırılarak çeĢitlerin tescillenmesi yoluna 

gidilmelidir.  

Böylece yörede tek ürün olan fındığa dayalı tarım yanında üreticiye ek gelir kapılarını 

aralaması bakımından özellikle ekolojiye uyum göstermiĢ elmada yerel çeĢitlerin de ekonomiye 

kazandırılması hem yöre üreticisi hem de bölge ekonomisi açısında önem arz edecektir. 

Bu çalıĢmanın ileride yapılacak olan daha kapsamlı ıslah ve adaptasyon çalıĢmalarına alt yapı 

oluĢturması çalıĢma sonucundaki en önemli hedefimizdir. 

 

Tablo 3: Yerel Elma ÇeĢitlerinin Meyve Özellikleri 

ÇeĢit Adı  

MA 

(g) 

ME 

(mm) 

MB 

(mm) 

MġĠ 

(mm) 

MH 

(ml) 

MY 

(g/l) 

MSU 

(mm) 

MSK 

(mm) 

MKK 

(mm) 

SÇG 

(mm) 

SÇD 

(mm) 

MES 

(kg) 

Al (kırmızı) 139.72 66.87 62.91 0.95 133.85 1.07 14.91 2.62 0.63 21.21 8.72 8.97 

Benekli Al  69.48 52.81 48.54 0.92 51.65 1.39 11.11 2.31 0.25 15.10 6.00 9.23 
Dalkıran-1 84.86 60.22 52.69 0.87 56.20 1.73 7.87 3.73 0.21 15.69 8.31 8.21 

Dalkıran-2 85.01 57.41 51.15 0.89 68.30 1.25 12.66 2.47 0.46 16.88 6.44 9.46 

EkĢi-1 131.02 70.72 58.14 0.82 112.80 1.21 9.01 3.32 0.42 21.87 10.26 6.25 
EkĢi-2 118.01 61.38 60.55 0.98 77.45 1.55 21.85 2.16 0.21 22.63 6.84 8.20 

Er 80.71 57.82 52.58 0.91 49.60 1.81 8.70 2.14 0.32 17.25 8.66 6.91 

Kabak 194.96 78.28 64.09 0.82 130.30 1.66 31.33 3.49 0.70 27.07 11.32 8.08 
Kırmızı Alaca 77.08 55.58 45.55 0.82 59.20 1.30 14.37 2.51 0.19 17.07 7.59 10.07 

Kırmızı Köy 74.44 55.61 47.93 0.86 51.95 1.59 9.17 2.40 0.29 16.76 7.06 8.97 

Köy-1 170.34 72.41 61.14 0.84 126.24 1.34 17.58 3.36 0.59 23.17 8.02 8.16 
Köy-2 67.23 52.38 46.19 0.88 45.05 1.53 12.15 2.40 0.22 16.16 6.72 9.86 

Misket  67.92 54.37 49.87 0.92 48.19 1.53 9.20 2.50 0.51 16.46 6.66 9.46 

Sarı  70.34 55.03 49.22 0.89 53.85 1.32 15.88 2.75 0.60 17.39 7.08 8.70 
YeĢil  139.82 67.40 59.03 0.89 123.40 1.08 9.89 2.73 0.35 20.61 9.50 6.72 

YeĢil Köy  74.38 53.34 49.96 0.89 60.85 1.24 21.39 1.89 0.34 15.33 6.87 7.37 

Ziraat-1 101.22 61.49 54.68 0.89 80.50 1.32 11.54 3.25 0.47 18.00 8.15 8.73 
Ziraat-2 83.33 56.51 51.08 0.90 77.30 1.20 13.03 2.50 0.24 15.79 6.24 7.26 

MA: Meyve ağırlığı MH: Meyve hacmi MKK: Meyve kabuk kalınlığı 

ME: Meyve eni MY: Meyve yoğunluğu SÇG: Sap çukuru geniĢliği 
MB: Meyve boyu MSU: Meyve sapı uzunluğu SÇD: Sap çukuru derinliği 

MġĠ: Meyve Ģekil indeki MSK: Meyve sapı kalınlığı MES: Meyve eti sertliği 

 

Tablo 3’ün devamı 

ÇeĢit Adı 
ÇÇE 

(mm) 

ÇÇD 

(mm) 
KS 

ÇEE 

(mm) 

ÇEB 

(mm) 
ÇS 

ÇA 

(g) 

ÇE 

(mm) 

ÇB 

(mm) 

ÇK 

(mm) 

SÇKM 

(%) 

TEA 

(%) 

pH 

Al (kırmızı) 21.26 8.39 5.05 16.78 20.81 3.55 0.18 4.60 6.92 2.54 10.05 3.38 3.82 

Benekli Al  12.75 4.04 4.95 17.80 21.83 4.95 0.20 3.74 6.43 2.12 12.95 2.43 4.07 

Dalkıran-1 15.16 6.69 4.85 14.10 18.39 4.42 0.23 4.68 7.18 2.46 11.90 2.01 4.01 
Dalkıran-2 15.07 5.19 5.00 19.89 23.63 6.40 0.29 3.72 5.96 2.51 11.85 1.43 4.05 

EkĢi-1 18.99 8.42 4.95 14.33 19.12 3.54 0.21 4.18 6.57 2.40 9.70 4.20 3.26 

EkĢi-2 16.38 5.88 5.00 17.54 22.22 4.89 0.24 4.31 6.90 2.38 14.50 4.84 3.41 
Er 16.93 5.51 5.00 14.40 18.28 3.52 0.18 4.40 6.88 2.15 12.95 2.00 4.14 

Kabak 27.62 9.49 4.90 19.16 23.81 4.80 0.28 4.59 6.85 2.51 8.50 8.35 3.01 

Kırmızı Alaca 15.16 4.03 5.00 15.53 19.79 5.10 0.23 4.44 7.34 1.46 13.65 9.40 3.20 
Kırmızı Köy 15.44 4.99 5.00 14.43 17.34 3.52 0.15 4.14 6.45 2.21 12.70 2.91 4.00 

Köy-1 23.52 8.56 4.95 17.02 21.52 3.56 0.19 4.41 6.33 2.19 11.85 8.25 3.10 

Köy-2 14.95 4.16 5.00 17.68 21.01 4.25 0.19 4.36 6.82 2.27 11.40 2.69 3.90 
Misket  15.03 3.69 4.95 16.32 19.18 4.00 0.20 4.28 6.87 2.70 9.50 7.54 3.67 

Sarı  16.83 5.10 5.00 14.55 18.17 4.51 0.16 4.10 6.70 2.20 12.70 2.37 4.84 

YeĢil  21.76 7.61 5.00 16.69 22.08 7.37 0.34 4.09 6.25 1.68 12.30 4.63 3.85 
YeĢil Köy  13.65 4.00 5.00 14.77 18.93 6.54 0.28 4.29 7.29 1.90 10.10 3.85 3.66 

Ziraat-1 15.05 5.38 5.00 17.66 21.67 5.86 0.24 4.33 6.95 2.16 10.80 2.34 4.09 

Ziraat-2 14.42 3.88 5.00 16.63 20.45 5.63 0.17 3.82 6.26 1.90 10.15 2.92 3.59 

ÇÇE: Çiçek çukuru eni ÇEB: Çekirdek evi boyu ÇB: Çekirdek boyu 

ÇÇD: Çiçek çukuru boyu ÇS: Çekirdek sayısı ÇK: Çekirdek kalınlığı 

KS: Karpel sayısı ÇA: Çekirdek ağırlığı SÇKM: Suda çözünür kuru madde 
ÇEE: Çekirdek evi eni ÇE: Çekirdek eni TEA: Titre edilebilir asitlik 

 



Tablo 3’ün devamı 

ÇeĢit Adı  S T A YK DK PD YY 
Meyve kabuk rengi Meyve et rengi 

L* a* b* L* a* b* 

Al (kırmızı) Orta-sulu Tatlı Ġyi Ġyi Orta-iyi Dayanıklı Ġyi 52.3 20.1 20.1 100.5 -12.5 31.3 

Benekli Al  Orta Tatlı Ġyi Orta Orta-iyi Dayanıklı Ġyi 76.6 -8.2 34 107.9 -8.9 22.6 

Dalkıran-1 Orta Tatlı Orta Orta Orta Orta Ġyi 87.3 -21.6 41.8 110.5 -7.3 23.4 

Dalkıran-2 Orta Tatlı Orta Orta Kötü-orta Orta Orta 74.3 0.6 32.1 106.9 -8.5 22.1 

EkĢi-1 Az-orta EkĢimsi Kötü-orta Orta Orta Orta Ġyi 91.7 -20.6 41.2 103.3 -10.6 25.1 

EkĢi-2 Orta EkĢimsi Kötü-orta Kötü-orta Kötü Dayanıksız Orta 92.9 -13.8 44.6 107.7 -10.0 34.7 

Er Orta Tatlı Ġyi Ġyi Orta-iyi Dayanıklı Orta 58.8 27.4 21.6 110.3 -4.3 16.8 

Kabak Orta-sulu Az tatlı Orta Orta Orta Dayanıksız Orta 88.8 -20.8 38.9 103.8 -13.9 30.2 

Kırmızı Alaca Orta EkĢimsi Kötü-orta Orta Kötü-orta Orta Orta 69.2 12.3 32.3 106.7 -7.6 33.0 

Kırmızı Köy Sulu Tatlı Ġyi Orta-iyi Orta-iyi Orta Ġyi 75.9 -5.9 33.5 107.7 -7.6 22.4 

Köy-1 Orta Tatsız Orta Kötü Orta Orta Orta 96.7 -19.8 40.7 103.4 -9.9 27.5 

Köy-2 Orta-sulu Tatsız Kötü-orta Orta-iyi Çok iyi Dayanıklı Ġyi 65.6 12.9 28.5 108.9 -8.4 23.8 

Misket  Orta-sulu Tatlı Orta Orta Kötü-orta Orta Orta 79.3 -18.7 37.8 98.5 -11.4 -11.4 

Sarı  Orta Az tatlı Orta Kötü-orta Kötü-orta Dayanıksız Orta 96.2 -14.2 45.3 108.9 -6.5 27.4 

YeĢil  Az-orta Az tatlı Kötü-orta Orta Kötü-orta Dayanıksız Orta 86.2 -21.7 38.8 105.6 -10.2 24.9 

YeĢil Köy  Orta Tatlı Orta Orta Kötü Dayanıksız Orta 78.5 -18.1 36.5 98.05 -15.5 33.6 

Ziraat-1 Sulu Çok tatlı Ġyi Ġyi-çok iyi Ġyi-çok iyi Dayanıklı Ġyi 48.5 28.8 16.9 107.2 -10.4 24.5 

Ziraat-2 Orta Tatlı Orta Ġyi Ġyi Dayanıklı Ġyi 43.2 31.6 16.2 105.3 -7.5 24.6 

S: Sululuk YK: Yeme kalitesi PD: Pasa dayanıklılık 

T: Tat DK: DıĢ kalite YY: Yüzey yapısı 

A: Aroma     



Tablo 4: Bazı Meyve Özelliklerinin Diğer ÇalıĢma Bulguları Ġle KarĢılaĢtırılması 
 MA ME MB MES ÇA SÇKM TEA pH Sululuk Tat Aroma 

Çalışma bulgularımız 67.23-194.96 52.38-78.28 45.55-64.09 6.25-10.07(kg) 0.15-0.34 8.50-14.50 2.00-9.40 3.01-4.84 Orta-sulu Az tatlı-tatlı Orta-iyi 

Akça ve ġen, 1990a 20.23 - 236.00 40.91-87.65 32.43-74.22 - - 8.00- 15.35 - - - - - 
Akça ve ġen, 1990b 65.19-265.00 58.30-92.00 55.00-82.30 - - 8.50-14.80 - 3.42-4.87 - - - 

Aygün ve Ülgen, 2009 60.70-163.40 52.50-72.60 51.40-66.60 7.90-10.20 - 10.60-13.00 0.70-1.20 2.80-3.10 - - - 

Balta, F., Uca, O., 1996 110.00-217.00 68.90-83.00 61.00-91.15 -  10.60-12.40 - 3.34-4.68 - - - 
Balta ve Kaya, 2007 121.10-310.00 - - 12.00-19.80 - 10.00-14.00 0.22-0.31 -    

Balta ve ark., 2014 71.41-245.99 61.01-95.59 50.96-78.95 6.94-12.64 - 9.40-13.60 0.22-2.01 2.83-4.11 - - - 

Bostan, 2009 60.84-242.24 40.01-87.34 29.15-64.96 - 0.12-0.60 10.50-15.00 - 3.27-4.89 - Tatlı-mayhoĢ - 
Bostan ve Acar, 2009 59.79-273.41 53.40-86.60 43.85-74.61 - - 9.50-13.50 0.15-0.19 3.09-4.17 Orta-sulu Tatlı-mayhoĢ - 

Bostan ve Yılmaz, 2015 100.16-121.54 64.20-68.66 - 6.60-8.75 - 12.00-15.75 3.50-13.35 - - - - 

Çorumlu, 2010 49.62-304.41 52.46-93.49 - - - 9.30-16.65 1.34-8.62 - - - - 
Doğru, 2012 102.94-175.74 58.96-73.92 57.88-72.36 8.40-11.66 0.14-1.76 10.65-15.00 0.13-0.35 4.26-5.86 Sulu Tatlı - 

Dumanoğlu vd., 2011 49.50-261.90 - - - - 9.80-14.60 0.20-2.51 - - - - 
Edizer ve Bekar, 2007 48.00-311.00 58.42-87.38 61.84-67.41 15.88-28.15 0.15-0.48 9.00-16.00 4.02-10.72 - - - - 

Edizer ve GüneĢ, 1997 71.05-218.16 56.60-86.30 45.36-72.30 - - 10.10-12.30 - - - - - 

Erdoğan ve Bolat, 2002 17.52-258.68 - - - - 11.50-14.50 0.21-0.87 3.44-4.92 - - - 
Güleryüz ve ErciĢli, 1995 159.00-313.00 - - 2.05-2.85 - 12.35-14.45 0.29-0.44 3.19-3.36 - - - 

Ġslam vd., 2009 72.19-113.39 63.33 54.14 5.60-8.20 - 10.55-15.00 3.58-8.20 4.03 - - - 

Karadeniz ve Gökalp,1996 62.50-214.20 35.10-86.00 24.70-68.50 - - 10.10-17.20 - 2.79-4.70 - - - 
Karadeniz vd., 2011 86.15-354.29 58.02-100.29 53.74-75.16 - 0.32-0.52 8.60-16.40 1.67-9.24 3.98-5.90 - - - 

Karakaya, 2015 42.99-244.12 48.91-87.62 37.15-70.71 6.30-12.00 - 8.40-15.55 0.16-1.38 2.89-4.40 Sulu-orta EkĢimsi-tatlı Orta-iyi 

Karlıdağ ve EĢitken, 2006 92.35-238.50 60.21-87.61 51.84-77.10 3.70-5.25 - 9.10-13.80 0.26-0.83 - - - - 
Kaya, 2008 58.00-310.99 47.26-96.56 54.64-81.42 8.99-30.97 - 9.00-17.00 0.12-3.58 3.16-4.55 Çok iyi-iyi Çok iyi-iyi Çok iyi-iyi 

Kaya ve Balta, 2009 92.18-310.99 65.88-94.04 57.76-77.63 15.06-29.90 - 10.20-15.77 0.21-1.75 3.23-4.35 - - - 

Kaya ve Balta, 2013 43.04-231.00 46.00-87.38 - 5.65-22.38 - 9.00-17.00 0.12-1.55 3.14-4.79 - - - 
Kazankaya vd., 2009a 32.82-109.30 44.31-64.60 37.91-63.40 6.12-22.55 - 9.33-14.97 0.15-1.20 3.66-4.82 Orta-az Tatlı-ekĢi Çok-az 

Kazankaya vd., 2009b 68.12-131.60 53.06-72.18 46.56-59.22 8.95-22.65 - 11.73-14.85 0.17-1.10 3.43-4.31 - - - 

Kırkaya, 2013 76.24-247.23 58.38-89.03 44.33-73.98 6.99-12.83 0.39-0.69 9.01-13.75 0.40-1.64 3.16-3.56 Orta-iyi Tatlı-mayhoĢ Çok iyi-iyi 
Oğuz ve AĢkın, 1993 36.55-145.54 43.37-70.72 - 2.80-8.50 - 10.00-15.63 0.09-1.39 - - - - 

Özkan ve Celep, 1995 89.26-255.67 62.10-85.50 49.2-71.20 11.50 - 10.30-14.68 - 2.92-3.38 Orta-çok sulu Tatlı-hafif mayhoĢ - 

Özrenk vd., 2010 20.90-139.30 35.40-60.30 32.8-54.30 3.90-6.20 0.30-0.40 10.00-15.40 2.20-4.00 3.40-4.60 Az sulu-orta MayhoĢ-ekĢi Orta-iyi 
Öztürkci, 2007 84.65-175.41 56.33-77.25 49.69-68.99 5.47-8.72 - 11.50-16.25 0.49-0.90 3.24-3.65 Orta-çok MayhoĢ-tatlı Orta-iyi 

Pırlak vd., 1997 49.50-152.20 52.30-75.70 42.80-65.30 - - 10.30-13.80 0.19-1.43 - - Orta-iyi - 

Serdar vd., 2007 54.30– 206.00 - - 4.90-10.4 - 8.50-13.70 0.20-1.30 - - - - 
ġen vd., 1992 23.95-165.50 43.50-79.10 38.70-71.70 - - 9.23-14.70 0.19-0.90 3.89-5.44 - - - 

Uzun, 2015 37.33-290.15 40.01-78.60 34.40-65.57 6.45-11.72 0.25-0.82 7.68-16.30 0.11-1.10 3.01-4.53 Çok iyi-iyi Tatlı-mayhoĢ Orta-iyi 

Yarılgaç vd., 2009 136.25-278.70 62.97-91.87 53.17-81.77 - 0.20-0.55 8.75-13.85 0.69-0.92 3.60-4.82 - - - 
MA: Meyve ağırlığı (g), ME: Meyve eni (mm), MB: Meyve boyu (mm), MES: Meyve eti sertliği (lb), ÇA: Çekirdek ağırlığı (g), SÇKM: Suda çözünür kuru madde (%), TEA: Titre edilebilir asitlik (%) 

 



Tablo 5: Yerel elma çeĢitlerinin ağaç özellikleri 
ÇeĢit Adı  YSU YSK YE YB ATY TY TG GY GÇ V KT TÇT HT TÇHGS 

Al (kırmızı) 28.65 1.56 47.03 82.78 13 4.0 4.0 120 60 Çok Orta 03.May 07.Eyl 124 

Benekli Al  21.22 0.73 29.61 54.56 10 2.0 3.5 55 39 Orta Orta 02.May 07.Eyl 125 

Dalkıran-1 15.31 0.91 37.36 61.61 13 6.0 3.0 250 52 Orta Orta 03.May 07.Eyl 124 

Dalkıran-2 21.53 1.44 38.43 59.50 50 7.0 10.0 127 113 Orta Orta 03.May 07.Eyl 124 

EkĢi-1 18.58 1.39 39.12 65.52 50 11.0 8.0 170 108 Orta Toleranslı 01.May 07.Eyl 126 

EkĢi-2 35.10 1.28 49.65 89.54 10 3.0 3.0 80 29 Orta Toleranssız 01.May 07.Eyl 126 

Er 18.56 1.26 35.37 61.48 12 7.0 5.0 155 58 Orta Orta 02.May 25.Ağu 111 

Kabak 15.97 1.33 35.49 46.66 35 4.0 4.5 212 87 Orta Orta 06.May 07.Eyl 122 

Kırmızı Alaca 30.07 0.96 50.59 71.28 22 6.0 4.0 58 54 Orta Orta 10.May 07.Eyl 120 

Kırmızı Köy 34.37 1.07 40.40 74.02 10 4.0 7.0 29 25 Orta Orta 20.Nis 07.Eyl 138 

Köy-1 20.40 1.04 39.18 51.48 30 8.0 4.0 140 79 Az Orta 05.May 07.Eyl 122 

Köy-2 26.99 1.46 41.31 63.49 30 4.0 3.0 126 84 Orta Orta 05.May 31.Ağu 117 

Misket  25.92 0.79 31.31 69.63 14 3.5 3.0 200 47 Orta Toleranssız 03.May 07.Eyl 124 

Sarı  22.56 1.05 35.46 64.18 12 4.0 2.0 114 74 Orta Orta 05.May 31.Ağu 116 

YeĢil  26.55 1.00 35.93 59.78 14 5.0 2.5 130 43 Orta Toleranssız 05.May 07.Eyl 123 

YeĢil Köy  25.28 0.63 38.50 66.75 40 9.0 5.0 210 87 Orta Toleranssız 05.May 07.Eyl 123 

Ziraat-1 17.39 0.51 29.53 39.00 25 7.0 5.0 165 75,5 Çok Toleranslı 07.May 31.Ağu 114 

Ziraat-2 23.86 0.91 34.18 62.38 40 5.0 5.0 155 62 Orta Toleranssız 07.May 31.Ağu 114 

YSU: Yaprak sapı uzunluğu ATY: Ağacın tahmini yaĢı V: Verim 

YSK: Yaprak sapı kalınlığı TY: Taç yüksekliği KT: Karalekeye tolerans 

YE: Yaprak eni TG: Taç geniĢliği HT: Hasat tarihi 

YB: Yaprak boyu GY: Gövde yüksekliği TÇHGS: Tam çiçeklenme ile hasat arasındaki gün 

sayısı 

TÇT: Tam çiçeklenme tarihi GÇ: Gövde çevresi   
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Özet 

 

Bu çalıĢma 2013-2014 yılları arasında Trabzon ili Tonya Ġlçesi ve mahallelerinde doğal olarak 

yetiĢtirilen muĢmula (Mespilus germanica L.) popülasyonu içerisinde çeĢit olmaya aday tipleri 

belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. Ümitvar tiplerin seçiminde meyve ağırlığı, meyve eti oranı, suda 

çözünür kuru madde miktarı ve toplam kuru madde miktarı esas alınarak tartılı derecelendirme metodu 

kullanılmıĢtır. Toplam 27 tip üzerinde yapılan tartılı derecelendirmede genel kalite özellikleri 

yönünden en yüksek puanı alan 25, 10, 1, 21, 9, 5, 20 ve 19 no‟lu tipler ümitvar olarak belirlenmiĢtir. 

Ümitvar tiplerin meyve ağırlığı 18.0-23.5 g; meyve eni 32.5-36.0 mm; meyve boyu 20.5-39.3 mm; 

tohum ağırlığı 1.1-1.5 g; meyve eti oranı % 92.8-94.7; suda çözünür kuru madde miktarı % 18.0-22.0; 

asitlik % 1.3-1.6; C vitamini 4.2-4.5 mg/100 g ve toplam kuru madde miktarı % 22.3-25.6 arasında 

belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Muşmula, Mespilus germanica, Seleksiyon, Tip, Türkiye 

 

 

Selection of Medlar Types (Mespilus germanica L.) Grown in Tonya County (Trabzon Province, 

Turkey)  

 

Abstract 

 

This study was carried out in Tonya county (Trabzon province, Turkey)  during the 2013-2014 

years. The aim of this study was to determine the promising medlar (Mespilus germanica L.) types by 

selection breeding. In the study, weighted-rankit method was used to selection the promising types 

based on fruit weight, fruit flesh ratio, total soluble solid contents and total dry matter contents. The 

25, 10, 1, 21, 9, 5, 20 and 19 numbered types with the highest scores in terms of general quality traits 

were determined as promising types from total 27 types. In the promising types the fruit weight varied 

from18.0 g to 23.5 g, fruit width varied from 32.5 mm to 36.0 mm, fruit length varied from 20.5 mm 

to 39.3 mm, seed weight varied from1.1 g to1.5 g, fruit flesh percent varied from % 92.8 to % 94.7, 

total soluble solids varied from %18.0 to % 22.0, titratable acidity varied from % 1.3 to %1.6, vitamin 

C varied from 4.2 mg/100 g to 4.5 mg/100 g and total dry matter varied from % 23.3 to % 25.6. 

 

Keywords: Medlar, Mespilus germanica, Selection, Type, Turkey 
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GĠRĠġ 

 

Birçok meyve türünün anavatanı ve meyvecilik kültürünün beĢiği olan Türkiye‟de günümüzde 

meyvecilik kültüründe önemli olan birçok tür bu topraklarda yaratılmıĢ ve evrimlerini de bu 

topraklarda tamamlamıĢtır. Türkiye‟de farklı ekolojilere adapte olmuĢ bu kültür ve yabani meyve 

türlerindeki zenginlik çeĢit bolluğu ile de karĢımıza çıkmaktadır (Özbek, 1978). Yabani meyveler 

birçok özellikleri dolayısıyla meyve ıslahçılarının önemli konuları arasında yer almıĢ ve çalıĢmalar bu 

türler üzerine yoğunlaĢmıĢtır (Bostan ve Ġslam, 2007). 

Bu türlerden birisi olan M. germanica L. gülgiller (Fam: Rosacea) familyasına ait doğal olarak 

yetiĢen bir bitkidir (Browicz, 1972). Anavatanı, Güney-Batı Asya ve Güney-Doğu Avrupa olan 

muĢmula ülkemizde Marmara, Batı Karadeniz ve Ege Bölgeleri‟nde yaygın olarak yetiĢmektedir. 

MuĢmulanın yaklaĢık 3000 yıl önce Ġran‟ın kuzeyinde yetiĢtirildiğine dair kayıtlara rastlanılmakta ve 

milattan 200 yıl önce Roma ve 700 yıl önce Yunanistan‟a getirildiği de bildirilmektedir (Yılmaz ve 

Gerçekcioğlu, 2013). MuĢmula türleri içerisinde meyvesi tüketilen M. germanica L. türü Türkiye‟nin 

farklı bölgelerinde muĢmula, döngel, beĢbıyık gibi isimlerle anılır. Yabani formları özellikle Kuzey 

Anadolu‟nun açık ormanlarında kayalık yerlerde ve makiliklerde bulunur (Davis,1972). 

Orman örtüsü içerisinde yabani olarak yetiĢen muĢmula (Mespilus germenica L.) Karadeniz 

bölgesinde, Orta ve Batı Karadeniz bölümünde orman içi ağaççık katında, Doğu Karedeniz bölümünde 

ladin ormanları içerisinde, Marmara bölgesinde orman içi ağaççık katında nemcil ağaççık ve çalı 

formunda doğal olarak yetiĢme alanı bulmuĢtur (Dönmez ve Aydınözü, 2012). 

Ülkemiz coğrafyasında sırasıyla en fazla Batı Karadeniz, Ege, Batı Marmara, Doğu Marmara, 

Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile diğer bölgelerde üretilmekte olup 2014 yılı verilerine göre üretimde 

Samsun, Sinop ve Çanakkale illeri ilk sıralarda yer almıĢtır. 2014 yılında ülke genelinde 4134 ton 

muĢmula üretilmiĢtir. 2014 verilerine göre Trabzon ili toplam muĢmula ağaç sayısı 16.301 ve üretim 

miktarı 161 ton‟dur. ÇalıĢmanın yürütüldüğü Tonya ilçesinde 1100 ağaçtan 11 ton ürün elde edilmiĢtir 

(Anonim, 2015a).  GümüĢhane ve Bayburt illerinde ekolojik Ģartlardan dolayı muĢmula ağacına 

rastlanılmamaktadır (Bostan ve Ġslam, 2007).  

YumuĢak çekirdekli meyveler grubu içerisinde yer alan muĢmula ülkemiz genelinde çok fazla 

üretilmemekte olup, kapama muĢmula bahçesine de rastlanılmamaktadır. GeniĢ bir meyve tür ve çeĢit 

zenginliğine sahip Karadeniz Tarım Bölgesi içinde, muĢmula sınır ağacı Ģeklinde, ev bahçelerinde ya 

da ormanlık alanlar içerisinde münferit olarak yetiĢme alanı bulmuĢtur (Bostan ve Ġslam, 2007). 

Bitkinin morfolojisi Yılmaz ve Gerçekcioğlu‟nun (2013) bildirdiğine göre Anonim (2009) 

kayıtlarında; Gülgiller (Rosaceae) familyasından kıĢın yaprağını döken, genellikle 3-5m boyunda, 

küçük taç yapısına sahip olduğu; çiçekleri beyaz ve pembe renkte, erselik yapıda ve kendine verimli 

olduğu; çoğunlukla arılar ile tozlandığı; çiçeklerin Mayıs-Haziran aylarında açtığı; aynı kaynakta 

Mespilus cinsinin 189 türünün olduğu; bu türler içinde de bilinen ve meyvesi tüketilen neredeyse tek 

türün Mespilus germanica olduğu, bununla birlikte 1990‟larda bulunan Mespilus canescens türünün de 

muĢmulaya benzediği, fakat çiçek yapısı ve meyve renginin kendine özgü olduğu belirtilmektedir. 

Anonim (2015b), kayıtlarında bitkinin 6-8 m boyunda olduğu; yapraklarının 2-3 cm 

geniĢliğinde, kalın, sert, elips ve çok ince testere diĢli bilateral dizilmiĢ yaprakların özellikle orta 

damarı olmak üzere alt kısımları açık yeĢil ve çok tüylü,  üst yüzünün mat koyu yeĢil ve tüylü, yaprak 

uçlarının sivri, yaprak sapının kısa olduğu; çalı veya küçük ağaç Ģeklinde büyüme gösterdiği; 

soğuklara nispeten dayanıklı olduğu; meyvelerinin yuvarlak ve üstten basık olduğu; eriksi yapıda ve 

basit meyveli olduğu; içinde sertleĢmiĢ 5 adet çekirdeğinin bulunduğu ve tohumların pürüzlü ve 

girintili çıkıntılı olduğu; meyvelerinin kahverengimsi ve kahverengimsi kırmızı olgunlaĢtığında koyu 

kahverengine dönmüĢ olduğu; ilk koparıldığında buruk bir tadının olduğu bir süre beklenildiğinde 

yumuĢadığını ve yeme olumuna ermiĢ olduğunu; çiçek tablasıyla sarılmıĢ etli bir meyve olduğu; çiçek 

burnunun yayvan ve dilimli olduğu; meyvelerin sonbahar veya erken kıĢ aylarında (Ekim-Kasım) 

toplandığı; orta verimli olduğu; dallarının toplu olduğu; her yıl ürün verdiği;  bahçelerde yetiĢeninin 

dikensiz yabanilerinin dikenli olduğu; genç sürgünlerinin tüylü olduğu; gövdenin gri kabuklu ve ileri 

yaĢlarda çatlak olduğu; yabani olanlarının daha küçük olduğu; tohumların 1000 tane ağırlığının 

ortalama 250 gram olduğu belirtilmektedir. 

MuĢmulayı tanımlayan diğer bir kaynakta muĢmulanın yabani formlarının 2-3 m 

yüksekliğinde dikenli, kültür formlarının ise 6 m yüksekliğe kadar varabilen dikensiz çalılar olduğu; 

yapraklarının basit, alt yüzünün tüylü, tam veya diĢli kenarlı olduğu;  kıĢın yapraklarını döktüğü; 



çiçeklerinin erdiĢi, beĢ parçalı ve beyaz ya da pembe olduğu; meyvesinin 1,5-3 cm çapında 

değiĢebilen, küremsi veya armut Ģeklinde ve baĢ kısmının yapraksı sepallerle çevrili olduğu; genellikle 

beĢ adet sert tohuma sahip olduğu; dıĢ kısmın renginin kahverengi, bazen de kırmızımsı olduğu ve 

meyvelerinin olgunlaĢınca kurĢuni renkte olduğu ifade edilmektedir (Browicz, 1972). Ayrıca Lombard 

(1989) bitkinin çöğürleri üzerine göz aĢısı ile çoğaltıldığını belirtmektedir. 

MuĢmulada hasat, meyve zemin renginin parlak kahverengi veya kırmızımsı kahverengi aldığı 

ve meyve etinin beyazlaĢtığı devrede yapılır. Bu dönemde hasat edilen meyveler aĢırı tanenli 

olduklarından (ağzı burar ve boğazdan zor geçer), bu hali ile tüketilemez. Daha sonra meyvelerin aĢırı 

olgunlaĢması beklenir (meyve eti koyu kahverengi bir renk aldığında) (Özkan ve ark., 1997). 

Sonbaharın geç vakitlerinde, ağaçtan ham veya fizyolojik olarak olgunluğa eriĢmiĢ meyvelerin 

toplanması ve olgunlaĢana kadar saman içinde depolanması günümüzde halen daha kullanılan 

geleneksel yöntemlerdir (Bignami, 2000). 

MuĢmula meyve özelliklerinden ziyade anaçlık olarak kullanımı yönüyle öne çıkan bir türdür 

(Westwood, 1978). Fakat son yıllarda farklı anaçlar için kullanımıyla da ön plana çıkmıĢ durumdadır. 

Ham muĢmula meyvesi ve bundan hazırlanan meyve Ģurubu bağırsak iltihaplarına karĢı 

kullanılmaktadır (Bignami, 2000). TurĢu ve likör yapımında kullanılan bu meyve tıbbi açıdan önemli 

olup, özellikle halk arasında böbrek hastalıkları ve kabızlık tedavisinde kullanılmaktadır  (Baytop, 

1999).  

Zaman zaman unutulmuĢ meyve olarak nitelendirilen muĢmula son yıllarda büyük veya küçük 

birçok markette satılmakta ve önemli miktarlarda tüketilmektedir. Bunun yanında meyvenin besleyici 

değeri ve bileĢimi konusundaki bilgiler halen azdır (Demir, 2006). Yurt dıĢında meyvenin tıbbi 

özelliği ile ilgili araĢtırmalar bulunmaktadır (Bostan ve Ġslam, 2007). 

Trabzon ili Tonya ilçesinde doğada kendiliğinden yetiĢen muĢmula tipleri üzerinde yapılan bu 

çalıĢmanın amacı seleksiyon ile yeni ümitvar tiplerin ortaya çıkarılması ve tüketime sunulabilecek 

çeĢit adaylarının elde edilmesidir. Bu çalıĢma sonucunda bulunan ve yöre ekolojisine uyum sağlamıĢ 

tipler ile bölgede tek ya da birkaç ürüne bağlı olarak yapılan meyve yetiĢtiriciliğinde ürün çeĢitliliğinin 

arttırılması, ek gelir olarak ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunulması hedeflenmiĢtir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Bu araĢtırma 2013-2014 yılları arasında Trabzon ili Tonya ilçesi mahallelerinde 

yürütülmüĢtür. AraĢtırma materyalini yörede doğal olarak yetiĢmiĢ muĢmula tipleri oluĢturmuĢtur. 

Çalışma ilçede arazi gezileri ile belirlenen ve muşmula yoğunluğunun en fazla görüldüğü 

Kalınçam ve Çayıriçi mahallelerinde yürütülmüştür. 

El tipi GPS (Magellan-sportrak) cihazıyla 27 tipe ait ağacın rakım ve koordinat değerleri 

ölçülerek kaydedilmiştir. Tiplere ait rakım ve koordinat bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Tiplere Ait Ağaçların Bulundukları Yerlerin Rakım ve Koordinat Değerleri 
Tip No Mahalle Rakım (m) Koordinat 

1 Kalınçam 1015 523997-4517455 

2 Kalınçam 1039 523871-4517352 

3 Kalınçam 1035 523851-4517299 

4 Kalınçam 1032 523862-4517146 

5 Kalınçam 1028 523834-4517085 

6 Kalınçam 1041 523882-4517742 

7 Kalınçam 1052 523896-4517759 

8 Kalınçam 1040 523506-4515413 

9 Kalınçam 1047 523041-4515811 

10 Kalınçam 1153 523486-4516879 

11 Kalınçam 1096 522413-4515597 

12 Kalınçam 1205 522519-4516204 

13 Kalınçam 1196 522934-4516387 

14 Kalınçam 1182 522876-4516358 

15 Kalınçam 1092 522386-4515528 

16 Kalınçam 1144 523413-4516856 

17 Kalınçam 1034 523602-4516284 

18 Çayıriçi 1077 526258-4520191 



19 Çayıriçi 1046 526012-4520340 

20 Çayıriçi 1019 525810-4520721 

21 Çayıriçi 1007 525712-4520395 

22 Çayıriçi 1028 525846-4520374 

23 Çayıriçi 1051 526144-4520385 

24 Çayıriçi 1039 525955-4520473 

25 Çayıriçi 1041 525946-4520459 

26 Çayıriçi 1019 525836-4520351 

27 Çayıriçi 1022 525619-4520349 

 

Yöntem 

Tiplerin Meyve ve Ağaç Özellikleri 

2013 yılının Ekim-Kasım aylarında muĢmula popülasyonunu belirlemek üzere yapılan arazi 

gezileri ile 65 muĢmula ağacı tespit edilmiĢtir. Aynı zamanda belirlenen 65 muĢmula ağacından 20‟Ģer 

adet meyve ve yaprak örneği alınmıĢtır. Meyve analizleri hasattan 15 gün sonra yapılmıĢtır. Her bir tip 

için alınan meyve örnekleri laboratuvarda fiziksel ve kimyasal (meyve ağırlığı, meyve eni, meyve 

boyu, meyve hacmi, tohum sayısı, tohum ağırlığı, tohum hacmi, meyve eti oranı, çiçek çukur derinliği 

ve geniĢliği, suda çözünür kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik değeri, C vitamini, pH ve toplam 

kuru madde miktarı) özellikleri yönünden değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma meyve ağırlığı 10 g‟ın üzerinde 

olan 25 tiple sürdürülmüĢtür. 

2014 yılında önceki yıl belirlenen 25 tipten benzer Ģekilde örnek alınarak laboratuvarda 

fiziksel ve kimyasal özellikler incelenmiĢ, iki yıllık ortalama sonuçlar elde edilmiĢtir. 2. yıl 

çalıĢmalarında çalıĢmaya değer görülen 2 tip de (26 ve 27 nolu tipler) değerlendirmeye alınarak tek 

yıllık laboratuvar sonuçları kaydedilmiĢtir. 

Ġki yıllık ortalama sonuçlara göre tiplerin meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, tohum 

sayısı, tohum ağırlığı, meyve eti oranı, suda çözünür kuru madde miktarı, pH ve toplam kuru madde 

miktarı bakımından tartılı derecelendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

Her bir tipten ağacı temsil edecek Ģekilde alınan yaprak örneklerinde yaprak eni, yaprak boyu, 

yaprak sap uzunluğu ve yaprak sap kalınlığı ile ağaçların yüksekliği, geniĢliği ve tahmini yaĢları da 

belirlenmiĢtir. 

 

Tartılı Derecelendirme 

Tiplerin tartılı derecelendirmesinde Uzun (2013)‟un kullandığı tablodan yararlanılmıĢtır. Buna 

göre meyve ağırlığı, meyve eti oranı, suda çözünür kuru madde miktarı ve toplam kuru madde miktarı 

özellikleri için tiplerin tartılı derecelendirmede almıĢ olduğu puanlar hesaplanmıĢtır (Tablo 2). 

27 tipin önemli meyve özelliklerinin iki yıllık ortalama değerleri üzerinde sınıf aralıkları 

belirlenirken en küçük ve en büyük değerleri ile değerlerin dağılım durumu dikkate alınmıĢ ve buna 

göre 1‟den 5‟e kadar sınıf puanları verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Tartılı derecelendirme tablosu 

Özellikler 

Ağırlıklı 

Puan 

Sınıf Aralığı Sınıf 

Puanı En 

küçük 

En 

büyük 

Meyve Ağırlığı 

(g) 
35 

21.5 23.5 5 

19.0 21.4 4 

16.9 18.9 3 

14.5 16.8 2 

10.8 14.4 1 

Meyve Eti 

Oranı (%) 
30 

94.0 94.7 5 

93.0 93.9 4 

92.7 92.9 3 

91.2 92.6 2 

90.4 91.1 1 

Suda Çözünür 

Kuru Madde 

Miktarı (%) 

20 

22.0 23.8 5 

20.3 21.9 4 

18.3 20.2 3 

16.5 18.2 2 

15.9 16.4 1 



Toplam Kuru 

Madde (%) 
15 

25.4 26.1 5 

24.0 25.3 4 

22.3 23.9 3 

21.0 22.2 2 

19.0 19.9 1 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Tiplerin meyve, yaprak ve ağaç özellikleri 

Trabzon ili Tonya ilçesinde 2013-2014 yıllarında gezilerek saptanan muĢmula 

popülasyonundan toplam 27 tipin incelendiği çalıĢmada, pomolojik özelliklere ait iki yıllık ortalama 

değerler Tablo 3‟te sunulmuĢtur.  

Ġki yıllık ortalama değerlere göre tiplerde; meyve ağırlığı 10.8 ile 23.5 g;  meyve eni 26.2 ile 

36.0 mm; meyve boyu 20.5 ile 39.3 mm; meyve hacmi 10.6 ile 24.1 ml; meyvede tohum sayısı 5; 

çiçek çukur derinliği 5.8 ile 15.1 mm; çiçek çukur geniĢliği 10.2 ile 21.1 mm; tohum ağırlığı 1.0 ile 1.6 

g; meyve eti oranı % 90.4 ile 94.7 arasında değiĢmiĢtir (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Seçilen MuĢmula Tiplerinin Pomolojik Özelliklerine Ait Ġki Yıllık Ortalama Değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA: Meyve ağırlığı (g)  ÇÇD: Çiçek çukur derinliği (mm) SÇKM: Suda çözünür kuru madde miktarı (%) 

ME: Meyve eni (mm) ÇÇG: Çiçek çukur geniĢliği (mm) TEA: Titre edilebilir asitlik (%) 

MB: Meyve boyu (mm) TA: Tohum ağırlığı (g) C Vit.: C Vitamini (mg/100 g) 

MH: Meyve hacmi (ml) MEO: Meyve eti oranı (%) TKM: Toplam kuru madde (%) 

 

Ġki yıllık ortalama değerlere göre; tiplerin suda çözünür kuru madde miktarı % 15.9 ile 23.8; 

malik asit cinsinden asitlik miktarı % 1.3 ile 1.6; pH 3.6 ile 4.3; C vitamini 3.9 ile 4.5 mg/100 gr; 

toplam kuru madde miktarı % 19.0 ile 25.8 arasında değiĢmiĢtir (Tablo 3). 

Tiplerde ağaç yüksekliği 2,5-5.5 m; ağaç geniĢliği 2.0-5.2 m ve tahmini yaĢ 10 ile 35 arasında 

değiĢmiĢtir (Tablo 4). 

Tip MA ME MB MH ÇÇD ÇÇG TA MEO SÇKM TEA pH C Vit. TKM  

1 18.0 32.5 33.4 18.9 6.8 18.7 1.1 94.0 21.0 1.4 3.6 4.2 22.3 

2 15.1 31.2 32.3 15.4 5.8 19.2 1.4 90.7 20.9 1.5 3.6 4.2 23.1 

3 17.9 33.2 32.6 18.2 7.3 18.6 1.2 93.2 17.7 1.5 3.8 3.9 24.0 

4 15.3 29.7 35.3 14.8 9.9 17.9 1.0 91.8 20.5 1.6 3.7 4.2 24.8 

5 21.8 34.1 39.3 22.5 10.6 16.5 1.3 94.1 18.5 1.5 3.9 4.4 21.2 

6 19.2 33.0 35.6 18.8 10.8 20.0 1.1 94.2 18.0 1.6 3.6 4.0 19.0 

7 18.3 32.0 36.4 18.8 10.2 19.5 1.4 92.3 23.8 1.5 3.7 4.2 25.8 

8 17.6 30.7 33.7 19.1 8.1 18.8 1.2 92.9 19.4 1.5 3.7 4.2 25.4 

9 22.0 36.0 36.2 20.7 9.6 21.1 1.5 93.0 18.0 1.4 3.7 4.4 24.0 

10 17.5 32.6 32.9 19.5 6.8 19.5 1.3 92.8 22.0 1.3 3.8 4.2 25.6 

11 12.2 27.6 29.7 19.3 7.1 15.6 1.0 91.4 18.3 1.3 3.9 4.2 24.8 

12 17.9 32.3 34.5 18.8 9.1 19.1 1.5 91.7 17.2 1.4 3.8 4.1 23.0 

13 11.8 28.7 28.5 17.9 6.7 17.7 1.1 90.8 18.3 1.5 3.6 4.2 23.6 

14 17.7 31.2 32.9 15.3 7.3 20.1 1.6 90.6 18.8 1.4 3.7 4.1 26.1 

15 15.7 30.9 34.1 16.6 8.3 18.4 1.0 93.7 19.6 1.4 3.6 3.9 24.1 

16 14.5 28.0 32.3 12.4 7.4 16.2 1.1 92.7 16.0 1.4 3.6 4.5 22.3 

17 10.8 26.2 28.1 10.6 7.4 17.0 1.0 90.4 20.3 1.5 3.8 4.3 21.0 

18 17.2 32.1 34.1 18.7 8.9 17.5 1.1 93.7 19.5 1.5 3.7 4.1 21.1 

19 22.2 33.9 37.4 22.1 10.5 19.9 1.2 94.5 21.5 1.6 3.8 4.4 24.4 

20 23.5 35.3 38.1 24.1 10.4 20.3 1.3 94.6 19.2 1.6 3.7 4.4 22.7 

21 21.5 34.0 35.2 20.9 9.2 19.3 1.5 92.8 21.0 1.6 3.8 4.4 24.2 

22 16.9 33.1 31.8 15.8 9.1 17.5 1.6 90.5 19.6 1.6 3.8 4.3 23.4 

23 12.6 28.6 31.5 12.0 6.4 15.3 1.1 91.2 21.1 1.5 3.7 4.4 23.4 

24 11.7 27.0 30.6 17.3 7.9 13.4 1.1 90.6 21.0 1.6 3.6 4.3 21.4 

25 20.9 35.1 20.5 20.5 14.7 19.4 1.1 94.7 15.9 1.4 3.7 4.4 22.4 

26 14.6 30.7 29.4 20.0 10.5 10.2 1.2 91.7 16.5 1.4 4.3 4.5 23.6 

 27 19.9 30.0 29.9 22.5 15.1 13.2 1.2 93.9 17.6 1.4 3.9 4.3 23.6 

Ort 17.2 31.5 32.8 18.2 8.9 17.7 1.2 92.5 19.6 1.4 3.6 4.2 23.3 



Tiplerin iki yıllık ortalama değerlerine göre; yaprak eni 34.0- 57.0 mm, yaprak boyu 81.0-

120.0 mm, yaprak sap uzunluğu 3.2-10.3 mm, yaprak sap kalınlığı 2.0- 2.6 mm arasında değiĢmiĢtir. 

 

Tablo 4: Seçilen Tiplere Ait Ağaç Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartılı Derecelendirme Sonuçları 

Ġncelenen muĢmula tipleri meyve ağırlığı, meyve eti oranı, suda çözünür kuru madde miktarı 

ve toplam kuru madde miktarı bakımından tartılı derecelendirme yöntemine tabi tutularak 

puanlamaları yapılmıĢtır. Buna göre,  meyve özellikleri yönünden en yüksek puanı 19 numaralı tip 

(465 puan), en düĢük puanı 17 ve 24 numaralı tipler (175 puan)  almıĢtır (Tablo 5).  

Sadece meyve ağırlığı yönünden 19, 20, 5, 9 ve 21 no‟lu tipler, sadece meyve eti oranı 

yönünden 19, 20, 5, 1, 25 ve 6 no‟lu tipler, sadece suda çözünür kuru madde miktarı yönünden 10 ve 7 

no‟lu tipler ve sadece toplam kuru madde miktarı yönünden de 10, 7, 8 ve 14 no‟lu tipler tam puan 

almıĢlardır.  

Tablo 6‟da üzerinde çalıĢtığımız tiplere ait bazı meyve özelliklerinin diğer benzer araĢtırmalar 

ile karĢılaĢtırılması verilmiĢtir. 

Tablodan da görüleceği gibi, çalıĢmamızdaki tiplerin meyve ağırlığı bakımından elde ettiğimiz 

üst değerler diğer çalıĢma bulgularından daha düĢük, alt değerler ise diğer çalıĢma sonuçlarının orta 

aralığında yer almıĢtır. Meyve eni bakımından elde edilen değerler de diğer çalıĢma sonuçları ile 

hemen hemen benzerlik arz etmektedir. Meyve boyu bakımından elde edilen alt değerler diğer çalıĢma 

bulgularından daha düĢük, üst değerler ise diğer çalıĢmaların orta aralığındadır. Meyve ağırlığı ve 

meyve boyutları bakımından çalıĢmalar arasındaki farklılıkların tiplerin farklı ekolojik bölgelerde 

yetiĢmesinden ve tiplerin farklı gen kaynağından gelmiĢ olmalarından kaynaklanabileceği söylenebilir. 

Tohum sayısı literatürdeki çalıĢmaların sonuçları ile benzerlik arz etmektedir. Tohum ağırlığı Uzun 

(2013)‟un sonuçları ile benzerlik gösterirken, diğer çalıĢma bulgularından daha yüksektir. Tohum 

Tipler 

Ağacın 

Yüksekliği 

(m) 

Ağacın 

GeniĢliği 

(m) 

Ağacın 

Tahmini 

YaĢı 

Yaprak  

Eni 

(mm) 

Yaprak 

Boyu  

(mm) 

Yaprak 

Sap 

Uzunluğu 

(mm) 

Yaprak 

Sap 

Kalınlığı 

(mm) 

1 4.0 2.5 35 46.0 112.5 8.7 2.0 

2 3.5 2.5 15 41.0 96.0 6.0 2.2 

3 3.0 2.0 15 40.5 111.5 6.2 2.0 

4 2.5 2.0 10 57.0 120.0 6.9 2.7 

5 4.0 3.8 20 45.0 111.0 9.1 2.3 

6 4.5 3.9 15 44.5 103.0 9.8 2.2 

7 5.0 5.2 20 47.5 111.5 9.6 2.6 

8 4.5 3.5 15 37.5 97.0 7.1 2.3 

9 2.5 2.0 10 47.0 118.5 10.3 2.6 

10 3.5 3.5 20 40.5 98.5 9.1 2.1 

11 4.5 3.5 30 34.5 91.5 4.3 2.0 

12 3.0 2.5 10 34.0 83.0 5.1 2.6 

13 3.5 3.0 30 40.0 98.0 7.3 2.3 

14 2.9 2.5 10 40.0 98.5 7.1 2.2 

15 3.0 3.0 10 54.0 117.0 7.6 2.4 

16 5.5 4.0 25 39.5 81.0 5.2 2.2 

17 5.5 4.0 30 36.5 84.5 5.9 2.0 

18 2.5 2.0 10 37.5 94.0 7.3 2.3 

19 5.2 3.8 25 51.0 123.5 9.8 2.6 

20 5.5 3.5 30 49.5 115.5 8.7 2.8 

21 5.0 3.0 30 45.0 104.0 8.1 2.3 

22 3.5 3.0 20 39.5 99.5 5.9 2.4 

23 3.4 2.6 10 44.0 89.5 7.1 2.3 

24 4.6 3.5 15 40.0 97.5 8.0 2.3 

25 4.0 3.5 20 41.0 85.5 4.1 2.2 

26 3.5 3.5 15 42.0 110.0 8.5 2.1 

27 4.0 3.5 20 45.0 96.0 3.2 2.1 

Ort. 3.9 3.2 19.1 42.9 101.7 9.7 2.3 



ağırlığının etkilediği meyve eti oranı bakımından, tiplerin sahip olduğu değerler diğer çalıĢma 

sonuçlarının orta aralığında yer almaktadır. Suda çözünür kuru madde miktarı bakımından tiplerimiz 

% 15.9-23.8 değeriyle, diğer çalıĢma sonuçlarının orta aralığında yer almaktadır. pH değeri ve toplam 

kuru madde miktarı literatürdeki çalıĢma sonuçlarının alt değerlerine yakın bulunmaktadır.  

Tablo 5: Tartılı Derecelendirmede Her Bir Özelliğe Göre ve Toplamda AlmıĢ Oldukları Puanlar 

Tipler 
Meyve 

ağırlığı 

Meyve Eti 

Oranı 
SÇKM 

Toplam Kuru 

Madde 

Toplam  

Puan 

19 175 150 80 60 465 

20 175 150 60 45 430 

5 175 150 60 30 415 

9 175 120 40 60 395 

21 175 90 60 60 385 

1 105 150 80 45 380 

10 105 90 100 75 370 

25 140 150 20 45 355 

6 140 150 40 45 345 

27 140 120 40 45 345 

7 105 60 100 75 340 

8 105 90 60 75 330 

3 105 120 40 60 325 

18 105 120 60 30 315 

15 70 120 60 60 310 

4 70 60 80 60 270 

14 105 30 60 75 270 

12 105 60 40 45 250 

22 105 30 60 45 240 

2 70 30 80 45 225 

16 70 90 20 45 225 

23 35 60 80 45 220 

26 70 60 40 45 215 

11 35 60 60 60 215 

13 35 30 60 60 185 

17 35 30 80 30 175 

24 35 30 80 30 175 

 

Tablo 6: Bazı Meyve Özelliklerinin Diğer ÇalıĢma Bulguları Ġle KarĢılaĢtırılması 
Meyve 

Özellikleri 

ÇalıĢma 

bulgularımız 

Özkan vd., 

1997 

Bostan ve Ġslam, 

2007 

ErciĢli vd., 

2012 

Aygün ve 

Tasçı, 2013 

Uzun, 2013 

Meyve ağırlığı (g) 10,8-23,5 11,94-26,82  9,46-40,80  11.21-33.24  6,32-36,42  15,8-24,4  

Meyve eni (mm) 26,2-36,0  30,81-40,63  26,53-48,73  28.44-42.51  20,6-42,7  27,4-35,5  

Meyve boyu (mm) 20,5-39,3  24,82-33,03  23,67-42,51  27.45-38.85 21,8-40,1  28,9-35,7  

Tohum sayısı 5,0 4,94-5,10 3,80-6,18 - - 5,0 

Tohum ağırlığı (g) 1,0-1,6  0,17-0,31  0,14-0,61  - - 1,1-1,5  

Meyve eti oranı (%) 90,4-94,7 89,13-96,49  84,29-95,73  - - 92,6-94,2  

SÇKM (%) 15,9-23,8  17,0-23,60  12,50-25,00  - 8-18  17,3-22,5  

pH 3,6-4,3 2,89-3,22 3,70-6,15 - 3,62-4,90 4,3-4,5 

Toplam kuru madde (%) 19,0-25,8  24,0-33,0  16,40-30,90  - - 20,4-27,0  

*ÇalıĢmada verilen tohum ağırlığı/meyve ağırlığı oranından hesaplanmıĢtır. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Birçok meyve türünün gen merkezi durumunda olan Türkiye, farklı ekolojik koĢullara uyum 

gösterebilecek çeĢitlerin seçimi ve farklı pazar isteklerine uygun ürün sunabilecek zenginliğe sahiptir. 

Ayrıca hastalık ve zararlılara dayanıklı çeĢitlerin seçimine imkan sağlayarak farklı amaçlara hizmet 

verebilecek alternatifler oluĢturacak bir ıslah potansiyeline sahip bulunmaktadır. 

Bu potansiyel içerisinde binlerce yıldır doğal seleksiyonlarla günümüze kadar gelmiĢ olan 

mahalli çeĢitler bulundukları bölgeye adapte olmayı baĢarmıĢ ve yetiĢtiriciliği yıllardır süregelen 

çeĢitlerdir. 



Tonya ilçesindeki muĢmula gen kaynaklarının araĢtırılması ve üstün özelliklere sahip 

olanlarının tanımlanması gerekmektedir. Devamında klonu oluĢturularak gerçek değerlerinin 

araĢtırılması amacıyla baĢlattığımız bu çalıĢma, dar sayılabilecek bir bölgede yürütülmesine rağmen, 

elde edilen sonuçların literatür bulguları ile karĢılaĢtırıldığında benzerlik arz ettiği görülmüĢtür. 

ÇalıĢmada meyve ağırlığı, meyve eti oranı, suda çözünür kuru madde miktarı ve toplam kuru 

madde miktarı yönünden tartılı derecelendirmeye tabi tutulan tiplerden 355 ve üzeri toplam puanı alan 

19, 20, 05, 09, 21, 01, 10 ve 25 no‟lu tipler ümitvar olarak değerlendirilmiĢtir. Bu arada tiplerin her bir 

kalite kriteri yönüyle de dikkate alınması önem arz etmektedir. 

Ülkemizin doğal bitki popülasyonu içerisinde yer alan muĢmula yeteri kadar tanınmamakla 

birlikte ağaçlar kendi hallerinde bakımsız bir Ģekilde yetiĢmektedir. Bu meyve türü için hemen hemen 

hiçbir kültürel uygulama yapılmamaktadır. Modern tarım tekniklerinin uygulanması ile verimin ve 

kalitenin artması sonucunda, bu tiplerde meyvelerin pazar değerinin de artacağı ve öncelikle yöre halkı 

için ek gelir kaynağı olacağı düĢünülmektedir.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmanın amacı Tekirdağ ilinde hava ve yeraltı sularını kirletme potansiyeline sahip bazı pestisit 

gruplarının (Azol, Benzidizamol prekürsörü, Kloroasetanilid, Ksil Alanin, Neonikotinoid, N-Metil 

Karbamat, Organofosfor, Pridazinon, Strobin, Tiyokarbamat, Triazin, Üre, diğer Karbamat ve Jüvenil 

hormon taklitçileri) karayoluna yakın ve tarıma açık arazideki liken ve ağaç örnekleri kullanılarak 

tespit edilmesidir. AraĢtırmada Sıvı Kromatografisi-Kütle/Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) 

kullanılmıĢtır. Xanthoria parietina (L.) Beltr., ve Xanthoparmelia conspersa  (Ehrh. Ex. Ach) Hale 

için Temmuz ve Ağustos ayında elde edilen sonuçlar sırasıyla: 15,734- 21,528; 16,149-20,920 ; 

Platanus orientalis L. ve Juniperus horizontalis Moench.‟de ise 10,071-9,129; 9,444-9,940 olarak 

tespit edilmiĢtir (µg g
-1

, dwt). Azol, Kloroasetanilid, Piridazinon ve Strobin grubu pestisitlerin 

varlığına rastlanılmamıĢtır. Elde edilen sonuçların ekolojiye ve insan sağlığına potansiyel etkileri 

kısaca tartıĢılmıĢtır. TeĢekkürler: Bu çalıĢmanın arazi çalıĢmaları NKUBAP 0010AR1404 numaralı 

proje ile desteklenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tekirdağ. pestisit, liken, biyomonitör 

 

 

Biomonitoring of Pesticide Residue Which Cause Possible Groundwater 

Contamination and Air Pollution in Tekirdag Province  
 

Abstract 

 

This research investigates some of pesticides groups (Azole, Benzimidazole precursor, 

Chloroacetanilide, Xylylalanine, Neonicotinoid, N-Methyl Carbamate, Organophosphorus, 

Pyridazinone, Strobin, Thiocarbamate, Triazine, Urea, Other Carbamate, Juvenile hormone mimic) 

which cause ground water contamination and air pollution of Tekirdag Provinence, by means of 

analyzing lichens and tree samples collected in the neighborhood of the highways and agricultural 

area. Liquid Chromatography-Mass / Mass Spectrometry (LC-MS/MS) is utilized in this research. The 

results for July and August have indicated that the Xanthoria parietina (L.) Beltr., and 

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. Ex. Ach) Hale respectively 15,734- 21,528; 16,149-20,920 ; while 

Platanus orientalis L. and Juniperus horizontalis Moench.; 10,071-9,129; 9,444-9,940 (μg g
-1

, dwt). 

Azole, chloroacetanilides, pyridazinone and strobin were not detected. The possible consequences of 

these results are briefly discussed from the point of potential hazards to ecology and human health. 

Acknowledgements: Field excursions of this study was supported by a grant from NKUBAP 

0010AR1404. 
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INTRODUCTION 

 

Lichens can be accepted as unusual plants with the principles of mutual benefit as a result of 

symbiotic association between algea and fungal cells. Both of them obtain such benefits from each 

other. While fungal cell gets the nutrients from the photosynthesis of algae, algae provides water and 

minerals through the fungal cell with the protection of drying out and living in a safe place for itself 

(Aslan, 1995:1, Duman, 2007:2, Hogan, 2009:1, Çakar, 2009:5, Yavuz, 2004:1). 

Lichens, widespread in almost all region of the Earth, are very sensitive organism against air 

pollution due to the different physiological and morphological characteristics. The first features is the 

lack of improved root structure. Second, lichens have not a protective cuticle layer which prevent 

pollutants come from air and rain water. As aresult of these features they get pollutants inside easily 

(Bargagli et al., 2002:280). 

Lichens take polltutants in with three different mechanisms; (1) absorption of particles from 

thallus surface or intracellular space, (2) extracellular cation binding, and (3) uptaking directly into the 

cells (Bargagli and Mikhailova 2002:65, Nieboer et al., 1978:227). 

Lichens are organisms that alive longer and grow slowly. They can acumulate atmosferic 

pollutants longer than higher plants as a result of unchanged morphology. (Zschau ve ark., 2003:22). 

Some species which are used as biomonitors in the literature are given in Table 1.  

 

Table 1. Some species that has been used as biomonitors in the literature  
Common name Latin name References 

Cypress-leaved plait moss Hypnum cupressiforme Hedw.  Turkan et al., (1995:62) 

Red pine Pinus brutia Ten. Turkan et al., (1995:62) 

Oleander Nerium oleander L.  Aksoy and Ozturk, (1997:146) 

Shepherd Bag Capsella bursa-pastoris L. Aksoy et al., (1999:178) 

Meadow grass Poa annua L. Aksoy et al., (1999:178) 

European beech Fagus sylvatica L. Loppi and Pirintsos, (2003:328) 

Holm oak Quercus ilex L. Loppi and Pirintsos, (2003:328) 

Date palm Phoenix dactylifera L. Al-Khlaifat and Al-Khashman, (2007:8893) 

Bulrush Typha latifolia L. Sasmaz et al., (2008:279) 

Blanket weed Spirogyra sp Rajfur et al., (2010:82) 

Pine Pinus sp. Sawidis et al., (2011:3561) 

Plane tree Platanus sp. Sawidis et al., (2011:3561) 

Black locust Robinia pseudo-acacia L.  Serbula et al., (2012:210) 

 

Pesticides are very useful for human health and agriculture when used in appropriate doses. On 

the other hand uncontrolled, and unconscious usage of pesticides cause environmental pollution, 

degradation of natural balance and mass poisoning. Excessive consumption and irresponsible usage of 

pesticides can cause various problems such as environmental pollution and human health (Karaca et 

al., 2005:87, Yıldız et al., 2005:155). Pesticides cause cancer, nervous system damage, birth 

abnormalities, and side effects that occur in the long term. Also some of the breakdown product of 

pesticides are more toxic and persistant than main pesticides. Depending on the applied pesticides and 

application conditions, pesticides can evaporate excessivly and pollute the air that we breathe. Overuse 

of pesticides create drug resistance in the organism and result in unsuccessful application. Pesticides, 

killing of target and non target natural enemies and beneficial organisms, take the form of new 

epidemics (Ersoy et al., 2011:71). 

Pesticides are commonly used to provide adequate and quality food production against weed, 

pests and diseases with preserving public health. On the other hand, a high rate of entry into the 

agriculture land, pesticides lead to the destruction of agro-ecosystems. Not only pesticides show toxic 

effect on target organisms, but also disrupt endocrine systems of mammals, birds and other organisms 

(Fenner et., 2013:753).  

The basic principles of pesticide use in intended period is the idea that half-life of pesticides in 

soil vary a few days to a few weeks. However, overuse of pesticides and violations of good 

agricultural practices can cause unnecessary pressure on the environment, acute illness and health 

problems. Detailed information about pesticides that used in this work are given in Annex 1.  



When we look at previous studies, lots of them are related to monitor trace elements, PAH, 

PCBs, OCBs. On the other hand there are a few studies about pesticide concentration using with 

lichens. For example;   

A study was conducted with 20 mosses (Hylocomium splendens (Hedw.) and  Pleurozium 

schreberi (Brid.) Mitt.)) to monitor 16 PAH 33 trace elements in Kielce (Polland). The results showed 

that, H. splendens accumulate more PAH than P. schreberi but there was no correlation between 

elements. Because bioaccumulation level between H. splendens,  P. schreberi and plant communities 

were different (Galuszka, 2006:1421). 

Availability of pine needles (Pinus sylvestris L.) in the assessment of long term trends of 

atmospheric pollution using 10 years of integrated monitoring data was conducted in Czech Republic. 

Concentration of PAH, PCBs, OCBs were detected in equal but higher than passive air samplers. 

Moreover, monitoring using pine needles were indicated to be similar in terms of reflecting 

atmospheric pollution when compared with short term monitoring (Klanova et al., 2009:3249). 

This paper reports on the pesticides analysis of lichen and tree samples collected at 

agricultural land, with the aim of providing baseline values which can be taken as reference.  

 

MATERIALS and METHODS 

 

Corlu, Muratli and Suleymanpasa were selected as the study area in Tekirdag Provinence 

(Figure 1). The samples used in this study (Lichen species: Xanthoria parietina (L.) Beltr. and 

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale. Tree species: Juniperus horizontalis Moench and 

Platanus orientalis L. (Figure 2) were collected from agricultural land in the period of July and 

August 2015. 

All samples were collected by plastic and/or ceramic tools to avoid metal contamination. Lichen 

and tree samples were stored in filter paper bags and in pre-washed polyethylene containers, 

respectively. All part of Xanthoria parietina and Xanthoparmelia conspersa, leaves of J. horizontalis 

and bark of P. orientalis are used in this study. 

To minimize the effect of matrix, matrix-matched calibration graph is used in order to plot a 

calibration curve. 

 

 

Figure 1. Study area in Tekirdag Provinence ( Xanthoria parietina;  Xanthoparmelia conspersa;                 

 J. Horizantalis;  P. orientalis) 

 



 
Figure 2. Samples (a: Xanthoria parietina; b: Xanthoparmelia conspersa; c: J. horizantalis; d: P. 

orientalis) 

 

In the laboratory, samples were carefully cleaned to remove extraneous material deposited 

onto the surface, and soil particles from lichens; lichens and soil particles from tree. After separated 

leaves from stems, each samples cut into small pieces with a blender.  

First, homogenized sample (7,5 g) and ultrapure water (7,5 ml) was added into 50 ml 

centrifuge tubes and vortexed for 1 minute. Second, 15 ml of acetic acid and acetonitrile (1% v/v) 

mixture was added and vortexed for 1 minute. Third, 1,5 g C2H3NaO2 and 6 g MgSO4 were added. 

After shaking hand for 1 minute he mixture was centrifuged at 3000 RPM for 3 minutes. 8 ml  of 

upper phase is transferred into the 15 ml centrifuge tube; 0.3 g PSA, 0.9 g MgSO4, and 0.1 g C18 were 

added. Then, the mixture was vortexed for 1 minute and centrifuged at 3000 RPM for 2 minutes. 

Samples were taken directly into the vials via 0,2 µm filters and injected to LC/MS-MS. 

Chromatographic conditions for LC-MS/MS are given in Table 2. 

 

Tablo 2: Chromatographic conditions for LC-MS/MS 
Column Thermo Hypersil Gold UPLC 1,9 µm 2,1 x 50 mm Column 

Mobile Phase A 4mM NH4HCO2, % 0,1 HCO2H, (5:95) CH3OH: H2O 

Mobile Phase B 4mM NH4HCO2, % 0,1 HCO2H, (95:5) CH3OH: H2O 

Column Oven Temperature  40°C 

 

RESULTS and DISCUSSION 

 

Xanthoria parietina was used as a biomonitor organism to monitor relationship between 

potential contaminat sources and accumulation degree in Kocaeli, an important insdustrial city of 

Ġzmit Bay. It was reported that , airbone metal accumulation degree was 2-7 times higher than in 

Dilovası according to city center ( Mn (7), Pb-Cd-Zn (6), Fe-Ni-Cu (3), Al- Co-Ti-Hg-As-V (2)) 

(Demiray et al., 2012:633). In this research, pesticide concentraion of Xanthoria parietina  in 

Suleymanpasa, Corlu and Muratli counties was increased respectively; 8.74, 8.66, 7.97 in August 

compared to July. Also total pesticide concentration of Corlu county, an important industrialized 

region, was 3.14- 4.04 times higher than Muratlı and Suleymanpasa. While organophospates have 

been found mostly in Suleymanpasa and Corlu counties, urea has been found in Muratli. (Table 3). 

This increase is probably related to unexpected rains during harvesting period. 

 

  



Tablo 3: Biomonitoring of Xanthoria parietina‟s pesticide concentration according to chemical group 

(µg g
-1

, dwt) 

  Suleymanpasa Corlu Muratli 

  July August July August July August 

Σ Benzimidazole precursor <LOD <LOD 0,511 <LOD <LOD <LOD 

Σ Xylylalanine <LOD <LOD 0,896 <LOD <LOD <LOD 

Σ Neonicotinoid <LOD <LOD <LOD 4,866 <LOD 1,514 

Σ N-Methyl Carbamate <LOD <LOD <LOD 1,150 <LOD <LOD 

Σ Organophosphorus <LOD 4,866 <LOD 13,475 <LOD 0,949 

Σ Thiocarbamate 0,709 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

Σ Triazine <LOD 1,328 <LOD 5,508 <LOD <LOD 

Σ Urea <LOD <LOD 0,740 <LOD <LOD 5,508 

Σ Other Carbamate, Juvenile Hormone 

Mimic 
<LOD <LOD 0,740 <LOD <LOD <LOD 

Σ Pesticides* 0,709 6,194 2,887 24,999  - 7,971 

*
 Azole, Chloroacetanilide, Pyridazinone, Strobin pesticide classes were not detected. 

 

 

Pesticide concentraion of Xanthoparmelia conspersa in Suleymanpasa, Corlu and Muratli 

counties was increased respectively; 2.68, 5.00, 14.24 in August compared to July. While 

organophospates have been found mostly in Suleymanpasa and Corlu counties, triazine have been 

found in Muratli (Table 4). In order to protect natural habitat and human health, it is necessary to be 

more careful in the use of atrazine, triazine group pesticides, which is a kind of cholinesterase inhibitor 

and carcinogenic effect that has been banned by European Union in 2005 due to contaminate drinking 

water. 

Table 4. Biomonitoring of Xanthoparmelia conspersa‟s pesticide concentration according to 

chemical group (µg g
-1

, dwt) 

 Suleymanpasa Corlu Muratli 

  July August July August July August 

Σ Benzimidazole precursor <LOD <LOD 0,631 <LOD <LOD <LOD 

Σ Xylylalanine <LOD <LOD 0,735 <LOD <LOD <LOD 

Σ Neonicotinoid <LOD <LOD <LOD 4,642 <LOD 4,165 

Σ N-Methyl Carbamate <LOD <LOD <LOD 1,140 <LOD <LOD 

Σ Organophosphorus <LOD 4,575 <LOD 10,312 <LOD 0,745 

Σ Thiocarbamate <LOD <LOD <LOD <LOD 0,753 <LOD 

Σ Triazin 1,708 <LOD 1,708 <LOD <LOD 5,115 

Σ Urea <LOD <LOD 0,142 <LOD <LOD 0,698 

Σ Pesticides * 1,708 4,575 3,216 16,094 0,753 10,723 

* Azole, Chloroacetanilide, Pyridazinone, Strobin and Other Carbamate, Juvenile Hormone Mimic pesticide classes were 

not detected. 

 

 

Lichens have been used to monitor heavy metals, sulphur, nitrogen, fluorine, radionuclides 

with dioxin, furan, polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides (Villeneuve et al., 

1988:400, Calamari et al., 1991:1490, Garty, 2000:246, Augusto et al., 2004:54, Augusto et al., 

2007:115).  

Arithmetic mean of the measured lichen's heavy metal concentrations were higher than bark. 

(Turkan, 1995:65). Also pesticide accumulation in lichens have been found higher than bark and 

leaves in this research (Table 5).  



 

 

 

 

Table 5. Biomonitoring of total pesticide concentration of lichens and trees species in Tekirdag 

Province (µg g
-1

, dwt) 

 

 
Σ Pesticide Concentrations 

  July August 

Xanthoria parietina  15,734 21,518 

Xanthoparmelia conspersa   16,149 20,92 

P. orientalis  10,071 9,129 

J. horizantalis 9,444 9,94 

 

 

This study has a great importance in terms of being the first study to be conducted to 

determine pesticides which have the ability to contaminate groundwater and air in intensive harvesting 

period. Although it is not possible to give up pesticides usage to perform more production from a 

limited agricultural field to meet the food needs of growing populations in the world, biomonitoring of 

pesticides must be determined at regular intervals due to toxic effect in order to keep under control. 

Determining the critical level of pollution to the environment and human health, and 

correlation between soil and groundwater residue with the final concentration of bioaccumulation level 

have a great importance for the future studies. 

According to the scientific research, overuse and irresponsible use of pesticides lead to 

increased environmental pollution and damage to human health. Thus detection of environmental 

pollution should be made by Ministry of Food Agriculture and Livestock before and after harvesting 

season. On the other hand, Ministry of Environment and Urban Planning should be control 

environmental pollution periodically.  
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Annex 1. Chemical classes, usage types and effects of pesticides on human health and the environment (U.S. EPA and CA, 2015) 

 

Pesticide name Chemical Class Usage Type CAS No 

PAN 

Bad 

Actors 

Acute 

Toxicity 
Carcinogenicity 

Cholinesterase 

Inhibitors 

Groundwater 

Contaminants 

Development 

/ReprNLuctive 

Toxicity 

Endocrine 

Disruptors 

Carbaryl N-Methyl Carbamate 
Insecticide, Insect growth 

regulators 
63-25-2 √ ++ P √ Ͱ √ ! 

Propoxur N-Methyl Carbamate Insecticide 114-26-1 √ + L √       

Atrazine Triazine Herbicide 1912-24-9 √ + ?  √  ! 

Diuron Urea Herbicide 330-54-1 √ + K   √ √ ! 

Simazine Triazine Herbicide 122-34-9 √ + ?  √ √ ! 

Acephate Organophosphorus Insecticide 30560-19-1 √ + P √ Ͱ   ! 

Alachlor Chloroacetanilide Herbicide 
15972-60-8,  

15792-50-8 
√ + P √ Ͱ  ! 

Aldicarb N-Methyl Carbamate Insecticide, Nematicide 116-06-3 √ + / ++++ ? √ √   ! 

Azinphos Methyl Organophosphorus Insecticide 86-50-0 √ ++++ NL √ Ͱ  ! 

Azoxystrobin Strobin Fungicide 131860-33-8   + NL   Ͱ     

Diazinon Organophosphorus Insecticide 
333-41-5,  

59928-80-2 
√ ++ NL √ Ͱ √ ! 

Dimethoate Organophosphorus Insecticide 60-51-5 √ +++ P √ Ͱ √ ! 

Eptc Thiocarbamate Herbicide 759-94-4 √ ++ NL √ Ͱ √  

Fenamiphos Organophosphorus Insecticide, Nematicide 22224-92-6 √ ++++ NL √ Ͱ     

Fenoxycarb 
Other Carbamate, 

Juvenile hormone mimic 

Insecticide, Insect growth 

regulators 

79127-80-3,  

72490-01-8 
√ + L √ Ͱ √ ! 

Imidacloprid Neonicotinoid Insecticide 
105827-78-9,  

138261-41-3 
  ++ NL   Ͱ     

√ : Yes ; ?: Unclassified; ! : Suspicious - : non-toxic + : slightly; ++ : Moderate; +++ : High; ++++ : Very High; NL : Not likely; P : Possible; L : Likely; K: Known 

 



Annex 1. Chemical classes, usage types and effects of pesticides on human health and the environment (U.S. EPA and CA, 2015) 

 

Pesticide name Chemical Class Usage Type CAS No 
PAN Bad 

Actors 

Acute 

Toxicity 
Carcinogenicity 

Cholinesterase 

Inhibitors 

Groundwater 

Contaminants 

Development 

/Reproductive 

Toxicity 

Endocrine 

Disruptors 

Carbofuran N-Methyl Carbamate 
Insecticide, 

Nematicide 
1563-66-2 √ ++++ OD 

 
Ͱ 

 
! 

Chloridazone Pyridazinone Herbicide 1698-60-8   + OD   Ͱ     

Linuron Urea Herbicide 330-55-2 √ + P    Ͱ √ ! 

Malathion Organophosphorus Insecticide 121-75-5 √ ++ P  √ Ͱ 
 

! 

Metalaxyl Xylylalanine Fungicide 57837-19-1   ++ NL   Ͱ     

Methiocarb N-Methyl Carbamate 
Insecticide, 

Molluscicide 
2032-65-7 √ ++++ ? √ Ͱ 

  

Methomyl N-Methyl Carbamate Insecticide, Metabolite 16752-77-5 √ ++++ NL √ Ͱ   ! 

Metolachlor Chloroacetanilide Herbicide 51218-45-2 √ + P 
 

Ͱ 
 

! 

Metribuzin Triazine Herbicide 21087-64-9 √ ++ ?   Ͱ √ ! 

Molinate Thiocarbamate Herbicide 2212-67-1 √ ++ P √ Ͱ √ ! 

Prometryn Triazine Herbicide 7287-19-6 √ + NL   Ͱ √ ! 

Cyanazine Triazine Herbicide 21725-46-2 √ ++ P 
 

√ √ ! 

Thiobencarb Thiocarbamate Herbicide 28249-77-6 √ ++ ? √ Ͱ 
  

Thiomethoxam Neonicotinoid Insecticide 153719-23-4   - NL   Ͱ     

Thiophanate 

Methyl 
Fungicide Fungicide 23564-05-8 √ + P 

 
Ͱ √ 

 

Triflumizole Azole Fungicide 
68694-11-1,  

99387-89-0 
  + NL   Ͱ     

√ : Yes ; ?: Unclassified; ! : Suspicious - : non-Toxic + : slightly; ++ : Moderate; +++ : High; ++++ : Very High; NL : Not likely; P : Possible; L : Likely; K: Known; Ͱ:Potential 
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Özet 

 

Kaya malzemesine ait tek eksenli basınç dayanımı (UCS) jeoloji, maden ve inĢaat mühendisleri 

tarafından jeoteknik uygulamalarda kullanılan disiplinler arası bir parametredir. Bu çalıĢmada UCS 

parametresinin kaya kütle sınıflama sistemlerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu amaca yönelik olarak bir 

tünel güzergahındaki (≈ 7 km)  kaya kütlelerinin mühendislik özellikleri belirlenmiĢ ve bu çalıĢmadan 

elde edilen bulgular kullanılarak Kaya Kütle Ġndeksi (RMi), Kaya Kütle Kalitesi (Q) ve Kaya Kütle 

Puanlaması (RMR) gibi kaya kütle sınıflama sistemleri değerlendirilmiĢtir. UCS parametresi RMi ve 

Q sınıflama sistemlerinde doğrudan hesaplamaya katılırken, RMR sisteminde ise % 15 etkilidir. Bu 

durum 37 farklı kazı aynasında yapılan çalıĢmalar sonucunda ayrıntılı bir Ģekilde irdelenmiĢ ve 

yorumlanmıĢtır. Sonuç olarak bu çalıĢmadan elde edilen bulguların kaya kütle sınıflama sistemlerini 

kullanan araĢtırmacılara kolaylık sağlayacağı düĢünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: UCS, kaya kütle sınıflama sistemleri, RMi, Q, RMR 

 

 

The Role of UCS Parameter in Rock Mass Classification Systems  
 

Abstract 

 

Uniaxial compressive strength (UCS) of rock material is a multidisciplinary parameter used by 

geology, mining and civil engineers in geotechnical applications. In this study, the effect of UCS on 

rock mass classification systems was researched. For this purpose, engineering properties of rock mass 

were determined in a tunnel alignment (≈ 7 km) and rock mass classification systems such as Rock 

Mass Index (RMi), Rock Mass Quality (Q) and Rock Mass Rating (RMR) were evaluated using 

findings derived from this study. While UCS parameter was directly utilized for calculation in RMi 

and Q system, it affects 15 percent of the RMR system. Detailed examination was performed and 

interpreted based on the works implemented in 37 different excavation faces. Finally, it is considered 

that the findings obtained from this study will provide simplicity for researchers who use the rock 

mass classification systems.     

 

Keywords: UCS, rock mass classification systems, RMi, Q, RMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GĠRĠġ 

 

Gözlemsel verilerin ve mevcut deneyimlerin rakamlar ile ifade edilmeye çalıĢıldığı kaya kütlesi 

sınıflama sistemleri tünel gibi yeraltı mühendislik yapılarının tasarlanmasında yaygın olarak kullanılan 

önemli bir araçtır. Günümüzde açılmakta olan tünellerin birçoğunda kaya kütlesi sınıflama 

sistemlerinden yararlanılmaktadır. Bu sistemler, yaklaĢık 70 yıl öncesinden (Terzaghi, 1946) 

baĢlayarak günümüze kadar geliĢtirilmiĢ, buna paralel olarak ortaya birçok yeni sınıflama sistemleri 

konmuĢ ve çeĢitli projelerde uygulanmıĢtır. Kaya kütlesi sınıflama sistemlerinden RMR ve Q, bir çok 

araĢtırmacı tarafından yüzlerce tünelde baĢarı ile uygulanmıĢ ve evrensel düzeyde kabul görmüĢtür 

(Bieniawski, 1973; Barton vd., 1974; Bieniawski, 1989; Barton, 2002; Ramamurthy, 2004; Sarı ve 

PaĢamehmetoğlu, 2004; Basarir vd., 2005; Gürocak, 2011; Kaya vd., 2011). Bu sistemler,  tünellerin 

daha ekonomik, daha az riskle ve daha kısa sürede açılmasına büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır 

(Karaman, 2015; Karaman vd. 2015).  

RMR sistemi, kaya malzemesine ait UCS veya nokta yükü dayanım indeksi (PLI) parametresi, 

kaya kalite göstergesi (% RQD), süreksizlik ara uzaklığı, süreksizliklerin durumu (devamlılık, 

açıklılık, pürüzlülük, dolgu ve bozunma), süreksizliklerin yönelimi, yeraltı suyu durumu olmak üzere 

6 farklı parametreye sayısal değerler atayarak kaya kütle kalitesini ifade etmektedir. Temel RMR 

puanı (toplam 100) içinde UCS parametresine ait puan oranı % 15‟tir. Dayanım puanı (Rs) Bieniawski 

(1995) tarafından önerilen aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla belirlenmektedir. 

 

RS = (UCS/3.67)
0.65

                                                (1) 

  

Q sınıflama sistemi ise RQD, süreksizlik takımı sayısı (Jn), süreksizlik pürüzlülük değeri (Jr), 

süreksizlik yüzeyi bozunma değeri (Ja), süreksizlik suyu azaltma faktörü (Jw) ve gerilme azaltma 

faktörü (SRF) olmak üzere temelde 6 parametre ile hesaplanabilmektedir (EĢitlik 2).  

 

            wr

n a

Q
JRQD J

J J SRF


   
   

   

                  

(2) 

 

Barton (2002) tarafından sisteme MPa cinsinden kaya malzemesinin UCS parametresi eklenmiĢ 

ve QC (normalize Q) olarak EĢitlik 3‟te verilen formülle tanımlanmıĢtır. 

 

  Qc = Q (UCS/100)                                                  (3) 

Ġlk defa Palmström (1995) tarafından önerilen RMi sistemi, eklemli ve masif kaya kütlelerinin 

sınıflandırılmasında, kaya kütle dayanımı, deformasyon modülü ve Hoek-Brown sabitlerinin 

belirlenmesinde, yeraltı açıklıklarının destek tasarımında, tünel delme makinesinin (TBM) performans 

değerlendirmesinde kullanılmaktadır (Palmström 1995 ve 1996). Kaya kütlelerinin ön destek tasarımı 

için tünel çapının ve blok hacminin girdi parametresi olarak kullanıldığı sisteme beĢ yıllık pratik 

uygulamalardan sonra Palmström (2000) tarafından son Ģekli verilmiĢtir. RMi sistemi UCS, 

eklem/süreksizlik parametresi (JP), süreksizlik faktörü (jC), süreksizlik uzunluk faktörü (jL), 

süreksizlik pürüzlülük faktörü (jR), süreksizlik yüzeyi bozunma faktörü (jA), blok hacmi (m3) (Vb), 

hacimsel eklem sayısı (eklem/m
3
) (Jv), blok çapı (m) (Db), blok Ģekli faktörü (β), en büyük süreksizlik 

ara uzaklığı (cm) (S1)  ve en küçük süreksizlik ara uzaklığı (cm) (S3) olmak üzere oldukça fazla 

sayıda parametre içermektedir. UCS ve JP parametresinin çarpımından RMi elde edilmektedir (EĢitlik 

4). 

            RMi=UCS*JP                                                                      (4) 
 

YAPILAN ÇALIġMALAR 

 

ÇalıĢılan tünelin 37 farklı kazı aynasında kaya kütlelerinin mühendislik özellikleri (yukarıda 

RMR, Q ve RMi için belirtilen süreksizlik özellikleri) ile kaya malzemesine ait UCS parametresi 

belirlenmiĢtir (Karaman, 2015). Tünel güzergahı boyunca bazalt, epidotlu metabazalt, dasit, kireçtaĢı 

ve volkanik breĢ gözlenmiĢtir. Ayrıca yer yer bazı noktalarda damar Ģeklinde sınırlı alanlarda gözlenen 



mikro-diyorit bulunmaktadır. Tünel güzergahındaki kazı aynalarındaki litolojik birimlerden kaya 

mekaniği deneyleri için temsili örnekler alınarak laboratuvara getirilmiĢtir. 

UCS deneylerinde boy/çap (L/D) oranı 2.5 olan karot örnekleri kullanılmıĢtır. Deneyler, 300 ton 

kapasiteli bilgisayar kontrollü pres ile yükleme hızı 0.75 MPa/s arasında olacak Ģekilde uygulanmıĢtır. 

37 noktanın her biri için 5‟er adet karot örneği deneye tabi tutularak ortalaması UCS değeri olarak 

kaydedilmiĢtir (ISRM, 2007). Kaya kütle sınıflama sistemleri (RMR, Q ve RMi) süreksizlik özellikleri 

puanlanarak hesaplanmıĢtır. Q sisteminin orijinalinde UCS parametresi olmadığı için Qc de ayrıca 

hesaplanmıĢtır. Qc ve RMi hesabında sırasıyla EĢitlik 3 ve 4 kullanılmıĢtır. RMR, Q ve RMi sınıflama 

sistemleri ile ilgili puanlama detayları için literatürden yararlanılabilir (Bieniawski, 1989; Barton, 

2002; Palmström, 1995). 37 kazı aynasına ait gerekli parametrelerin en düĢük en yüksek değerleri 

Tablo 1‟de verilmiĢtir.  

 Talo 1‟den görüleceği gibi UCS açısından kaya malzemeleri orta – yüksek dayanımlı (ISRM, 

1981), RMR‟ye göre orta – iyi kaya, Q açısından zayıf – sağlam ve RMi açısından ise kaya kütleleri 

orta sınıfında yer almıĢtır. Bu bağlamda bu çalıĢmada farklı özelliklere sahip kaya malzeme ve kaya 

kütleleri üzerinde çalıĢma yapıldığı ortaya çıkmıĢtır. 

 

Tablo 1: ÇalıĢılan Kazı Aynalarından Elde Edilen Gerekli Parametreler 

Parametreler En düĢük Sınıf En yüksek Sınıf  

UCS (MPa) 34 Orta Dayanımlı 197 Yüksek Dayanımlı 

RMR89 43 Orta Kaya 74.4 Ġyi Kaya 

Q 1.75 Zayıf 14.93 Sağlam 

Qc 1.58 - 29.08 - 

RMi 1.09 Orta 8.83 Orta 

 

BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

 RMR sisteminde UCS etkisi bilinmesine karĢın bu çalıĢmada bu konuda detaylı olarak 

araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada kullanılan en düĢük, en yüksek ve ortalama kaya kütlelerinin içerdiği 

süreksizlik özellikleri puanları (UCS‟nin dikkate alınmadığı) sabit tutulmuĢ ve on adet farklı deneme 

UCS değerlerinin (1, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200) dayanım puanları hesaplanarak (EĢitlik 

1‟den) RMR değerleri elde edilmiĢtir (ġekil 1a). RMR sisteminde en büyük UCS ile en küçük UCS 

oranı 200 iken (200/1=200), bunlardan elde edilen en büyük RMR puanı ile en küçük RMR puanı 

arasındaki oran ise 1.2–1.4 aralığında değiĢmektedir. Bunun nedeni dayanım puanının toplam RMR 

puanı (100 puan) içindeki ağırlığının %15 olmasından kaynaklanmaktadır. 

ÇalıĢma sahasındaki veriler kullanılarak UCS‟siz RMR puanı, UCS ve RMR puanlarını içeren 

üçlü bir grafik çizilmiĢtir (ġekil 1b). Öncelikle tünel güzergahındaki kazı aynalarına ait süreksizlik ve 

yer altı suyu toplam puanlarının aynı (48) olduğu noktalara karĢılık gelen UCS değerleri incelenmiĢtir. 

Buna göre; kaya kütlesinin içerdiği süreksizlik vb. özelliklere göre benzer olan ortamlarda aynı puan 

elde edilirken, aynı ortamlardan alınan kaya malzemesinin UCS değerleri içsel yapılarına ve 

petrografik özelliklerine bağlı olarak yaklaĢık 66 MPa ila 132 MPa arasında değiĢim göstermiĢtir (iki 

katı). Aynı grafikte aynı puanların farklı UCS değerleri ile toplamından elde edilen temel RMR 

değerleri (UCS–RMR iliĢkisi) görülmektedir. UCS–RMR iliĢkisine bakıldığında; UCS değerleri 

arttıkça RMR puanlarının da arttığı görülmektedir. En büyük RMR ile en düĢük RMR oranı 1.09 

olmuĢtur. Aynı oran UCS değerlerinde (132/66) 2‟dir.  

 



  
ġekil 1: RMR Puanının UCS Parametresine Bağlı DeğiĢimi (a, b) 

 

RMR sisteminde olduğu gibi Q sisteminde UCS‟nin etkisinin görülmesi adına farklı yaklaĢımlar 

sunulmuĢtur. Bu çalıĢmadan elde edilen en düĢük, en yüksek ve ortalama Q değerleri sabit tutularak 

yukarıda olduğu gibi (EĢitlik 3) on adet farklı deneme UCS değerleri (1, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 

175, 200) ile çarpımından Qc değerleri elde edilmiĢtir (ġekil 2a). Üç Q değeri için de sonuç aynı 

olmuĢtur. Örneğin en yüksek Qc ile en düĢük Qc arasında UCS oranı kadar fark vardır (200 kat). Bu 

durumu daha iyi anlayabilmek için Qc–UCS–Q üçlü grafiği çizilmiĢtir (ġekil 2b). 

Tünel güzergahındaki 7 kazı aynasına ait aynı Q değerine (14.8) karĢılık gelen UCS değerleri 

incelenmiĢtir. Buna göre; kaya kütlesinin içerdiği süreksizlik vb. özelliklere göre benzer olan 

ortamlarda aynı Q değeri elde edilirken, aynı ortamlardan alınan kaya malzemesinin UCS değerleri 

içsel yapılarına ve petrografik özelliklerine bağlı olarak yaklaĢık 65 MPa ila 197 MPa arasında 

değiĢim göstermiĢtir (yaklaĢık üç katı). ġekil 2b‟deki grafikte aynı Q değeri ile farklı UCS/100 

değerlerinin çarpımından elde edilen Qc değerleri (UCS–Qc iliĢkisi) görülmektedir. UCS–Qc iliĢkisine 

bakıldığında; UCS değerlerinin artıĢına paralel olarak aynı Q değeri için yaklaĢık üç kat Qc değerleri 

elde edilmiĢtir. Kaya malzemesinin dayanım değeri 100 MPa‟ın altında olduğunda Qc değeri Q 

değerinden daha düĢük olmaktadır.  Qc ve Q değeri kaya malzemesinin dayanımı 100 MPa olduğunda 

birbirine eĢit olmaktadır. Diğer bir ifade ile kaya malzemesi dayanımı 100 MPa olduğunda Qc 

değerine bir etkide bulunmamakta ancak UCS parametresi 100 MPa değerinin altında olduğunda Qc 

sistemini negatif yönde etkilemektedir (37 noktanın 23‟ünde (% 62‟sinde)).  

RMR ve Q sisteminde olduğu gibi aynı iĢlemler RMi için de yapılmıĢtır. RMi puanı JP ve UCS 

değerlerinin çarpımından hesaplandığından bu çalıĢmada kullanılan en düĢük, en yüksek ve ortalama 

JP değerleri sabit tutulmuĢ ve on adet deneme UCS değerlerinden (1, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 

175, 200) RMi değerleri (EĢitlik 4‟den) elde edilmiĢtir (ġekil 3a). Üç JP değeri için de sonuç aynı 

olmuĢtur. Örneğin en yüksek RMi ile en düĢük RMi arasında UCS oranı kadar fark vardır (200 kat). 

Bu durumu daha iyi anlayabilmek için JP–UCS–RMi üçlü grafiği çizilmiĢtir (ġekil 3b). 

Tünel güzergahındaki kazı aynalarına ait aynı JP değerine (0.038) karĢılık gelen UCS değerleri 

incelenmiĢtir. Buna göre; kaya kütlesinin içerdiği süreksizlik vb. özelliklere göre benzer olan 

ortamlarda aynı JP değeri elde edilirken, aynı ortamlardan alınan kaya malzemesinin UCS değerleri 

içsel yapılarına ve petrografik özelliklerine bağlı olarak yaklaĢık 60 MPa ila 120 MPa arasında 

değiĢim göstermiĢtir (yaklaĢık iki katı). ġekil 3‟te aynı JP değeri ile farklı UCS değerlerinin 

çarpımından elde edilen RMi değerleri (UCS–RMi iliĢkisi) görülmektedir. UCS–RMi iliĢkisine 

bakıldığında; UCS değerlerinin artıĢına paralel olarak aynı JP değeri için yaklaĢık iki kat RMi 

değerleri elde edilmiĢtir. Sonuç olarak RMi puanı doğrudan UCS değerindeki büyüklük nispetinde 

etkilendiğinden, UCS parametresinin doğru ve güvenilir tahmin edilmesi RMi sistemine göre büyük 

önem taĢımaktadır. 
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ġekil 2: UCS Parametresinin Q Sınıflaması Üzerindeki Etkisi 

 

 
ġekil 3: UCS Parametresinin RMi Sınıflaması Üzerindeki Etkisi 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 UCS parametresinin RMR, Qc ve RMi kaya kütle sınıflama sistemleri üzerindeki etkisinin 

araĢtırıldığı çalıĢmada aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Kaya malzemesine ait UCS değeri 100 MPa olduğunda Q ile Qc aynı puana sahip olmaktadır. 

Kaya malzemesine ait UCS değeri 100 MPa‟dan daha büyük olduğunda Qc puanı Q puanından daha 

yüksek olduğundan kaya kütlelerinin değerlendirilmesinde olumlu bir etkiye sahip olmaktadır. RMi ve 

Qc sisteminde UCS doğrudan etkili olduğundan en yüksek ve en düĢük UCS oranında RMi ve Qc 

puanları elde edilmiĢtir. RMR sisteminde ise UCS toplam puan üzerinde en fazla % 15 etkili 

olduğundan diğer sistemlerden farklıdır. Sonuç olarak, UCS parametresi kaya kütlelerinin 

değerlendirilmesinde kullanılan kaya kütle sınıflama sistemleri için oldukça önemli bir etkiye sahiptir. 

Bu nedenle UCS parametresinin titizlikle doğru bir Ģekilde belirlenmesi ve kaya kütle özelliklerini 

temsil niteliğinde olan örnekler üzerinde deneylerin yapılması önem arz etmektedir.   

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Q
c 

d
eğ

er
le

ri
 

UCS (MPa) 

Q (1.75)

Q (7.6)

Q (14.93)

29,1 

23,3 

9,7 

19,6 

16,4 

10,6 

14,8 

14,8 14,8 14,8 14,8 

14,8 

14,8 14,8 

5

10

15

20

25

30

5

10

15

20

25

30

60 80 100 120 140 160 180 200

Q
  

Q
C

 

UCS (MPa) 

UCS-Qc iliĢkisi

UCS-Q iliĢkisi

0

2

4

6

8

10

12

14

0 25 50 75 100 125 150 175 200

R
M

i 

UCS (MPa) 

JP (0.0119)

JP (0.0382)

JP (0.0637)

0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

2,52 

4,24 

3,09 

2,33 

4,58 

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

50 60 70 80 90 100 110 120 130

R
M

i 

J
P

 

UCS (MPa) 

UCS-JP iliĢkisi

UCS-RMi iliĢkisi

(a) 

(b) 

(a) 
(b) 



REFERANSLAR 

 

Barton, N., Lien, R. ve Lunde, J. (1974). Engineering Classification of Rock Masses for the Design of Tunnel 

Support, Rock Mechanics, 6, 189-239. 

Barton, N.R. (2002). Some New Q-value Correlations to Assist in Site Characterization and Tunnel Design, 

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 39, 1, 185-216. 

BaĢarır, H., Özsan, A., ve Karakus, M. (2005). Analysis of Support Requirements for a Shallow Diversion 

Tunnel at Guledar Dam Site, Turkey, Engineering Geology, 81,2, 131-145. 

Bieniawski, Z.T. (1973). Engineering classification of jointed rock masses. Transactions of South African 

Institute of Civil Engineering, 15, 12, 335–344. 

Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classifications, Wiley, New York, 251 s.Bieniawski, Z.T., 1995. 

Design of coal pillars for long-term stability. In: Proceedings of the Rock Mechanics and Strata Control in 

Mining and Geotechnical Engineering, International Mining Tech‟95 Symposium, Beijing, pp. 245–246. 

Gürocak, Z. (2011). Analyses of Stability and Support Design for a Diversion Tunnel at the Kapikaya Dam Site, 

Turkey. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 70, 1, 41-52. 

ISRM. (1981). ISRM Suggested Methods: Rock Characterization, Testing and Monitoring, Pergamon Press, 

London, 211 s. 

Karaman, K. (2015). Tünel uygulamalarında kullanılan kaya dayanım parametrelerinin dolaylı yöntemlerle 

tahmini, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 156 s.  

Karaman, K., Kaya, A., ve Kesimal, A. (2015). Use of the point load index in estimation of the strength rating 

for the RMR system. Journal of African Earth Sciences, 106, 40–49. 

Kaya, A., Bulut, F., Alemdağ, S., ve Sayın A. (2011). Analysis of Support Requirements for a Tunnel Portal in 

Weak Rock: A Case Study from Turkey. Scientific Research and Essays, 6, 31, 6566-6583. 

Palmström, A. (1995). RMi-A Rock Mass Characterization System for Rock Engineering Purposes, PhD. Thesis, 

University of Oslo, Norway. 

Palmström, A. (1996). RMi-A System for Rock Mass Strength for Use in Rock Engineering. Journal of Rock 

Mechanics and Tunnelling, 2, L, 69-108. 

Palmström, A. (2000). Recent Developments in Rock Support Estimates by the RMi. Journal of Rock Mechanics 

and Tunnelling Technology, 6, 1, 1-19. 

Ramamurthy, T. (2004). A Geo-engineering Classification for Rocks and Rock Masses. International Journal of 

Rock Mechanics and Mining Sciences, 41, 89–101. 

Sarı, D., ve PaĢamehmetoğlu A.G. (2004). Proposed Support Design, Kaletepe Tunnel, Turkey. Engineering 

Geology, 72, 201-216. 

Terzaghi, K. (1946). Rock Tunneling with Steel Supports. R.V. Practor and T. White (ed), Commercial Sheving 

Co., Youngstown, Ohio. 296 p. 

 



Cankurtaran Tünel Güzergâhındaki Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik 

Özelliklerinin AraĢtırılması, KD Türkiye 
 

Ayberk KAYA* 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye 

ayberk.kaya@erdogan.edu.tr 

 

Özet 

 

Bu çalıĢmada, 5.288 m uzunluğu ile Türkiye‟nin projelendirilen en uzun çift tüp tünellerinden 

biri olan Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tüneli uygulama alanı olarak seçilmiĢ ve tünel güzergâhında yer 

alan kayaçların kazılabilirlik özellikleri araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar sırasıyla arazi, laboratuvar 

ve analiz çalıĢmaları olmak üzere üç aĢamada yürütülmüĢtür. Arazi çalıĢmaları sonucunda tünel 

güzergâhındaki birimlerin, yaĢları Geç Kretase-Eosen arasında değiĢen volkano-tortul ve sedimanter 

kayaçlardan oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Kaya kütlelerinin içerdiği süreksizliklerin özelliklerini ISRM 

tanımlama kriterlerine göre belirlemek için sondajlardan ve hat etüdü çalıĢmalarından yararlanılmıĢtır. 

Laboratuvar deneyleri yapılarak kaya malzemelerinin fiziko-mekanik ve elastik özellikleri 

belirlenmiĢtir. Değerlendirme aĢamasında arazi ve laboratuvar çalıĢmalarından elde edilen veriler 

kullanılarak kaya kütleleri GSI sistemine göre sınıflandırılmıĢtır. Son olarak kaya kütleleri, Pettifer ve 

Fookes (1994) ile Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflandırma 

sistemlerine göre sınıflandırılarak kazılabilirlik özellikleri belirlenmiĢtir. Pettifer ve Fookes‟a göre 

kaya kütlelerinin kolay sökülebilir, zor sökülebilir ve zor kazılabilir; Tsiambaos ve Saroglou‟a göre ise 

sökülebilir ve kazılabilir özellikte olduğu saptanmıĢtır. Her iki yönteme göre yapılan değerlendirmenin 

birbirleriyle uyumlu olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar dikkate alındığında sökme iĢlemi için hidrolik 

kırıcı, kazma iĢlemi için ise kepçe kullanılması uygundur. Ancak, yeraltı kazılarında günlük ilerleme 

hızının yüksek olması istenildiğinden sökme iĢleminin hidrolik kırıcı yerine kontrollü patlatma 

yapılarak yürütülmesi önerilmektedir. 

Yeraltı kazılarında doğru kazı yönteminin ve ekipmanının seçilmesi kaya kütlelerinin 

kazılabilirlik özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, kaya kütlelerinin jeoteknik özelliklerinin gerçekçi bir 

Ģekilde değerlendirilmesi ve uygun kazı yönteminin belirlenmesi, kazı sırasında karĢılaĢılacak 

problemleri ve dolayısıyla kazı maliyetini en aza indirecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Yeraltı kazısı, kazılabilirlik, sökülebilirlik, Cankurtaran tüneli 
 

THE INVESTIGATION OF THE EXCAVATABILITY PROPERTIES OF 

THE ROCK MASSES ALONG THE CANKURTARAN TUNNEL, NE 

TURKEY 
 

Abstract 

 

In this study, the Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tunnel which is one of the longest double tubed 

tunnels of Turkey with a length of 5.288 meters was selected as an application site and excavatability 

properties of the rock masses along the tunnel alignment was investigated. The engineering geological 

studies were carried out in three stages as field investigation, laboratory and analyses studies. It was 

determined that the rock masses along the tunnel alignment consist of Upper Cretaceous-Eocene aged 

volcano-sedimentary and sedimentary rocks. In order to determine the quantitative descriptions of the 

discontinuities in rock masses based on the ISRM suggested method, the borehole studies and 

scanline-surveys were utilized. Laboratory studies were carried out in order to determine the physico-

mechanical and elastic properties of the intact rocks. In evaluation stage, the rock masses were 

classified considering the GSI system using the data obtained from field and laboratory studies. 

Finally, the rock masses were classified according to the excavatability classification systems 

suggested by Pettifer and Fookes (1994) and Tsiambaos and Saroglou (2009) and excavatability 

characteristics were defined. According to classification of Pettifer and Fookes, the rock masses are 

easy rippable, hard rippable and hard diggable and, rippable and diggable according to Tsiambaos and 



Saroglou. It was concluded that both methods are compatible with each other. If these results take into 

account, it is suitable using the hydraulic breaker in ripping process and face shovel in digging 

process. However, because high daily excavation rate is required in underground excavations, it is 

suggested to use controlled blasting instead of hydraulic breaker. 

Selection of the suitable excavation method and equipment in surface and underground 

excavations depends on the excavatability properties of rock masses. Therefore, realistic evaluation of 

geotechnical properties of rock mass and the determination of suitable excavation method would 

minimize problems encountered during the excavation and thus lower the excavation cost. 

 

Keywords: underground excavation, excavatability, rippability, Cankurtaran tunnel 

 

GĠRĠġ 

 

Kazılabilirlik, kayaçların bulundukları yerden kazı ekipmanları ile ne ölçüde 

koparılabildiklerinin, sökülebilirlik ise riperli dozer ile ne ölçüde sökülerek parçalanabileceğinin 

göreceli ifadesidir. Jeoloji, maden ve inĢaat mühendisleri tarafından yeraltı ve yerüstü kazılarının 

tasarımında kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler yardımıyla baraj, tünel, köprü, 

karayolu gibi mühendislik yapılarının inĢa edileceği veya maden iĢletmeciliğinin yapılacağı kaya 

kütlelerin kazılabilirlik özellikleri belirlenebilmektedir. Yeraltı kazılarının tasarımında ise blok 

boyutunun ve kaya malzemesinin dayanımının dikkate alındığı sınıflandırmalar uygulama aĢamasında 

daha iyi sonuçlar vermektedir. 

Bu çalıĢmada, Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tüneli‟nin (ġekil 1) güzergahında yer alan kaya 

kütleleri Pettifer ve Fookes (1994) ile Tsiambaos ve Saroglou (2009)  tarafından önerilen kazılabilirlik 

sınıflama sistemlerine göre sınıflandırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek kazılabilirlik 

sınıflama sistemleri karĢılaĢtırılarak birbirleriyle olan uyumlulukları araĢtırılmıĢtır. 

 

 
ġekil 1: ÇalıĢma alanınına ait yer bulduru haritası. 

 

KAYA BĠRĠMLERĠNĠN KAZILABILIRLIK SINIFLAMA SISTEMLERINE  

GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Kaya ortamında yüzeyden derine doğru gidildikçe bozunma etkisinin azalmasına bağlı olarak 

kazılmaya karĢı gösterilen direnç artmaktadır. Farklı araĢtırmacılar tarafından önerilen kazılabilirlik 

sınıflama sistemlerinin birçoğunda süreksizlik yüzeyinin bozunma derecesi, pürüzlülüğü, su durumu, 



dolgu durumu ve açıklığı gibi yüzeysel Ģartlardan kolaylıkla etkilenen girdi parametreleri 

kullanılmaktadır. Yeraltı kazıları için bu parametreleri kullanarak kazı yöntemini belirlemeye çalıĢmak 

çoğu zaman uygulama aĢamasında soruna yol açmaktadır.  

   Kaya vd. (2011) yüzey kazıları için uygulamada yaygın olarak kullanılan Franklin vd. (1971), 

Kirsten (1982), Abdullatif ve Cruden (1983), Pettifer ve Fookes (1994), Hoek ve Karzulovic (2000), 

Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemlerinin yeraltı 

kazılarında uygulanabilirliğini araĢtırmıĢtır. Bu amaçla yerinde yapılan kazı yöntemleri ile 

kazılabilirlik sınıflama sistemlerine göre belirlenen kazı yöntemlerini karĢılaĢtırmıĢ ve Pettifer ve 

Fookes (1994) ile Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından önerilen kazı yöntemlerinin, yerinde 

uygulanan kazı yöntemleriyle birebir uyuĢtuğunu belirlemiĢtir. Yeraltı kazılarında kaya kütlesinin 

kazılabilirlik özelliği blok boyutu ve kaya malzemesinin dayanımı tarafından kontrol edilmektedir. Bu 

parametrelerin kullanıldığı kazılabilirlik sınıflama sistemlerine göre kazı yöntemini belirlemek 

uygulama aĢamasında daha iyi sonuçlar vermekte ve projenin uygulanabilirliğine katkıda 

bulunmaktadır. Bu iki kazılabilirlik sistemi de GSI, Is(50) ve If değiĢkenlerini etkin olarak 

kullandığından yüzey kazılarının yanı sıra yeraltı kazıları için de uygulanabilir özelliktedir (Kaya vd., 

2011).  

   Bu çalıĢmada, Cankurtaran Tünel güzergahında ve çevresinde yer alan jeoteknik birimlerin 

kazılabilirlik özelliklerini belirlemek için Pettifer ve Fookes (1994) ile Tsiambaos ve Saroglou (2009) 

tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemlerinden yararlanılmıĢtır. 

Tünel güzergahındaki kayalar, litolojiye, kökene ve jeoteknik özelliklere dayanan sınıflama 

sistemleri kullanılarak dört litolojik ve altı ayrı jeoteknik birime ayrılmıĢtır. SubaĢı Sırtı 

Formasyonu‟na ait volkano-tortul kayaçlar A litolojik birimi, Cankurtaran Formasyonu‟na ait marn 

arakatkılı kireçtaĢlarından oluĢan birim B litolojik birimi, ġenkaya Sırtı Formasyonu‟na ait yer yer 

kiltaĢı ara katkılı marnlardan oluĢan birim C litolojik birimi, Kabaköy Formasyonu‟na ait bazaltlardan 

oluĢan birim ise D litolojik birimi olarak tanımlanmıĢtır. A litolojik birimi kendi içerisinde A1 ve A2, 

B litolojik birimi de kendi içerisinde B1 ve B2 jeoteknik birimlerine ayrılmıĢtır. 

   Pettifer ve Fookes (1994) tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde girdi 

parametresi olarak süreksizlik aralık indeksi (If) ve nokta yükü dayanım indeksi (Is(50)) değerleri 

kullanılmaktadır. Süreksizlik aralık indeksi (If), hacimsel eklem sayısından (Jv) yararlanılarak üç 

süreksizlik takımı içeren kaya kütleleri için ISRM (2007) tarafından önerilen aĢağıdaki eĢitlik 

yardımıyla belirlenmektedir. 
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    Pettifer ve Fookes (1994) tarafından önerilen sınıflandırmaya göre A1, B1, B2 ve D1 jeoteknik 

birimleri “kolay sökülebilir”, A2 jeoteknik birimi “zor sökülebilir”, C1 jeoteknik birimi ise “zor 

kazılabilir” kaya sınıflarındandır (ġekil 2). 

    Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde girdi 

parametresi olarak GSI ve Is(50) parametleri kullanılmaktadır. Is(50)3 MPa ve Is(50)<3 MPa koĢuluna 

göre kaya kütlelerini kazılabilirlik açısından değerlendirmek için iki farklı GSI abağı önerilmiĢtir. A1, 

B1, B2, C1ve D1 jeoteknik birimlerinin kazı sınıfını belirlemek için Is(50)<3 MPa koĢuluna göre 

önerilmiĢ GSI abağı, A2 jeoteknik birimi için ise Is(50)>3 MPa koĢuluna göre önerilmiĢ GSI abağı 

kullanılmıĢtır. Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından önerilen sınıflandırmaya göre A1, A2, B2 ve 

D1 jeoteknik birimleri “sökülebilir”, B1 ve C1 jeoteknik birimleri ise “kazılabilir” kaya sınıfındadır 

(ġekil 3 ve 4). 

    Yapılan analizler sonucunda A1, A2, B2 ve D1 jeoteknik birimlerinin hidrolik kırıcıyla 

sökülebilir, B1 ve C1 jeoteknik birimlerinin ise kepçeyle kazılabilir özellikte olduğu belirlenmiĢtir. 

A1, A2 ve D1 jeoteknik birimlerinde hem yüzey hem de yeraltı kazısı; B1, B2 ve C1 jeoteknik 

birimlerinde ise sadece yeraltı kazısı yapılacaktır. Bu nedenle, hidrolik kırıcı kullanılarak sökme 

iĢleminin yapılacağı A1, A2, B2 ve D1 jeoteknik birimlerinde kontrollü patlatma yaparak kazı iĢlemini 

yürütmek hızlı ilerleme açısından faydalı olacaktır. 

 

 



 
Şekil 2. Jeoteknik birimlerin Pettifer ve Fookes (1994) tarafından önerilen kazılabilirlik  

sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi 
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Şekil 3. A1, B1, B2, C1 ve D1 jeoteknik birimlerinin Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından 

önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi (Is(50)<3 MPa) 
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Şekil 4. A2 jeoteknik biriminin Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından önerilen kazılabilirlik 

sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi (Is(50)>3 MPa) 

 
SONUÇLAR 

 
  Kaya kütlelerinin kazılabilirlik özelliklerini belirlemede yaygın olarak kullanılan kazılabilirlik 

sınıflama sisteminin yeraltı kazılarında uygulanabilirliğini araĢtırmak amacıyla Cankurtaran (Hopa-

Artvin) Tüneli pilot bölge olarak seçilmiĢ ve burada yer alan kaya kütleleri kazılabilirlik açısından 

sınıflandırılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar aĢağıdaki gibidir; 

Pettifer ve Fookes (1994) tarafından önerilen sınıflandırmaya göre A1, B1, B2 ve D1 jeoteknik 

birimleri “kolay sökülebilir”, A2 jeoteknik birimi “zor sökülebilir”, C1 jeoteknik birimi ise “zor 

kazılabilir” kaya sınıfındadır. Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından önerilen sınıflandırmaya göre 

A1, A2, B2 ve D1 jeoteknik birimleri “sökülebilir”, B1 ve C1 jeoteknik birimleri ise “kazılabilir” kaya 

sınıfındadır. 
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sökülebilir, B1 ve C1 jeoteknik birimlerinin ise kepçeyle kazılabilir özellikte olduğu belirlenmiĢtir. 

A1, A2 ve D1 jeoteknik birimlerinde hem yüzey hem de yeraltı kazısı; B1, B2 ve C1 jeoteknik 

birimlerinde ise sadece yeraltı kazısı yapılacaktır. Bu nedenle, hidrolik kırıcı kullanılarak sökme 

iĢleminin yapılacağı A1, A2, B2 ve D1 jeoteknik birimlerinde kontrollü patlatma yaparak kazı iĢlemini 

yürütmek hızlı ilerleme açısından faydalı olacaktır. 
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Özet 
 

Günümüzde hızla geliĢen teknoloji insanların elektrik ve manyetik alanlara maruziyetini arttırmaktadır. Uzun 

süre elektrik ve manyetik alanlara maruz kalma karaciğer üzerinde potansiyel risk oluĢturmaktadır. Bu alanda 

yapılan çalıĢma verileri çeliĢkili sonuçlar göstermektedir. ÇalıĢmamızda 50 Hz elektrik alanın karaciğer dokusu 

üzerinde oluĢturduğu histopatolojik değiĢiklikler ile resveratrolün etkisi araĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmada, 32 adet 200-250 gr ağırlığında Wistar albino erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar her bir grupta 8 sıçan 

olacak Ģekilde; 1. kontrol (K), 2. elektrik alan (EA), 3. elektrik alan + resveratrol (EA+R), 4. resveratrol (R) 

olmak üzere rastgele dört gruba ayrıldı. K grubuna gavaj ile serum fizyolojik verildi. EA grubuna 50 Hz (10 

kV/m) elektrik alan ve serum fizyolojik, EA+R grubuna 50 Hz elektrik alan (10 kV/m)  + 20 mg/kg/gün 

resveratrol, R grubuna ise sadece gavaj yoluyla 20mg/kg/gün resveratrol uygulandı. 30. günün sonunda 

hayvanlar sakrifiye edilerek karaciğer dokusu histopatolojik olarak incelendi.  

Karaciğer dokusunun histolojik yapısı K grubunda normal görünümde, elektrik alana maruz bırakılan sıçanların 

karaciğerinde; hidropik vakuoler dejenerasyon, mononükleer hücre infilitrasyonu, sinüzoidlerde ve damarlarda 

dilatasyon ve yoğun hemorajik alanlar saptandı. Resveratrol uygulaması ile elektrik alan hasarının Ģiddetinin 

azaldığı ancak hasarın devam ettiği görüldü. Resveratrol grubunda karaciğer dokusunun histolojik yapısının 

kontrol grubuna benzer görünümde olmasına rağmen çok hafif düzeyde histopatolojik bulgular saptandı. 

Apoptotik hücre sayısı açısından ise EA grubunun ilk sırada, EA+R grubunun ikinci sırada yer aldığı, R grubu 

ve K grubu arasında ise önemli bir farklılığın olmadığı sonucuna varıldı.   

ÇalıĢma bulgularımız, 50 Hz elektrik alanın karaciğer dokusunu olumsuz etkilediğini gösterdi. Antioksidan 

olarak kullandığımız resveratrolün kısmen koruyucu etki gösterdiği, elektrik alanın etkilerini hafiflettiği tespit 

edildi. Resveratrol grubunun histolojik parametreleri kontrol grubu ile benzer bulundu.   

 

Anahtar Kelimeler: Elektrik alan, karaciğer, resveratrol 

 

 

Electric Field  Occures Histopathological Changes on Rat Liver Tissue and 

Effects of Resveratrol 
 

Abstract 

 
Today, the rapidly developing technology of increase people's exposure to electricity and magnetic fields. Long 

time exposure to electric and magnetic fields is a potential risk to the liver. Study data in this area shows 

conflicting results. In our study, 50 Hz electric field occurs histopathological changes on rat liver tissue and 

effects of resveratrol are investigated.  

In this study, thirty two male, 200-250 gr  Wistar albino rats were used. Animals were randomly divided into 

four groups (8 rats in each group); group I: control, group II: electric field, group III: electric field+resveratrol, 

group IV: resveratrol. The control group was performed 1 ml saline by gavage. Group II was performed 50 Hz 

(10 kV/m) electric field and 1 ml saline by gavage. Group III was performed 50 Hz electric field and 20 

mg/kg/day resveratrol by gavage. Group IV was performed 20 mg/kg/day resveratrol by gavage. At the end of 

the thirty day, the animals were sacrificed and liver tissue was examined as histopathological.  

The histological structure of the liver tissue in the control group had a normal appearance, exposed to electric 

field of rats in liver tissue hydropic vacuolar degeneration, mononuclear cell infiltrate, sinusoidal and vascular 

dilatation and intense hemorrhagic areas were detected. The severity of the damage decrease to the electric field 

by resveratrol application but damage continue was occurred. Although the histological structure of the liver 

tissue in the resveratrol group to be in a similar view of the control group were diagnosed with very mild 

histopathologic symptoms. In terms of the number of apoptotic cells, in the first group of electric field, electric 
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field + resveratrol group received second place, between resveratrol group and control group was concluded 

absence of a significant difference. In our findings, 50 Hz electric field showed adversely affects in liver tissue. 

We use as the antioxidant resveratrol is partially protective effect and decrease the effects of the electric field 

was detected. Histological parameters of the resveratrol group were similar to the control group. 
 

Keywords: Electric field, resveratrol, liver 

 

GĠRĠġ 

Son yıllarda hızla geliĢen teknoloji ve modern yaĢamın bir parçası olan teknolojik aletler beraberinde 

elektrik ve manyetik alanların arttığı bir ortam oluĢturmaktadır. Dünya nüfusunun artması, birey 

baĢına düĢen metre karenin azalması ve teknolojik cihazların kullanımının artması, insanların daha 

uzun süre ve yoğunlukta elektrik alana (EA) maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu maruziyet insan 

sağlığını etkilemektedir.      

Yüksek gerilim hatlarının altında, hat voltajına ve hat ile yer arasında ki mesafeye bağlı olarak 

EA Ģiddetinin 12 kV/m‟den daha yüksek olduğu, elektrik üretim istasyonlarının etrafında ise EA 

Ģiddetinin 16 kV/m‟nin üzerine çıktığı saptanmıĢtır (Repacholi ve Greenebaum, 1999:133). Bu 

nedenle, yüksek voltaj iletim hatlarının bakım/onarımında ya da elektrik üretim istasyonlarında çalıĢan 

iĢçilerin ortalama olarak 24 kV/m Ģiddetinde EA‟ya maruz kaldığı belirlenmiĢtir. Ayrıca, evlerin 

içerisinde yer alan kabloların ve cihazların da EA maruziyetinin en yaygın kaynakları olduğu 

belirtilmektedir (1-10 V/m) (Kheifets vd., 2010:89). Elektrik enerjisi evlerimizde 50 Hz frekanslı 

alternatif alanlar Ģeklinde bulunur. Bu elektrik akımı ve oluĢturduğu elektromanyetik alanlara maruz 

kalma zamanla dokularda enerji yutulmasına ve vücut içi akımların oluĢmasına neden olur. Ġletkenlik 

dokudan dokuya değiĢkenlik gösterir. Birinci derecede etkilen dokular iletkenlik özelliklerine göre 

beyin ve kan‟dır. Ġkinci derecede etkilen dokular ise göz sıvısı, tiroid, gastrointestinal sistem organları, 

prostat ve testislerdir. Kalp, böbrek ve deri düĢük iletkenlik gösteren dokulardır (Blackman vd., 

1982:510; Çömlekci, 2006:363; Sevgi, 2005:2). EA‟ların biyolojik etkileri son zamanlarda sağlık ve 

mühendislik alanlarının ilgisini çekmekte ve araĢtırma konusu olmaktadır. 

 

Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkileri: Çok düĢük frekanslı alanların en önemli etkilerinden 

biri de serbest radikal oluĢumunu ve dolayısıyla lipid peroksidasyonu arttırmasıdır. Birçok çalıĢmada, 

EA‟ların serbest radikal mekanizmalarını kullanarak biyokimyasal reaksiyonların sayısını ve hızını 

değiĢtirdiği gösterilmiĢtir (Seyhan ve Guler, 2006:307; Guler vd., 2006:177 ). 

 

Nörofizyolojik ve Davranışsal Etkileri: Elektrik ve manyetik alanlarla ile ilgili yapılan çalıĢmalarda 

EA‟nın beyin dokusunda DNA kırıkları oluĢturduğu ve bu hasarın uygulama süresine paralel olarak 

arttığı saptanmıĢtır (Lai ve Singh, 2004:687). Serbest radikal artıĢı ile nöron ölümleri arasındaki iliĢki 

EA‟ya maruz bırakılan sıçanlarda apoptozisin indüklenebileceğini düĢündürmektedir (Thompson, 

1995:1456). Gavalas ve arkadaĢları kediler ve maymunlar üzerinde EA‟nın etkileri araĢtırdıkları 

çalıĢmalarında maymunlarda EA uygulamasının arttırılması ile motor aktivitede artıĢ, kedi beyninde 

ise EA uygulaması ile kalsiyum salınımında azalma olduğunu göstermiĢlerdir (Gavalas vd., 1970:491; 

Bawin vd., 1973:365; Gavalas-Medici, 1976:256). 

 

Biyokimyasal Etkileri: Yapılan çalıĢmalarda, 60 Hz'de 65 kV/m'lik EA‟nın farelerde kırmızı kan 

hücrelerinin (RBC) sayısını artırdığı, 5 kV/m‟lik EA‟nın RBC sayısını azalttığı gösterilmiĢtir. 25, 50 

ve 65 kV/m'lik EA‟ların ise beyaz kan hücrelerinin (WBC) sayısını artırdığı ve 50 Hz'de 0.01-100 

kV/m'lik EA‟nın fare, sıçan, köpek ve tavĢanlarda WBC düzeyini artırdığı saptanmıĢtır (World Health 

Organization, 1984:27). 

 

Klinik ve Fizyolojik Etkileri: Ġnsanların yüksek Ģiddette elektrik ve manyetik alanlara maruz kalmaları 

sonucunda deride ürperme, döküntü ve sıcaklık hissinin yanı sıra baĢ ağrısı, yorgunluk, dikkat 

eksikliği, uyku bozukluğu, baĢ dönmesi ve stres gibi birçok belirti ortaya çıkmaktadır (Repacholi ve 

Greenebaum, 1999:133). Debruyn ve Dejager (1994:149), fareleri EA‟ya maruz bırakarak adrenal 

bezlerin histopatolojik yapılarını ve serum kortizon değerlerini araĢtırdıkları çalıĢmada zona 

glomeruloza‟da ortalama lipid hacminin kontrol grubundan fazla olduğunu göstermiĢlerdir. Ayrıca 



aynı araĢtırmacılar EA maruziyetinin kortizon düzeylerini de anlamlı bir Ģekilde yükselttiğini 

gösterdiler.      

Çok düĢük frekanslı alanların en önemli etkilerinden biri de kanser oluĢumuna neden 

olmasıdır. Yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda, üretim istasyonlarında çalıĢanların, güç hattını onaran 

iĢçilerin, elektrikçilerin, kaynakçıların ve elektrikli tren sürücülerinin akut myeloid lösemiye 

yakalanma olasılığının ve beyin de tümör oluĢma riskinin arttığı gösterilmiĢtir (Miller vd., 1996:150). 

Bununla birlikte, bu iĢçilerin lösemiye yakalanma riskinin önemli derecede arttığını gösteren bulgulara 

rağmen riskin olmadığını belirten çalıĢmalarda bulunmaktadır (Savitz ve Loomis, 1995:123; Sahl vd., 

1993:104). Ayrıca, EA‟ların, kalsiyum iyonunun hücre membranından geçiĢini ve hücre içi 

yoğunluğunu, protein sentez sürecini, sodyum-potasyum ATPaz aktivitesini arttırdığı bulunmuĢtur 

(Repacholi ve Greenebaum, 1999:133). 

  

Üreme Sistemi Üzerine Etkileri: Elektrik ve manyetik alanlar üreme sürecini etkileyebilir. Bu alanda 

yapılan epidomiyolojik çalıĢmalarda, laboratuvar deneylerinde farklı sonuçlar elde edilmiĢtir 

(Chernoff vd., 1992:91). 60 Hz EA‟ya maruz bırakılan sıçanlarda üreme, büyüme ve geliĢimin 

değerlendirildiği çalıĢmada; EA‟ya maruz bırakılan grup ile kontrol grupları karĢılaĢtırıldığında, yavru 

sayıları ve yavru ölümleri arasında farkın olmadığı, maruziyet grubunda laktasyon süresince kilo 

kaybının meydana geldiği, erkek yavruların daha az kilo aldığı tespit edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada diĢi 

sıçanlar EA‟ya maruz kalan ve kalmayan erkek sıçanlarla çiftleĢtirilmiĢlerdir. Gebeliğin 20. günü 

sakrifiye edilen hayvanlarda uterus içeriği değerlendilmiĢtir. Doğurganlık ve gebelik süresince kilo 

kazanımının EA ile etkilenmediği, gruplar arasında malformasyonun anlamlı olmadığı, hiçbir 

geliĢimsel toksititenin tespit edilmemesine rağmen, anne hayvanlarda kulak giriĢinde pas renginde 

değiĢimlerin meydana geldiği tespit edilmiĢtir (Rommereim, 1990:608). 

 

Karaciğer Dokusuna Etkileri: Karaciğer yaĢamın sürdürülebilmesi için kaçınılmaz bir organ olup 

(Aktümsek, 2001:366) sindirim sistemi ile vücudun kalan kısmı arasında yerleĢmiĢ, splanknik 

dolaĢımla sistemik dolaĢım arasında ara istasyon vazifesi gören bir organdır. Stratejik olarak öne çıkan 

bu lokalizasyonuna paralel olarak, karaciğerin vücudun metabolik homeostazisini düzenlemek gibi 

kritik bir görevi vardır.  Bu nedenle karaciğer bozuklukları çeĢitli ve ciddi olabilen sonuçlara neden 

olmaktadır (Ergün ve Ergün, 2009:91). 

Günümüze kadar deney hayvanları ve insanlarda yapılan kapsamlı çalıĢmalar dikkate 

alındığında, EA‟ın karaciğer dokusu üzerine etkilerinin araĢtırıldığı kısıtlı sayıdaki çalıĢmalarda; 

EA‟nın karaciğer dokusunun histolojik yapısında, oksidan ve antioksidan kapasitesinde değiĢikliklere 

sebep olduğu ortaya konulmuĢtur (Güler vd., 2005:27; Abo- Neima Sahar vd., 2015:120). 

Resveratrol (R) (3, 5, 4‟- trans- trihidroksistilben), doğada baĢta üzüm olmak üzere pek çok 

farklı bitkide bulunan doğal non-flavonoid yapıda polifenolik bir fitoaleksin‟ dir. Antioksidan özelliği 

güçlü bir bileĢiktir. Bazı bitkilerde, fungal enfeksiyona (Botrytis cinerea), travmatik zedelenmeye ve 

ultraviyole ıĢığına etkin kalınmaya yani biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karĢı yanıt olarak 

sentezlenir. Üzüm, kırmızı üzüm, kırmızı Ģarap en iyi bilinen kaynaklarıdır. Ayrıca yerfıstığı, 

yabanmersini, kızılcık, sarıçam, asma yaprağı, zambak, baklagiller, okaliptüs, ananas gibi bitkiler ve 

meyvelerin sap ve köklerinde bulunur (Chen vd., 2002:1665; Lyons vd., 2003:5867; Sayın vd., 

2008:117). Olygonum cuspidatu bitkisinin kökünün kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen bu 

ilaç; hipertansiyon, cilt yangısı, damar tıkanıklığı, alerji, kalp ve karaciğer hastalığı gibi pek çok 

hastalığın geleneksel tedavisinde kullanılmıĢtır (Aggarwal vd., 2004:2783; Baur  ve Sinclair, 

2006:493). 

Yapılan çalıĢmalarla R‟nin; antioksidan, antimikrobiyal, antitümöral, kardiyojenik, 

antikonvülsif, nöroprotektif, trombosit agregasyonunu ve inflamasyonu önleyici,  damar geniĢletici, 

yaĢlanma karĢıtı, anjiogenezis, helikobakter pylori ve testis üzerine etkileri ortaya konmuĢtur 

(Bradamante vd., 2004:169; Jang vd., 1997:218; Olas vd., 2002:141; Frankel vd., 1993:1103; 

Fitzpatrick vd., 1993:H774; Docherty vd., 2001:243; Picard vd., 2004:771; Coyle ve Puttfarcken, 

1993:689; Karuppagounder  vd., 2009:111; Ünal, 2013:1). Fakat EA maruziyetine karĢı R‟nin 

etkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢma literatürde yer almamakta olup, çalıĢmamız bu alanda yapılan ilk 

çalıĢma özelliğini taĢımaktadır.  

Bu çalıĢmada 50 Hz (10kV/m) frekanslı alternatif EA maruziyetinin karaciğer dokusunda 

yaptığı değiĢiklikler ve resveratrolün rolü araĢtırılmıĢtır.   



GEREÇ ve YÖNTEM 

 

Deney Hayvanları ve Gruplandırma 

ÇalıĢmaya, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı 

ile baĢlandı. ÇalıĢmamızda 12 haftalık 200-250 gr ağırlığında, 32 adet Wistar Albino türü erkek 

sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar SDÜ Deney Hayvanları Üretimi ve Deneysel AraĢtırma Laboratuvarından 

(HÜDAL) temin edildi.  Tüm sıçanlar standart yem ile ad libitum olarak beslendi, aynı suyu içti, 21-

23ºC sıcaklıkta, 12/12 saat ıĢık/karanlık döngüsünde ve % 55-60 nem oranında tutuldu. Deney 30 gün 

sürdü. Deney süresince hayvanlar SDÜ HÜDAL‟da kaldı ve EA uygulaması burada yapıldı. Sıçanlar 

her grupta 8 adet hayvan olmak üzere rastgele 4 gruba ayrıldı:  

 Grup I (Kontrol (K) grubu): EA ve R uygulaması yapılmadı. Bütün çevresel koĢullar 

diğer gruplarla aynı tutuldu. Ayrıca stres faktörünü ortadan kaldırmak için gavaj 

uygulaması yapılarak 0.1 mL serum fizyolojik verildi. 

 Grup II (EA grubu): 10 kV/m (50Hz) EA günde 23 saat uygulandı. Kafes temizliği ve 

hayvanların bakımı için 1 saat ayrıldı. EA ölçümleri SDÜ Mühendislik Fakültesi 

Elektronik ve HaberleĢme Bölümü tarafından yapıldı. Bütün çevresel koĢullar diğer 

gruplarla aynı tutuldu, gavaj uygulaması ile 0.1 mL serum fizyolojik verildi. 

 Grup III (EA+R grubu): 10 kV/m EA ve gavaj yoluyla günde 20 mg/kg R uygulandı. 

Bütün çevresel koĢullar diğer gruplarla aynı tutuldu. 

 Grup IV (R grubu): Gavaj yoluyla günde 20 mg/kg R uygulandı. Bütün çevresel 

koĢullar diğer gruplarla aynı tutuldu. 

Sıçanlar, deney sonunda xylazyne HCl 10 mg/kg + ketamin HCl 90 mg/kg intraperitoneal 

uygulama ile anestezi edildikten sonra dekapite edildi. Histopatolojik ve immünohistokimyasal 

incelemeler için karaciğer dokuları alındı. 

 

Elektrik Alan Düzeneği 

EA düzeneği SDÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Bölümü tarafından 

tasarlandı ve uygulandı. Hayvanlar 40x50x20 cm³ (w x I x h) boyutlarında EA‟yı engellemeyen, metal 

parçası olmayan, tamamen plastikten yapılmıĢ kafes içine kondu. EA düzeneğinde yer alan plakaların 

yapımında iyi bir iletkenlik oluĢturabilmek için 2 mm kalınlığında paslanmaz krom nikel levha 

kullanıldı. Plakaların köĢeleri elektromanyetik köĢe etkisini engellemek için yuvarlandı.  Kafesler 

ahĢap stand üzerine dik olarak ve paralel kenar pozisyonunda yerleĢtirildi. Alanı bozmamak için 

kafeslerin dıĢ köĢe alanı üzerinden plakaların merkezine kablo bağlandı. Maruziyet sisteminde 

transformatör özelliği 220 Vrms/6500 Vrms ve 1000 VA seçilmiĢtir. Plakalar 65 cm geniĢliğinde 

aralıkla yerleĢtirildi.  

 

Histopatolojik Yöntem 

Her  gruptan  alınan  karaciğer  doku  örnekleri  ıĢık  mikroskobik   inceleme   için  %10‟luk  

formalin solüsyonunda tespit edildi. Fiksatifi uzaklaĢtırmak için dokular bir gece boyunca akan 

musluk suyu altında yıkamaya alındı. Daha sonra rutin histolojik doku takibi uygulandı. Parafine 

gömülen dokulardan 5 m kalınlığında kesitler alındı. Genel histolojik incelemeler için alınan 

kesitlere Hematoksilen&Eosin ve Masson Trikrom boyamaları uygulandı (Bancroft vd., 1996:129). 

Hazırlanan preparatlar araĢtırma mikroskobunda (Leica DM 500) incelendi.  

 

İmmünohistokimyasal Yöntem 

Dekapitasyon iĢleminden sonra çıkarılan karaciğer dokuları % 10‟luk formalin solüsyonunda 

tespit edildi. Rutin takiplerden sonra parafine gömüldü. Parafin bloklardan 5 μm kalınlığında alınan 

kesitler polilizinli lamlara alındı. Apoptotik hücrelerin boyanması amacıyla DNA fragmentasyonunun 

belirlendiği TUNEL metodu (TdT-mediated dUTP-digoxigenin nick end labelling) uygulandı. Üretici 

firmanın talimatları doğrultusunda Apop Tag Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Detection Kit 

(Chemicon, cat no: QIA33, USA) kullanılarak apoptoza giden hücreler belirlendi. Xylene ile 

deparafinize edilen dokular, dereceli alkol serilerinden geçirilerek dehidrate edilip PBS ile yıkandı. 

Yüzde beĢlik proteinaz K ile 10 dakika inkübe edilen dokular, endojen peroksidaz aktivitesini 

engellemek için % 3 hydrogen peroxide ile 5 dakika inkübe edildi. PBS ile dokular yıkandıktan sonra, 

20 dakika equilibration buffer ile inkübe edilip, 37ºC‟de nemli ortamda bekletildi. TdT enzim 



damlatılarak 37ºC‟de nemli ortamda 90 dakika inkübe edildi. Block buffer da 10 dakika daha sonra 

Stop/Wash Buffer da 10 dakika bekletilen dokular, Anti-Digoxigenin-Peroxidase ile 30 dakika inkübe 

edildi. Diaminobenzidine (DAB) substratı ile apoptotik hücreler görüntülendi. Kahverengi çekirdekli 

hücreler apoptozis lehine değerlendirildi. 

  

BULGULAR 

 

Masson trikrom boyamasının ıĢık mikroskobik değerlendirmesinde K grubunda karaciğer 

dokusunun histolojik yapısının normal bir görünüme sahip olduğu gözlendi (ġekil 1). EA‟ya maruz 

bırakılan sıçanların karaciğer dokusunda hidropik vakuoler dejenerasyon, mononükleer hücre 

infiltrasyonu, sinüzoidlerde ile damarlarda dilatasyon ve yoğun hemorajik alanlar saptandı (ġekil 2, 3, 

4). EA+R grubunda ise hasarların devam ettiği ancak Ģiddetinin elektrik alan kadar olmadığı tespit 

edildi (ġekil 5). R grubunda ise karaciğer dokusunun histolojik yapısının kontrol grubuna yakın bir 

görünümde olmasına rağmen çok hafif düzeyde histopatolojik bulgular saptandı (ġekil 6). Apoptotik 

hücre sayısı açısından ise EA grubunun ilk sırada, EA+R grubunun ikinci sırada yer aldığı, R ve K 

grubu arasında ise önemli bir farklılığın olmadığı sonucuna varıldı (ġekil 7, Tablo 1). Gruplar arası 

karĢılaĢtırma yaptığımızda EA‟nın karaciğer dokusunu olumsuz etkilediği gözlendi. Antioksidan 

olarak verilen R‟nin kısmen koruyucu etki gösterdiği, EA‟nın etkilerini hafiflettiği tespit edildi. R ve 

K grubu arasında gerek apoptoza uğrayan hücre gerekse histopatolojik bulgular açısından önemli bir 

farklılık gözlenmezken karaciğer doku görünümünün normal olduğu belirlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: EA grubu; sinüzoidlerde 

dilatasyon ve yoğun hemorajik alanlar,  

X 40, Masson trikrom. 

ġekil 2: EA grubu; sinüzoidlerde ve 

damarlarda dilatasyon ve yoğun 

hemorajik alanlar,  X 40, Masson trikrom. 

ġekil 4: EA grubu; hidropik vakuoler 

dejenerasyon, sinüzoidlerde ve 

damarlarda dilatasyon ve yoğun 

hemorajik alanlar, x 40, Masson trikrom. 

ġekil 1: K grubu; karaciğer dokusunun 

normal görünümü, X 40, Masson trikrom. 



 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 7: Apoptotik hücreler, X 40 a) EA grubu, b) EA+R grubu, c) R grubu, d) K grubu 

 

 

Tablo 1:  Gruplara ait apoptotik hücre sayıları ve ortalama değerleri 

 

Örnekler K Grubu EA Grubu EA+R Grubu R Grubu 

1 nolu örnek 2 25 13 5 

2 nolu örnek 3 22 15 6 

3 nolu örnek 5 19 14 7 

4 nolu örnek 3 20 10 5 

5 nolu örnek 2 18 12 4 

6 nolu örnek 3 24 11 6 

7 nolu örnek 4 23 11 7 

8 nolu örnek 2 25 13 5 

Grupların ortalama 

değerleri ve standart 

sapmaları 

 

3±1.06 

 

22±2.72 

 

12.37±1.68 

 

5,62±1.06 

 

 

  

a b 

c d 

ġekil 5: EA+R grubu; sinüzoidlerde ve 

damarlarda dilatasyon ve hemorajik alanlar,  

X 40, Masson trikrom. 

ġekil 6: R grubu; hafif düzeyde 

sinüzoidlerde dilatasyon ve hafif hemorajik 

alanlar, X 40, Masson trikrom. 



TARTIġMA ve SONUÇ 

 

EA‟nın insan sağlığı üzerine olan etkileri son yıllarda önemli bir tartıĢma konusu olmuĢtur. 

Yapılan çalıĢmalarda farklı EA‟lar kullanılmıĢtır. Grandolfo ve Vecchia (1985:49), 2 kV/m EA‟yı 

zararlı etkilerinin baĢladığı eĢik değer olarak ifade etmektedirler. Bu çalıĢmanın temel amacı 10 kV/m 

(50 Hz)  EA‟nın sıçanlarda karaciğer dokusunun histopatolojisi üzerine olası etkilerini bir model 

sistem kullanarak araĢtırmaktır. Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlar, 50 Hz EA‟nın yetiĢkin erkek 

sıçanların karaciğer dokusu üzerinde histopatolojik değiĢikler meydana getirdiğini gösterdi. EA‟ya 

maruziyetten sonra sıçanların karaciğer dokusunun histopatolojik incelenmesinde; hidropik vakuoler 

dejenerasyon, mononükleer hücre infilitrasyonu, sinüzoidlerde ve damarlarda dilatasyon ve yoğun 

hemorajik alanlar saptandı. Apoptotik hücre sayılarının belirlenmesinde TUNEL analiz tekniği 

kullanıldı. TUNEL analiz sonuçlarına göre elektrik alan maruziyeti sonrası apoptotik hücre sayılarında 

önemli derecede artıĢ tespit edildi. Benzer Ģekilde Abo-Neima ve ark. (2015:120) 50 Hz-3kV/m EA‟ya 

maruz bırakılan sıçanlarda karaciğer dokusunun histopatolojik incelemesinde portal sistem ve santral 

vende dilatasyon ve hepatositlerde nekrotik değiĢimler belirlenmiĢtir. Buna ek olarak santral vendeki 

dilatasyonla birlikte tıkanma ve damarlarda yırtılma meydana geldiğini rapor etmiĢlerdir.  Ayrıca, 

diğer bir çalıĢmada 1.9 kV/m‟lik DC dikey alana maruz bırakılan kobaylarda karaciğerde bağ 

dokusunda kollagen lif miktarında artıĢ olduğu ifade edilmiĢtir (Güler vd., 2006:177) . Bizim çalıĢma 

sonuçlarımız da bu çalıĢmalarla uyumludur. 

Resveratrol pek çok bitkide bulunan doğal bir antioksidandır (Chen vd., 2002:1665; Lyons 

vd., 2003:5867; Sayın vd., 2008:117). ÇalıĢmalarda R‟nin organ hasarlarına karĢı koruyucu etkileri 

olduğu gösterilmektedir (Bradamante vd., 2004:169; Jang vd., 1997:218; Olas vd., 2002:141; Frankel 

vd., 1993:1103; Fitzpatrick vd., 1993:H774; Docherty vd., 2001:243; Picard vd., 2004:771; Coyle ve 

Puttfarcken, 1993:689; Karuppagounder  vd., 2009:111; Ünal, 2013:1). Bu nedenle, EA‟nın karaciğer 

dokusunda oluĢturduğu hasarı R kullanarak önleyebilmeyi amaçladık. EA‟ya maruz bırakılan sıçanlara 

R (20mg/kg) uygulayarak hasar Ģiddetinin azaldığı fakat hasarın tam olarak iyileĢmediği tespit edildi. 

Sadece R uygulanan grupta ise karaciğer dokusundaki histopatolojik bulguların kontrol grubuna 

benzer olduğu tespit edildi. Pek çok çalıĢmada değiĢik Ģekillerde oluĢturulan karaciğer doku hasarına 

karĢı R‟nin koruyucu etkileri araĢtırılmıĢtır. Dalaklıoğlu ve ark. (2013:662) sıçanlarda methotrexate ile 

uyarılan hepatotoksisitede lipid peroksidasyon inhbisyonunun R ile düzeltilmesi çalıĢmalarında R‟nin 

histopatolojik değiĢiklikleri önleyebileceğini göstermiĢlerdir. Zhang ve ark. (2014:1) inorganik arsenik 

ile uyarılan karaciğer hasarına karĢı R‟nin etkilerini araĢtırmıĢlar ve R‟nin hepatopatolojik etkileri 

düzeltmede önemli rolü olduğunu ifade etmiĢlerdir. Diğer bir çalıĢmada, R‟nin CCl4 ile uyarılan 

karaciğer dokusunda alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, nekroz, 4-hidroksinonenal‟i ve 

apoptozu azalttığı gösterilmiĢtir (Chan vd., 2014:603). Ayrıca, bir çalıĢmada, R‟nin, inflamasyon ve  

fibrozisi azaltığı, hepatosit rejenerasyonunu uyardığı, kolestatik karaciğer hasarlarının tedavisi için 

yararlı olabileceği ifade edilmektedir (Chan vd., 2011:1841).  

Sonuç olarak, çalıĢmamızda EA‟nın karaciğer dokusu üzerinde oluĢturduğu histopatolojik 

değiĢiklikler oldukça önemlidir. EA hasarına karĢı R‟nin uygulanması EA hasar Ģiddetini azaltmıĢ 

ancak hasarı tamamen tedavi etmemiĢtir. Farklı dozlarda R tedavilerinin hasar üzerinde daha etkili 

olabileceği düĢünülmektedir. Ġleride yapılacak çalıĢmalarda histopatolojik bulgular, biyokimyasal 

analizlerle desteklenmelidir.   

 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 3001-214S370 nolu proje kapsamında desteklenmiş olup, 

teşekkürlerimizi sunarız. 
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