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Abstract
In the past few years, two-dimensional (2D) transition metal dichalcogenide (TMDC) materials have
attracted attention due to their outstanding performances achieved in many different kinds of devices
such as transistors, memory devices, optoelectronic devices, gas sensors and etc. Among the various
TMDCs, WS2 (Tungsten Disulfide) has attracted the most attention, since it has 2.0 eV band gap in its
ultrathin layered forms which is suitable for transistor applications. Sputter technique on inert substrates
such as SiO2/Si has shown a potential to grow large-area WS2 compared with other methods such as
mechanical and liquid exfoliation.
In this study, large-area a few layers of WS2 films were grown by sputtering method on SiO2/Si substrate.
The layer qualities and physical properties were characterized using Raman study, SEM and optical
images. Backgated FET devices with the distance of 1, 2, 4, 8 µm between drain and source were
fabricated. The metals used for drain and source contacts were 5 nm sputtered Ti followed by 50 nm of
Pt. An un-patterned back gate contact of Al was applied to the wafer backside. 104 on/off ratio has been
observed in the WS2 FET devices.
Keywords: TMDC, field-effect transistor, Tungsten disulfide, WS2

Sputter Yöntemi İle Birkaç Tabak Geniş Alanlı Büyütülmüş WS2 Üzerine
Alan Etkili Transistor
Özet
Geçtiğimiz birkaç yılda, iki boyutlu (2B) TMDC malzemeler; transistörler, bellek cihazları, optoelektronik cihazlar, gaz sensörleri ve benzeri birçok farklı türde cihazda elde edilen olağanüstü
performansları nedeniyle dikkat çekmiştir. Çeşitli TMDC'ler arasında, transistör uygulamaları için
uygun ultra ince katmanlı formlarında 2,0 eV bant aralığına sahip olmasından dolayı en çok dikkati
WS2(Tungsten Disulfide) çekmiştir. Mekanik ve sıvı ayırma yöntemleri ile karşılaştırıldığında sputter
tekniği SiO2 / Si gibi inert alttaş üzerine geniş alan WS2 büyütmede potansiyel göstermektedir.
Bu çalışmada, geniş alanlı bir kaç WS2 filmi tabakası SiO2 / Si alttaşı üzerine püskürtme(sputter)
yöntemi ile büyütülmüştür. Katman nitelikleri ve fiziksel özellikleri Raman, SEM ve optik görüntüler
kullanılarak tanımlandı. Akaç ile kaynak arasında 1, 2, 4, 8 µm mesafeli arka kapılı FET cihazları
üretildi. Akaç ve kaynak temas metalleri için 5 nm Ti, ardından 50 nm Pt püskürtme yöntemi ile
kaplandı. Arka kapı teması için alttaşın arka tarafına Al uygulandı. WS 2 FET aygıtında 104 açma/
kapama oranı gözlemlendi.
Anahtar Kelimeler: TMDC, Alan etkili transistor, Tungsten disulfide, WS2

1

INTRODUCTION
The transistor is considered as the most of active component of modern technology in this modern
era. It was first observed experimentally by John Bardeen, Walter Bratain and William Shockley at Bell
Labs(Bardeen, 1947). Nowadays technology depending on highly automated semiconductor processing
methods around silicon produces low-cost transistors per mass, volume. These requirements in
technology have led to the search for new materials.
First 2D materials ever produced by (Novoselov et al., 2005) with graphene. The fact that
graphene has disadvantages such as zero band gap and poor light absorption has caused limitations in
electronic and optoelectronic applications. This has led to the search for graphene-like 2D
semiconductor material. The first monolayer 2D semiconductor molybdenum disulfide (MoS 2) was
studied (Tsai et al., 2013). MoS2 has direct band gap in a single layer and several layer indirect band
spaces in bulk material. Studies on other TMDC materials such as WSe2, MoSe2 and WS2 have been
pioneering. Recently, 2D materials have attracted much attention due to their electrical, mechanical,
optical and thermal properties. The fascinating electrical and optical properties of 2D materials make
2D materials attractive in new generation electronic and optoelectronic devices (Tian et al., 2016;
Velusamy et al., 2015), (Zhang et al., 2013). Many two-dimensional materials such as graphene and
TDMC (semiconducting transition metal dichalcogenides) (MoS 2, MoSe2, WS2, and WSe2) have been
used to make field effect transistors, sensors and biosensors and photovoltaic devices (Radisavljevic,
Radenovic, Brivio, Giacometti, & Kis, 2011), (Zhang et al., 2013), (Shim et al., 2017), (Lopez-Sanchez,
Lembke, Kayci, Radenovic, & Kis, 2013).
That is layer of M is transition metal (Mo, W, Wo) sandwiched between two layers of X is
chalcogen (Se, S, Te) (Chhowalla et al., 2013). Layers of TMDCs are weakly connected with together
by van der Waals forces, which permit them to be easily exfoliated. TMDCs have indicate impressive
properties due to indirect to direct band gap transition in monolayer (Fang et al., 2012).
In this article, we mainly focus on sputter growth large area, continuous, uniform and thickness
controllable WS2 film based transistor. Within this scope WS 2 film was growth sputter technique. The
film was characterized by Raman, SEM images and optical microscopy. FET performance was
measured in homemade probe station (Figure 1).

a)

b)

Figure 1: a) Homemade FET characterization system b) Optical microscope images with probe
WS2 Field Effect Transistors Fabrication
Large area WS2 film based devices are fabricated in the back gate FET configuration. For
making FETs single lithography steps given in table 1 were used. Continuous film formation has been
observed and all the drain-source contacts shows a similar transistors characteristic. Highly doped ptype 500 µm thick silicon wafer was used as a substrate. The sample was cleaned using acetone and
isopropyl alcohol before process. Optical lithography was used for making the FETs using AZ5214
photoresist. The substrate (Si/SiO2/WS2) was coated AZ5214 5sec 500rpm and 55 sec 5000rpm using
the spin coater. Then substrate was baked at 50 sec 90° C on hot plate. The exposure was done hard
contact mode for 20 sec. İmmediately, substrate was develop using 1:3 (developer: IPA) for 50 sec.
2

Source and drain electrodes was created 5nm Ti (Titanium) 50nm Pt (Platinum) deposited on substrate
with sputter method. The diverse channel lengths of our devices were, 1µm, 2µm, 4µm, 8µm and silicon
substrate was used as back gate electrode. Fabrication steps are shown table 1.
Table 1: WS2 based field effect transistor fabrication steps
Step

Details

1

WS2 film coated by sputter method onto 300nm SiO 2-Si substrate.


2

3

Highly doped P type Si used as back gate

Substrate spin coat using photorezist.


AZ5214 Photorezist from Microchem.



5 sec 500 rpm/sec, 55sn 5000 rpm/sec.



Bake at 90 o C for 50 second on hotplate.

Optical Lithography for source drain contact patterns.


20 sec was exposed at hard contact mode.



40 sec was develop in 1:3 developer:IPA, followed by 20 sec IPA rinse.

4
Ti (~ 5 nm) + Pt (~50nm) metal stack deposition using sputter method.

5
Leave the sample in room temperature acetone for lift-off process. Rinse with IPA
and blow dry with N2.

The electronic characteristics of fabricated WS2 devices are measured at room temperature under
ambient conditions by a home-built probe station with a Keithley 2400 source/measure unit are shown
figure 1a. Labview software are used as an interface. Transfer and output characteristic were drawn by
Labview interface. Device configuration can be seen in the figure 2 with the probe station and voltage
sources connection.
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Figure 2. Cross sectional view of the structure of a monolayer WS 2 fet together with electrical
connections used to characterization the devices
CONCLUSION
To conclusion we have realized a field effect transistor with a two dimensional layer of the
semiconducting WS2 as an active layer and SiO2 as an insulator. Grown WS2 film was characterized by
RAMAN spectroscopy and SEM images. Transistor output and transfer characteristics were determined.
SEM images has shown that the grains homogenously spread on the surface (Figure 3a). The
existence of WS2 film was approved using RAMAN spectroscopy. Raman spectrum gave peaks at 340,
6 and 406, 3cm-1 were attribute to in plane E2g and out of plane A1g (Figure 3b). Optical microscope
image of grown WS2 on Si/SiO2 substrate film is shown figure 3c. Microscope images are shown
existence continuous and uniform film. Film thickness can be adjusted sputter time. Film thickness was
20 nm for 20 sec growth. These films can be used for electronic devices easily.
b)

c)

ΔV=65,7 cm-1
340,6 cm-1

SiO2/Si

406,3 cm-1
1
E 2g

SiO2

Intensity(a.u)

a)
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WS2
200

400
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800

Raman Shift (cm-1)

Figure 3: a) SEM image b) Raman spectroscopy spectrum c) Optical microscopy image of 30 sec
growth WS2 film
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Continuous and uniform WS2 film can be made back gate FET without any flake finding process with a
single lithographic step. Figure 4 shows an optical microscopy image of final devices.

Figure 4: Optical microscopy images of the devices. The channel width is 150 µm and lengths are
various as 1,2,4,8 µm
From the data presented in transfer characteristics show in figure 6 we can calculated field-effect
mobility of 0,0012 cm2/V-s based on the following equation :

μ=

L
dIDS
×
W × VDS × Ci
dVG

Where the channel length L=1µm, 2 µm, 4 µm, 8 µm channel width W= 150 µm, and SiO2 dielectric
capacitance is the Ci=(ε0 × εr)/d=1.15 × 108 F/cm2 (ε0 is the dielectric constant of vacuum and εr is the
relative dielectric constant of SiO2(εr=3.9)) and d is the thickness of gate insulating layer (d=300nm)
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Figure 5: Output characteristics of final back-gated device using as sputter grown WS2 film.
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Figure 6: Transfer characteristic for the 20 sec growth WS 2 based FETs with 60 V applied Vds
voltage.
To examine of output characteristics of WS 2 FET we apply a drain-source voltage the source-drain
voltage (Vds) sweeping by the value of from -40 V to 40 V and with different a bottom-gate voltage
(Vgs) from 10 V to 50 V with 10 V steps (figure 5). The slope of transfer characteristics in figure 6 are
used for calculating on/off ratio is 104.
To summarize, we have demonstrated that two dimensional (2D) WS 2 film were synthesized with
sputtered method. Thickness of WS2 films could be controlled by regulating sputtered time. Raman
measurements and optical microscopy images prove 2D crystal structure. WS 2 based field effect
transistors are fabricated with optical lithography with single lithography step easily and without
spending much time. Sputtered grown WS2 based back-gated FETs characterized in ambient conditions
without any encapsulation and doping process show acceptable effective carrier mobility and on/off
ratio which are very crucial for high performance transistors.
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Abstract
In this study, applied pile integrity testing in the grip of İstanbul-Merter Shopping Centre jet grout base
system and in the grip of a planned business center in İstanbul-Zincirlikuyu build as shoring system and
with “Pile Echo Tester (P.E.T.)” integrity and production quality of piles has been checked. In two
projects 44 units of piles were used, signals get from pile integrity tests has been analyzed with PET
program and “velocity - time” graphics has been drawn. With these analyses approximate deficiencies
of pile cross -sections has been confirmed. Through integrity testing reliability of the piles in technical,
suggestions for correction of faulty piles assured and thereby pile production quality has been defined
better.
Keywords: Integrity Test, Seismic Wave Theory, Pile Check

Sismik Süreklilik Testi Yönteminin Jet Groud ve Fore Kazık Sistemlerinde
Uygulanması
Özet
Bu çalışmada İstanbul-Merter’ de bir Alışveriş Merkezi Projesi kapsamında jet grout temel sistemi ve
Zincirlikuyu’ da planlanan bir iş merkezi Projesi kapsamında iksa sistemi olarak inşa edilen kazıklara
süreklilik deneyleri uygulanmış ve “Pile Echo Tester (P.E.T.)” programı ile kazık sürekliliği ve imalat
kalitesi incelenmiştir. Her iki proje kapsamında toplam 44 kazıkta uygulanan kazık süreklilik
deneylerinden elde edilen sinyaller PET programı ile analiz edilmiş ve “hız-zaman” grafikleri
çizilmiştir. Analiz yapılarak kazığın kesiti hakkında büyük bir yaklaşıklık ile bahsedilen kusurları
saptamak mümkün olmuştur. Süreklilik deneyi sayesinde kazıkların güvenilirliğinin teknik olarak
irdelenmesi, gerekirse kusurlu kazıklarda düzeltme önerilebilmesi ve böylece kazık imalat kalitesinin
daha iyi belirlenebilmesi sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Süreklilik deneyi, sismik dalga teorisi, kazık kontrolü.
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GİRİŞ
İnşaat açısından sıkıntılı olan zeminler ile denize yakın kara alanlarına yapılacak yapıların güvenli
biçimde inşa edilebilmeleri gerekir. Bu açıdan böyle alanlara kurulacak mühendislik yapılarının
zeminlerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla jet-grout ve fore kazık uygulamaları yapılmalıdır.
Derin temellere olan ihtiyaç arttıkça, süreklilik deneylerinin de önemi artmaktadır (Tomlinson, 1977).
Bu aşamada standartlara uygun yapılan jet-grout kolonu ve fore kazıklar, işveren ve uygulayıcının ortak
teminatıdır. Ancak standartlara uygun jet-grout ve fore kazık imalatı yapılmadığında çok büyük
problemler meydana gelmektedir. Üst yapı inşaatı sonrasında meydana gelen bu problemlerden birkaçı
olarak zeminde meydana gelen kaymalar, çökmeler ve depremlerle oluşan titreşimleri örnek olarak
verebiliriz. Çünkü üzerine gelen proje yükleri ve özellikle deprem anındaki ihtiyaç duyulan yüksek
dayanımlı halleri bu tip alt yapı imalatlarının kalitesi ile orantılıdır. Ancak, söz konusu jet-grout ve fore
kazık uygulamaları ise yeraltında imalatı sürdürülen, ama göz ile görülemeyen beton yapılardır. İmalatın
durumu gözle tespit edilemese bile Süreklilik Deneyi sayesinde bu imalatların kontrolünü yapmak
mümkün olmaktadır. Böylece kazı yapmadan yeraltındaki imalatın konumu ve problemleri tespit
edilebilmektedir. Süreklilik deneyi sonucuna göre arızalı kazıkta tamirat veya yenileme düşünülebilir.
Bu amaçla proje kapsamında İstanbul Merter’ de yapımı planlanan alışveriş merkezinin yer aldığı
zeminin inşaata elverişli olmaması nedeniyle jet-grout ve fore kazık uygulamaları yapılmasına karar
verilmiştir. Jet-grout ve fore kazık uygulamaları sonrasında kalite kontrolü ve kazıklarda imalat
sırasında meydana gelebilecek süreksizliklerin belirlenmesi amacıyla süreklilik testleri yapılmıştır.
Yapılan bu testler sonucunda arazide elde edilen kazık sinyal dataları P.E.T. (pile echo tester) ile analiz
edilmiş ve kazıktaki süreksizlikler belirlenmiştir.
Jet-grout ve fore kazık inşaatının standartlara uygunluğunun kontrolü amacıyla yapılan sismik süreklilik
deneyi (Pile Integrated Testing - PIT) öncesinde imalatı tamamlanan kazıkların deneye uygun hale
getirilmeleri gerekir. Bu amaçla sismik süreklilik deneyi öncesinde üzerinde analiz yapılacak kazıkların
üst kısımları temizlenmiş, el yordamı ile ulaşılabilir hale getirilmiş, sesten ve yapay titreşimlerden ile
hareketli sudan etkilenmeyecek uzaklıkta olacak biçimde hazırlanmıştır. malı) A, B, C ve D
bölgesindeki kazıklarda hasarsız kazık süreklilik testleri yapılmıştır. Bunun sonucunda arazide elde
edilen kazık sinyal dataları P.E.T. (pile echo tester) ile analiz edilmiş ve kazıktaki süreksizlikler
belirlenmiştir. Uygulamada kazıklara uygulanan süreklilik deneyleri ASTM D-5882 standardına uygun
olarak yapılmalıdır. Oluşturulan titreşimler ile üretilen sismik dalgalar kazığın başından başlayarak alta
doğru hareket eder ve daha sonra alttan yansıyarak tekrar kazık başlığına çıkar (Chow, Phoon ve Wong,
2003). Deformasyon ölçerlerle kazık içinde oluşan dalga gücü ölçümlerinin yapılması yazılım
alanındaki ilerlemeleri yakından takip etmektedir (Mohamad ve George, 1999).Kaydedilen bu sismik
sinyaller PET (Pile Echo Tester) programına aktarılır. Bu program sayesinde araziden alınan veriler
değerlendirilerek kazık uzunluğu, farklı akustik özellikleri olan malzemelerin kazığa karışması, eksene
dik çatlaklar, beton derzleri, kademeli betonlar, en kesitte değişme, zemin tabakalarındaki belirgin
değişimler gibi meydana gelebilecek kazık özellikleri tespit edilir.
Jet-Grout ve Fore Kazık Yöntemleri ile Zemin İyileştirme Çalışmaları
Mühendislik yapılarının üzerine inşa edildiği zeminlerin özelliklerinin belirlenmesi deprem hasarlarını
en aza indirmede oldukça önemlidir. Yeraltı yapılarının yapımında karşılaşılan zemin ile ilgili
problemler zemin iyileştirme çalışmalarını zorunlu olarak gündeme getirmiştir. Yeni bir yapının inşası
ve/veya mevcut bir yapının güçlendirilmesi için en önce yapının üstünde yer aldığı zeminin
kuvvetlendirilmesi ve ıslahını gerektirir.
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Şekil 1. Jet-Grout imalatı yapım aşamaları; a: Delgini yapılması b: Donatının yerleştirilmesi
c: Betonun dökülmesi d: Kaplama borusunun çıkarılması.
Proje öncesi yapılan zemin etütleri, yapının kendine ait ve diğer ekstra yüklerin taşınmasını mümkün
göstermiyorsa, yapının taşınması ya kazıklı temelle ya da taşıma gücü arttırılmış zeminle (bazı
durumlarda her ikisi ile) mümkündür (Şekil 1 ve 2). Teknoloji ilerledikçe yeni yöntemler kullanılmaya
başlanmıştır. Bunlardan en güncel olanı da jet-grout yöntemidir.

Şekil 2. Fore Kazık yöntemi ile zemin ıslahı.
Jet-grout yöntemi ilk olarak 70'li yılların başında Japonya'da denenmiş, başarılı olmuştur, yine 70'li
yılların sonunda İtalya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizdeki ilk
uygulaması 1986 yılında Haliç Kollektörleri Projesi kapsamında Ayvansaray tünel aynasının zemin
ıslahında yapılmıştır (Çınar ve Akkaya, 2000; 2009).
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Bu amaçla üretilen kazık sistemlerinin standartlara uygun olması oldukça önem arz etmektedir. Bu
kapsamda imal edilen kazıkların standartlara uygunluğu kazık bütünlük deneyi (Pile Integrated Testing
- PIT) ile kontrol edilebilmektedir. Bu deneysel çalışma ile yer altında inşaatı devam etmekte olan
yapıların sağlamlığı ve standartlara olan uygunluğu tahribatsız olarak kontrol edilebilmektedir. PIT
yönteminin kolay uygulanabilir ve ekonomik olması nedeniyle diğer yöntemlere göre önemli avantajlar
sunmaktadır. Çalışmalar kapsamında 289 adet jet-grout kolonu imal edilmiş ve bunların 38 tanesinde
kazık analizi yapılmıştır. Test edilen kazıklarda kazık kesitinde meydana gelen daralmalar ve
genişlemeler belirlenmiştir. Kazık kesitindeki genişleme kazık performansını olumsuz yönde
etkileyecek bir unsur değil, kazığın çevre sürtünmesi ile taşınan yükü arttıran bir unsurdur. Bu yüzden
kazık kesitindeki genişlemeler fazla dikkate alınmaz. Eğer kazık kesitinde daralma meydana gelirse
kazık performansı olumsuz yönde etkilenebilir. ASTM D5882.00 şartnamesi uyarınca Pulse Echo
Metodu ile Pile Integrity Testi (PIT) yapılmış ve 38 adet JG Kolonu için elde edilen hız-zaman
reflectogram grafiklerinin değerlendirilmesi sonucunda A298 ve B603 nolu JG Kolonunda kesit
daralması ve/veya süreksizlik tespit edilmiştir. A84 ve C530 nolu kazıklardan ise yeterli kalitede sinyal
alınamamıştır. Onun haricindeki diğer kazıklarda önemli bir problem oluşturabilecek bir anomaliye
rastlanmamıştır.
Sismik Süreklilik Testi Yöntemi ve Uygulaması
Süreklilik deneyi, kazık başında özel bir çekiçle oluşturulan darbenin yine kazık başına yerleştirilen bir
ivmeölçerle kaydedilmesi esasına dayanmaktadır. İvmeölçerle kaydedilen sinyal, belirli büyütme
değerleri (amplification factor) kullanılarak dijital hale çevrilir. Sahada pozitif bir bilgisayar vasıtası ile
alınan kayıtlar, bu iş için özel olarak geliştirilen yazılımlar kullanılarak analiz edilmekte ve sonuçlar
grafik olarak “hız-zaman” şeklinde deney süresince elde edilmektedir. Başlangıç dalgası, yansıma
dalgası ve sonraki yansımalar kazık uzunluğu boyunca birbiri üzerine tesir ederler. Bu işlemler tek
boyutlu dalga teorisine göre sayısal olarak değerlendirilir (TNO Building and Construction, 1997).

Şekil 3. Arazide süreklilik deneyi ekipmanı ve uygulanışı.
Süreklilik deneyinde her kazık için üç ayrı kayıt alınarak, deney süresince ortamdaki çevresel
değişikliklerin etkisi en aza indirilmektedir (Şekil 3). Ayrıca ölçüm yapılan tüm kazıkların ortalama
sinyali de elde edilebilmektedir. Bu işlem tüm saha için geçerli olabileceği gibi, belirli bir bölgede yer
alan kazıkların ortalaması da olabilir. Süreklilik deneyinden elde edilen sonuçların yorumundan; zemin
yapısı, kazık tasarım özellikleri, kazık imalat yöntemi ve bu imalat yönteminin kazık formuna olası
etkileri göz önüne alınmalıdır. Sahadan alınan kazık sinyal dataları grafik olarak değerlendirilerek, kazık
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da kusur olan noktalar ve bunların hangi derinlikte olduğu belirlenebilir (Şekil 4). Örnek olarak
kazıkların üstteki ilk 1–2 m’ sinde kazık betonunun düşük mukavemet göstermesi veya kesitte daralma
şeklinde bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu örnek, özellikle delme kazık (fore kazık) yöntemi ile yapılan
imalatlarda sıkça rastlanan bir durumdur. Bu veriler yardımı ile süreklilik deneyinden, kazık kesiti
boyunca meydana gelebilen daralma, genişleme, çatlaklar ve kazık boyu yaklaşık olarak belirlenebilir.

Şekil 4. Sismik Süreklilik Deneyi akış diyagramı (Düzceer, 2002).
Süreklilik deneylerinin avantajları ve dezavantajları: Kazık imalat kalitesinin belirlenebilmesi için
uygulanan kazık süreklilik deneylerinin birçok avantajı vardır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır.
 Basit, Ucuz, Hızlı,
 Kazık başlığında ufak bir hazırlık gerektirir,
 İnşaat öncesi kazık seçimi gerektirmez,
 Kazıktaki büyük kusurları saptamada çok etkilidir,
 Bir gün içinde yüzlerce kazıkta deney yapılabilir,
 Ekipmanı mobildir ve uygulaması kolaydır,
 Çok fazla iş gücü gerektirmez.

Süreklilik deneylerinin avantajları olduğu kadar çeşitli kısıtlamaları da vardır. Bunlar aşağıda madde
madde belirtilmektedir.








Beton kalitesi hakkında sınırlı bilgi verir,
Kazık taşıma gücü kapasitesi hakkında bilgi vermez,
Doğru data elde etmek için kazık yüzeyi çok temiz olmalıdır,
Kazıktaki ufak kusurlar kolaylıkla görülemez,
Büyük çevre sürtünmesine maruz çok uzun kazıklarda, kazık boyu belirlenmesi zordur,
Dalga hızı belirlemesinde yapılacak ufak bir hata, kazık boyu bulunmasında yanlış sonuçlar
verebilir,
Kazık ucundan yansıyan dalgalar kesit değişiminden, sürtünmeden ve adhezyondan (farklı
malzemeler arasındaki çekim kuvveti) etkilenebilir,
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Bu metot büyük bir boşluk ile bir kılcal çatlak arasındaki farkı ayıramayabilir çünkü ikisi de
dalgayı tamamen yansıtır.
SONUÇ ve ÖNERİLER

Proje kapsamında 38 jet-grout ve 6 fore kazık olmak üzere toplam 44 kazıkta analiz yapılmıştır. Jetgroutlar 70 cm çapında olmak üzere A Bölgesinde L=13.00 m, B Bölgesinde L=11.00 m C Bölgesinde
L=7.00 m ve D Bölgesinde L=13.00 m boylarında, fore kazıklar ise 70 cm çapında ve L= 8.00 –10.00
– 12.00 m boyunda imal edilmiştir. Proje kapsamında kazıklarda yapılan sismik süreklilik testlerine ait
bazı örnekler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Örnek bir veri-işlem çıktısı Şekil-5’ de verilmiştir.

Şekil 5. Hız ve zamana bağlı sinyal grafiği (Piletest).
A298 ve B603 nolu JG Kolonlarında sırayla yaklaşık 4.5m ve 2.5m derinlikte kesit daralması veya
yapısal bir süreksizlik 4.5m/9.0m/13.5m ve 2.5m/5.0m/7.5m tekrar sinyallerinden görülmektedir (Şekil
6). Ayrıca A84 ve C530 kazıklarından da kazığın istenilen standartlarda olmaması nedeniyle yeterli
kalitede sinyal alınamamıştır.
ASTM D5882.00 şartnamesi uyarınca Pulse Echo Metodu ile Pile Integrity Testi (PIT) yapılmış ve 38
adet JG Kolonu için elde edilen hız-zaman reflectogram grafiklerinin değerlendirilmesi sonucunda
A298 ve B603 nolu JG Kolonunda kesit daralması ve/veya süreksizlik tespit edilmiş, A84 ve C530 nolu
kazıklarda da yeterli sinyal alınamamıştır. Onun haricindeki diğer kazıklarda önemli bir problem
oluşturabilecek bir anomaliye rastlanmamıştır.
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Tablo-1. P.E.T. deney listesi

Uzunluk (m)

Detay

Kazık

13.5m

12.01.2008
Amp:230

A42

12.01.2008
Amp:60

A71

06.02.2008
Amp:7

A84

13.1m
8.3m

13.5m
13.2m
13.9m

13.5m
11.5m
11.1m
10.0m
13.9m
9.7m

26.01.2008
Amp:330

A258

14.01.2008
Amp:200

A272

14.01.2008
Amp:280

A298

26.01.2008
Amp:360

A330

12.01.2008
Amp:25

B238

15.02.2008
Amp:210

B314

14.01.2008
Amp:1.1

B329

15.02.2008
Amp:180

B372

14.01.2008
Amp:330

B603

Yansıma

0m

5

10

15

0m

5

10

15

Yeterli Kalitede sinyal
alınamamıştır
0m

5

10

15

0m

5

10

15

0m

5

10

15

4.5-5.0m derinlikte kesit
daralması veya
süreksizlik
0m

5

10

15

0m

5

10

15

0m

0m

5

5

0m

0m

9.0m

14.01.2008
Amp:21

C490

15.02.2008
Amp:200

C530

10

10

5

5

15

15

10

10

15

15

2.5m derinlikte kesit
daralması veya
süreksizlik
0m

7.1m

Açıklama

5

10

15

0m1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yeterli Kalitede sinyal
alınamamıştır
0m

14

5

10

15

Uzunluk (m)

Detay

Kazık

7.2m

14.01.2008
Amp:200

C581

12.01.2008
Amp:160

C628

04.02.2008
Amp:280

D82

06.02.2008
Amp:200

D107

25.01.2008
Amp:250

D143

06.02.2008
Amp:160

D174

25.01.2008
Amp:250.2

D195

06.02.2008
Amp:200

D397

06.02.2008
Amp:38

D405

8.0m
13.0m
11.1m
13.1m
13.4m
13.8m
13.9m
11.9m

Yansıma

Açıklama

0m1 2 3 4 5 6 7 8 9

0m

0m

5

5

10

10

15

0m

5

0m

5

10

15

0m

5

10

15

0m

5

10

15

0m

5

10

15

0m

5

10

15

10

15

Şekil 6. Kesit Daralması/Süreksizlik tespit edilen Reflectogram grafikleri.
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Local People's Views On The Use Of Cultural Heritage For Tourism
Purposes: Taraklı Case
Serir UZUN
Asst. Prof. Düzce University,
Düzce
seriruzun@duzce.edu.tr

Abstract
In their cultural heritage, local people can be deliberately avoided and play a primary role in transferring
these areas to subsequent generations. Here in the district of Taraklı Sakarya province has the
characteristics of the historical heritage of the local people, cultural heritage, and aimed at the use of
tourism purposes. In the scope of the study, a questionnaire was applied to 365 people by using face-toface interview technique in order to get the opinions of local people living in Taraklı. The data were
analyzed and evaluated in SPSS package program. As a result, it was determined that the local people
were positive for the preservation of the cultural heritage hosted by Taraklı and the development of
tourism in the districts. In addition, it has been determined that the local people are very willing to
participate in tourism related activities, and thanks to good publicity, planning and management, tourism
activities can be achieved in their districts.
Keywords: Cultural heritage, tourism, local people, tourism local, Taraklı

Yerel Halkın Kültürel Mirasın Turizm Amaçlı Kullanılmasındaki Görüşleri:
Taraklı Örneği
Özet
Kültürel miras alanlarında yaşayan yerel halk bu alanların bilinçli bir şekilde korunmasında ve sonraki
kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol almaktadır. Bu çalışmada Sakarya İli Taraklı ilçesindeki yerel
halkın kültürel miras kavramı hakkındaki bilgileri, kültürel mirasın korunması ve turizm amaçlı
kullanılmasındaki görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında Taraklı’da yaşayan
yerel halkın konu ile ilgili görüşlerini almak için 365 kişiye yüz yüze görüşme tekniği ile anket
uygulanmıştır. Veriler SPSS paket programında analiz edilerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak yerel
halkın Taraklı’nın ev sahipliği yaptığı kültürel mirasın korunması ve ilçelerinde turizmin gelişmesine
olumlu baktıkları belirlenmiştir. Ayrıca yerel halkın turizmle ilgili çalışmalara katılma konusunda da
oldukça istekli oldukları, iyi bir tanıtım, planlama ve yönetim sayesinde de ilçelerinde turizm
faaliyetlerinde başarılı olunabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, turizm, yerel halk, turizmin etkileri, Taraklı
GİRİŞ
Kültürel miras, tarih boyunca var olmuş medeniyetlerin, zamanın olanca yıpratıcılığı ve tahrip
ediciliğine rağmen günümüze kadar gelmiş nadide kültür varlıkları olarak tanımlanmaktadır. Bu
miraslar, geçmişteki uygarlıkların yaşamları, dini inanışları, örf ve adetleri vb. konular hakkında bilgi
edinmemize yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra mimari ve estetik özellikleriyle de günümüzde
insanlar için merak uyandırmakta ve tarihe, kültüre ilgi duyan insanlar için cezbedici olmaktadır.
İnsanların bu tür değerli kültür varlıklarına karşı duydukları merak ve ilgi, onların bu alanlara seyahat
etmelerine neden olmuş, bunun sonucunda da kültür turizmi ortaya çıkmıştır (Sezer, 2017: 176).
Kültürel miras turizmi; herhangi bir doğal, kültürel, sanatsal ya da mimari öğenin ortaya çıkışı,
milli ve milletlerarası değerler açıdan önemi, tarihsel süreç içerisindeki gelişimi, kullanım ya da tüketim
biçiminin görülmesi, öğrenilmesi ve tecrübe edilmesi amacıyla gerçekleştirilen geçici seyahatler olarak
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tanımlanmaktadır (Diker, 2016: 368). Kültürel miras turizmi, turizmin en hızlı gelişen sektörlerinin
başında gelmektedir (Poria vd., 2003). Miras turizminin gelişmesinin ana amacı ise yerel ekonomileri
ve yerel halkın yaşam standartlarını arttırmak, bu alanlara turistleri çekebilmek, kültürel miras hakkında
bilgileri yaymak ve bunların tahribatlara karşı korunmasını sağlamaktır (Binoy, 2011).
Turizmin etkisi; ekonomik etki (vergi gelirleri, iş imkânları, ek gelir, vergi yükü, enflasyon),
sosyokültürel etki (geleneksel el sanatları ve törenler, kültürlerarası iletişim ve hoşgörünün artması, suç
oranının artması ve kültürel geleneklerin değişmesi), çevresel etki (doğal kaynakların korunması,
kalabalık, hava, su, gürültü, toprak kirliliği, vandalizm ve çöp sorunu) olmak üzere üç kategoriye
ayrılmaktadır (Andereck vd., 2005).
Genellikle doğal ve kültürel kaynaklar açısından hassas olan alanlarda gelişen turizm, yerel
halkın ekonomilerini artırmada başlıca endüstri olarak kabul görmektedir (Byrd vd., 2009). Turizmin
gelişmeye başladığı ilk zamanlarda yerel halk ekonomik faydaları ön planda tutarken; turizm
faaliyetlerinin iyi planlanmadığı ve yönetilmediği alanlarda, faaliyetlerin artmasıyla sosyo-kültürel ve
çevresel anlamda yaşanan bozulmalar, yerel halkın turizm için olumsuz düşünmesine yol açmaktadır
(Okuyucu ve Somuncu, 2012: 38). Bunda kültürel miras varlıklarının yerel halka atalarından kalması,
varlıklarını bu unsurlara borçlu olmaları ve onlarla iç içe yaşamlarından dolayı yerel halk için son derece
önemli olmalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden kültürel miras turizminin
gerçekleştirileceği alanlarda yerel halk en önemli paydaşlardan birisi olarak görülmektedir (Genç ve
Şengül, 2015: 219).
Miras turizmi koruma amaçlarını çeşitli çıkarlar için riske attığından, miras ve turizm arasındaki
ilişki genellikle çelişkilidir. Bu çelişkileri azaltmak için kültür ve miras turizminin gelişmesinde tüm
paydaşların buna dahil edilmesi ve paydaşlar arasında iletişim, iş birliği ve uyumun sağlanması
gerekmektedir (Aas vd., 2005: 31; Okuyucu ve Somuncu, 2012: 38). Turizmde turistler, yerel halk,
girişimciler ve yerel hükümet yetkilileri olmak üzere dört paydaş yer almaktadır (Byrd vd., 2009: 798).
Yerel halk turizmin geliştiği alanlardaki en önemli paydaş konumunda olup, turizm gelişim sürecine
dâhil edilmeleri, bu konudaki görüş ve önerilerini alarak fikir alışverişinde bulunulmaları, kendilerini
turizmin bir parçası olarak hissetmeleri açısından oldukça önemlidir (Varnacı Uzun ve Somuncu, 2011:
22). Ayrıca yerel halkın turizm konusundaki olumlu ve olumsuz tepkilerinin önceden bilinmesi turizm
plancılarına yol gösterici olabilir (Williams ve Lawson, 2001: 284).
Çalışma kültürel miras turizmi faaliyetlerinin henüz çok fazla aktif olmadığı ancak; ev sahipliği
yaptığı kültürel miras zenginlikleri açısından, yerel yönetimlerin turizmi geliştirmeyi arzu ettikleri bir
alan olan Taraklı İlçesin’de yürütülmüştür. Kültürel mirasın korunması ve turizm amaçlı kullanılması
hususunda yerel halkın görüşlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı çalışmada Taraklı’nın turizmle
yeni yeni tanışan bir destinasyon olması oldukça önemlidir.
MATERYAL ve METOT
Marmara Bölgesinde Sakarya İli’ne bağlı bir ilçe olan Taraklı, Ankara (270 km) ve İstanbul
(200km) şehirleri arasında bulunmaktadır. Adapazarı’na 65 km mesafede olan Taraklı, Göynük ve
Geyve ilçeleri arasında konumlanmıştır (Şekil 1 a,b) (Demir 1988: 42).

Şekil 1a: Çalışma alanının konumu (Anonim, 2019a).
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Şekil 1b: Çalışma alanının genel görünümü.

Tarih boyunca Hitit, Frikya, Pers, Bitinya, Roma, Anadolu Selçukluları, Bizans ve Osmanlı gibi
birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Taraklı'nın adı "Tarakcı", "Taraklı", "Yenice" olarak
geçmektedir (Turgay ve Buyruk, 2018:2). Osmanlı’nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve tarihi evleri,
çarşısı, çeşmesi ve hamamıyla Osmanlı mimarisini günümüze taşıyan Taraklı ilçesinin sahip olduğu
doğal güzellikleri de insanların turizm amaçlı ilgisini çekmektedir (Çetin, 2013:288).
Osmanlı döneminde orta kol yol güzergâhı üzerindeki konumu nedeniyle önemli bir ticaret
merkezi olan Taraklı 1965 yılından sonra İstanbul-Ankara yolunun Bolu Dağı güzergâhına taşınmasıyla
ilçe ekonomisinde oldukça büyük bir gerileme olmuştur (Çetin, 2013:288). Geçmişte bölge
ekonomisinde önemli yer tutan ipek böcekçiliği günümüzde tamamen yapılmamaktadır. Taraklı’da
ekonomi temelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır (Turgay ve Buyruk, 2018:3).
I. derece sit alanı olan Taraklı’da tarihi dokuda yapılan envanter çalışmalarıyla 97 konut, 5 camii,
bir kültür evi, bir hamam, 2 çeşme ve 2 çınar olmak üzere 108 anıtsal değerli eser tespit edilmiştir (Kan,
2009:69). Yörede bulunan tarihi çınar ağcı yaklaşık beş asırlık olup Kültür Bakanlığ’ınca “doğal anıt”
olarak tescillenmiştir. İlçedeki önemli kültürel mirasların başında gelen Yunus Paşa Camii, Sakarya
İli’ndeki en eski tarihi eser olup Yavuz Sultan Selim’in Veziri Yunus Paşa tarafından Mısır seferine
giderken yaptırılmıştır. Ayrıca ilçe merkezinde yer alan Yunus Paşa Hamamı ise Osmanlı hamam
mimarisinin erken örneklerinin başında gelmektedir (Şekil 2 a,b,c). İlçede Osmanlı dönemine ait “Hacı
Hatun Hanı”, bir ilkokul ve bir Rüştiye bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Taraklı’da termal turizm,
yayla turizmi, mağara turizmi, yamaç paraşütü olanakları da mevcuttur (Cittaslow Türkiye, 2019).
Yöresel yemekleri arasında keşkek, nohutlu et, uhut tatlısı, köpük helvası gösterilebilir. İlçede el
sanatları olarak bez dokuma, ahşap tarakçılık ve ahşap kaşıkçılık ön plana çıkmaktadır.

Şekil 2: a)Taraklı Yunus Paşa Hamamı

b)Yunus Paşa Cami

c) Sivil Mimari Örneği

Çalışmanın diğer bir materyalini ise Taraklı İlçesi’nde yerel halka uygulanmış olan anket verileri
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra çalışma kapsamında alana ait veriler (fotoğraf, proje, vb.) ve çalışma
konusu ile ilgili literatürler de materyal olarak kullanılmıştır. Türkiye istatistik kurumunun verilerine
göre 2018 yılı Taraklı İlçesi’nin toplam nüfusu 6.895 olarak alınmış olup (Anonim, 2019b) bu rakam
çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Evreni temsil edecek örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde % 95
güven düzeyi ve % 5 hata payı (Yamane, 2001) dikkate alınarak, 365 kişiye ulaşılması gerektiği
hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında uygulanmış olan anket formunun oluşturulmasında Okuyucu ve
Somuncu (2012), Genç ve Şengül (2015), Uslu ve Kiper (2006)’in çalışmalarından yararlanılmıştır.
Kullanılan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların bazı
demografik özellikleri; ikinci bölümünde ilçedeki kültürel mirasın korunması hakkındaki düşünceleri
üçüncü bölümde ise kültürel mirasın turizm amaçlı kullanılması hakkındaki düşünceleri ölçülmeye
çalışılmıştır. Hazırlanan anketler Mayıs-Ağustos 2018 döneminde rastgele olarak 375 kişiye yüz yüze
görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Eksik doldurma nedeniyle bazı anketler elenmiş ve 365 anket
değerlendirilmeye uygun bulunarak araştırmaya dâhil edilmiştir.
Anket verilerini değerlendirmek için SPSS 22.0 programında veri tabanı oluşturulmuş ve veri
girişi yapılmıştır. Veri giriş işlemi bittikten sonra veriler kontrol edilmiş ve eksik ve/veya hatalı girişler
düzeltilmiştir. Oluşturulan veri seti yardımıyla çalışma amaçlarına uygun istatiksel teknikler
kullanılmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1. Katılımcıların Genel Özellikleri
Katılımcıların genel özellikleri

Cinsiyet

Yaş

Öğrenim durumu

Geçim Kaynağı

Aylık gelirli

İkametgah Süresi

Frekans

Yüzde (%)

Kadın

168

46

Erkek

197

54

Toplam

365

100

18-25

30

8

26-35

56

15

36-45

94

26

46-55

101

28

56-65

61

17

66 yaş ve üzeri

23

6

Toplam

365

100

İlkokul

102

28

Ortaokul

69

19

Lise

109

30

Üniversite

73

20

Lisansüstü

12

3

Toplam

365

100

Memur

59

16

İşçi

61

17

Çiftçilik

71

20

Esnaf

67

18

Emekli

45

12

Hayvancılık

48

13

Diğer

14

4

Toplam

365

100

0-2020 TL

126

35

2021-3000 TL

138

38

3001-4000 TL

48

13

4001-5001TL

31

8

5001 TL'den fazla

22

6

Toplam

365

100

1 yıldan az

12

3

1-5 yıl

34

9

6-10 yıl

26

7

11-15 yıl

20

6

16-20 yıl

72

20

20 yıldan fazla

201

55

Toplam

365

100

20

Araştırmaya katılan yerel halkın % 46’sı kadın, % 54’ü erkektir. Katılımcıların yaş dağılımı
incelendiğinde ilk sırada % 28 ile 46-55 yar arasındaki bireyler yer almaktadır Ankete katılan bireyler
arasında % 30 ile lise mezunları birinci sıradadır. Yapılan anket çalışmasında, soruları yanıtlayan
kişilerin geçim kaynaklarına göre yapılan dağılımda % 20 oranla çiftçi, % 18 oranla esnaf çoğunluktadır.
Katılımcıların aylık gelir durumlarına bakıldığında, % 38’inin 2021-3000 TL arası bir gelire sahip
olduğu belirlenmiştir. Ankete katılan bireylerin % 55’inin 20 yıldan fazla süredir Taraklı’da ikamet
ettikleri tespit edilmiştir (Tablo 1).
Araştırmaya katılan yerel halkın kültürel miras algıları Tablo 2’de verilmiştir. Katılımcıların
kültürel miras olarak gördükleri unsurların başında sırasıyla geleneksel evler (4,53±0,787), anıtsal
yapılar (4,48±00,783) ve el sanatları (4,450±0,792) gelmektedir. Genç ve Şengül (2015:229)
Mudurnu’da; Okuyucu ve Somuncu (2012:44) Osmaneli’nde kültürel miras turizmine yönelik yerel
halkın görüşlerini belirlemeye çalıştıkları çalışmada, yerel halkın geleneksel evleri kültürel miras olarak
ilk sırada gördüklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan katılımcılara göre kültürel mirasların korunma
nedenlerinin başında sırasıyla; tarihi açıdan önemli oldukları (4,41±0761), gelecek nesillerin de kültürel
miraslarını görmeye hakkı olduğu (4,35±0,787) ve milli değere sahip oldukları için (4,29±0,831)
gelmektedir. Ayrıca katılımcılara göre kültürel mirasları koruması gereken kurumların başında Kültür
ve Turizm Bakanlığı (4,47±0,751), belediyeler (4,45±0,742) ve yerel halk (4,33±0,787) gelmektedir.
Kaya (2017:75) Yalvaç Hisardı köyündeki kültürel miraslarla ilgili yaptığı çalışmada yerel halka göre
kültürel mirasların korunmasında en etkili faktörün bakanlıklar daha sonrada belediyelerin olduğunu
belirlemişlerdir.
Tablo 2: Yerel Halkın Kültürel Miras Algısı
Seçenekler

Art.
Ort*.

St. Sapma

Kültürel miras
kavramı

Geleneksel evler

4,53

0,787

Anıtsal yapılar

4,48

0,783

neleri kapsar?

El sanatları

4,45

0,792

Dini yapılar

4,39

0,799

Arkeolojik alanlar

4,34

0,892

Gelenek ve görenekler (törenler, festivaller, kıyafet
vb.)

4,29

0,934

Yöresel yemekler

4,21

0,913

Halk oyunları

3,37

0,956

Halk edebiyatı

3,30

1,117

Tarihi açıdan önemli oldukları için

4,41

0,761

Gelecek nesillerin de kültürel miraslarını görmeye
hakkı olduğu için

4,35

0,787

Milli değere sahip oldukları için

4,29

0,831

Ekonomik kazanç sağladıkları için

3,15

1,195

Turistler ziyaret ettiği için

3.09

1,219

Estetik değere sahip oldukları için

3,05

1,221

Kültür ve Turizm Bakanlığı

4,47

0,751

Belediyeler

4,45

0,742

Yerel halk

4,33

0,787

Kaymakamlık

4,27

0,774

Mal sahipleri

4,10

0,791

Sivil toplum kuruluşları

3.78

1,011

Kültürel miras
niçin korunmalıdır?

Kültürel mirası
koruması gereken
kimlerdir?

1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum
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Katılımcılara göre Taraklı’da korunması gereken kültürel mirasların neler olduğuna ilişkin
yapılan analizde 8 yargılı bir değerlendirme ölçeğinden yararlanılmıştır. Taraklı’da korunması gereken
kültürel miraslara ait bulgular 3 önem düzeyine göre Tablo 3’de verilmiştir. Buna göre geleneksel evler
seçeneği ilk sırda gelmektedir. Bunu sırasıyla anıtsal yapılar, geleneksel el sanatları ve dini yapılar
seçenekleri takip etmektedir.
Tablo 3: Taraklı’da korunması gereken kültürel miraslar
En Çok
Geleneksel evler

+

Anıtsal yapılar

+

Geleneksel el sanatları

+

Dini yapılar

+

Çok

Gelenek ve görenekler (törenler, festivaller, kıyafet vb.)

+

Yöresel yemekler

+

En az

Halk oyunları

+

Halk edebiyatı

+

Ankete katılan yerel halka Taraklı’da somut kültürel mirasın yeterince korunup korunmadığı
sorulduğunda % 58’i (211) korunduğunu, % 42’si (154) korunmadığını belirtmişlerdir.
Somut olan kültürel mirasın en iyi şekilde nasıl korunacağına ilişkin yerel halka yöneltilen soruda
en fazla % 54 (198) oranında bakım, onarım ve restorasyon yapılıp, turistik kullanıma açılarak seçeneği
tercih edilmiştir (Tablo 4). Bu seçeneğin seçilmesinde en etkili rolün alanların turistik kullanıma
açılması sonucu elde edilen kazanç ile yeniden alanların bakımı için olanak sağlanması olduğu
düşünülmektedir.
Tablo 4: Somut olmayan kültürel mirasın korunma şekli
Seçenekler

Frekans

Yüzde (%)

Bakım, onarım ve restorasyon yapılıp, turistik kullanıma açılarak

198

54

Bakım, onarım ve restorasyon yapılıp, turistik kullanıma açılmayarak

142

39

Müdahale edilmeden bırakılarak

20

6

Diğer

5

1

Tablo 5 incelendiğinde ankete katılan yerel halka göre Taraklı’da turizmin kültürel mirasın
korunması üzerine olan olumlu etkileri sırasıyla; geleneksel konutların görünümünün yenilenmesi
(%62), yerel halkın koruma bilincinin artması (%51) ve ciddi koruma önlemlerinin alınması (%47)
olarak belirlenmiştir. Okuyucu ve Somuncu (2012:46) Osmaneli İlçesi’nde kültürel mirasın turizm
amaçlı kullanılmasında yerel halkın görüşlerini araştırdığı çalışmada, turizmin kültürel miras üzerinde
yaratacağı pozitif etkileri; geleneksel evleri bakımlı ve modern bir görünüme kavuşturacağı, koruma
bilincinin artacağı ve el sanatlarının tekrardan önem kazanacağı olarak sıralamıştır. Olumsuz etkiler ise
sırasıyla kültürel miras ticari mal olarak görülmesi (%63), kültürel miras aşırı kullanım sonucu zarar
görmesi (%56) ve gelenek ve göreneklerin yozlaşması (%46) şeklindedir.
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Tablo 5: Taraklı’da turizmin kültürel mirasın korunması üzerine olan etkileri (birden fazla seçenek)
Seçenekler
Olumlu etkiler

Olumsuz etkiler

Frekans

Yüzde (%)

Geleneksel konutların görünümünün yenilenmesi

225

62

Yerel halkın koruma bilincinin artması

186

51

Ciddi koruma önlemlerinin alınması

173

47

El sanatları yeniden canlanması

152

42

Yöresel yemeklerin yeniden hatırlanması

87

24

Kültürel miras ticari mal olarak görülmesi

231

63

Kültürel miras aşırı kullanım sonucu zarar görmesi

203

56

Gelenek ve göreneklerin yozlaşması

167

46

Yöresel yemeklerin özgünlüğünün kaybolması

142

39

Geleneksel kıyafetlerin kaybolması.

69
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Ankete katılan yerel halkın % 90’ı Taraklı’da turizmin gelişmesini olumlu karşılayacağını, %
10’u olumsuz karşılayacağını belirtmiştir (Tablo 6). Okuyucu ve Somuncu (2012:45) Osmaneli
İlçesi’nde kültürel mirasın turizm amaçlı kullanılmasında yerel halkın görüşlerini araştırdığı benzer
çalışmada; katılımcıların %99 oranla ilçede turizmin gelişmesine olumlu baktıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 6: Taraklıda turizmin gelişmesi konusuna bakış açısı
Yerel halkın turizme bakış açısı

Frekans

Yüzde (%)

Olumlu

328

90

Olumsuz

37

10

Yerel halkın turizm gelişmesini olumlu karşılama nedenlerine ilişkin yapılan analizde 12 yargılı
bir değerlendirme kullanılmıştır. Turizm gelişmesini olumlu karşılamalarına ait bulgular 3 önem
düzeyine göre Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre turizm gelişmesini olumlu karşılama nedenlerinin
başında en çok yerel halkın ekonomik gelirlerinin artması, kültürel mirasın öneminin anlaşılması ve
yerel kültürün canlanması gelmektedir. Genç ve Şengül (2015: 232) Mudurnu İlçesi’nde yaptıkları
benzer çalışmada, yerel halkın en çok ekonomik gelirlerinin artması için turizme olumlu baktıklarını
belirlemişlerdir.
Tablo 7: Yerel halkın turizm gelişmesini olumlu karşılama nedenleri
Nedenler

En çok

Yerel halkın ekonomik gelirinin artması

+

Kültürel mirasın öneminin anlaşılması ve korunması

+

Yerel kültürün canlanması

+

Çok

Yerel halkın yaşam seviyesinin yükselmesi

+

Geleneksel konutların görünümünün yenilenmesi

+

Kadınlara yeni iş alanı yaratılması

+

Ekonomik gelişmeye bağlı kültürel mirasın korunması
için gerekli maddi destek sağlaması

+

En az

Ulusal ve uluslararası platformda yörenin tanınması

+

Sosyal ilişkiler kurma

+

Altyapının iyileşmesi

+

Kültür alışverişinde bulunulması

+

Toplum bilincinin oluşması

+
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Yerel halkın turizm gelişmesini olumsuz karşılama nedenlerine ilişkin yapılan analizde 12 yargılı
bir değerlendirme kullanılmıştır. Turizm gelişmesini olumsuz karşılamalarına ait bulgular 3 önem
düzeyine göre Tablo 8’de verilmiştir. Buna göre turizm gelişmesini olumsuz karşılama nedenlerinin
başında en çok tarihi çevreye uygun olmayan tesislerin inşa edilmesi, yerel kültürün bozulması,
kalabalık ve gürültünün artması, doğal ve kültürel kaynakların aşırı kullanılması gelmektedir. Genç ve
Şengül (2015: 232) Mudurnu İlçesi’nde yaptıkları benzer çalışmada, yerel halkın en çok tarihi çevreye
uygun olmayan tesislerin inşa edilmesinden, trafik ve buna bağlı hava kirliliğinin artmasından dolayı
turizme olumsuz baktıklarını belirlemişlerdir.
Tablo 8:Yerel halkın turizmin gelişmesini olumsuz karşılama nedenleri
Nedenler

En çok

Tarihi çevreye uygun olmayan tesisler inşa edilmesi

+

Yerel kültürün bozulması

+

Kalabalık ve gürültünün artması

+

Doğal ve kültürel kaynakların aşırı kullanılması

+

Çok

Trafiğin artması

+

Hava ve su kirliliğinin artması

+

Çevrede çöp ve atıkların artması

+

En az

Ekonomik anlamda turizme bağlılığın artması

+

Turistlerin geleneksel yapılara verebileceği zararlar

+

Hayat pahalılığına neden olması

+

Emlak fiyatlarının artmasına neden olması

+

Suç oranının artmasın neden olması

+

Ankete katılan yerel halkın % 64’ü (233) yöredeki kültürel unsurların turizm açısından yeterince
değerlendirilmediğini düşünürken, % 36’sı (132) değerlendirildiğini düşünmemektedir.
Tablo 9 incelendiğinde katılımcılar sırasıyla geleneksel konutların (4,56±0,774), anıtsal
yapıların (4,48±0,771) ve geleneksel el sanatlarının (4,31±0,836) Taraklı’da turizm amaçlı
kullanıldığını belirtmişlerdir.
Tablo 9. Taraklı’da turizm amaçlı kullanılan kaynaklar
Seçenekler

Arit. Ort*.

St. Sapma

Geleneksel konutlar

4,56

0,774

Anıtsal yapılar

4,48

0,771

Geleneksel el sanatları

4,31

0,836

Yöresel yemekler

4,24

0,864

Geleneksel giyim kuşam

4,15

0,911

Gelenek, görenek ve adetler

4,11

0,831

Dini yapılar

4,07

1,162

1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum

İlçede gerçekleştirilecek turizm çalışmasının başarı koşulları ise Tablo 10’da verilmiştir. Buna
göre en etkili başarı faktörü çok iyi bir tanıtımın yapılmasının (4,67±0,779) gerektiği ortaya çıkmıştır.
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Bunu sırasıyla iyi bir planlama ve organizasyonun yapılması (4,63±0,782) ve yerel halkın turizm
hizmeti içerisinde aktif bir şekilde yer alması (4,52±0,0775) takip etmektedir. Uslu ve Kiper (2006:
312) Beypazarı’nda turizmin kültürel miras üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada, turizmde başarı
koşullarının ilk sırasında çok iyi bir tanıtımın yapılmasının ve yerel halkın turizm hizmeti içerisinde
aktif bir şekilde yer almasının geldiğini belirtmişlerdir.
Tablo 10: Taraklı’da gerçekleştirilecek turizm çalışmalarının başarılı olmasında etkili faktörler
Seçenekler

Arit. Ort*.

St. Sapma

Çok iyi bir tanıtımı yapılması

4,67

0,779

İyi bir planlama ve organizasyon yapılması

4,63

0,782

Yerel halkın turizm hizmeti içerisinde aktif bir şekilde yer alması

4,52

0,775

Sürdürebilirliğin sağlanması

4,50

0,771

Yerel halka kültürel mirasın öneminin aşılanması

4,49

0,783

Kültürel mirasın korunmasında ekonomik kazanç fikri, tarihi ve kültürel
değerlerin önüne geçmemesi

4,45

0,802

Yerel halkta turizm bilincinin oluşturulması

4,39

0,789

Alt ve üst yapı geliştirilmesi

4,37

0,892

Tarihi yapıların envanteri ve iyileştirilmesi

4,22

0,889

Kültürel miraslara zarar verebilecek unsurlar belirlenerek önlemler alınması

4,13

0,886

Farklı turizm türlerinin bir arada yer alması

3,09

1,134

Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi

3,05

1,263

1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum

“Turizm gelişmesi durumunda, turizm faaliyetlerine destek verir misiniz?” sorusuna ankete
katılan yerel halkın % 74’ü (271) turizme destek verebilecekleri, % 26’sı (94) ise destek
veremeyecekleri şeklinde cevaplamıştır.
Tablo 11: Yerel halkın turizm konusundaki çalışmalara destek verme türleri hakkındaki görüşleri
Seçenekler

Frekans

Yüzde (%)

Ev pansiyonculuğu yaparım

108

30

Turizm tesislerinde çalışırım

89

24

El işi ürünler üretip turizmde pazarlarım

85

23

Tarımsal ürünlerimi pazarlarım

43

12

Yöresel yemeklerimi pazarlarım

40

11

Yerel halkın turizm konusundaki çalışmalara yönelik olarak verebilecekleri destek türlerine
ilişkin görüşleri ise Tablo 11’de verilmiştir. Buna göre % 30’u ev pansiyonculuğu yaparım ile ilk sırayı
alırken, % 24’ü turizm tesislerinde çalışırım cevabı ile ikinci sırayı almıştır. Uslu ve Kiper (2006: 312)
Beypazarı’nda turizmin kültürel miras üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada, turizme destek vermek
isteyen yerel halkın en çok pansiyonculuk yapabileceklerini belirtmişlerdir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Taraklı gerek köklü geçmişi gerekse bunların mirası olarak sahip olduğu tarihi ve kültürel
çekicilikleriyle, kültür turizmi açısından oldukça yüksek bir potansiyeli bulunan bir ilçedir. Ancak
Taraklı’da henüz turizm talep yoğunluğu fazla yaşanmamaktadır. Yapılan araştırma bulgularına göre
yerel halk Taraklı’da kültürel miras kapsamında büyük oranda geleneksel evleri görmekte olup bu
varlıkların yeterince korunduğu görüşündedir. Yerel halkın büyük bir çoğunluğu Taraklı’da turizmin
gelişmesine olumlu bakmakta, bu sayede ekonomik gelirlerinin artacağını düşünmektedir. Turizmin
gelişmesini olumsuz karşılayanlar ise geleneksel mimarilerine uymayacak yapıların inşa edilmesinden
rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Ancak; ilçenin kültürel turizm için kaynak olan yerel kimliğinin
korunması, geliştirilmesi, turizmin devamlılığı için mutlak gereklidir. Yerel kimliğin ve özgünlüğün
korunmasında; yerel halkın farkındalığının yanı sıra turistlerin, tur operatörlerinin ve turist rehberlerinin
sorumlulukları da önemlidir.
Yerel halkın büyük bir çoğunluğu turizm gelişimine ev pansiyonculuğu yaparak, turizm
tesislerinde çalışarak ve el işi ürünleri hazırlayıp satarak gibi destek olabileceğini belirtmiştir. Yerel
halkın desteği olmadan turizmin gelişmesinin zor olduğunu düşünüldüğünde Taraklı bu konuda önemli
bir şansa sahiptir. Ayrıca yerel halk tarafından kültürel mirasların iyi bir planlanma, uygulama ve tanıtım
ile turizmin gelişimine ekonomik ve sosyal yönden önemli katkı sağlayabileceği ve kültürel turizmde
başarıyı yakalayabileceği belirtilmiştir. Kültür turizmi sayesinde elde edilen ekonomik kazanç ile
kültürel mirasın korunması için gerekli maddi destek de sağlanmaktadır. Kültürel mirası korumak için
yapılan harcamalar ise uzun dönemde ekonomik açıdan olumlu bir gelişmeye neden olmaktadır ki bu
iki olgu birbirine bağlı olduğu söylenebilir (Akgül, 2003:63).
Ancak uzun dönemde turizm taleplerinin artması turist sayısının artmasına ve beraberinde
turizmin olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. İlk başlarda turizme ve turistlere karşı olan
olumlu yaklaşımlar yerini turistlere karşı hoşgörüsüz ve saygısız davranışlara bırakabilir. Bu durum tüm
turizm paydaşları için istenmezken, bu türlü olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla sürdürülebilir
turizm politikaları dahilinde çalışmalar yapılmalıdır. Taraklı’nın bir süre tercih edilip sonra tüketilen bir
yer olmasını engellemek adına ilçedeki turizm potansiyeli olacak diğer kaynakların değerlendirilip
turizmin çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
En önemlisi bizzat sektörde yer almaya istekli olan yerel halkın turizm faaliyetleri içerisinde aktif
olarak yer alması sağlanmalı, belirli periyotlarda görüşleri, sorunları ve beklentileri dikkate alınmalıdır.
Bunun için girişimci teşvik programları hazırlanmalı, sektörel kurslar verilmeli, yöresel ürün
üreticilerine pazarlama imkanları sunulmalıdır.
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Abstract
The mechanical and physical properties of lightweight concrete, produced by using expanded
vermiculite as a lightweight aggregate, at elevated temperatures were investigated. Four different
concrete mixtures with expanded vermiculate/cement ratios of 3, 4, 5 and 6 were used in the
experimental study. Specimens produced were subjected to the high temperatures of 300 oC, 600oC,
900oC and 1100oC for 6 h. Tests such as unit weight, porosity, water absorption, ultrasonic pulse
velocity, thermal conductivity and compressive strength were achieved on specimens which are not
subjected to the high temperatures. However, residual ultrasonic pulse velocity, thermal conductivity
and compressive strength was also determined to investigate the thermal effects on specimens. A good
performance at elevated temperatures was obtained in lightweight concrete with expanded vermiculite.
Depending on the test results, it was concluded that expanded vermiculite is a significant lightweight
aggregate for concrete in which fire resistance is required and can be used in production of cement based
refractory.
Keywords: Lightweight concrete, vermiculite, high temperature

Genleştirilmiş Vermikülit Kullanılarak Üretilen Hafif Betonların
Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Özellikleri
Özet
Hafif agrega olarak genleştirilmiş vermikülit kullanılarak üretilen hafif betonların yüksek sıcaklık
altındaki mekanik ve fiziksel özellikleri araştırılmıştır. Deneysel çalışmada genleştirilmiş
vermikülit/çimento oranı hacimsel olarak 3, 4, 5 ve 6 olan 4 farklı hafif beton karışımı kullanılmıştır.
Üretilen hafif beton numuneler 6 saat boyunca 300oC, 600oC, 900oC ve 1100oC sıcaklıklara maruz
bırakılmışlardır. Sıcaklık öncesi birim ağırlık, su emme, görünen porozite, ultrases geçiş hızı, ısıl
iletkenlik ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Sıcaklık etkisi sonrası havada soğumaya bırakılan
numuneler üzerinde ise ultrases geçiş hızı, ısıl iletkenlik ve basınç dayanımı deneyleri deneyleri
yapılmıştır. Genleştirilmiş vermikülit kullanılarak üretilen hafif betonlar yüksek sıcaklık etkisi altında
iyi performans göstermişlerdir. Deney sonuçlarına bağlı olarak genleştirilmiş vermikülitin yangına
dayanıklı-çimento esaslı refrakter malzeme üretimi için oldukça önemli bir hafif agrega olduğu
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hafif beton, vermikulit, yüksek sıcaklık
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INTRODUCTION
Lightweight concrete refers to the concrete of which the density is less than 1950 kg/m3, including
lightweight aggregate concrete, porous concrete and macroporous concrete (Zhang, 2011:135). All
kinds of light concrete that are made by light coarse aggregates, light fine aggregates (or ordinary sand),
cement and water are known as lightweight aggregate concrete. According to the types of aggregates,
lightweight aggregate concrete can also be divided into full lightweight concrete (both the coarse and
the fine aggregates are light aggregates) and sand lightweight concrete (all or part of the fine aggregate
is the ordinary sand). The lightweight aggregate used in this kind of concrete has high porosity, small
apparent density, big water absorption, and low strength. Lightweight aggregates can be divided into
three types by their sources (Zhang, 2011:135):
 Industrial waste lightweight aggregate-which is processed by industrial wastes, such as fly ash
ceramisite, expanded slag ball, cinder and light sand, etc.
 Natural aggregate-which is processed by natural porous stone, such as pumice, volcanic
cinder, light sand and expanded vermiculite, etc.
 Artificial lightweight aggregate-which is made by local materials, such as clay ceramisite, and
expanded perlite, etc.
Compared with ordinary concrete, lightweight aggregate concrete has following characteristics:
apparent density is low; the elastic modulus is low so that aseismic performance is good; thermal
expansion coefficient is small; impermeability, frost resistance, and durability are good; and thermal
conductivity is low and insulation is good. Lightweight aggregate concrete can be used in industrial and
civil construction for insulation, structural insulation and structural load-bearing, the three aspects. It is
particularly applicable to high-level and long-span structures because its structural deadweight is small
(Raithby and Lydon, 1981:133, Chen and Liu, 2005:913, Hang and Wang, 2013:1146)
Vermiculite is a hydrated magnesium aluminum silicate mineral which resembles mica in
appearance (Satish and Manju, 2018:55). It is found in various parts of the world including Australia,
Brazil, Bulgaria, Kenya, Russia, South Africa, Uganda, USA and Zimbabwe
(https://www.vermiculite.org/resources/vermiculite). Vermiculite is found in fine, rare and somewhat
larger sheets, and in other clay minerals as particles <4 μm. It is formed by weathering or hydrothermal
alteration of biotite or phlogopite. Vermiculite is essential ingredient of soil and clay sediments. The
mineral can be transformed, easily and quickly, into smectite in surface weathering.
Vermiculite, when subjected to heat, exfoliates to form elongated concertina like particles which
are lightweight, incombustible, compressible, highly absorbent, and non-reactive. Vermiculites are
commonly used in the form of expanded particles. The vermiculite flakes are expanded by rapid heating
from 250 to 1500°C followed by immediate cooling to 400°C (Harvey and Lagaly, 2013:451). Expanded
vermiculite is used in a wide number of markets including construction, industrial, horticulture and
agriculture. Application areas of expanded vermiculite are as follows (Suvorov and Skurikhin,
2003:190):
 Loose Fill Insulation
 Horticulture
 Packing Materials
 Animal Feed
 Fire Protection
 Refractory & High Temperature Insulation
 Lightweight and Concrete Screeds
 Vermiculite Plasters
 Friction Linings
 Special Coatings
 Swimming Pool Liners
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EXPERIMENTAL STUDY
CEM I 42.5R type Portland cement and expanded vermiculite obtained by annealing raw
vermiculite at 600oC for 10 seconds (raw vermiculite was supplied from the Demircilik vermiculite
deposit in Yıldızeli, Sivas, Turkey) were used in production of lightweight concrete specimens.
Maximum grain size of expanded vermiculite was 8 mm. The physical and chemical properties of
expanded vermiculite are given in Table 1 and 2, respectively. The expanded vermiculite/cement ratios
were 3, 4, 5 and 6 by volume. For each test temperature, five series of specimens were produced, and
thus, in total 20 concrete series were investigated. Mix proportions of lightweight concrete produced
were given in Table 3.
Table 1: The physical and chemical properties of expanded vermiculite
Color

Silver

Shape

Accordion-shaped granule

SiO2

34.1

240% (by weight)

Al2O3

17.2

Cation-exchange capacity

90 meg/100 gr.

K2O

4.5

Thermal conductivity

0.063 W/m.K

CaO

6.4

1,170 C

MgO

16.3

Combustibility

Non-combustible

Fe2O3

14.7

Specific heat

0.22 Kcal/Kg.oC

pH (in water)

6.1

Bulk density

140 kg/m3

Others

0.7

Water-holding capacity

o

Sintering temperature

Compositions

%

Table 2: Mix proportions of lightweight concrete

Mix Code

Vermiculite/Cement
Ratio, V/C
(by volume)

Cement

Vermiculite

Water

kg

kg

kg

VC3

3

750

149

471

VC4

4

636

180

541

VC5

5

522

187

566

VC6

6

422

179

545

Production of specimens and tests
Cement and water were first put in the mixer and mixed for 1 min, and thus, cement slurry was
obtained. Expanded vermiculite was then added to the slurry and mixed for 3 min in order to achieve a
homogenous structure. Expanded vermiculite aggregate was used dry, and trial batches were produced
to determine the water content of each mix at which the slump would be zero. Fresh concretes were cast
in standard cylindrical moulds (150 mm in diameter and 300 mm in height) and cube moulds
(150x150x150 mm3), in two layers, with each layer compacted by self weight in a shaker for 20 s. Plate
specimens, for thermal conductivity tests, with a dimension of 150x100x25 mm3 were obtained by
cutting of cube specimens. All the specimens kept in moulds for 24 h at room temperature of 20 oC were
demoulded and then cured in water at 23±2oC for 27 days.
Physical properties tests of unit weight, apparent porosity, water absorption, ultrasonic pulse
velocity and thermal conductivity, and compressive strength test were made on specimens. In order to
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determine the high temperature effects on specimens. The specimens are heated to the desired test
temperatures of 300oC, 600oC, 900oC ve 1100oC for 6 h on a electrically heated furnace, and then the
specimens were left to cool in air until reaching room temperature (20 oC). The test results of specimens
exposed to high temperatures were compared with those for unheated specimens.
TEST RESULTS AND DISCUSSION
Unit weight, apparent porosity and water absorption test results in given in Table 3. While unit
weight was decreasing, it can be seen that apparent porosity and water absorption decreased with an
increase in vermiculate/cement ratio.
Table 3: Unit weight, apparent porosity and water absorption test results
Unit
Weight

Apparent
Porosity

Water
Absorption

(by volume)

kg/m3

%

%

VC3

3

750

149

471

VC4

4

636

180

541

VC5

5

522

187

566

VC6

6

422

179

545

Mix Code

Vermiculite/Cement
Ratio, V/C

Ultrasonic pulse velocity, thermal conductivity and compressive strength test results of
specimens kept on room temperature and subjected to testing temperatures are given in Table 4.
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Table 4: Ultrasonic pulse velocity, thermal conductivity and compressive strength test results
Mix

V/C

Code

(by volume)

VC3

VC4

VC5

VC6

3

4

5

6

Ultrasonic
pulse velocity
km/s

Thermal
conductivity
W/m.K

Compressive
strength

20

2.33

0.522

6.88

300

2.19

0.368

5.44

600

2.28

0.240

4.81

900

2.12

0.217

5.13

1100

-

0.279

-

20

2.04

0.466

4.89

300

1.97

0.303

3.83

600

2.02

0.218

3.81

900

1.95

0.186

4.27

1100

1.48

0.236

0.99

20

1.97

0.391

3.75

300

1.77

0.269

3.42

600

1.82

0.172

2.14

900

1.73

0.142

2.89

1100

1.28

0.171

0.74

20

1.90

0.330

2.89

300

1.61

0.205

2.47

600

1.68

0.147

1.55

900

1.60

0.120

2.36

1100

1.14

0.128

0.41

Temperature
o
C

MPa

Ultrasonic pulse velocity drops as the ratio of expanded vermiculite to cement increases. This
is the result of the high pore structure of expanded vermiculite. The ultrasonic pulse velocity is only
slightly influenced by heating temperature up to 900oC. However, a significant reduction in ultrasonic
pulse velocity is seen at 1100oC for all the mixtures. It is noted that a ultrasonic pulse velocity with
increasing temperature is a sensitive measure of the progress of cracking in a material. Thus, degradation
in microstructure of specimens subjected to heating temperature not higher than 900 oC is insignificant.
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Figure 1: Effects of temperature on ultrasonic pulse velocity
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Figure 2: The relation between relative ultrasonic pulse velocity and temperature.
A decrease in thermal conductivity is observed up to the heating temperature of 900oC for all
vermiculite/cement ratios. However, a slight increase is observed at the heating temperature of 1100oC.
The maximum reductions in thermal conductivity of concrete occurred at 900oC for all
vermiculite/cement ratios. The highest values of thermal conductivity of concrete is obtained for
specimens produced with a vermiculite/cement ratio of 6, in which cement content is high, for all heating
temperatures. It can be stated that reductions were partly due to the density. Density decreased with
increasing expanded vermiculite content in the mix.
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Figure 3: Effects of temperature on thermal conductivity
The graphical representation of thermal conductivity test results, depending on changes of
ultrasonic pulse velocity and relative ultrasonic pulse velocity with temperature for all
vermiculite/cement ratios, are also given Figure 3 and 4.
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Figure 4: The relation between relative thermal conductivity and temperature.
For all the series, the compressive strengths of specimens decreased when increasing the heating
temperature up to 600oC. At 900oC, a strength recovery was observed, and an increase is seen in the
compressive strength values. This increment in strength may be due to filling or closing microcracks
and voids by expansion of vermiculite at 900oC. Finally, a significant decrease in compressive strength
is seen at the heating temperature of 1100oC for all series.
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Figure 5: Effects of temperature on compressive strength
The graphical representation of compressive strength test results, depending on changes of
ultrasonic pulse velocity and relative ultrasonic pulse velocity with temperature for all
vermiculite/cement ratios, are also given Figure 5 and 6.
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Figure 6: The relation between relative compressive strength and temperature.

CONCLUSIONS
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The effects of high temperature on the properties of lightweight concrete including expanded
vermiculite are summarised below:
 The unit weights changed between 1080 and 1333 kg/m3 for specimens. The weight values
decrease, while apparent porosities and water absorptions increase as a function of increasing
vermiculite volume fraction in the mix.
 It is noticed that the changes in ultrasonic pulse velocity values between 20 and 900 oC are not
large. However, a certain reduction in ultrasonic pulse velocity values above 900 oC (at
1100oC) shows that the physical state of the concrete deteriorated rapidly beyond 900 oC.
 From the residual compressive strength point of view, it can be concluded that cement-based
composites, produced by using expanded vermiculite as a lightweight aggregate, showed a
good performance up to temperature of 900oC. A considerable reduction in strength was
observed above 900 o C. Therefore, it can be stated that the temperature above 900 oC was a
critical zone for strength loss of lightweight concrete produced by using expanded vermiculite.
 It can be also concluded that expanded vermiculite significantly increases the performance of
the high temperature stability of concretes and can be a preferable material for the
manufacturing of cement based refractory and heat insulation composite materials as an
alternative to other lightweight aggregates
It is recommended that temperature resistant cements as binder can be used to improve the thermal
resistance of lightweight concrete prepared with expanded vermiculite.
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Abstract
In this study, mechanical properties of cementitious C class fly ash containing geopolymer mortars
under high temperature effect were investigated. Sodium hydroxide (NaOH) activated cementless,
cementitious and only cement geopolymer mortar samples were produced. Mortar samples having a
binder/sand ratio of 1/3 and water/binder ratio of 35% were placed in standard molds of 40×40×160
mm3 and then cured in the oven at 95 ° C for 24 hours. After curing, the samples were kept at room
temperature for 28 days. Then geopolymer samples were then exposed to a temperature of 200 °C, 400
°C, 600 °C, 800 °C. Unit weight, ultrasound pulse velocity, flexural and compressive strengths of the
samples were tested before and after temperature. As a result of the study, it was found that the
samples containing cementitous fly ash had higher compressive strengths than the samples cementless
in high temperature effect
Keywords: Geopolymer, cement, compressive strength, high temperature

Uçucu Kül İçeren Çimento Katkılı Geopolimer Harçların Yüksek Sıcaklık
Etkisindeki Mekanik Özellikleri
Özet
Bu çalışmada çimento katkılı C sınıfı uçucu kül içeren geopolimer harçların yüksek sıcaklık etkisindeki
mekanik özellikleri incelenmiştir. Sodyum hidroksit (NaOH) ile aktive edilmiş çimentosuz, çimento
katkılı ve sadece çimento ile geopolimer harç numuneler üretilmiştir. Bağlayıcı/kum oranı 1/3 ve
su/bağlayıcı oranı %35 olan harç numuneler, 40×40×160 mm3 boyutlarında standart kalıplara
yerleştirildikten sonra 95 °C’ de etüvde 24 saat kür edilmiştir. Kür sonrası kalıplardan çıkarılan
numuneler 28 gün süre ile oda sıcaklığında bekletilmiştir. Daha sonra geopolimer numuneler 200 °C,
400 °C, 600 °C, 800 °C sıcaklığa maruz bırakılmıştır. Numunelerin sıcaklık öncesi ve sonrası birim
ağırlık, ultrases geçiş hızları, eğilme ve basınç dayanımları test edilmiştir. Çalışma sonucunda çimento
katkılı uçucu kül içeren numunelerin, çimento katkısız ve sadece çimento içeren numunelere kıyasla,
yüksek sıcaklık etkisindeki basınç dayanımlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geopolimer, çimento, basınç dayanımı, yüksek sıcaklık
1.GİRİŞ
Çimento, 19. yüzyıldan beri beton teknolojisinde en yaygın kullanılan bağlayıcı malzemesidir
(Kaya, 2016). 2017 itibariyle çimento üretimi 4,3 milyar tona ulaşmıştır. Küresel talebin 2050 yılına
kadar 5.5 milyar tona ulaşması beklenmektedir (Cembureau, 2018). Çimento üretimi sırasında, klinkerin
sıcaklığı döner fırınlarda 1450 °C sıcaklığa ulaşmaktadır. Bu kadar yüksek bir sıcaklığa ulaşabilmek
için büyük miktarda enerji gereklidir. Çimento üretimi sırasında maliyetin % 59,1’ ini başta elektrik ve
yakıt olmak üzere, enerji maliyetleri oluşturmaktadır (SGM, 2015:12). Çimento sektörü enerjiye bağımlı
bir sektördür. Çimento üretimi sırasında karbondioksit (CO2) gazı salınmaktadır. Çimento endüstrisinin
çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, son yıllarda alternatif bağlayıcı inşaat malzemesi üretmek
için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek fırın cürufu, uçucu kül gibi çeşitli endüstriyel atıklar, çeşitli
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alkalilerle aktifleştirilerek çimentoya benzer ve bağlayıcı özelliği olan yapı malzemesi üretmek
mümkündür (Aydın, 2010).
Alüminosilikat uçucu külün aktivatörlerle tepkimesinin bir sonucu olarak, geopolimer adı verilen amorf
inorganik polimerler elde edilmektedir. Bu malzemeler ilk kez 1975'te Davidovits tarafından
keşfedilmiştir (Davidovits, 1994). Çimento ve su karışımı sertleştiğinde C-S-H jeli oluşmaktadır. Bu
yapıda su bulunduğu için refrakter malzemenin yapımında bağlayıcı olarak kullanılamaz. Gepolimer
oluşumunun bir sonucu olarak yapıda gözlenen N-A-S-H jelinde ise su bulunmadığından refrakter
malzeme üretilebilmektedir(Rangan, 2008) .
Geopolimer yapı oluşumunun arkasındaki kimyasal süreçler tam olarak anlaşılmamıştır. Buna karşın
çeşitli basitleştirilmiş açıklamaları bulunmaktadır. Geopolimerleşme sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar
üç temel adımda özetlenebilir:
a. Alüminosilikat katıların çözünmesi: Puzolanik katılarda bulunan alüminosilikatlar yüksek pH'lı alkali
aktivatörlerde çözülür. Böylece silikat, alüminat ve alüminosilikat yapılar oluşur.
b. Jel oluşumu: Çözünme sırasında yayılan türler, sulu bir fazda tutulur. Bu aşırı doymuş alüminosilikat
çözeltisi, oligomerlerinin uzun zincirler ve ağlar oluşturduğu bir jel oluşturur. Bu seviyede gözenekli ve
sulu bir yapı gözlenir.
c. Polikondensasyon: Jelin içindeki parçacıklar organize olmaya devam ederek daha da büyük bir ağ
oluşturur. Son olarak, üç boyutlu bir jeopolimer yapısı oluşur. (Zhang vd., 2016).
Uçucu külü aktifleştirmek için, sodyum hidroksit (NaOH) (Monticelli vd, 2014, Y. Ma ve G.Ye, 2015),
potasyum hidroksit (KOH) (Lizcano et al., 2012) , sodyum silikat (nSiO2Na2O) (Helmy, 2016),
potasyum silikat (nK2SiO3) (Petermann vd., 2010), kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) (Özodabaş ve Yılmaz,
2013) gibi alkali aktivatörleri kullanılır. Yüksek mukavemetli bir geopolimer elde etmek için en yaygın
yöntem, belirli oranlarda NaOH ve nSiO 2Na2O'nun karıştırılmasıdır (Southos vd., 2016). Geopolimer
karışımı içindeki aktivatörün yoğunluğunun belirli bir dereceye kadar arttırılmasıyla geopolimerin
basınç dayanımında bir artış gözlenir. Geopolimer harçlar, geleneksel harçlara göre daha yüksek bir
aşınma dayanıma sahiptir. Geopolimer harçlar geleneksel olanlara göre daha düşük bir kuruma
büzülmesine gösterirler ve sülfat direnci de daha düşüktür. Ek olarak, hızlı klorür geçirgenliklerinin
geleneksel harçlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Kaya, 2016).
Endüstriyel atıklardan elde edilen uçucu kül, kömürlü termik santrallerin bacasından çıkan çok ince bir
yan üründür. ASTM C618’ e göre, içerisindeki SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 oranı % 70’ten büyük ve CaO
oranı %10’un altındaki uçucu kül F sınıfı uçucu kül olarak isimlendirilmektedir. SiO 2+Al2O3+ Fe2O3
oranı % 50’den büyük ve CaO oranı %10’ un üzerindeki uçucu kül ise C sınıfı uçucu kül olarak
isimlendirilmektedir (Yeğinobalı, 2009).
Bu çalışmada alkaliler ile aktifleştirmesi zor ve düşük dayanım veren C sınıfı uçucu kül, çimento ilave
edilerek dayanımı yüksek geopolimer üretimi hedeflenmiştir. Böylece depolama sorunu ve olumsuz
çevre etkileri olan uçucu külün geri dönüşümünün sağlanacağı düşünülmektedir.
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2. MALZEME ve YÖNTEM
2.a. Malzeme
Deneysel çalışma kapsamında aşağıda malzemeler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan Sodyum
Hidroksit’in kimyasal özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1. Sodyum Hidroksit (NaOH) ‘un kimyasal özellikleri
Kimyasal Adı
Sodyum Hidroksit (Kostik)
Kimyasal Formülü

NaOH

Molekül ağırlığı

40 gr/mol

Asidimetrik

≥97

Na2CO3

≤1

Cl

<0,01

SO4

≤0,01

Ağır Metal

≤0,002

Al

≤0,002

Fe

≤0,002

Çalışmada kullanılan C sınıfı uçucu külün özellikleri Tablo 2 ‘ de verilmiştir.
Tablo 2. C sınıfı uçucu külünün fiziksel ve kimyasal özellikleri
Kimyasal kompozisyon (%)
(%)
MgO

2,30

Al2SO3

11,71

SiO2

38,06

SO3

3,02

Na2O

0,54

K2O

1,06

CaO

32,10

Fe2SO3

4,20

Çözünmez kalıntı

24,67

Kızdırma kaybı

0,67

TOPLAM

99,24

Fiziksel Özellikler
Özgül Ağırlık (ton/m3)

2,65

45 mikron elek bakiyesi (%)

8,8

Blain özgül yüzey (cm2/gr)

2360
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Harç üretiminde, kalker kökenli 0-4 mm ince agrega kullanılmıştır. Agreganın özgül ağırlığı 2.72 olup
su emme oranı % 0.91’dir. İnce agregaya ait tane dağılımı grafiği Şekil 1’ de verilmiştir.

Şekil 1. Agreganın tane dağılımı
Deneyde kullanılan CEM I 42,5 R tipi çimentonun özellikleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Çimentonun özellikleri
Kimyasal Özellik
MgO
Al2SO3
SiO2
SO3
Na2O
Ka2O
CaO
Fe2SO3
Çözülmez kalıntı
Kızdırma kaybı

%
2.3
5.70
18.60
2.73
0.2
1.2
62.60
3.1
0.70
2.9
0.01
0.70

-

Cl
Serbest CaO
Fiziksel Özellikler
Özgül ağırlık
45 mikron elek üstünde kalan, %

3.10
3331
160
210
0.70

2

Blaine özgül yüzey, cm /g
Priz başlangıç, min
Priz sonu, min
Hacimsel genleşme, mm
Deneysel çalışmada şehir şebeke suyu kullanılmıştır.
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Yöntem. 2.2.
Çalışmada, Geopolimer harç numuneler, uçucu külün % 0,% 5,% 10,% 15,% 20,% 25,% 25 ve% 100
oranlarında çimento ile değiştirilmesiyle üretilmiştir. Aktivatör oranları ise (sodyum/bağlayıcı) %10,
% 12,% 14,% 16,% 18 ve% 20 olarak belirlenmiştir. Numune karışım oranları Tablo 4’ te verilmiştir.
Tablo 4. Numune karışım oranları
Nunume Kodu

Baplayıcı/kum

Su/bağlayıcı

Na/bağlayıcı (%)

C0

1/3

0.35

10-12-14-16-18-20

C5

1/3

0.35

10-12-14-16-18-20

C10

1/3

0.35

10-12-14-16-18-20

C15

1/3

0.35

10-12-14-16-18-20

C20

1/3

0.35

10-12-14-16-18-20

C25

1/3

0.35

10-12-14-16-18-20

C100

1/3

0.35

10-12-14-16-18-20

Deneysel çalışmada bağlayıcı/kum oranı ve su/bağlayıcı oranları sabittir. Deneyler için toplam 42 harç
karışımı üretilmiştir. Harç numunelerinin üretiminde 40×40×160 mm3 ebatlarında standart prizma
kalıpları kullanılmıştır. Taze harcın kalıplara dökülmesinden sonra, kalıplardaki örnekler ilk önce bir
fırında 24 saat boyunca 95 °C' sıcaklıkta tutulmuştur. Kalıptan çıkarma işleminden sonra geopolimer
harç numuneleri oda sıcaklığında 28 güne kadar bekletilmiş ve daha sonra birim ağırlık, su emme ve
porozite gibi harç numunelerinin fiziksel özellikleri tespit edilmiştir. Ayrıca TS EN 1015-11 standardına
göre numunelerde eğilme ve basınç testleri yapılmıştır. Tamamen çimentolu (C100Na14), çimentosuz
(C0Na14) ve % 20 çimento içeren (C20Na14) en yüksek basınç dayanımına sahip 3 numune grubu,
sırasıyla 1 saat boyunca 200 ° C, 400 ° C, 600 ° C ve 800 ° C yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmıştır.
Yüksek sıcaklık fırınının sıcaklık artış oranı 7 °C/dakika dır. Numuneler yüksek sıcaklığa maruz
kaldıktan sonra, laboratuvarda 24 saat boyunca oda sıcaklığında soğumaya bırakılmıştır. Sıcaklık
sonrası sonra, birim ağırlık ve ultrases geçiş hızı ve numunelerin ağırlık kaybı ölçülmüş ve sıcaklık
öncesi dayanım değerleri ile karşılaştırmak için eğilme ve basınç dayanımları test edilmiştir.
3. Deney Sonuçları
Yapılan deneyler sonucunda, harç numunelerinin birim ağırlıkları, Şekil 2' de gösterilmiştir. En düşük
birim ağırlık % 5 çimento ve % 12 sodyum içeren numunelerde 2077 kg/m3, en yüksek birim ağırlık
ise % 100 çimento ve % 18 sodyum içeren numunelerde 2383 kg/m3 olarak tespit edilmiştir. Yalnızca
uçucu kül içeren numunelerin ortalama birim ağırlığının, tüm sodyum oranlarında en düşük değere
sahip olduğu gözlenmiştir. Tamamen çimentolu numunelerde ise birim ağırlığın yüksek değerlere
ulaştığı belirlenmiştir.
Numunelerin porozite ve su emme oranları Şekil 3’ te gösterilmiştir. En yüksek porozite, çimentosuz
geopolimer numunelerde gözlenmiştir. En düşük porozite ise, % 100 çimento ile üretilen numunelerde
gözlenmiştir. % 18 sodyum içeren çimentosuz geopolimer numunenin porozite değeri %11 iken, %20
çimento ilavesiyle porozite değeri %1'e düşmüştür. Geopolimerin porozitesi, çimento ilavesiyle
azaltılmıştır. Benzer şekilde, poroziteye bağlı olarak bağlı su emme oranı da artmıştır. En yüksek
poroziteye sahip çimentosuz numunelerde daha fazla su emme özelliği gözlenmiş, numunelerin su
emme oranı, harç içerisindeki çimento miktarının artışı ile azalmıştır. En yüksek su emme miktarı, %
16 sodyum içeren çimentosuz numunelerde % 5.6 olarak tespit edilmiştir. En düşük su emme oranı,%
18 sodyum içeren % 100 çimentolu numuneler üzerinde % 0.2 olarak belirlenmiştir.

41

2450
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2200

2150
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C15
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C25

C100

çimento/bağlayıcı
Na10

Na12

Na14

Na16

Na18

Na20

Şekil 2. Numunelerin birim ağırlıkları

Şekil 3. Numunelerin porozite ve su emme oranları
Deney sonuçlarına göre numunelerin eğilme dayanımları Şekil 4’ te gösterilmiştir. Tüm sodyum
oranlarında, çimento miktarının artmasıyla eğilme dayanımında belirli bir artış gözlenmiştir. En düşük
eğilme dayanımı %20 sodyum içeren çimentosuz geopolimer numunesinde 3.98 MPa, en yüksek eğilme
dayanımı ise %18 sodyum ve %15 çimento içeren numunede 10.16 MPa olarak tespit edilmiştir. % 14
sodyum içeren çimento içermeyen örnekte 8.79 MPa'lık bir eğilme dayanımı gözlenirken, % 14 sodyum
ve %20 çimento içeren numunedeki eğilme dayanımı 9.86 MPa’ a ulaşmıştır.
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Şekil 4. Numunelerin eğilme dayanımları
Basınç dayanım sonuçları incelendiğinde, tüm sodyum oranlarında, çimento miktarının artmasıyla
basınç dayanımında belirli bir artış gözlenmiştir. En düşük basınç dayanımı, %10 sodyum ve % 5
çimento içeren numunelerde 25.24 MPa iken, en yüksek basınç dayanımı ise %14 sodyum ve % 20
çimento içeren numunelerde 35.65 MPa olarak tespit edilmiştir Çimentosuz ve %14 sodyum içeren
numunelerde basınç dayanımı 25.84 MPa olarak ölçülmüş ve %20 çimento ilavesiyle % 38 artışla 35.65
MPa' a ulaşmıştır. %25 ve %100 çimento ilave edilerek üretilen geopolimer numunelerde, basınç
dayanımları % 20 çimentolu numunelere kıyasla azalmıştır. Numunelerin basınç dayanımları Şekil 5’
te verilmiştir.
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Şekil 5. Numunelerin basınç dayanımları
Yüksek sıcaklığa maruz kalan numunelerin normal oda sıcaklığına kadar soğumalarından sonra eğilme
dayanımları test edilmiştir.Tüm numuneler sıcaklıktan sonra eğilme dayanımında bir azalma
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gözlenmiştir. Tüm sıcaklık gruplarında en düşük eğilme dayanımına sahip örnekler sadece uçucu kül ile
üretilen numunelerdir. Çimento katkılı geopolimer numuneler yalnızca uçucu kül içeren numunelere
kıyasla daha az eğilme dayanımı kaybına uğranmıştır. Numunelerin sıcaklık etkisindeki eğilme
dayanımları Şekil 6’da verilmiştir.
C0

C20

C100

Eğilme dayanımı, MPa

12
10
8
6
4

2
0
Oda sıcaklığı

200 °C

400 °C
Sıcaklık

600 °C

800 °C

Şekil 6. Numunelerin sıcaklık etkisindeki eğilme dayanımları
Yüksek sıcaklığa maruz kalan numunelerin basınç dayanımları test edilmiştir. Tüm numunelerde
sıcaklık sonrasında basınç dayanımında bir azalma gözlenmiştir. Tüm sıcaklık gruplarında en düşük
eğilme dayanımına sahip örnekler sadece uçucu kül ile üretilen numunelerdir. Çimento içeren uçucu
küllü numuneler, sıcaklık sonrasında en az dayanım kaybına uğrayan numunelerdir. Numunelerin
sıcaklık etkisindeki basınç dayanımları Şekil 7’de verilmiştir.
C0

C20

C100

40.00

Basınç dayanımı, MPa

35.00
30.00
25.00
20.00

15.00
10.00
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0.00
Oda sıcaklığı

200 °C

400 °C
Sıcaklık

600 °C

800 °C

Şekil 7. Numunelerin sıcaklık etkisindeki basınç dayanımları
Sıcaklık sonrası numunelerin ultrases geçiş hızlarındaki azalma oranları Şekil 8’de verilmiştir. Sıcaklık
etkisinden sonra, tüm numunelerin ultrases geçiş hızında bir azalma gözlenmiştir. Numunelerdeki
bozulma ve boşluk yapısındaki artış ultrases geçiş hızlarında azalmaya sebep olmuştur.
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Şekil 8. Sıcaklık sonrası ultrases geçiş hızlarında azalma
Tüm numuneler yüksek sıcaklıktan sonra ağırlık kaybetmiştir. 600 °C’ de en çok ağırlık kaybına
uğrayan numuneler % 20 çimento içeren geopolimer numunelerdir. 800 ° C'de en yüksek ağırlık
kaybına uğrayan numuneler ise yalnızca çimento üretilen numunelerdir. Numune ağırlık kayıpları
şekil 9 ‘ da verilmiştir.
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Şekil 9. Numunelerin sıcaklık sonrası ağırlık kaybı
3.SONUÇ
Yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
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Laboratuvar çalışması sonucunda, çimentosuz ve çimento olarak üretilen geopolimer
numunelerde10.2 MPa'ya ulaşan eğilme dayanımı ve 35.65 MPa' ya ulaşan basınç dayanımı
elde edilmiştir.
En yüksek basınç dayanımı,% 14 sodyum ve % 20 çimento ilavesi içeren jeopolimer
numunesinde 35.65 MPa olarak tespit edilmiştir. % 25 ve % 100'ü çimento ile üretilen
numunelerde basınç dayanımı artışı gözlenmemiştir.
Tüm numunelerin yüksek sıcaklıktan sonra eğilme ve basınç dayanımları azalmıştır.
Numunelerin bozulması ve boşluk yapısındaki artış nedeniyle, ultrases geçiş hızı azalmış ve
ağırlık kayıpları artmıştır. Çimento ilavesi, geopolimerin basınç dayanımı ve dayanıklılığı
üzerinde olumlu bir katkı sağlamıştır.
Çimento ilavesi ile C sınıfı uçucu kül ile üretilen geopolimerlerin dayanımının arttığı tespit
edilmiştir. Çimento katkısı ile C sınıfı uçucu külün geri dönüşümü sağlanarak çevre üzerindeki
olumsuz etkiler azaltılabilir.
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Abstract
Pre-Hospıtal health services are indispensable for human life. Therefore, the institutions and
organizations providing prehospital health care services and health workers should be able to be
individual and collective, the service outlook of the institutions, the percentage of the staff and their
psychological health and it is directly relevant. In today's world, the role of the individuals who
constitute the society, the role of the individual and the collecting some important responsibilities, and
the working of the person who is compulsive to the health of the community directly with the people
has an important place in the life of the individuals. For this reason, it is important to evaluate the
community of pre-hospital health services on the working day.
The purpose of this study is to evaluate and evaluate the pre-hospital health services in the
Turkish Republic Of North Cyprus. With this study, it was evaluated how the individuals living in the
T.R.N.C looked at prehospital health services and how they found it.
In the survey study, the mean score of the participants who knew the service (3,09) was significantly
lower than the mean score of the participants who did not know the service (3,51) (F = 0,018, p <0,05).
The mean score of the participants who knew the service (3.38) was significantly higher than
the mean score of the participants who did not know the service (2.93) (F = 3.822, p <0.05).
The mean score of people with primary education was significantly higher than other groups (F = 3,486,
p <0,05).
No significant difference was found between the demographic subgroups.
Keywords: Pre-Hospital Health Services, T.R.N.C, Health Workers, The Community
ENTRY
Pre-hospital health services; This includes the transportation of the injured or patients to the
hospital and the emergency health services. Pre-hospital health care is a safe, continuous, effective and
time-oriented process. In order to provide these services, first of all, it is necessary to identify the
problems and solutions of the individuals in need of emergency health care services before the hospital.
In case of emergency health and injury of the persons who are specially trained by the health
professionals, during the transportation, all the services provided in the medical institutions with the
support of medical tools and equipment are performed by the emergency health services (Oppenheim
vd., 2006).
The most distinctive feature of pre-hospital health services, which is one of the most prominent
fields of medicine, is its continuous operation. There is a continuous flow of services in pre-hospital
health services within a certain personnel cycle. This system has been established in order to provide
emergency health service to the people in need of pre-hospital assistance (William ve Robert, 2005).
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Pre-hospital health services are defined as a fully adapted health system for the hospital.
However, there is a different way of functioning and positioning than other health departments within
the scope of the hospital. Patients in urgent need of health are identified as the focus. Providing the
fastest and most effective health service to the patients in urgent need is its primary duty.
It is stated that 10% of deaths following injuries and accidents are approximately in the first 46 minutes, and 55% and 65% are in the first half hour. Therefore, in many countries, a ground for regular
first aid service has been established (Yıldırım ve Kavuncubaşı, 2010).
Therefore, pre-hospital health care is very important in reducing disability and preventing
deaths. Minimizing disability and preventing deaths are possible at the right time, with the right
intervention and timely access to the health care facility.
GENERAL INFORMATION
Pre-Hospital Health Services
Emergency care is defined as the interventions performed by the person or persons who have
received the necessary training on the subject by using some medical equipment and tools as soon as
possible at the scene of the accident or suddenly ill. However, it can be applied in any department,
emergency room or intensive care unit of the hospital, as well as outside the hospital by 112 ambulances.
Pre-hospital emergency health services are defined as emergency care services provided until
the transfer of sick or injured persons to hospital (Ateş, 2012).
Pre-hospital emergency health services are safe, continuous, effective and time-oriented
services.
Importance of Pre-Hospital Health Services
In many societies, access to health care is an important expectation in situations that threaten
the lives of people or persons (Wass ve Zoltie, 1997).
According to the researches, it is stated that 19% of all hospitalized people come to Turkey with
blunt trauma (Hayran, 2012).
In developed countries, head trauma is known to be one of the major causes of death. Nearly
55% of 150,000 people in the United States die from head trauma. In the United States, treatment costs
for patients with head trauma exceed a total of $ 50 billion per year, and this rate covers 30% of all
health expenditures (Kayral, 2015).
Severe traumatic brain injury in developed countries is known to be one of the major causes of
morbidity and mortality in patients aged 36 years and older. Almost half of the patients who are exposed
to severe head trauma die at the site of the accident and during the first minutes or hours. Another case
that is among the leading causes of death worldwide is ischemic heart disease. Of the 60 million deaths
that occur annually in the world due to ischemic heart disease (ICD), 9 million are due. That is,
approximately 25,000 people die every day and about 1,500 die every hour (Üçışık, 2017).
The Role of Pre-Hospital Health Services
The organization of control centers in the management of pre-hospital health services is very
important for providing a quality and accurate service (Cirhinlioğlu, 2012).
The management of pre-hospital health services requires intervention in dynamic and static
structures. The duty of pre-hospital health services is very important. The main reason for this; Being
able to control the vital functions of the survivor or patients who require vital urgency as a result of
sudden illnesses, accidents and incidents, and having to evaluate this critical moment between life and
death accurately and quickly, once again indicates how important paramedics are for life (Kaptanoğlu,
2011).
Classification of Ambulances in Emergency Health Services
Specially equipped ambulances used for patient transport or emergency assistance; land, air and
sea ambulance.
Land Ambulance Services
In our country, where natural disasters occur frequently and traffic accidents occur frequently,
emergency health services have been in continuous development. In addition, as in developed countries,
service standards have been established in ambulance services in our country and practices have been
introduced to provide the most effective service. Applying emergency care and transporting it safely to
the hospital during an ambulance transport to the injured or patient greatly affects the effectiveness of
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treatment in the hospital setting. Therefore, it is necessary for the health worker in the ambulance to
know the characteristics of the vehicle in which he works, in terms of the safety of the injured or patient.
Land Ambulance types are as follows;
Emergency Ambulance: It is a type of ambulance that goes to the scene in case of emergency and
performs the necessary intervention there and can transfer to the inpatient treatment institution if needed.
The strips are red and 200 mm.
Patient Transport Ambulance: It is a type of ambulance that can transport between the hospital or home
hospital of the stable patient or the injured and makes intercity transport when necessary. The strips are
blue and 200mm.
Special Equipped Ambulance: Ambulance type with increasing or decreasing characteristics according
to the age, physical and medical conditions of the patient or injured and geographical conditions of the
region,
Air Ambulance Services
It is stated that the Ministry of Health switched to air ambulance system in 2008 in order to save
time in patient transportation. Air ambulances started to operate in the form of procurement of services
through leasing. The authority authorized for the audit of operational and technical activities related to
aviation shall be specified as the General Directorate of Civil Aviation. Helicopter and aircraft, air
ambulances with medical equipment specified in the Regulation on Emergency Health Vehicles and
Ambulances and Ambulance Services have been obtained from the national civil aviation authorized
unit for patient transport or emergency medical intervention (Ekşi, 2015).
Marine Ambulance Services
Marine ambulance is defined as the sea vehicles with medical equipment specified in the
Regulation on Emergency Health Services and the work permit has been obtained from the
Undersecretariat of Maritime Affairs for the purpose of patient transport or emergency medical
intervention. Personnel qualified to use the marine ambulance are employed (Ateş, 2012).
Sea ambulances have minimum brand, name, sign, contact information and logo.
112 Emergency Station Types
A Type Station: It is a station that provides ambulance service only for 24 hours, has more than one
ambulance and team according to need, and has employees who are attached to the head physician in
terms of personal and administrative rights.
B Type Station: It is the station which provides uninterrupted emergency service and ambulance service
integrated with the primary health care institutions or hospital emergency services that provide 24-hour
service, and which is connected to the center in terms of personal rights and staff and ambulance service.
C Type Station: It is an emergency health station with staffed by the head physician in terms of personal
and administrative rights provided only by ambulance service at designated times of the day according
to need (Ateş, 2012).
Importance of Pre-Hospital Health Services for Society
Protecting and improving the health of families and communities, treating sick people and
providing support to maintain the remaining lives of those treated are one of the important pre-hospital
health services (Özel, 2016).
It is very important that people and people benefit from health services on time, adequately,
avoiding unnecessary costs and on-site.
It is stated that pre-hospital health services cover the society as well as the people. The health
services provided to the person or persons are as follows:
Apply medication,
To make the person healthier,
Providing healthy life education,
To ensure balanced and adequate nutrition,
To make early diagnosis and treatment of diseases and diseases,
Immunity,
Family planning.
Patient Satisfaction in Pre-Hospital Emergency Health Services
While patient perceptions are neglected in developing countries, it is used as a powerful tool in
shaping health care in developed countries (Andaleeb vd., 2007).
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Therefore, scales measuring service quality and patient satisfaction are extremely important for
health institutions (Zineldin, 2006).
Patient satisfaction is an important concept used to measure the quality and efficiency of health
services. Health care institutions and organizations act according to patient expectations and return
results from patients (Huang vd., 2004).
Patient satisfaction in health sector; patients' health care and how they are satisfied with the
service they receive. Patient satisfaction is mostly based on the opinions and evaluations of the patients
(Kersnik, 2000).
METHODS AND RESEARCH
Purpose of The Study
The main purpose of this study is to evaluate the Pre-Hospital Health Services by the Society in
T.R.N.C and the awareness of 112 and Emergency Health Services in T.R.N.C was determined as the
extent to which the patients and / or their relatives using the service were satisfied with the service they
received and the factors affecting their satisfaction.
Importance of Study
This study reveals the attitudes of the society towards the evaluation of pre-hospital health
services by the society. In this study, both the quality of service of institutions and organizations
providing pre-hospital health services were determined and the views and evaluations of the society
about pre-hospital health services were shown.
Limitations of The Study
The study was limited to individuals living in the city of Girne, T.R.N.C and who agreed to
participate in the study.
The measurement tools used to understand the evaluation of pre-hospital health services by the
society are limited to reliability and validity dimensions.
Model of Study
Qualitative research model was used in the research and face-to-face interview technique was
used as a qualitative research type. In this type of research, it is aimed to determine the level of
knowledge of the surveyed person, the point of view, what is important for the interviewee and the
response to the situations.
The data collected by the survey method were defined by the analyzes performed in the SPSS
package program. In these analyzes, preferences of respondents were tested by statistical methods and
the findings were evaluated in the light of hypotheses.
Hypothesis of the Study
In this research, question hypotheses were prepared in order to understand the evaluation of prehospital health services by the society. The scope of the study was the evaluation of pre-hospital health
services by the society.
As research questions,
 What is the evaluation and satisfaction of the pre-hospital health services community?
 What are the factors affecting satisfaction?
 What is the service quality of the institutions providing pre-hospital health services?
form.
Assumptions
In this study, the following assumptions are used.
1. In the evaluation of pre-hospital health services by the society, the service quality provided
by the institutions and organizations providing service is significantly effective and the quality of the
service provided is an important variable affecting the views of the society.
2. The scientific method will be a suitable starting point for all disciplines to determine the
perceptions of competence related to the evaluation of pre-hospital health services by the society through
a problem-solving approach.
3. It is assumed that the respondents gave objective answers to the questions.
Universe and Sample
The population of the study consists of those receiving pre-hospital emergency health care from
those living in Girne, T.R.N.C.
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A cross-sectional sample was determined in a certain period. 215 people participated in the
study. The participants of the study formed the sample of this study.
Data Collection
Data were collected by face to face questionnaire method. In the study, ''T.C. Ministry of Health
Ambulance Service Patient and Relative Satisfaction'' Questionnaire was used. Corrections were made
for the purpose of the study and validity and reliability tests were conducted. The internal consistency
and reliability of the new scale was calculated. (Cronbach’s Alpha Value was found to be 0.795).
Data Analysis
Statistical analysis was performed using SPSS Statistics (22 package) program. ANOVA was
used to determine whether there was a difference between the independent and dependent variables in
terms of satisfaction scores or not.
Pearson correlation analysis was also used. In the analysis;
The opinion on the general condition of the health services provided in the T.R.N.C,
The opinion on the adequacy of 112 Emergency Health Services offered in the T.R.N.C,
The relationship between the satisfaction scores of 112 Emergency Health Service questions
was examined.
RESULTS
Distribution of Socio-Demographic Characteristics
Table 1: Distribution of Socio-demographic Characteristics of Participants
Gender
Marital status
Education

N
85
130
135
80
51
93
43
28

Woman
Male
The married
Single
Primary education
High school
License / Associate
Graduate

%
39,5
60,5
62,8
37,2
23,7
43,3
20,0
13,0

39.5% of the participants were female and 61,5% were male. 62.8% of the participants are
married and 37,2% are single.
When education level is examined; 23,7% are primary school graduates, 43,3% are high school
graduates, 20% are undergraduate and 13% are graduate graduates.
Service Awareness
Participants;
 58,6% knew exactly what the Emergency Health Service means,
 59.1% know that it is free to call the 112 Emergency Health Service phone,
 56% know that 112 Emergency Health Services in T.R.N.C provide 7/24 uninterrupted
service,
 60% know that 112 Emergency Health Service is free,
 About the general status of Health Services provided in T.R.N.C. 27’9% of the participants
were very good, 14,4% were good, 25,6% were moderate, 17,2% were bad and 14,9% were very bad,
 About the adequacy of 112 Emergency Health Services offered in T.R.N.C. 14,4% of the
participants stated that they were very good, 18,6% were good, 24,2% were moderate, 28,4% were bad
and 14,4% were very bad.
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Distribution of Usage and Satisfaction Characteristics
Table-2: The Situation of Using 112 Emergency Health Services in T.R.N.C as Himself or A Relative
Yes
No
Total

Number
138
77
215

%
64,2
35,8
100,0

64.2% of the participants stated that they used 112 Emergency Health Service because of their
own acquaintance.
112 Emergency Health Service as the reason for the search; 32,6% of the respondents gave an
accident, 35,8% of the injuries, 23,3% of the illnesses and 8,4% of the respondents.
Participants;
 56.3% found that the number of personnel in the ambulance was sufficient,
 66.5% feel that they are safe while serving,
 54% of the patients had vascular access during the intervention,
 58% of the 112 team provided information to the hospital,
 58% of 112 team paid attention to patient privacy during hospital transfer,
 54% stated that when the ambulance arrived, a medical intervention was performed at the
scene or at home by Emergency Health Service personnel.
112 Emergency Health Service After Calling The ambulance was found to arrive at the scene
on average in 41.43 minutes.
Table-3: Time of Arrival of Ambulance After Calling 112 Emergency Health Service
Minute
10
20
30
40
50
60
70
80
Total

Number
17
41
25
39
30
32
28
3
215

%
7,9
19,1
11,6
18,1
14,0
14,9
13,0
1,4
100,0

It was found that after the ambulance arrived at the scene, it reached the relevant hospital on
average 25,72 minutes later.
Table-4: Time of Arrival of the Ambulance to the Related Hospital After Arriving at the Scene
Minute
10
20
30
40
Total

Number
36
65
69
45
215

%
16,7
30,2
32,1
20,9
100,0

Correlation relation according to correlation value is given below.
r = .10 to. 29 or r = –.10 to –.29 Low
r = .30 to. 49 or r = –.30 to –.49 Moderate
r = .50 to 1,0 or r = –.50 to –1,0 High
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Table-5: General Condition of T.R.N.C Health Services, T.R.N.C 112 Relationship Between
Adequacy and Satisfaction of Emergency Health Services (N = 215)

Pearson
Correlation

General Condition
of T.R.N.C Health
Services
T.R.N.C
112
Adequacy
of
Emergency Health
Services
T.R.N.C
112
Satisfaction with
Emergency Health
Services

P
Pearson
Correlation

General
Condition of
T.R.N.C Health
Services
1

T.R.N.C 112
Adequacy of
Emergency
Health Services
,565**

T.R.N.C 112
Satisfaction with
Emergency Health
Services
,149*

,000
1

,565**

P

,000

Pearson
Correlation

,149*

,068

P

,028

,324

,028
,068

,324
1

**. Correlation is significant at 0.01 level.
*. Correlation is significant at 0.05 level.

When the correlation between the general condition of the health services provided in the
Turkish Republic of Northern Cyprus and the adequacy and satisfaction of the 112 Emergency Health
services; We can say that there is a positive and strong relationship between the general condition of
health services and the adequacy of 112 Emergency Health Services (Pearson Correlation Coefficient
=, 565 ** / p =, 000). In other words, as the general situation in health services increases, the adequacy
of 112 emergency health services increases. We can say that there is a positive relationship between the
general condition of health services and satisfaction with 112 Emergency Health Services (Pearson
Correlation Coefficient =, 149 * / p =, 028).
Distribution Statistics
The highest satisfaction score of the 112 Emergency Health Care Service was ortalama
Satisfaction from transporting the patient / injured to the ambulance 3,5 with an average of 3.51, while
the lowest satisfaction score was memnuniyet Satisfaction with the transportation time of the ambulance
2, with an average of 2.75. 112 After the Emergency Health Service Called The ambulance arrives at
the scene on average in 41.43 minutes, which supports this dissatisfaction.
Table-6: Satisfaction from T.R.N.C 112 Emergency Health Services
Satisfaction Subject
Satisfaction of the patient injured in the ambulance
Satisfaction of the Medical Intervention of the 112
Emergency Health Team to the Patient / Injured
Satisfaction of the officer on the phone about the status
of the patient / injured
Satisfaction with Attitude and Behavior of 112
Emergency Health Team
Satisfaction of 112 Emergency Health Team from
Information on Patient / Injured Status
Satisfaction from the communication style of the
interviewee
Satisfaction with the information of the phone officer
about the transportation of the ambulance to you
Satisfaction of 112 Emergency Team in general
Satisfaction Status of Ambulance and Team
Equipment
Connectivity after 112 Emergency Service Call
Satisfaction of the ambulance during transportation

Group Comparison Tests
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Arithmetic
Mean
3,51

Standard
Deviation
1,417

Distribution
Range
1-5

3,45

1,310

1-5

3,38

1,246

1-5

3,30

1,302

1-5

3,30

1,336

1-5

3,26

1,400

1-5

3,20

1,343

1-5

3,12

1,442

1-5

2,95

1,303

1-5

2,75
2,75

1,339
1,280

1-5
1-5

Comparison of Satisfaction Scores of 112 Emergency Health Care Questions by Age:
There was no statistically significant relationship between age and satisfaction scores.
Comparison of Satisfaction Scores of 112 Emergency Health Care Questions by Gender:
'' 112 Emergency Health Service 's ability to connect to staff in a short time after the call' 'female
participants' mean score (2.46), the average score of male participants (2.95) was found to be
significantly lower than the average (t = 6,9940 p =, 009).
‘In The questions of the attendant about the situation of the patient / injured’ ’’ the mean score
of female participants (3.55) was found to be statistically higher than the mean score of male participants
(3.07) (t = 6,2870 p =, 013).
‘’ Information on when and where the ambulance will arrive’ ’The mean score of female
participants (2.93) was significantly lower than that of male participants (3.37) (t = 5,634 p =, 019).
‘’112 Emergency Health Team e medical intervention to the patient / injured at the scene 'The
mean score of female participants (3,22) was significantly lower than the mean score of male
participants (3,59) (t = 4,134 p =, 043 ).
‘’In the '112 Emergency Health Team question about the patient / injured, the mean score of
female participants (3,53) was found to be statistically higher than the mean score of male participants
(3,15) (t = 3,938 p =, 048). ).
In other questions, no statistical difference was found according to gender.
Comparison of Satisfaction Scores of 112 Emergency Health Care Questions According to Marital
Status:
‘'112 Emergency Health Team' s medical intervention to the patient / wounded '' the mean score
of married participants (3.62), the average score of single participants (3.15) was found to be
significantly higher than the average score (t = 6.703 p =, 010).
“Moving the patient / injured person to the ambulance’ ’the mean score of the married
participants (3.67) was found to be statistically higher than the mean score of the marital status of the
single participants (3.25) (t = 4,412 p =, 037).
There was no statistical difference in other questions according to marital status.
Comparison of Satisfaction Scores of 112 Emergency Health Care Questions by Education:
When the results of ANOVA Test regarding the comparison of the satisfaction scores of 112
Emergency Health Service questions by education are examined,
I The questions about the situation of the patient / injured person size ’The mean score of the
people with primary education was found to be significantly higher than the other groups (F = 3,986 p
=, 009),
’’ Approaches and behaviors of 112 Emergency Health Team to patient / injured ’’ It was
determined that the mean score of the people with primary education was significantly higher than the
other groups (F = 4,269 p =, 006).
In other questions, no statistically significant difference was found between the education
groups.
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Conclusions
Regarding the general health status of the T.R.N.C, 28 % of the participants were very good, 14
% were good, 26 % were moderate, 17 % were poor and 15 % were they have stated the idea as very
bad.
112 Emergency Health Service After Calling The ambulance was found to arrive at the scene
on average in 36 minutes.
It was found that after the ambulance arrived at the scene, it reached the relevant hospital on
average 25 minutes later.
Satisfaction of transporting the patient / injured to the ambulance with the highest score of 3,51
in which 112 Emergency Health Services were evaluated, on the other hand, Satisfaction with the
transportation time of the ambulance was obtained with the lowest score of 2,75.
112 Emergency Health Service questions did not create a meaningful relationship age in case
of satisfaction. However, statistically significant differences were found in the variables of gender,
marital status and education.
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Recommendatıons
As the study shows, the society is not conscious enough about the scope of pre-hospital health
services. Visual activities and media promotions can be made by the related institutions to increase the
level of awareness in the society.
Health personnel working in pre-hospital services should be made more aware and in-service
trainings should be provided on these issues.
Necessary laws and regulations should be made within a short time period in order to ensure
that the pre-hospital services are carried out healthily.
Given the fact that the problem that people are least satisfied with is satisfaction with the
transportation time of the ambulance, it reveals the necessity of making arrangements for the ambulance
to reach the scene faster.
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Abstract
Turkish Language Teaching is not only done by teaching the elements of the language. Cultural transfer
is also part of teaching. The most important tool for this transfer is the textbooks. Textbooks build a
bridge between the teacher and the student. Culture is transferred to the student by reading, listening,
writing and speaking studies. For this purpose, the “Golden Bridge Turkish Teaching Textbook” (B2
level) has been examined in terms of cultural transfer. Data related to the research were collected by
document analysis method. In light of the findings obtained in the study, the importance of cultural
transfer in textbooks prepared for teaching Turkish has been emphasized, results and evaluations have
been made and suggestions have been presented.
Keywords: Language and Culture, Textbook, Golden Bridge.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders
Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri
Özet
Türkçe öğretimi sadece dile ait unsurların öğretimi ile gerçekleşmez. Kültür aktarımı da öğretimin bir
parçasıdır. Bu aktarımın kurulmasını sağlayan en önemli araçlardan birisi ders kitaplarıdır. Ders
kitapları öğreten ile öğrenen arasında bir köprü kurmaktadır. Bu amaçla “Altın Köprü Türkçe Öğretimi
Ders Kitabı (B2 Seviyesi)” kültür aktarımı açısından incelenmiştir. Araştırmaya ilişkin veriler, doküman
incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Türkçe öğretimi
için hazırlanan ders kitaplarındaki kültür aktarımının önemi vurgulanmış, sonuç ve değerlendirmeler
yapılmış, öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dil ve Kültür, Ders kitabı, Altın Köprü.

GİRİŞ
Dil ve Kültür
Bir binanın dört kolon üzerine oturtulması gibi Türkçe öğretimi de okuma, yazma, konuşma ve dinleme
olmak üzere dört temel beceri üzerine inşa edilir.
Kültür, bir toplumun, tarihi boyunca biriktirdiği dil, din, gelenek, sanat ve hayat tarzı gibi maddi ve
manevi değerlerin bütünüdür. Kültürün dil ile güçlü bir ilişkisi vardır ve kültürel varlıklar dil sayesinde
aktarılır (Elbir ve Aka, 2015: 374).
Evren derinlemesine incelendiğinde birbiriyle bağlantısı olmayan hiçbir şey gösterilemez. Şüphesiz her
şey doğrudan ya da dolaylı olarak birbiriyle ilişki içerisindedir. Kavramlar arasındaki bu ilişkilerin
bazıları kimi zaman hiç görünmezken, bazıları ise çok derin ve sınırları birbirinden ayrılamayan bir
ilişki içerisindedir. Bu bağlamdan hareketle bu ilişkilerden biri de dil ve kültür ilişkisidir. Öyle ki dil ve
kültürü birbirinden ayırmak mümkün değildir (Boylu, 2014: 20).
Toplum ve kültürde ne varsa dilde ifadesini bulu. Kültürün gelişmesiyle dil, dilin gelişmesiyle kültür
gelişir ve zenginleşir. Kültürü inceleyerek dilin ne büyük bir “mucize” olduğu; dil mucizesini
inceleyerek kültürün insan üzerindeki etkileri ve sonuçları anlaşılabilir (Pehlivan, 2007: 7).
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Bir toplumun kültür değerlerinin oluşması için her şeyden önce ortak bir dile sahip olması gerekir.
Ayrıca sahip olunan kültür değerlerinin hepsi dil sayesinde tanımlanır, anlamlanır ve anlaşılabilir bir
hâle gelir. Yani bir nevi dil kültürün aynasıdır (İşci, 2012: 31).
İnsanların diğer canlılardan farklı olarak teker teker değil topluluklar hâlinde yaşadıklarını, böylece
toplumları, ulusları oluşturduklarını; duygu, düşünce, konuşma, gelişme, yaratıcılık, dili kullanma gibi
becerilere sahip olduklarını, maddi ve manevi birtakım ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hem doğayla hem
de diğer insan ve topluluklarla ilişkilerini düzene koyabilmek için çeşitli sosyal organizasyonlara girme
gereği duyduklarını bilmekteyiz (Akpınar, 2010: 10).
Genelde dil, özelde yabancı dil öğretiminde öğrencilere ders ortamlarında verilmeye çalışılan dilin
dizgisel yapısının yanında, dilin derin ve yüzeysel yapısında bulunan kültürel unsurlar, doğru ve isabetli
yöntemlerle verilmedikten sonra, öğrenilen bilgiler ezberden öteye geçemeyecek; dilin anlatım gücü ve
zevki yakalanamayacaktır (Yiğit ve Arslan, 2014: 2).
Yabancı dil öğretiminden söz edildiğinde ilk akla gelen şey, kuşkusuz bir toplumun maddi ve manevi
varlığı ile yazılı ve sözlü değerlerini oluşturan kültür olgusudur. Bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe
öğretirken kullanılan metinlerin kültür aktarımı açısından yeterliliği ve metinleri oluştururken dikkat
edilmesi gereken noktalar üzerine araştırmalar yapılması elzemdir (Demir ve Açık, 2011: 52).
Bir dilde konuşulanları anlayabilmek ve o dili iyi konuşabilmek için, o dilde düşünmek, o dilde var olan
soyut ve mecazlara hâkim olmak gerekir. Bunun için de o dilin aynası olan kültürü tanımak ve kültüre
ait unsurları öğrenmek gerekmektedir. Bu yolla dili öğrenen kişi hedef dildeki inceliklere hâkim olacak
ve o dilde düşünebilmeye başlayacaktır (Kutlu, 2014: 698).
Türkçe öğretiminde öğreten dile bütün yönleriyle hâkim olmalıdır. Söz gelimi, öğreten herhangi bir
kelime ya da kalıplaşmış söz hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Çünkü bazı kelime ya da kelime
gruplarının alt ögede derin bir anlam boyutu vardır. Bu durum ise o kelime ya da kelime grubunun
kültürel boyutunu bilmekle anlaşılmaktadır.
Eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi Türkçe öğretiminde de amaç bilgiyi beceriye dönüştürmektir.
Beceriye dönüştürülen bilgi ise alışkanlık hâline gelmelidir. Kültür aktarımı yaparken ilk önce çevredeki
nesnelerden yararlanılmalıdır. Öğrencilerin görebildikleri nesneler ne ise o verilerek yaşamla
ilişkilendirmek gerekir.
Kültür aktarımının önemli ögelerinden biri öğrenilen bir unsuru günlük yaşamla ilişkilendirmektir.
Böylelikle hedef dili severek öğrenen öğrenci derse ve hedef dilin kültürüne daha olumlu yaklaşarak
bakış açısını değiştirebilir, hedef dili daha kolay öğrenebilir.
Dil öğretimin temel amacı iletişim kurabilmektir. Hedef dili öğrenmek kültürel bağlamdan ayrı
düşünülemez. Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında hedef dil kültürünü içeren metinlere yer
verirken toplumsal kurallar, söz eylemler, deyimler gibi dilin iletişimsel boyutunu oluşturan etkinliklere
de yer verilmelidir (Tüm ve Sarkmaz, 2012: 457).
YÖNTEM
Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi olan doküman analizi ile incelenmiş ve bu araştırma verileri bu yolla
toplanmıştır. Yılmaz ve Şimşek’in de ele aldığı doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerdir. Nitel araştırmada doküman incelemesi hem bir veri
toplama yöntemi olabilir hem de diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte kullanılabilir (Akt. İşcan ve
Yassıtaş, 2018: 55). Bu çalışmada doküman analizi olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabı (B2 Seviyesi)” incelenmiştir.

SINIRLILIKLAR
Çalışma, “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabı (B2
Seviyesi)” ile sınırlıdır.
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BULGULAR
Bu çalışmada, öncelikle “Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders
Kitabı (B2 Seviyesi)” kültürel ögelerin tasnifi bakımından ele alınmıştır. Kitaptaki kültürel ögelerin alt
ögeleri birer cümle ile gösterilerek tabloya aktarılmıştır. Tablo hazırlanırken Kutlu’nun çalışmasından
yararlanılmıştır (Kutlu 2014: s.697-710). Çalışmanın ikinci aşamasını ise atasözleri ve deyimler
oluşturmuştur.
Altın Köprü Türkçe öğretimi ders kitabında (B2 seviyesi) altı tema ve bu altı temanın üçer alt ögesi
bulunmaktadır.
Tablo 1: Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabına (B2 seviyesi) Ait Temalar
1.Toplum ve 2.Doğa ve İnsan
İnsan

3.Sinema

4. Müzik ve 5. Dile Dair
Dans

6.Edebiyat
Dünyası

1.1.İnsan
2.1.Doğanın Bir
Sosyal Bir Parçasıyız
Varlıktır

3.1.Geçmişten
Günümüze
Sinema

4.1.Seslerin
Büyüsü

5.1.Ses
Bayrağımız
Türkçe

6.1.Edebiyatın
Gücü

4.2.Türk
Müziği

5.2.Dilden
Dile

6.2.Dünya
Edebiyatından

4.3.Evrenin
Ritmi

5.3.Bir Dil 6.3.Türk
Bir İnsan...
Edebiyatı

1.2.
Toplumsal
Değerler

2.2.
Doğa 3.2.Dünya
Denen Mucize
Sineması

1.3. Görgü 2.3.Dünyamızı
Kuralları
Tüketiyoruz

3.3.Türk
Sineması

Tablo 2: Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabındaki (B2 Seviyesi) Kültürel Ögelerin Kullanım
Tablosu
Kültürel Unsurlar (B2 Seviyesi)
Alt
Öge

Kültürel Ögelerin Kullanışı

Sayfa
Numarası

1.2.

Neden kızayım, göz hakkı diye bir şey var!

B2-12

1.2.

Bir yiyeceği görüp de imrenenlere bir parça ikram etmek gerekir ama öyle göz
hakkım var diye de sahibinden izin almadan yiyip içemezsin.

B2-12

1.2.

Birkaç kez ısırıldıktan ve birkaç kez de kafasına terlik yedikten sonra yeni B2-14
gördüğü köpekler ve insanlar konusunda ihtiyatlı olmayı da öğrenmişti.

1.2.

Komşular önceden haber vermek şartıyla birbirlerini sıkça ziyaret edebilir.

1.3.

İnsana “bu, şu, o” diye hitap edilmez. Öksürürken, hapşırırken ya da esnerken B2-17
ağız kapatılır. Topluluk içinde kulaktan kulağa konuşulamaz. Toplum içinde
yere tükürülmez, argo kelimeler ile konuşulmaz.

1.2.

Doğumuyla pabucumuzu dama atmış olan kardeşimizi hem severiz hem de B2-22
gizlice kıskanırız.

1.1.

Ömür boyu taşıyacağımız ve pek azımızın değiştirmeye cesaret edebileceği bu B2-22
unvanla anılmaya başlarız. Mühendis Ahmet, Doktor Behlül, Terzi Gizem vb.

1.1.

“Koca” ve “hanım” ana rollerinin yanında yan rollerde de oynarız hayat filminin B2-22
bu bölümünde. Bir sahnede damat, başka bir sahnede enişte oluruz.
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B2-15

2.1.

Sadun Boro, İstanbul’da 1928’de İstanbul’da doğduğu zaman dünyayı dolaşan B2-27
ilk Türk denizcisi olacağını bilmiyordu.

2.2.

Eski Türk kültüründe yıldırım düşen yere kimse uğramak istemezdi.

B2-28

2.2.

Türk kültüründe gökkuşağı, ebemkuşağı, alaimisema gibi adlarla da bilinir.

B2-28

2.2.

Türkiye’de de gökkuşağına dair ilginç inanışlar bulunmaktadır. Bunlardan en B2-28
yaygın olanı “Gökkuşağının altından geçen erkekler kız, kızlar da erkek olur.”
şeklindeki inanıştır.

2.3.

Küçüklüğümüzden beri anne babamızın ya da öğretmenlerimizin bizi överken B2-34
söyledikleri şu benzetmedir belki de bizi en çok sevindiren ya da kendimizle
övünmemizi sağlayan: arı gibi çalışkan çocuk.

2.2.

Anadolu’da yaygın olarak kullanılan halk takviminde bir yıl “Kasım günleri”
ve “Hızır günleri” şeklinde ikiye bölünür.

B2-36

2.2.

Cemreler halk kültüründe ilkbaharın müjdecisi olarak bilinir.

B2-36

2.1.

Türkiye’nin ilk kelebek çiftliği İstanbul’un en eski ilçelerinden biri olan B2-38
Beykoz’da kuruldu.

3.1.

1990’lı yıllardaki geçiş döneminin ardından, Türk sineması adına yurt içinde ve B2-42
yurt dışında çeşitli başarılar elde edildiğini; sinemamızın şu anda uluslararası
alanda dikkate alındığını söyleyebilir.

3.3.

5 Nisan 1925 yılında Paşabahçe’de bahçesinde meyve ağaçları bulunan üç katlı B2-48
ahşap bir evde dünyaya geldi Mehmet Sadrettin, bizim bildiğimiz adıyla Sadri
Alışık.

3.3.

Sayısız filmde hem jön olarak rol alan hem de kötü adam tiplemelerine hayat B2-48
veren son olarak da komedi ve dram filmlerinde oynayan Sadri Alışık’ın
kariyerinin en önemli tiplemesi, traş olmayan, gri pantolon, ekose gömlek, delik
fötr şapka ve ökçesi basık pabuç giyen, kendine has selamı ile “Turist Ömer”
tiplemesidir.

3.3.

İşte o gün komşu kadınlarla koşa koşa yetiştiğimiz matine meğer bir sinema
imiş. O günden sonra annemle haftada bir sinemaya gider olmuştuk.

3.3.

Çocukluk yıllarımda ilk hoşuma giden film Hababam Sınıfıydı. Rıfat Ilgaz’ın B2-50
aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı film Özel Çamlıca Lisesinin haylaz
mı haylaz sınıfının yeni atanan müdür yardımcısı Mahmut Hoca ile yaşadığı
trajikomik maceralarını anlatıyordu. Kopya çeken, maçlara kaçan bu sınıfın
kadrosunda kimler yok ki... Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal
Sunal ve daha nicesi...

3.3.

Atıf Yılmaz’ın 1977’de çektiği dram türündeki filmi “Selvi Boylum Al B2-50
Yazmalım” idi. Bu filmde Asya’nın “Sevgi neydi? Sevgi emekti.” repliği bugün
hâlâ kulaklarımdadır.

3.3.

Türk dizilerinin başatı sayılan “Süper Baba” ve “Deli Yürek” gibi yapıtlara B2-50
imza atmış olan Osman Sınav’ın en iyi filmi bence Uzun Hikâye idi.

3.3.

Yazara göre, yazlık sinema insana ucuz görünse de eşsiz zevkler sunmaktadır.
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B2-50

B2-51

4.1.

Pek çokları için korkutucu, anlaşılması güç, karmakarışık işlemlerin yapıldığı
bir ders olan matematik bir “baş belası” iken, müzik dersi eğlence kaynağıdır.

B2-58

4.2.

Kültür dünyamızda sazlar tek kanaldan beslenmiştir.

B2-60

4.2.

Makam müziklerini sadece Anadolu’da dinleyebiliriz.

B2-60

4.2.

Türk müziği Orta Asya’da doğmuş, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar
zamanında tarzını iyice belirginleştirmiş, Batı etkisi ile Cumhuriyet Döneminde
çeşitlenip gelişerek bugünlere gelmiştir.

B2-62

4.2.

Türk milletinin çağlar içinde yaşadığı olayların tesiriyle oluşturduğu zengin bir
müzik yelpazesi vardır.

B2-62

4.2.

Şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda şarkı ve beste; camilerde sela, tekbir
ve ilahi; taşrada türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, horon ve oyun havası; sınır
boylarında serhat türküsü; kışlalarda mehter müziği vd.

B2-62

4.2.

Müzik dünyamızda önem arz eden Türk tasavvuf müziği de sanat müziğinin B2-62
özel bir biçimidir.

4.2.

“Yüksek Yüksek Tepelere” türküsü düğünlerde söylenir.

B2-63

4.2.

Mehter müziği Klasik Batı müziği bestecilerine de ilham kaynağı olmuştur.

B2-63

4.3.

“Ayin başlıyordu. Bir grup derviş içeri girdi, yalın ayaktılar ve kocaman yeşil
hırkalara bürünmüşlerdi.

B2-64

4.3.

Mevleviliğin kurucusu ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Mevlânâ B2-64
Celaleddin Rumi, başyapıtı sayılan Mesnevî’ye şu dizelerle başlar: “Dinle
neyden ki şikâyet etmekte/ Ayrılıkları hikâye etmekte”

4.3.

Trabzonlu balıkçıların dansı olarak bilinir.

4.2.

O günden sonra her cumartesi sabahtan öğleye kadar vaktimi Mahmut Ustanın B2-69
bağlama yapım atölyesinde geçirdiğime hiç pişman olmadım.

4.2.

Haberim vardı ama geleneklerimize göre bekârlara ailesinden ayrı davetiye B2-70
verilmediğinden gelinin dayısı sıfatıyla beni düğüne sözlü olarak da davet etti.

4.2.

Tiz bir tonda alçalıp yükselen zurnanın sesine ve davulun ritmine ayak B2-70
uydurarak üç dakika kadar ağır bir halay çektik.

4.2.

Bizimki de elini kulağına atıp “Aman bir ay doğar ilk akşamdan, geceden...” B2-70
diye başlayan uzun hava bir türkü söyledi. Davulcu ayağa kalkıp tokmağını tüm
gücüyle vurmaya başladığında Vedat Usta ipek mendili benim elime tutuşturdu.

5.1.

İşte bu bilinçle Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih B2-72
Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu öncülüğünde 2017 yılı Türk Dili Yılı
olarak ilan edildi.

5.1.

Karamanoğlu Mehmet Bey hayatın her alanında Türkçe konuşulmasını
emretmiştir.

B2-75

5.1.

Yunus Emre sadece Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en önemli
şairlerindendir.

B2-75
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B2-67

5.2.

Ninnilerimizle, türkülerimizle, sevinçlerimizle, ağıtlarımızla ruhumuza işleyen,
bizimle birlikte ete kemiğe bürünüp gelişen bir dille doğuyoruz.

5.3.

Tarihte Türkçenin yabancılara öğretimi amacıyla yazılan ilk eser, Kaşgarlı B2-80
Mahmut tarafından XI. yüzyılda kaleme alınmış bir sözlük olan Dîvânü
Lugati't-Türk’tür. Bu eser, Türk dili ve kültürünün Göktürk bengü taşlarından
sonraki en değerli eseridir.

5.3.

Lisede ise “Dil Aileleri” adlı bir konu vardı edebiyat dersinde. Bilim adamlarına B2-82
göre Türkçe ile Türkmence kardeşmiş, Kırgızca bunların kuzeni, Japonca ise
hepsinin uzak akrabası.

6.1.

“Zaman hızla değişiyor. Nesil gittikçe bozuluyor. Galiba ahir zamana geldik.” B2-90
3000 yıllık eski bir Mısır papirüsünden

6.2.

Halk hikâyelerinin en güzel örneklerinden biri Dede Korkut Hikâyeleridir.

6.2.

Brezilya’da bir şarkı sözü yazarı olan Paulo Coelho’nun dünyaca tanınan ve en B2-94
çok okunan yazarlardan biri olmasını sağlayan “Simyacı” romanının en büyük
başarısı Doğu bilgeliğinin zirvelerinden biri olan Mevlânâ Celaleddin-i
Rumî’nin “Mesnevî” adlı eserinde geçen küçük bir hikâyeyi alıp yeni bir üslup
ve herkesin anlayabileceği kadar sade bir ifadeyle genişleterek sunabilmesidir.

6.3.

Nobel Edebiyat Ödülünü alan tek Türk roman yazarı Orhan Pamuk.

6.3.

“Ataşım yanmadan tütünüm tüter/ Bulutun havaya yağdığı gibi/ Yârin B2-96
bahçesinde bülbüller öter/ Ayın on dördünde doğduğu gibi” Karacaoğlan

6.3.

Varlık salt edebiyatı değil, kültürel ve toplumsal konuları da ele alan bir dergi.

6.3.

“Artık demir almak günü gelmişse zamandan/ Meçhule giden bir gemi kalkar B2-99
bu limandan.” Yahya Kemal BEYATLI

6.3.

İskender Pala 1958, Uşak doğumludur. Divan edebiyatının halk kitlelerince B2-103
sevilip anlaşılabilmesi için klasik şiirden ilham alan makaleler, denemeler,
hikâyeler ve gazete yazıları yazmıştır.

B2-76

B2-90

B2-95

B2-98

Tablo 3: Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabındaki (B2 Seviyesi) Atasözleri ve Deyimlerin
Kullanım Tablosu
Kültürel Aktarım Olarak Atasözleri ve Deyimlerin Kullanılışı

Sayfa
Numarası

pişmiş aşa su katılmaz; karar ver-

B2-9

yola koyul-; üzerine titre-

B2-10

karşı çık-; ileri sür-

B2-11

yer ver-; insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa

B2-13

el koy-; uzak dur-

B2-14

ev alma, komşu al; ziyaret et-; rol oyna-

B2-15

iş işten geç-; göz göze gel-; utancından yerin dibine gir-; umrunda ol(ma)-; (bir şeyi) B2-16
meslek edin62

saygı duy-; saygı göster-

B2-17

Gelen gideni aratır.

B2-18

duymazlıktan gel-; görmezden gel-; (bir şeye) kulak ver-

B2-19

son gülen iyi güler; deveyi yardan uçuran bir tutam ottur; sona kalan dona kalır; sütten B2-21
ağzı yanan yoğurdu (ayranı) üfleyerek yer (içer); sabreden derviş muradına ermiş;
anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az; işleyen demir pas tutmaz (ışılda)
pabucunu dama at-

B2-22

yiyip bitir-; yer bul-

B2-24

deliye dön-; kafa dinle-; akla gel-

B2-29

baş (başı) çek-; hayata geçir-

B2-32

hayrete (hayretlere) düş-; kulağına küpe ol-; göz önünde bulundur-

B2-34

elini taşın altına sok-

B2-35

deliye dön-

B2-36

ilgi göster-; iz bırak-; vakit geçir-; kolları sıva-

B2-38

tıka basa ye-; akla karayı seç-; buluttan nem kap-; mart kapıdan baktırır, kazma kürek B2-39
yaktırır; bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur; yağmurdan kaçarken doluya tutul-; bir
kaşık suda fırtına koparöncülük et-

B2-44

(bir şey, bir şeyi) ağır bas-

B2-45

adım (adımını) at-; destek ol-; hayata atıl-; örnek ol-; eli açık; kadere boyun eğ-; boy B2-48
gösteraklına düş-

B2-50

zarara uğra-; üstün tut-; (bir şeyin) yerini tut-

B2-51

boşa git-; ortaya çık-; pahalıya mal ol-

B2-54

dikkat çek-

B2-56

fırsat bul-; dilinden düşürme-

B2-58

dile getir-; adapte ol-; (bir işte) yer al-

B2-60

(birini) yarı yolda bırak-

B2-65

ilgisini çek-; nesli tüken-

B2-66

pişman ol-; kafayı dinle-; sıfırdan başla-; adım adım şahitlik et-; canını sık-

B2-69

söz et-; ayak uydur-

B2-70

sahip çık-; ele al-

B2-72

(bir şey) ters git-; ısrar et-

B2-73
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ete kemiğe dönüştür- (büründür-); dile gel-

B2-76

başını kaldırma- (kaldırama-)

B2-78

gezip toz-

B2-82

dili dönme-; dili pabuç kadar; dili tutul-; dilinin ucunda; dilinin altında bir şey ol-; B2-84
dilini eşek arısı soksun; dillere destan olhafife al-

B2-86

(bir kimseye, bir şeye) ihtiyaç duy-

B2-87

gönül ver-

B2-98

yol al-

B2-99

alttan al-

B2-100

hayran ol-; gözden kaybol-

B2-101

(bir şeye) merak sar-

B2-102
YORUMLAR

Altın Köprü Türkçe öğretimi ders kitabında (B2 seviyesi) bir dilin unsurlarından olan ve milletin
birikimlerinden oluşan atasözleri ve deyimlere oldukça yer verilmiştir. Ancak kültürün bir parçası olan
bilmece, tekerleme gibi kalıplaşmış sözlerden yararlanılmamıştır.
Altın Köprü Türkçe öğretimi ders kitabında (B2 seviyesi) “Doğa ve İnsan” temasında ilk Türk
denizcisine, Eski Türk kültüründeki âdetlere, gökkuşağının hem Türk kültüründeki hem de başka
kültürlerdeki anlamına, Türk kültüründe çalışkanlığı ifade eden “arı gibi çalışkan çocuk” benzetmesine,
halk kültüründe cemrenin önemine ve halk takviminde bir yılın “Kasım günleri” ve “Hızır günleri”
olarak ikiye ayrılmasına değinilmiştir.
Altın Köprü Türkçe öğretimi ders kitabında (B2 seviyesi) “Sinema” temasında ise Türk sinemasının ne
zaman ortaya çıktığına ve ne zaman yurt içi ve yurt dışında başarılı olduğuna, “Gülerken Ağlayan
Adam” başlığı ile Türk sinemasının Turist Ömer’i olan Sadri Alışık’a, Türk kültüründe “matine”
kavramının önemine, 1970’lerin unutulmaz filmi olan “Hababam Sınıfı”na, Asya’nın “Sevgi neydi?
Sevgi emekti.” sözleri ile hafızalara kazınan “Selvi Boylum Al Yazmalım”a, Osman Sınav’ın “Uzun
Hikâyesi”ne yer verilmiştir.
Altın Köprü Türkçe öğretimi ders kitabının (B2 seviyesi) “Müzik ve Dans” temasında Türk kültüründe
düğünlere davet edilmenin hangi şartlar taşıdığı, halayın nasıl çekildiği ve halay ile mendil arasındaki
ilişkinin ne olduğu, “yüksek yüksek tepelere” adlı bir türkünün hikâyesi, Türk kültüründe annelerin
çocuklarını uyutmak için söylediği ninni ve Karadenizli balıkçıların dansı olarak bilinen “Kolbastı”
tanıtılmıştır.
Altın Köprü Türkçe öğretimi ders kitabının (B2 seviyesi) “Dile Dair” temasında 2017’nin “Türk Dili
Yılı” ilan edilmesine, yabancılara Türkçe öğretiminin bilinen ilk eseri olan Kaşgarlı Mahmut’un
“Dîvânü Lugati't-Türk” adlı eserine, Yunus Emre’ye ve Türkçenin iki bayramına yer verilmiştir.
Altın Köprü Türkçe öğretimi ders kitabındaki (B2 seviyesi) “Müzik ve Dans” temasında yer alan “Türk
Dünyası Çalgıları” adlı izleyelim-işaretleyelim kısmında geçen “ney, kemençe, surney, kopuz” ile “Bir
Sağa Bir Sola Haydi Dansa!” adlı dinlemede geçen “kara corgo, kolbastı” ile sosyal hayata değinilmiştir.
Böylelikle metinlerde verilen ögeler ile öğrenciye hedef dilin kültürü ile kendi kültürünü karşılaştırma
imkânı sağlanmıştır. Ayrıca kitabın “Sinema” temasında yer alan “Unutulmaz Yönetmenlerin
Unutulmaz Filmleri” adlı okuma metninde Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un aynı adlı eserinden beyaz
perdeye aktarılan “Selvi Boylum Al Yazmalım”a, kitabın “Dile Dair” adlı temasında ise “Biz Büyük
Bir Aileyiz” adlı okuma metninde Türkiye ve Kırgız Türkçesinin aynı dil ailesinden geldiğine
64

değinilerek öğrencilerin hedef dile ilgisi arttırılmıştır. Buradaki amaç ise Türk ve Kırgız kültürünün aynı
kaynaktan beslendiğini vurgulamaktır.
Altın Köprü Türkçe öğretimi ders kitabının (B2 seviyesi) son teması olan “Edebiyat Dünyası”nda ise
halk hikâyelerinin en güzel örneklerinden biri olan “Dede Korkut Hikâyeleri”, Paulo Coelho’nun
“Simyacı” adlı eserinden yola çıkılarak Mevlânâ Celaleddin-i Rumî’nin “Mesnevî”si, İskender Pala,
Karacaoğlan, Yahya Kemal Beyatlı ve Nobel Edebiyat Ödülünü alan Orhan Pamuk tanıtılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç
Bahçeye ekilen domatesin bir günde çıkmaması gibi bilginin bilinç düzeyine geçebilmesi için günlük
hayatta pratik yapılması gereklidir. Çünkü bilgi farklı, bilginin bilince geçmesi farklıdır. Söz gelimi, bir
sınıfta on iki öğrenci varsa her birinin hazırbulunuşluğu farklıdır.
Kültür aktarımı bir çığa benzetilirse hedef dili sevme ve ait olma yanında gelir. Kırgızlara Türkçe
öğretiminde gönül birliklerinden yola çıkılarak farklılıklara değinilebilir.
Dil öğrenmek sadece gramer kurallarını öğrenmekle gerçekleşmez. Yabancı bir dili öğrenmenin en
güzel yolu kültür aktarımı ile gerçekleşir. Çünkü kültür, bir milletin her şeyini kapsar. Bir dili öğrenmek
için de dili konuşan topluluğun her şeyini bilmek gerekir: Tarihini, coğrafyasını, yaşantısını, değerlerini,
yemeklerini, vs. (Okur ve Keskin, 2013: 1638).
Türkçe kalıp sözler birtakım yapısal ve anlamsal özelliklerinden dolayı Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenenler tarafından kolay öğrenilememektedir. Eğer Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kültürü
ile Türk kültürü arasında herhangi bir müştereklik yok ise kalıp söz öğretimi zorlaşmakta, var ise
kolaylaşmaktadır (Boylu ve Başar, 2018: 49).
Yabancı dil öğrenen kişinin o dili yetkin olarak kullanabilmesi için sadece dilin yapısını bilmesi yeterli
değildir. Öğrencinin, o dilin hitap, teşekkür, kabul etme, reddetme, önerme gibi kullanımları hakkında
bilgi sahibi olması gerekir. Yani, yabancı dil öğrenmek, “dil bilgisel yeti”ye sahip olmanın yanında,
hangi durumlarda dilin hangi yapı ve sözcüklerinin kullanılacağını bilmek demek olan “iletişimsel
yeti”ye de sahip olmaktır (Bölükbaş ve Keskin, 2010: 233).
Yabancı dil öğrenmek, farklı bir dil öğrenmektir. Kişiye, kendi dilinden farklı bir dili öğretirken
öğrenme anlamında motivasyonu sağlayabilmek ve öğrendiklerini kalıcı hale getirebilmek için dilin
kültürel ögelerinin de mutlaka aktarılması gerekir (Gürsoy ve Güleç, 2015: 117).
Sözlü kültür anlamında geçmişi çok eskiye dayanan atasözleri, dünden bugüne kurulan bir kültürel miras
köprüsü oluşturmuştur. Atasözleri, bir milletin sosyo-kültürel hayatına dair pek çok izi bünyesinde
barındırdığı için çok önemlidir ( Çalışır, 2016:106).
Öncelikle çevremizde ve daha sonra tüm dünyada gittikçe ağırlığı hissedilen ülkemizin ekonomik ve
siyasal etkisi, soydaşlarımızın ve yurtdışındaki Türklerin geniş bir coğrafyaya dağılmış olması,
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinin önemini daha da artırmaktadır (Dilek, 2013: 11).
Dilin önemli anlatım seçeneklerinden olan atasözleri ve deyimler, toplumun sosyal ve kültürel
değerlerini yansıtan kuşaklararası kültür aktarımında çok önemli rol oynayan birbirlerini tamamlayan
unsurlardır. Yeni nesiller için bir sosyalleşme veya bütünleşme, kaynaşma, intibak süreci olarak
adlandırılabilir (Bulut, 2013: 564).
Karakteristik kültürel özellikler ilginç ve önemlidir: Hangi jestler hangi kültürde hangi anlama gelir?
Bir ifade mimiksel olarak nasıl gösterilir? Bulgaristan ve Yunanistan’da kafa sallamak onay anlamına
gelirken, diğer Avrupa ülkelerinde ve Almanca konuşulan yerlerde bilindiği gibi red ifadesidir. Bu tür
farklılıklar derste ifade edilmelidir (Çetinkaya, 2008: 23).

65

Türkçe ve Kırgızcada dil yapılarındaki ortak ve benzer öğeler öğreticilere ve öğrenicilere öğretimde
kolaylık sağlasa da sesteş sözcüklerin aldatıcı/yanıltıcı sonuçlara yol açtığı unutulmamalıdır (Gümüş,
2014b: 196).
Kırgızca öğretenlerin Türkçeyi, Türkçe öğretenlerin Kırgızcayı bilmeleri kendilerine avantaj ya da
kolaylık sağlayabilir. Ancak bunu avantaja döndürmek için farklı ve benzer dil yapılarının özümsenerek
öğretim sürecinde özen göstererek kullanılması gerekir. Hedef kitlenin hangi yanlışları yapacağını,
hangi durumlarda anadilindeki yapıyla karıştıracağını bilmek öğretimde kolaylık sağlar (Gümüş, 2014b:
197).
Öneriler
1) Islanmadan yüzme öğrenilmeyeceği gibi hedef dilin içinden geçmeden, o dile ait kültür
ögelerini özümsemeden öğrenme tam anlamıyla gerçekleşmez. Bu yüzden öğreten öğrenciyi
suya girmesi için cesaret vermelidir. Öğrenciye suyun ne kadar derin, sıcak ya da soğuk
olduğunu keşfettirmelidir.
2) Atasözleri ve deyimler kültür aktarımı için önemli bir görev üstlenir. Türkçe öğretiminde bir
kültür aracı olarak atasözleri ve deyimlerin öğretimi çok önemlidir. Çünkü öğrenci hedef dili
öğrenirken aynı zamanda o dilin kültürünü de öğrenir. Söz gelimi, öğreten B2 seviyesinde
“Toplum ve İnsan” temasını işlerken Türkiye ve Kırgız Türkçesinde ortak olan “Acele işe
şeytan karışır.” ve “Damlaya damlaya göl olur.” gibi atasözlerinden yola çıkarak öğrencinin
hedef dile daha çabuk adapte olmasını sağlayabilir. Bu atasözlerin öğretimi önceden hazırlanmış
karikatür, resim ya da kartlar ile yapılabilir. Böylelikle Türkçe öğretiminde basitten karmaşığa;
kolaydan zora; somuttan soyuta ilkesine uyularak öğrencilerin atasözleri ve deyimlere ilgisi
arttırılabilir.
3) Kırgız öğrenciler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında
instagram gelmektedir. Bu uygulama üzerinden kültür aktarımına yönelik sayfalar açılabilir.
4) Kültür aracı olarak atasözleri ve deyimlerin öğretiminde ortaçlardan da yararlanılabilir. Öğreten
B2 seviyesinde “Toplum ve İnsan” temasını işlerken dil yapısı olarak ortaçları ele alır. Burada
“Gelen gideni aratır.”, “Gülü seven dikenine katlanır.” gibi atasözlerinden örnekler vererek hem
dil yapısı olarak ortacın bir kullanımını gösterebilir hem de bilginin bilince geçmesine yardımcı
olabilir.
5) Öğreten, kültüre ait unsurları sınıf ortamında doğal yollar vasıtasıyla verebilir. Çünkü dil
öğretiminde kültür aktarımı yaparken teorik olarak anlatılmasından ziyade yaşatılması daha iyi
olur. Söz gelimi, öğreten sınıfa girdiğinde bir öğrenci ders çalışıyorsa o anda “İşleyen demir pas
tutmaz.” diyerek çalışkanlığa vurgu yapabilir. Ders ortamında konuşma-konuşturma yoluyla
öğrenci daima aktif tutulmalıdır.
6) Öğreten, kültür aktarımını çeşitli oyunlar ile gerçekleştirebilir. Örneğin “kutlama-temenni”
oyunu ile Altın Köprü Türkçe öğretiminin dördüncü temasında yer alan “yüksek yüksek
tepelere” türküsünün hikâyesi öğretildikten sonra öğrencilerden kendi kültürü ile Türk
kültürünü karşılaştırması istenebilir ve yaratıcı drama tekniği yardımıyla sınıfta canlandırması
sağlanabilir. Böylelikle öğrenci canlandırma yaparak jest, mimik ve beden dilini de öğrenme
ortamına katabilir ve konuyu daha iyi kavrayabilir.
7) Ders kitaplarında kültür aktarımı denge içinde verilmelidir. Kültür aktarımının dozunu iyi
ayarlayarak ve derste güzelce serpiştirerek vermek gerekir.
Sonuç olarak; Altın Köprü Türkçe öğretimi ders kitabında (B2 seviyesi) kültüre ait unsurlara yer
verildiği tespit edilmiştir.
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Abstract
Although the concept of Corporate Social Responsibility is a newly introduced concept, the importance
and interest in the subject is quite new. In recent years, increasing competition among enterprises,
differentiation efforts of the institutions, creating a good image for consumers and potential customers
and taking place in their minds, many methods have been used to increase the reputation of the
organization in the eyes of employees. Corporate Social Responsibility is one of the newest but most
popular of these methods.
Corporate Social Responsibility; It gives support to the institutions in the activities of the institutions to
provide the society to benefit from the society and to promote the products and services they produce in
the market under the best conditions and to strengthen the brand image. In the international literature,
grouping is mostly made by taking into account the way of implementation of corporate social
responsibility. From this perspective, Kotler and Lee chose “6 options for philanthropy” and called them
Corporate Social Initiative. In this study, the effects of Corporate Social Responsibility and social
initiatives on institutions, Corporate Social Responsibility projects conducted in Turkey within the scope
of Corporate Social Initiatives classification will be examined in compliance with the defined Corporate
Social Entrepreneurship classifications. It is a problem that the projects in our country do not include
the six classifications of Corporate Social Initiative and that the projects which are carried out by the
institutions do not indicate which category of social initiative belongs to. The aim of this study was to
raise awareness and contribute to the field. This study is limited to KOÇ Holding and TURKCELL since
it contains six categories of Social Initiatives as a result of literature review. After reviewing the
literature on Corporate Social Responsibility, content analysis will be conducted on KOÇ Holding and
TURKCELL's official websites and social responsibility projects of the institutions will be examined.
Keywords: Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, Social Initiatives

Türkiye’de Yapılan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sosyal
Girişimler Bağlamında Sınıflandırılması, KOÇ HOLDİNG ve TURKCELL
Örneği
Özet
Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı literatüre yeni girmiş bir kavram olmasına rağmen konuya olan
önem ve ilgi oldukça yenidir. Son yıllarda işletmeler arasında artan rekabet, kurumların birbirinden
farklılaşma çabaları, tüketiciler ve potansiyel müşteriler için iyi bir imaj oluşturmak ve zihinlerinde yer
edinmek, çalışanlar gözünde kurumun saygınlığını arttırmak amacıyla birçok yönteme başvurulmuştur.
Kurumsal sosyal sorumluluk bu yöntemlerden en yeni fakat en çok ilgi göreni olmuştur.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk; toplumdan aldığını topluma verme presinsibi ile kurumların
faaliyetlerinde toplum yararını gözetme, işletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetleri en iyi şartlarda
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pazarda tanıtmaları ve marka imajını güçlendirmeleri konusunda kurumlara destek sağlamaktadır.
Uluslararası literatürde çoğunlukla kurumsal sosyal sorumluluğun uygulanma biçimi göz önünde
bulundurularak gruplama yapılmaktadır. Kotler ve Lee’de bu bakış açısıyla, “Hayır işlemek için 6
seçenek” belirlemişler ve bu seçeneklere Kurumsal Sosyal Girişim adını vermişlerdir. Bu çalışma da
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimlerin kurumlar üzerindeki etkileri, Kurumsal Sosyal
Girişimler sınıflandırması kapsamında Türkiye’de yapılan Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin
belirlenen Kurumsal Sosyal Girişim sınıflandırmalarına uygunluğu incelenecektir. Ülkemizde yapılan
projelerde Kurumsal Sosyal Girişimin altı sınıflandırmasına yer verilmemesi ve kurumların yapmış
olduğu projelerin hangi sosyal girişim sınıflandırmasına ait olduğunun belirtmemesi üzerine yapılan
çalışmanın amacı konuyla ilgili bilinç oluşturmak ve alana katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu
araştırma literatur taraması sonucunda Sosyal Girişimlerin altı sınıflandırmasını bünyesinde
bulundurduğu için KOÇ Holding ve TURKCELL ile sınırlı tutulmuştur. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
konusunda literatür taraması yapıldıktan sonra KOÇ Holding ve TURKCELL’in resmi web siteleri
üzerinde içerik analizi yapılarak kurumların sosyal sorumluluk projeleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Girişimler

GİRİŞ
Kurumlar varlıklarını devam ettirmek, kendilerini tanıtmak, artan rekabet ortamında
farklılaşmak ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için bağlı bulunduğu toplumla ve hitap
ettiği hedef kitleyle iyi ilişkiler kurmak zorundadır. Toplumun değerlerine, ihtiyaç ve
beklentilerine ters düşmeyecek işler yapmak kurulan bu iyi ilişkileri geliştirmek ve
devamlılığını sağlamak için önemli bir faktördür. Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların bu
hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olan alanlardan biridir. Günümüzde kendine yeni yeni
uygulama alanı bulan kurumsal sosyal sorumluluk, eğitim, sağlık, çevre, kültür gibi alanlarda
faaliyet göstermektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluk, toplum ile iç içe olmayı hedefleyen kurumlar için topluma karşı
olan görev ve sorumlulukları yerine getirme çabasıdır. Bu bağlamda kurumsal sosyal
sorumluluk genel anlamda yapılan işten kar elde etmeye değil kurumların varlık sürdürdükleri
topluma karşı sorumluluklarının olduğu fikrine dayanmaktadır.
Planlı ve stratejik yönetim anlayışını benimseyen kurumsal sosyal sorumluluk birçok toplumsal
konuda çeşitli projeler ile çözüm odaklı çalışmalar yürütmektedir. Bu anlamda kurumsal sosyal
sorumluluk çalışmaları toplumsal bir amaca hizmet etmek , iç ve dış hedef kitlenin zihninde
olumlu algı yaratmak, bağlılık ve sadakati sağlamak, kurumun imajını ve itibarını arttırmak gibi
faydalar sağlamaktadır.
Bu çalışma da kurumların, toplum tarafından kabul görmüş bir sosyal soruna ya da sosyal
amaca yönelik yaptığı faaliyetlerin
sosyal girişim sınıflandırmalarına uygunluğu
değerlendirilmiş olup kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal girişimlerin kurumlar üzerindeki
etkileri incelenmiştir.
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Tanımları
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk defa H.Bowen’in 1953’te yayımlanan (Social Responsibilities
of the Businessman) “İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları” adlı kitabında karşımıza çıkmaktadır
(Aktan, 2007:6) Yeni bir alan olmasına rağmen kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yapılan bir çok
tanım bulunmaktadır.Bu tanımları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
‘Kurumsal sosyal sorumluluk, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla
toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülüktür.’ Yapılan bu tanımdak dikkat edilmesi
gereken husus ‘isteğe bağlı’kelimesidir. Burada yasa ile emredilen ya da ahlaki veya etik nitelikte olan
ve belki de bundan dolayı beklenen iş faaliyetleri kastedilmemektedir. Daha çok bir işletmenin bu
uygulamaları seçerken, gerçekleştirirken ve katkıları yaparken gösterdiği gönüllü bir yükümlülüğe
gönderme yapılmaktadır (Kotler ve Lee, 2008:2-3)
World Business Council for Sustainable Development’ın yaptığı bir tanıma göre: “devletlerin karşı
karşıya kaldığı sorunların çözümünde , toplumun iktisadi gelişimi, eğitimi, çevrenin korunması ve sağlık
alanındaki pek çok meselenin çözümlenmesi hususunda bir araçtır ( Yurttadur ed. ve Akın ve Süzen,
2016:15)
Avrupa Komisyonu’na göre Kurumsal sosyal sorumluluk, bir kurumun gönüllülük esasına dayalı olarak
gerçekleştirdiği işe yönelik çalışmaları ve paydaşlarıyla kurduğu iletişimde sosyal ve çevresel
kaygılarını bütünleştirdiği kavram olarak ele alınmaktadır. Bu süreçte sadece kurumsal sosyal
sorumluluk uygulamaları gerçekleştirmek yeterli değildir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları
toplumla ve kurumun hedef kitlesi ile payaşıldığı takdirde önem arz etmektedir. Yine Avrupa
Komisyonu’na gore Kurumsal sosyal sorumluluk “toplumu etkilemek üzere gerçekleştirilen sorumluluk
girişimleri” olarak tanımlamıştır( Ed.Öztürk, 2013: 4)
World Business Council for Sustainable Development, kurumsal web sayfasında kurumsal sosyal
sorumluluğu şöyle tanımlanmaktadır: "İşdünyası tarafından çalışanların, onların ailelerinin, halkın ve
tüm toplumun hayat standardını yükseltip ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik verilmiş bir
taahhüddür” ( Ed.Öztürk, 2013: 4-5)
Yapılan tanımların çok çeşitli olmasının sebebi farklı disiplin ve alanların kurumsal sosyal sorumluluğu
kendi bakış açılarıyla tanımlamış olmalarıdır. Tanımların genellikle sosyal girişimler olarakta
adlandırabileceğimiz isteğe bağlı iş uygulamaları geliştirmek, toplumsal, çevresel, ekonomik, sağlık
alanında karşılaşılan sorunların çözümünde aracı olmak, iç ve dış hedef kitleyle etkili iletişim kurmak,
kuruma katkı sağlamak gibi konulara değindiği gözlemlenmektedir. Kotler ve Lee (2008:3) sosyal
girişimler terimini kurumsal sosyal sorumluluk şemsiyesi altında gerçekleştirilen büyük çaplı
faaliyetleri anlatmak için kullanmaktadır.

KURUMSAL SOSYAL GİRİŞİMLER
Kurumsal Sosyal Girişim Bağlamında Kotler ve Lee’nin Sosyal Girişim Sınıflandırması
“Sosyal girişim” kavramı içerisinde “sosyal” ve “girişim” olmak üzere iki farklı olguyu
barındırmaktadır. “Girişimcilik anlayışı beraberinde tıpkı ticari girişimlerde olduğu gibi sorun ve
fırsatları fark etme, doğru değerlendirme, risk alma ve yenilikçi yollarla çözümleme olgularını
getirmektedir.” “Sosyallik” anlayışı ise girişimcilik prensiplerinin kar maksimizasyonu yerine toplumsal
sorunlara uyarlanmasını kapsamaktadır. Sosyal girişimler, sosyal sorunların çözümünde “sistematik
değişimi” hedeflemektedir. Sosyal girişimler ele aldıkları alanlarda benzer vakaları tek tek
düzeltmektense sistematik değişim yaratmayı, çözümlerini yaygınlaştırmayı ve uzun vadede toplumun
desteğini kazanarak sorunun ortadan kaldırılmasını hedeflerler(Ersen ve Kaya ve Meydanoğlu 2010: 7).
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Kotler ve Lee (2008:3) kurumsal sosyal girişimleri, ‘sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal
sorumluluk yükümlülüklerini yerine getirmek için kurum tarafından girişilen büyük faaliyetler’ olarak
tanımlamaktadır. Bu bağlamda sosyal amaçlar içinde en büyük destek toplum sağlığına güvenliğine,
eğitimine, istihdamına, çevreye, toplumsal ve ekonomik gelişime ve diğer temel insani ihtiyaç ve
arzulara katkıda bulunanlara verilmektedir. Konu ile ilgili Kotler ve Lee (2008:23) içinde sosyal
sorumluluğa ait faaliyetlerin büyük bir kısmının bulunduğu altı büyük girişim sınıflandırması
yapmışlardır.Bunlar;








Sosyal Amaç Teşvikleri: Kotler ve Lee’nin yapmış olduğu sosyal girişim sınıflandırmasının
ilki olan sosyal amaç teşvikleri; “Bir kurumun, sosyal bir amaç üzerindeki ilgiyi ve farkındalığı
arttırmak ya da bir sosyal amaç için fon toplamaya, bağışta bulunmaya ya da gönüllü
toplamaya destek olmak için fonlar, mal ve hizmet katkıları ya da diğer kurumsal kaynaklar
sağlaması” olarak tanımlanmaktadır Buna göre; bahsi geçen kurum, bu teşviki kendi başına
başlatabilir, yönetebilir. Bunun yanı sıra kurum gösterilen bir çabaya büyük çapta ortaklık
edebilmekte veya bir çok sponsordan birisi olabilmektedir. Bu girişimin öncelikli hedefi, ikna
edici iletişimler, sosyal bir konuya ilişkin farkındalık ve ilgi yaratma veya potansiyel bağışçıları
ve gönüllüleri bu amaca katkıda bulunmaya ya da bu amacı destekleyen faaliyetlere katılmaya
ikna etmektir (Kotler ve Lee, 2008:23-51).
Sosyal Amaç Bağlantılı Pazarlama: “Bir kurumun ürün satışlarına dayalı gelirlerin bir
kısmını belirli bir amaç için harcamasına veya bir amaca katkıda bulunmasına sosyal amaç
bağlantılı pazarlama” denir. Bu senaryoda bir kurum, çoğunlukla kar amacı gütmeyen bir
organizasyon ile özel bir ürünün satışlarını arttırmak ve hayır kurumuna finansal destek
oluşturmak için belirlenmiş karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki yaratarak, iş birliğine
gitmektedir. Birçokları bunu tüketicilerin gözünde hayır derneklerine bedavadan katkıda
bulunma fırsatı sağlamasından dolayı da, kazan-kazan-kazan durumu olarak görmektedir. Diğer
sosyal girişimlerden ayrımı birçok yönden açıktır. Altı girişim içerisinden kurumsal katkı
seviyelerinin bir takım tüketici eylemlerine bağlı olduğu tek girişimdir (Kotler ve Lee, 2008:24).
Kurumsal Sosyal Pazarlama: “Bir kurumun, halk sağlığını, güvenliğini, çevreyi ya da toplum
refahını iyileştirmeyi amaçlayan bir davranış değiştirme kampanyasının geliştirilmesine ve
uygulamaya konulmasına destek vermesi” olarak tanımlanmaktadır. Bu girişimin fark yaratan
özelliği yapılan etkinliklerden beklenen davranış değiştirme isteğidir. Davranış değişikliği,
daima hem bir odak noktasıdır hem de amaçlanan sonuçtur. Sosyal pazarlama kampanyaları en
yaygın biçimde, kamu hizmeti işletmeleri, sağlık departmanları, ulaşım ve ekoloji gibi federal
eyalet ve belediye kamu sektörlerinde ve kar amacı gütmeyen organizasyonlarda çalışan
profesyoneller tarafından geliştirilmekte ve uygulamaya konmaktadır(Kotler ve Lee, 2008:24).
Sosyal pazarlama varolduğu günden bugüne inanılmaz gelişimler kaydetmiş olup bu alanın aile
planlaması, tütün kullanımı, alkol bağımlılığı, erken yaşlarda karşılaşılan gebelik, HIV/AIDS,
aşılama, cilt kanseri ve okuma yazma gib meseleler üzerinde çok büyük olumlu etkisi olduğu
aktarılmaktadır(Gürel Boran, 2015:94)
Kurumsal Hayirseverlik: “Bir kurumun, bir hayır derneğine ya da sosyal bir amaca,
çoğunlukla nakit bağışlar, hibeler ve aynı hizmetler şeklinde doğrudan katkıda bulunması”
olarak tanımlanmaktadır.. Bu girişim beklide tüm kurumsal sosyal girişimlerin içerisinde en
geleneksel olanıdır ve geçmişte toplum sağlığı ve insan hizmet kurumları eğitim ve sanatların
yanı sır çevreyi koruma misyonuna sahip organizasyonlar için büyük bir destek kaynağı
olmuştur. Kurumsal hayırseverlik karekterinin on yıllardan sonra, öncelikle kurumun geçim
kaynağına katkıda bulanan toplumlara karşı sorumluluk gösterme beklentilere sahip
hissedarların refahı için endişeleri dengelemek üzere iç ve dış baskılara tepki olarak olgunlaştığı
birçokları tarafından kabul edilmektedir (Kotler ve Lee, 2008:141-142).
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Toplum Gönüllülüğü: Toplum gönüllülüğü, “kurumun çalışanlarını, perakende ortaklarını ve
acentalarını gönüllü olarak yerel toplum örgütlerini ve sosyal amaçları desteklemek üzere
zamanlarını bağışlamaları için desteklediği ve teşvik ettiği bir girişimdir.” Toplum
gönüllülüğünü diğer girişimlerden ayırt etmek sadece o kurumun çalışanlarının yerel
organizasyonlara, yerel sosyal amaç çabalarına bireysel olarak gönüllü olmalarını
gerektirdiğinden zor değildir. Toplumda gönüllü olmak ve kurumunda bunu desteklemesi,
birçokları tarafından kurumun tüm sosyal katılım şekilleri içinde en gerçek ve en tatminkar
olanlarından biri gibi görülmektedir (Kotler ve Lee, 2008:171-172).
Sosyal Açıdan Sorumluluk Taşıyan İş Uygulamaları: Sosyal açıdan sorumluluk taşıyan iş
uygulamaları, “kurumun benimsediği ve yürüttüğü toplumun refahını iyileştirme ve çevreyi
koruma sosyal konuların destekleyen isteğe bağlı iş uygulamaları ve yatırımlardır” (Kotler ve
Lee, 2008:201).

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırmanın Adı
Türkiye’de Yapılan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sosyal Girişimler Bağlamında
Sınıflandırılması, KOÇ HOLDİNG ve TURKCELL Örneği
Araştırmanın Konusu
Sosyal Girişimler sınıflandırması kapsamında Koç Holding ve Turkcell’in yapmış olduğu Kurumsal
Sosyal Sorumluluk projelerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın asıl amacını,
Türkiye’de yürütülen projelerin kurumsal sosyal sorumluluğun getirilerini dikkate alarak bilinçli bir
şekilde yürütülüp yürütülmediğinin tespitinin yapılması oluşturmaktadır.
Araştırmanın Problemi
Türkiye'de yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sosyal sorumluluk adı altında yapılmaktadır
ve projelerde kurumsal sosyal girişim sınıflandırması yer almamaktadır. Kurumların yaptığı projelerin
hangi sosyal girişim sınıflandırmasına ait olduğunun belirtilmemesi araştırmanın problemini
oluşturmaktadır.
Araştırma Sınırları
Bu araştırmada yapılan literatür taraması sonucunda KOÇ Holding ve TURKCELL'de altı tip sosyal
girişim tespit edilmiş, araştırma bu şirketler ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma kapsamında Koç Holding
bünyesinde bulunan Opet’in yapmış olduğu projelere de yer verilmiştir.
Veri Toplama Teknikleri
Çalışmanın bulgularında, KOÇ Holding ve TURKCELL'in resmi web sitelerinde içerik analizi yapılmış
olup bu kurumların kurumsal sosyal sorumluluk projeleri incelenmiştir.
Bulgular ve Yorumlar
Çalışmanın bulgular ve yorumlar kısmında Kotler ve Lee(2008) ’nin yapmış olduğu kurumsal sosyal
girişimler sınıflandırması dikkate alınarak bu sınıflandırmalara örnek teşkil eden projeler incelenip
uygun konu başlığına yerleştirilmiştir. Aşağıdaki sınıflandırmaların hepsi Kotler ve Lee(2008)’ye ait
olup yapılan tanımlarda yeniden kaynak gösterilmemiştir.
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Kurumsal Sosyal Amaç Teşvikleri ve Örnek Proje / Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Bir kurumun bir sosyal amaca yönelik ilgiyi ve farkındalığı arttırmak için fon toplama, bağışta bulunma
gibi kriterleri dikkate almasını içeren kurumsal amaç teşviklerine örnek oluşturan proje Koç Holding’in
yürütmüş olduğu “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” olarak belirlenmiştir.Proje, Koç Holding’in 2006
yılında eğitim alanında başlattığı bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. Fon sağlama ve bağışta
bulunma kriterlerini yerine getirdiği için bu proje kurumsal sosyal amaç teşvikleri sınıflandırmasına
dahil edilmiştir.
•

Proje Kapsamında;

•

Meslek Lisesi’nin toplumumuzdaki değerinin anlaşılması ve farkındalık yaratmak için çıkılan
yolda 8.000 öğreciye burs ve staj desteği sağlanmıştır.

Koç Holding’in başlatmış olduğu bu proje uzun yıllar devam etmiş ve projeye ülkemizdeki bir çok
kurum ve kuruluştan destek sağlanmıştır(https://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler/mesleklisesi-memleket-meselesi)


Sosyal Amaç Bağlantılı Pazarlama ve Örnek Proje / Kardelenler

Kısaca bir kurumun ürün satışlarından elde ettiği gelirin bir kısmını belirli bir amaç için harcaması diye
tanımladığımız sosyal amaç bağlantılı pazarlamaya örnek teşkil eden proje Turkcell’in “Kardelenler”
projesi olarak belirlenmiştir. Bu proje bir ürünün satışlarından elde edilen gelirin sosyal amaç için
harcanması kriterini taşıdığı için seçilmiştir.
Poje adını Anadolu'da kar kalkmadan açan kış çiçeklerine verilen isimden almıştır. Kardelen çiçeği tıpkı
yöre koşullarına ve törelerine baskın çıkarak okula, bilgiye koşan kız çocukları gibi kara toprağı delerek
ışığa ulaşan kardelenler kendi varoluş çabalarının sembolüdür. Kardelenler" projesi ile birlikte
ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde fırsat
eşitliği sağlanması ve kızlarımızın meslek sahibi, ufku açık "birey"ler haline gelmeleri
amaçlanmaktadır(https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/toplumsalsorumluluk-projelerimiz/kardelenler).
Proje dahilinde;

74

1.Ayşe Kulin “KARDELENLER” isimli bir kitap yazmıştır.Burs alan kızların eğitimlerine ek destek
sağlamak amacıyla Turkcell ve Ayşe Kulin, kitabın satışından kaynaklanan hakların tüm gelirini,
“Kardelenler” projesine bağışlamaktadır.
2. Sezen Aksu, Kardelenlerimize destek için 2005 yılında projenin şarkısı olan “Kardelen” şarkısını
besteledi ve “Kardelen” albümünü çıkardı. Kardelen albümünün tanıtımı ve bağışlara destek sağlamak
amacıyla Sezen Aksu, Edirne’den Kars’a uzanan bir güzergahta toplam 21 konser verdi. Sanatçının tüm
halkımıza “Kızlarımızı okutalım, kızlarımız geleceğimizdir” çağrısında bulundu. Sezen Aksu’nun
“Kardelen” albümü ve Kardelen konser biletlerinin satışı ile toplanan bağışlarla 770 Kardelen daha 4
yıllık lise eğitimi alma şansına sahip oldu.


Kurumsal Sosyal Pazarlama ve Örnek Proje / Trafik Dedektifleri

Bir kurumun toplumun refahı, güvenliği ve sağlığı için yapılan ve sonucunda davranış değişikliği
beklenen bir projeye destek vermesi olarak tanımladığımız kurumsal sosyal pazarlama sınıflandırmasına
örnek teşkil eden proje Koç Holding bünyesinde bulunan Opet’in yürüttüğü Trafik Dedektifleri
projesidir. Bu proje toplumsal bir amaca yönelik davranış değişikliği yaratma kriterine uyduğu için
kurumsal sosyal pazarlama sınıflandırmasına örnek proje olarak seçilmiştir.
Türkiye’nin önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarını önlenmek için, pek çok kurum kurum,
kuruluş, sivil toplum örgütü ve bireyin birlikte çalışacağı ve daha bilinçli nesiller yetiştirmeyi amaçlayan
”Trafik Dedektifleri” projesi, trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla hayata
geçirilmektedir. OPET’in desteğiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Eşleri KaynaşmaYardımlaşma Derneği (Pekay) ortaklığında uygulamaya konulmaktadır.Trafik Dedektifleri Projesi ile
trafik kazalarının engellenmesinde kalıcı bir çözüm yaratılması, toplumsal duyarlılığın artırılarak trafik
kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin gerekliliği konusunda kamuoyu algısının güçlendirilmesi,
trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturulması yoluyla mevcut algıda değişikliğin sağlanması ile
trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşüm hedeflenmektedir (https://www.opet.com.tr/trafikdedektifleri).


Kurumsal Hayırseverlik ve Örnek Proje / Tarihe Saygı Projesi

Bir kurumun, bir hayır derneğine sosyal bir amacı gerçekleştirmek için çoğunlukla yapmış olduğu nakit
bağışlar, hibeler ve ayni hizmetler şeklinde tanımlanan kurumsal hayırseverlik sınıflandırmasına örnek
teşkil eden proje Koç Holding bünyesinde bulunan OPET’in Şubat 2006'da başlattığı “Tarihe Saygı
Projesi”dir. Bu proje, Koç Holding bünyesinde yer alan Opet’in Gelibolu Yarımadasının iyileştirilmesi
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ve güzelleştirilmesi konusunda yaptığı yatırımları içerdiği için kurumsal hayırseverlik sınıflandırmasına
örnek proje olarak seçilmiştir.
Bu proje Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içerisindeki köyleri ziyaret eden yerli-yabancı turistin
bölgeyi sorunsuz olarak gezmelerini sağlayacak fiziki ve sosyal çalışmaları içermektedir.
Proje, Çanakkale Savaşı'nın geçtiği bölgenin rehabilitasyonun tamamlanması ile bölgenin yeni bir
çehreye kavuşması, çağdaş bir görünüme kavuşan köy meydanları, müzeler, modern tuvaletler,
yenilenen satış reyonları, bölge turizmini canlandırarak, köy muhtarlıklarının gelirlerini de artırdı.
Bölgeyi ziyaret eden öğrencilerin konaklamasına imkan verildi. Eceabat sahiline açık hava müzesi
niteliğinde bir park yapıldı. Bölgenin bütünsel bir simgesi olan Tarihe Saygı Parkı , Çanakkale
Savaşı'nın tüm detaylarını gözler önüne serecek şekilde donatıldı. Parkın; ziyaretçilere, savaş dönemini
yerinde ve uygulamalı olarak görebilmelerini sağlayacak, eğitici bir misyon üstlenmesi de hedeflendi.
Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay şehitliği Yenileme Projesi ile şehitlik, Çanakkale Savaşı'nda
kahramanca canlarını veren şehitlerimize yakışır bir düzenlemeyle tarihe tekrar kazandırıldı
(https://www.opet.com.tr/tarihe-saygi)


Toplum Gönüllülüğü ve Örnek Proje / Ülkem İçin

Bir kurumun iç ve dış hedef kitlesini, sosyal bir amaca katkı sağlamak için zamanlarını bağışlama
konusunda destekledğii bir girişim olarak tanımlanan toplum gönüllüğü için örnek teşkil eden proje
Koç Holding’in yürüttüğü “Ülkem İçin” projesidir. Bu proje Koç Holding çalışanlarını ve ilişki
içinde olduğu dış hedef kitlesini toplumsal sorunlara karşı katılımcı bir politikaya teşvik ettiğinden
dolayı toplum gönüllüğü sınıflandırmasına örnek oluşturan proje olarak belirlenmiştir. Koç
Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu
yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi
destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Koç
Holding’in 80. yılında hayata geçen bu proje, sorumlu vatandaşlık bilinci doğrultusunda bireysel
girişimciliğin tüm Türkiye genelinde kurumsal bir şemsiye altında gerçekleştirilmesi fikrine
dayanmaktadır.( https://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler/ulkem-icin)
•
•
•



Proje Kapsamında;
2008-2009 yıllarında TEMA Vakfı ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye’nin 7 bölgesinde
Ülkem İçin Ormanları oluşturulmuştur, 1.084.000 fidan dikildi ve 81 ilimizde de 18 bini aşkın
ilköğretim öğrencisine çevre eğitimleri verilmiştir.
2010-2011 yıllarında ülkemize gönüllü ve düzenli kan bağışçıları kazandırmak amacıyla
Kızılay ile “Ülkem İçin Kan Veriyorum” kampanyası düzenlenerek, 103.000 kişi konu
hakkında bilinçlendirilmiş, 83.579 ünite kan bağışlanmıştır.
Sosyal Açıdan Sorumluluk Taşıyan İş Uygulamaları ve Örnek Proje / Opet Temiz
Tuvaletler
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Bir kurumun benimsediği ve yürüttüğü toplumun refahını iyileştirme ve çevreyi koruma sosyal
konuların destekleyen isteğe bağlı iş uygulamaları ve yatırımları olarak tanımladığımız sosyal açıdan
sorumluluk taşıyan iş uygulamalarına örnek teşkil eden projemiz OPET’in 2000 yılından bu yana
sürdürdüğü ve Türkiye’de yapılan en uzun soluklu toplumsal projelerden biri olan Temiz Tuvaletler
projesidir.Temiz Tuvaletler projesi Türkiye’nin gündemine “tuvalet temizliği ve hijyen” konularını
getirerek, ülkede bu konuda bir bilinç oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Önce kendi istasyonlarından işe başlayan OPET, zamanla projeyi, tüm yurda yaymış ve Opet
istasyonlarında, sadece standart kurumsal görüntü ve hizmet kalitesi ile değil, temizlik ve hijyene verdiği
önemle
de
farklılığını
vurgulayarak,
bunu
kalıcı
hale
getirmeyi
başarmıştır
(https://www.opet.com.tr/Temiz-Tuvalet)
SONUÇ
Artan rekabet ortamı, değişen müşteri potansiyeli, teknolojide yaşanan dönüşümler kurumları
kendilerini ifade etmek ve hedef kitlesinin gözünde imajını arttırmak için yeni alanlar bulmaya
yönlendirmiştir. En genel tanımı ile kurumların toplumdan aldığını topluma vermek olarak bildiğimiz
kurumsal sosyal sorumluluk bu alanlardan biridir.
Yapılan araştırmaya göre ülkemizde kendisine yeni yeni uygulama alanı bulan kurumsal sosyal
sorumluluk kavramı hakkında kurumların hem bu kavramı anlama hem de yaptıkları projeleri yürütme
aşamasında bir karmaşa içinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu kavram karmaşasının en önemli sebebi,
sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk ayrımının kurumlar tarafından yeterince iyi
anlaşılamamasıdır.
Araştırmanın örneklemini oluşturan Koç Holding ve Turkcell, Kotler ve Lee’nin yapmış olduğu
kurumsal sosyal girişimler sınıflandırmasına örnek teşkil edecek projeler hayata geçirmişlerdir. Ancak
yapılan incelemeler sonucunda Koç Holding ve Turkcell’in resmi web sitelerinde ‘Sosyal Sorumluluk
Projeleri’ adı altında sekme bulunmaktadır ve yapmış oldukları projeleri bu sekme altında
paylaşmaktadır. Bu durum henüz ülkemizde Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ayrımının farkına varılmadığını göstermektedir. Bu bağlamda kurumların uygulamış olduğu projeleri
herhangi bir sınıflandırma yapmaksızın sosyal sorumluluk kampanyaları olarak belirtmeleri bir eksiklik
olarak görülmektedir. Çünkü kurumların yapmış oldukları projeler kurumsal sosyal sorumluluk
bağlamında aktarılan kurumsal sosyal girişimler sınıflandırmasının kriterlerine uygundur ve bu yüzden
kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir.
Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse kurumsal sosyal sorumluluk kavramının doğru
uygulanabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk,
kurumlar tarafından dikkate alınıp doğru uygulandığı takdirde kurumsal imaj, kurumsal itibar, kurumsal
bağlılık gibi bir çok alanda fayda sağlamaktadır. Kurumlar iş çevreleri ve toplumla iyi ilişkiler kurarak
takdir kazanırken, topluma ve çevreye faydalı bir kurum olduğunu göstermektedir. Bu sebepler göz
önüne alındığında kurumsal sosyal sorumluluk kavramının anlam ve kapsam itibariyle bilinçli olarak
uygulanabilmesi için profesyonel bir uygulama planına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
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Abstract
Sunflower (Helianthus annuus L.) is one of the most important oil plants today. Sunflower oil is
generally preferred in Turkey and the increase in vegetable oil increases the importance of sunflower.
Abiotic stress factors are the most important limiting stress type especially for plants with economic
value and drought is the most damaging factor in this stress type. Drought, which is particularly effective
in the growth stages of plants, causes a significant loss in agricultural products. Drought stress also
stimulates many physiological, biochemical and molecular responses in plants. Accordingly, plants can
develop tolerance mechanisms so as to adapt to limited environmental conditions. Plant retinoblastoma
proteins are nuclear and characterized by CDK phosphorylation sites. The Rb proteins interact with
many of E2F transcription factor families in plants and animals. Rb protein plays a role in cell cycle
regulation and differentiation. In this study, 4 different sunflower varieties (08 TR 003, Tr-3080, Saray
and Tarsan 1018) were subjected to drought stress through 100 and 150 mM Polyethylene Glycol 6000
(PEG 6000). The mRNA expression levels of Retinoblastoma (Rb) genes were determined by Real Time
PCR in the control group and in the stressed plants. It was observed that 100 mM PEG application
decreased the expression level of Rb gene in 08 TR 003 and Saray sunflower varieties in line with the
control group and increased especially at 27th hour in Tr-3080 and Tarsan 1018 varieties. Timedependent reduction in Rb gene expression levels was observed in the 08 TR 003 and Tr-3080 varieties
in 150 mM PEG stress application. Saray and Tarsan1018 varieties especially exhibited an increase
compared to the control at the 3rd hour. When the data obtained are evaluated, it can be said that the
level of expression of the retinoblastoma gene, which is one of the cell cycle genes in sunflower varieties,
varies with drought application and therefore there are regulations related to drought stress in the cell.
Keywords: Sunflower, drought stress, Retinoblastoma (Rb) gene, Real Time PCR

Kuraklık Stresi Uygulanan Ayçiçeği Bitkilerinde (Helianthus annuus L.)
Retinoblastoma (Rb) Gen İfade Düzeyindeki Değişimin
Real Time PCR ile Belirlenmesi
Özet
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) günümüzün en önemli yağ bitkilerinden biridir. Ülkemizde genellikle
ayçiçeği yağının tercih edilmesi ve bitkisel yağ ihtiyacında yaşanan artış ayçiçeğinin önemini daha da
arttırmaktadır. Abiyotik stres faktörleri özellikle ekonomik değeri olan bitkiler için en önemli sınırlayıcı
stres tipidir ve kuraklık bu stres tipinde en çok zarar veren faktördür. Özellikle bitkilerin büyüme
evrelerinde oldukça etkili olan kuraklık, önemli miktarda tarımsal ürün kayıplarına neden olmaktadır.
Kuraklık stresi ayrıca, bitkilerde birçok fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler cevabı uyarmaktadır.
Buna bağlı olarak bitkiler, sınırlı çevresel koşullara adapte olmayı sağlayacak tolerans mekanizmaları
geliştirebilmektedir. Bitki retinoblastoma proteinleri nükleerdir ve CDK fosforilasyon bölgeleri ile
karakterize edilirler. Rb proteinleri, bitkilerde ve hayvanlarda birçok E2F transkripsiyon faktörü ailesi
ile etkileşime girmektedir. Rb proteini, hücre döngüsü düzenlenmesinde ve farklılaşmasında rol
oynamaktadırlar. Çalışmada, 4 farklı ayçiçeği çeşidine (08 TR 003, Tr-3080, Saray ve Tarsan 1018) 100
ve 150 mM Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) aracılığıyla kuraklık stresi uygulanmıştır. Kontrol grubu
ve stres uygulanan bitkilerde Retinoblastoma (Rb) genlerinin mRNA ifade seviyeleri Real Time PCR
ile belirlenmiştir. 100 mM PEG uygulamasında, kontrole göre 08 TR 003 ve Saray ayçiçeği çeşitlerinde
Rb gen ifade seviyesinin azaldığı, Tr-3080 ve Tarsan 1018 çeşitlerinde özellikle 27. saatte arttığı
gözlenmiştir. 150 mM PEG uygulamasında ise 08 TR 003 ve Tr-3080 çeşitlerinde Rb gen ekspresyon
seviyelerinde zamana bağlı azalma, Saray ve Tarsan 1018 çeşitlerinde ise özellikle 3. saatte kontrole
göre artış gözlenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde kuraklık uygulaması ile ayçiçeği
1

çeşitlerinde hücre döngüsü genlerinden olan Retinoblastoma geninin ifade seviyesinin farklılaştığı,
dolayısıyla hücrede kuraklık stresine bağlı düzenlemelerin gerçekleştiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, kuraklık stresi, Retinoblastoma (Rb) geni, Real Time PCR
1. GİRİŞ
Bitkilerde büyüme, gelişme ve metabolizmayı etkileyen ya da engelleyen durumlara stres adı
verilmektedir. Stres faktörleri, orijinlerine göre abiyotik ve biyotik stres faktörleri olmak üzere iki grupta
incelenmektedir. Abiyotik stres faktörleri özellikle ekonomik değeri olan bitkiler için en önemli
sınırlayıcı stres tipidir ve kuraklık bu stres tipinde en çok zarar veren faktördür. Özellikle bitkilerin
büyüme evrelerinde oldukça etkili olan kuraklık, önemli miktarda tarımsal ürün kayıplarına neden
olmaktadır (Bray, 2007; Foolad 2007). Kuraklık stresi, bitkilerde belirli bir süre içerisinde kaybedilen
su miktarının çevreden alınan su miktarından fazla olması durumunda oluşmaktadır. Dünya üzerindeki
kullanılabilir alanlar stres faktörlerine göre sınıflandırıldığında doğal bir stres faktörü olan kuraklık
stresi % 26’lık payıyla en büyük dilime sahiptir (Blum, 1986).
Stres durumunda turgor yitmesi, hücre büyümesini olumsuz şekilde etkileyerek hücrelerin küçük
kalmasına ve hücre duvarı sentezinde azalmaya yol açmaktadır (Pugnaire vd., 1994). Kuraklık etkisi ile
bitkilerde yaprakların nisbi nem içeriğinin ve yaprak su potansiyelinin düşmesi fotosentez oranını
azaltmaktadır (Lawlor ve Cornic, 2002). Kuraklık durumunda fotosentez oranının azalmasının temel
nedenlerinden birinin de genellikle stoma işlevlerinin sınırlanmasından kaynaklandığı kabul
edilmektedir (Cornic, 2000). Stomaların kapanması bitkilerin beslenme durumlarını da olumsuz
etkilemektedir (Oren vd., 1999).
Retinoblastoma ilişkili (RBR) proteinler, insan tümör baskılayıcı pRB’nin bitki homologlarıdır. Hayvan
karşıtlarıyla benzer olarak hücre döngüsü düzenlenmesinde ve farklılaşmasında rol oynamaktadırlar.
RBR ilk olarak mısırda (Zea mays) keşfedilmiştir (Grafi vd., 1996). Bitki retinoblastoma proteinleri
nükleerdir ve CDK fosforilasyon bölgeleri ile karakterize edilirler. Hem hayvanlar hem de bitkilerde Rb
proteinleri birçok E2F transkripsiyon faktörü ailesi ile etkileşime girer. (Dewitte ve Murray, 2003).
pRb/E2F metabolik yolu bitkilerde de korunmuştur. S fazındaki spesifik genlerin ekspresyonunu kontrol
eden E2F transkripsiyon faktörleri G1 evresindeki genleri susturmak için RBR ile birleşir. Geç G1
evresinde, CYCD/CDKA, RBR’yi fosforile eder, E2F’yi serbest bırakır ve S-fazı genlerini aktive eder
(De Veylder vd., 2007).
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) günümüzün en önemli yağ bitkilerinden biridir. Ülkemizde genellikle
ayçiçeği yağının tercih edilmesi ve bitkisel yağ ihtiyacında yaşanan artış ayçiçeğinin önemini daha da
arttırmaktadır. Bu çalışmada, ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşitlerine Polietilen Glikol (PEG)
aracılığıyla kuraklık stresi uygulanmış ve bu stres koşullarında Retinoblastoma (Rb) genine ait mRNA
ifade seviyesinin araştırılması amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Bitki Materyalinin Temin Edilmesi
Çalışmada kullanılan 08 TR 003, Tr-3080, Saray ve Tarsan 1018 ayçiçeği (Helianthus annuus L.)
çeşitleri Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Ayçiçeği tohumları yüzey
sterilizasyonunun ardından, plastik kaplarda perlit içine ekilmiştir. Her bir ayçiçeği çeşidi için üç ayrı
kaba ekim yapılarak üç biyolojik tekrar yapılmıştır. Tohumlar, her gün Hoagland besin solüsyonu
(Hoagland ve Arnon, 1938) ile sulanarak, ayçiçeğinin gelişimi için uygun koşulların oluşturulduğu
SANYO MLR-351H bitki büyütme kabininde on beş gün süreyle geliştirilmiştir.
2.2 Polietilen Glikol (PEG) Aracılığıyla Kuraklık Stresinin Uygulanması
1/10 Hoagland besi ortamına PEG 6000 son konsantrasyonu 100 mM ve 150 mM olacak şekilde PEG
6000 eklenmiştir. 15 günlük bitkiler, her kap içerisinde 5 fide olacak şekilde 100 mM ve 150 mM PEG
içeren kapların içerisine alınmış, SANYO MLR-351H bitki büyütme kabininde tutularak 0., 3. ve 27.
2

saatlerde örneklem alımı gerçekleştirilmiştir. Her iki farklı konsantrasyondaki PEG stresi bitkilere her
çeşit için 3 farklı kapta toplam 15 örnek olacak şekilde uygulanmıştır. Stres uygulama süreleri sonunda
örnekler alınarak RNA izolasyonuna kadar -80 derece dondurucuda muhafaza edilmiştir.
2.3 Total RNA İzolasyonu ve Dnaz Uygulaması
Kuraklık stresi uygulanmış ayçiçeği bitkilerinden total RNA izolasyonu TRIGent protokolüne göre
yapılmış ve RNA miktarı spektrofotometrik ölçümlerle belirlenmiş ve %1,2’lik agaroz jelde yürütülerek
teyit edilmiştir.
Thermo Scientific EN0521 kodlu DNase enzimi kullanılarak izole edilen tüm RNA örneklerinde olması
muhtemel DNA kontaminasyonu minumum düzeye getirilmiştir.
2.4 cDNA (Komplementer DNA) Sentezi
cDNA sentezi, RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Retinoblastoma (Rb) ve Actin (ACT) gen bölgeleri anchored-oligo(dT)18 ile
çalışılmıştır.
2.5 Primer Dizaynı
Çalışmada housekeeping gen olarak kullanılan Actin (ACT) gen bölgesine ait primerlerin sentezi, gen
bankasında (NCBI) yer alan, ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisine ait 1134 baz uzunluğundaki
FJ487620.1 GenBank numaralı dizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayçiçeği genomunda
Retinoblastoma ilişkili (RBR) protein genlerine ait diziler gen bankasında (NCBI) yer almadığından, bu
bölgeler için primerler model organizma olan Arabidopsis thaliana üzerinden 3561 baz uzunluğundaki,
NM_112064.4 GenBank numaralı dizi kullanılarak sentezlenmiştir. Çok sayıda primer sentezlenmiş
olup en uygun primerin tercih edilebilmesi için erime eğrisi (Melting curve) analizi yapılmış ve primer
dimer oluşumu ve özgül olmayan amplifikasyon ürünleri gibi hatalar gözlenmiştir. Bu analiz sonuçları
değerlendirilerek çalışma için en uygun primerler seçilmiş ve tablo 1’ de dizisi verilen primerler
çalışmada kullanılmıştır.
Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Gen Bölgeleri İçin Tasarlanan Primer Dizileri
Primer

Sekans (5’→3’)

RBR-F
RBR-R
ACT-F
ACT-R

AGAAGCGGATGGTCTGTC
CCTCCTTTGCCTGAAGTCTG
CAATGTTCCCGCCATGTAT
CGACCACTGGCATAAAGAGAA

Primer uzunluğu (bç)
18
20
19
21

Bağlanma Sıcaklığı
(Tm)
56.1 oC
60.5 oC
53 oC
54.8 oC

(F: Forward/İleri, R: Reverse/Geri)

2.6 Real-Time PCR Uygulaması
Real-Time PCR uygulaması ABI 7500 Fast Real Time cihazında Relative Standard Curve’de
gerçekleştirilmiş ve gerçek zamanlı olarak izlenerek pik profilleri kaydedilmiştir. Real-Time PCR
yöntemi ile kantitasyon (gen ekpresyonu miktarı belirleme) çalışması SYBR Green I boyası kullanılarak
yapılmıştır. Örneklerin Real time PCR reaksiyonları üç tekrarlı (teknik tekrar) olarak gerçekleştirilmiş
ve elde edilen pik profillerinden her bir örneğe ait Ct değerleri belirlenmiştir.
2.7 Normalizasyon ve İstatistiksel Hesaplamalar
Farklı süre ve konsantrasyonlarda Polietilen Glikol (PEG) aracılığıyla kuraklık stresi uygulanmış
bitkilere ait transkript profilleri kontrol profilleri ve housekeeping gen olarak seçilen aktin ile
karşılaştırılmıştır. Bu verilerin ortalama, standart sapma ve standart hataları istatistik programı SPSS17
3

ile hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi Livak ve Schmittgen’in 2 ΔΔCT
metoduna göre ve One Way ANOVA (Dunnett) ile yapılmıştır (Livak ve Schmittgen, 2001).
3. BULGULAR
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen 08 TR 003, Tr-3080, Saray, Tarsan 1018
ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşitleri, yüzey sterilizasyonunun ardından ayçiçeğinin gelişimi için
uygun koşulların oluşturulduğu SANYO MLR-351H bitki büyütme kabininde, hergün Hoagland besin
solüsyonu (Hoagland ve Arnon 1938) ile sulanarak on beş gün süreyle geliştirilmiştir (Şekil 1).

(a)
(b)
Şekil 1: Saray Ayçiçeği Çeşidinin Uygun Koşullarda SANYO MLR-351H Bitki Büyütme Kabininde
Geliştirilmesi. (a) Perlit Içine Ekilen Saray Ayçiçeği Çeşidi, (b) On Beş Süreyle Hoagland Besin
Solüsyonu ile Sulanarak Geliştirilen Ayçiçeği Çeşidi
On beş gün süreyle geliştirilen bitkilere, 100 ve 150 mM Polietilen Glikol (PEG) aracılığı ile kuraklık
stresi uygulanmıştır. PEG stresi 27 saat süre ile uygulanmıştır (Şekil 2). Her bir farklı molaritedeki PEG
stresinden, her bir çeşit ayçiçeği için 0., 3., 27. saatlerde örneklem alımı gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2: SANYO MLR-351H Bitki Büyütme Kabininde Yetiştirilen Bitkilere Hoagland Besi Ortamı
İçerisinde Kuraklık (PEG) Stresinin Uygulanması
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) üzerinden sentezlenen Actin (ACT) ve model organizma olan
Arabidopsis thaliana üzerinden sentezlenen Retinoblastoma ilişkili (RBR) protein genine ait primerlerin
güvenilirliğini test etmek için erime eğrisi (Melting curve) analizi yapılmış ve primer dimer oluşumu ve
özgül olmayan amplifikasyon ürünlerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda tek pik veren
primerler tercih edilmiştir (Şekil 3).
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(a)
(b)
Şekil 3: Çalışılan Bazı Örneklerde ACT (a) ve RBR (b) Genine Ait Primerlerin Erime Eğrisi (Melting
Curve) Analizi Sonuçları
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100 mM PEG stresi uygulanan örneklerin RBR hedef genine ait ifade profilleri, çalışmada housekeeping
gen olarak kullanılan aktin (ACT) ve kontrol şartları dikkate alınarak 2-ΔΔCT metoduna göre normalize
edilmiştir. Normalizasyon ile elde edilen gen ekspresyonu verilerinin ortalama, standart hata ve standart
sapmaları hesaplanmıştır. Normalize edilmiş gen ekspresyonu verilerinin ortalaması alınarak, elde
edilen veriler ile her bir çeşit için 100 mM PEG stresi uygulaması sonucunda zamana bağlı RBR gen
ekspresyon düzeyindeki değişimleri gösteren grafik çizilmiştir (Şekil 4).
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Şekil 4: 100mM PEG Stresi Uygulanmış Ayçiçeği Çeşitlerinin Zamana Bağlı RBR Gen
İfade Düzeyleri
100 mM PEG stresi uygulanan örneklerin zamana karşı farklılaşan RBR gen ifade seviyelerinin
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı One Way ANOVA (Dunnet) metodu kullanılarak tespit
edilmiştir. ANOVA tablosunun çalışmada kullanılan tüm çeşitlerde Sig. (Anlamlılık) sütunundaki
değerin ,00 olduğu görülmektedir (Tablo 2, 4, 6, 8). Sig değeri 0,05’den küçük olması, 100 mM PEG
stresinde zamana bağlı olarak RBR gen ekspresyonu seviyesinde meydana gelen değişikliğin p<0,05
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir.
100 mM PEG stresi uygulanan grupların tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA Dunnet Test,
Post Hoc testi) ile zamana karşı RBR geni ekspresyon seviyesinde meydana gelen değişikliklerin
anlamlılık dereceleri karşılaştırılmıştır (Tablo 3, 5, 7, 9).
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Tablo 2: 100 mM PEG Stresi Uygulanmış 08 TR 003 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait One Way
ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Verileri
Varyansın
Kaynağı
(Ekspresyon)
Gruplar arası 3
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı

Sebestlik
Dereceleri (df)

Kareler
Ortalaması

Farklılık
(F)1

Anlamlılık
(Sig.)2

7,782
,096
7,879

2
45
47

3,891
,002

1815,212

,000

F, verilerdeki sistematik varyans miktarını sistematik olmayan varyansla karşılaştırmaktadır.
sig. değerinin 0,05’ten küçük olması karşılaştırılan grupların ortalamaları arasında anlamlı bir fark
olduğunu ifade etmektedir.
3
Gruplar arası ifadesi ile anlatılmak istenen, 100 mM PEG (0s, 3s, 27s) verilerinin kendi içinde
değerlendirilmesidir.
1
2

Tablo 3: 100 mM PEG Stresi Uygulanmış 08 TR 003 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait Post Hoc
Testi Verileri
(I)
Zaman saat
1 (kontrol)
2
(3 saat)
3
(27 saat)

(J)
Zaman
saat
2
3
1
3
1
2

(I-J)
Ortalama
Fark
,9856577*
,5237734*
-,9856577*
-,4618843*
-,5237734*
,4618843*

Standart
Hata
,0005245
,0200415
,0005245
,0200483
,0200415
,0200483

Anlamlılık
,000
,000
,000
,000
,000
,000

95% Güven Aralığı
Üst Sınır
Alt Sınır
,984258
,470282
-,987057
-,515386
-,577265
,408383

,987057
,577265
-,984258
-,408383
-,470282
,515386

* Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 4: 100 mM PEG Stresi Uygulanmış Tr-3080 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait One Way
ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Verileri
Varyansın Kaynağı
(Ekspresyon)
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
214,952
7,300
222,252

Sebestlik
Dereceleri (df)
2
45
47

Kareler
Ortalaması
107,476
,162

Farklılık
(F)
662,547

Anlamlılık
(Sig.)
,000

Tablo 5: 100 mM PEG Stresi Uygulanmış Tr-3080 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait Post Hoc Testi
Verileri
(I)
Zaman
saat
1
(kontrol)
2
(3 saat)
3
(27 saat)

(J)
Zaman
saat
2
3
1
3
1
2

(I-J)
Ortalama
Fark
-,6671488*
-4,7853112*
,6671488*
-4,1181624*
4,7853112*
4,1181624*

Standart
Hata
,0669594
,1610344
,0669594
,1744008
,1610344
,1744008

* Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
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Anlamlılık
,000
,000
,000
,000
,000
,000

95% Güven Aralığı
Üst Sınır
Alt Sınır
-,845867
-5,215120
,488431
-4,570511
4,355503
3,665814

-,488431
-4,355503
,845867
-3,665814
5,215120
4,570511

Tablo 6: 100 mM PEG Stresi Uygulanmış Saray Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait One Way
ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Verileri
Varyansın
Kaynağı
(Ekspresyon)
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı

Sebestlik
Dereceleri (df)

Kareler
Ortalaması

Farklılık (F)

Anlamlılık
(Sig.)

7,664
,012
7,676

2
45
47

3,832
,000

13824,512

,000

Tablo 7: 100 mM PEG Stresi Uygulanmış Saray Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait Post Hoc Testi
Verileri
(I)
Zaman
saat
1
(kontrol)
2
(3 saat)
3
(27 saat)

(J)
Zaman
saat
2
3
1
3
1
2

(I-J)
Ortalama
Fark
,8001431*
,8882336*
-,8001431*
,0880905*
-,8882336*
-,0880905*

Standart
Hata
,0065324
,0030493
,0065324
,0072091
,0030493
,0072091

Anlamlılık
,000
,000
,000
,000
,000
,000

95% Güven Aralığı
Üst Sınır
Alt Sınır
,782708
,880095
-,817578
,069481
-,896372
-,106699

,817578
,896372
-,782708
,106699
-,880095
-,069481

* Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 8: 100 mM PEG Stresi Uygulanmış Tarsan 1018 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait One Way
ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Verileri
Varyansın
Kaynağı
(Ekspresyon)
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı

Sebestlik
Dereceleri (df)

Kareler
Ortalaması

Farklılık
(F)

Anlamlılık
(Sig.)

158,147
5,576
163,723

2
45
47

79,073
,124

638,143

,000

Tablo 9: 100 mM PEG Stresi Uygulanmış Tarsan 1018 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait Post Hoc
Testi Verileri
(I)
Zaman
saat
1
(kontrol)
2
(3 saat)
3
(27 saat)

(J)
Zaman
saat
2
3
1
3
1
2

(I-J)
Ortalama
Fark
,7442633*
-3,4240288*
-,7442633*
-4,1682921*
3,4240288*
4,1682921*

Standart
Hata
,0063800
,1522917
,0063800
,1524253
,1522917
,1524253

Anlamlılık
,000
,000
,000
,000
,000
,000

95% Güven Aralığı
Üst Sınır
Alt Sınır
,727235
-3,830503
-,761292
-4,574960
3,017555
3,761625

,761292
-3,017555
-,727235
-3,761625
3,830503
4,574960

* Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
150 mM PEG stresi uygulanan örneklerin RBR hedef genine ait ifade profilleri, çalışmada housekeeping
gen olarak kullanılan aktin (ACT) ve kontrol şartları dikkate alınarak 2 -ΔΔCT metoduna göre normalize
edilmiştir. Normalizasyon ile elde edilen gen ekspresyonu verilerinin ortalama, standart hata ve standart
sapmaları hesaplanmıştır. Normalize edilmiş gen ekspresyonu verilerinin ortalaması alınarak, elde
edilen veriler ile her bir çeşit için 150 mM PEG stresi uygulaması sonucunda zamana bağlı RBR gen
ekspresyon düzeyindeki değişimleri gösteren grafik çizilmiştir (Şekil 5).
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Şekil 5. 150mM PEG Stresi Uygulanmış Ayçiçeği Çeşitlerinin Zamana Bağlı RBR Gen İfade
Düzeyleri
150 mM PEG stresi uygulanan örneklerin zamana karşı farklılaşan RBR gen ifade seviyelerinin
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı One Way ANOVA (Dunnet) metodu kullanılarak tespit
edilmiştir. ANOVA tablosunun çalışmada kullanılan tüm çeşitlerde Sig. (Anlamlılık) sütunundaki
değerin ,00 olduğu görülmektedir (Tablo 10, 12, 14, 16). Sig değeri 0,05’den küçük olması, 150 mM
PEG stresinde zamana bağlı olarak RBR gen ekspresyonu seviyesinde meydana gelen değişikliğin
p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir.
150 mM PEG stresi uygulanan grupların tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA Dunnet Test,
Post Hoc testi) ile zamana karşı RBR geni ekspresyon seviyesinde meydana gelen değişikliklerin
anlamlılık dereceleri karşılaştırılmıştır (Tablo 11, 13, 15, 17).
Tablo 10: 150 mM PEG Stresi Uygulanmış 08 TR 003 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait One Way
ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Verileri
Varyansın
Kareler
Sebestlik
Kareler
Farklılık
Anlamlılık
Kaynağı
Toplamı
Dereceleri (df)
Ortalaması
(F)1
(Sig.)2
(Ekspresyon)
5,820
2
2,910
1440,182
,000
Gruplar arası 3
,091
45
,002
Gruplar içi
5,911
47
Toplam
1
F, verilerdeki sistematik varyans miktarını sistematik olmayan varyansla karşılaştırmaktadır.
2
sig. değerinin 0,05’ten küçük olması karşılaştırılan grupların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğunu
ifade etmektedir.
3
Gruplar arası ifadesi ile anlatılmak istenen, 150 mM PEG (0s, 3s, 27s) verilerinin kendi içinde
değerlendirilmesidir.

Tablo 11: 150 mM PEG Stresi Uygulanmış 08 TR 003 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait Post Hoc
Testi Verileri
(I)
Zaman
saat
1
(kontrol)
2
(3 saat)
3
(27 saat)

(J)
Zaman
saat
2
3
1
3
1
2

(I-J)
Ortalama
Fark
,2982144*
,8411534*
-,2982144*
,5429390*
-,8411534*
-,5429390*

Anlamlılık

Standart
Hata
,0192108
,0031311
,0192108
,0194643
,0031311
,0194643

,000
,000
,000
,000
,000
,000

* Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
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95% Güven Aralığı
Üst Sınır
Alt Sınır
,246940
,832796
-,349489
,491287
-,849510
-,594591

,349489
,849510
-,246940
,594591
-,832796
-,491287

Tablo 12: 150 mM PEG Stresi Uygulanmış Tr-3080 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait One Way
ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Verileri
Varyansın
Kaynağı
(Ekspresyon)
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı

Sebestlik
Dereceleri (df)

Kareler
Ortalaması

Farklılık
(F)

Anlamlılık
(Sig.)

5,397
,049
5,446

2
45
47

2,699
,001

2503,553

,000

Tablo 13: 150 mM PEG Stresi Uygulanmış Tr-3080 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait Post Hoc
Testi Verileri
(I)
Zaman
saat
1
(kontrol)
2
(3 saat)
3
(27 saat)

(J)
Zaman
saat
2
3
1
3
1
2

(I-J)
Ortalama
Fark
,5756569*
,7952351*
-,5756569*
,2195781*
-,7952351*
-,2195781*

Standart
Hata
,0106214
,0094498
,0106214
,0142166
,0094498
,0142166

Anlamlılık
,000
,000
,000
,000
,000
,000

95% Güven Aralığı
Üst Sınır
Alt Sınır
,547308
,770013
-,604006
,183692
-,820457
-,255464

,604006
,820457
-,547308
,255464
-,770013
-,183692

* Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 14: 150 mM PEG Stresi Uygulanmış Saray Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait One Way
ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Verileri
Varyansın
Kaynağı
(Ekspresyon)
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı

Sebestlik
Dereceleri (df)

Kareler
Ortalaması

Farklılık
(F)

Anlamlılık
(Sig.)

117,660
4,239
121,899

2
45
47

58,830
,094

624,491

,000

Tablo 15: 150 mM PEG Stresi Uygulanmış Saray Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait Post Hoc Testi
Verileri
(I)
Zaman
saat
1
(kontrol)
2
(3 saat)
3
(27 saat)

(J)
Zaman
saat
2
3
1
3
1
2

(I-J)
Ortalama Fark

Standart
Hata
,1326157
,0087421
,1326157
,1329035
,0087421
,1329035

-2,8867640*
,7430622*
2,8867640*
3,6298261*
-,7430622*
-3,6298261*

Anlamlılık
,000
,000
,000
,000
,000
,000

95% Güven Aralığı
Üst Sınır
Alt Sınır
-3,240722
,719729
2,532806
3,275450
-,766395
-3,984202

-2,532806
,766395
3,240722
3,984202
-,719729
-3,275450

* Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 16: 150 mM PEG Stresi Uygulanmış Tarsan 1018 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait One
Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Verileri
Varyansın Kaynağı
(Ekspresyon)
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
74940,726
4253,416
79194,142

Sebestlik
Dereceleri (df)
2
45
47
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Kareler
Ortalaması
37470,363
94,520

Farklılık
(F)
396,426

Anlamlılık
(Sig.)
,000

Tablo 17: 150 mM PEG Stresi Uygulanmış Tarsan 1018 Ayçiçeği Çeşidinin RBR Genine Ait Post
Hoc Testi Verileri
(I)
Zaman
saat
1
(kontrol)
2
(3 saat)
3
(27 saat)

(J)
Zaman
saat
2
3
1
3
1
2

(I-J)
Ortalama
Fark
-83,7122897*
,2138267*
83,7122897*
83,9261164*
-,2138267*
-83,9261164*

Standart
Hata
4,2097878
,0158891
4,2097878
4,2098178
,0158891
4,2098178

Anlamlılık
,000
,000
,000
,000
,000
,000

95% Güven Aralığı
Üst Sınır
Alt Sınır
-94,948420
,171418
72,476159
72,689943
-,256235
-95,162290

-72,476159
,256235
94,948420
95,162290
-,171418
-72,689943

* Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
4. SONUÇ
Bu çalışmada, 0, 3, 27 saat boyunca 100 ve 150 mM Polietilen Glikol (PEG) aracılığıyla kuraklık stresi
uygulanmış 08 TR 003, Tr-3080, Saray ve Tarsan 1018 ayçiçeği çeşitlerinde, bitkilerde hücre döngüsü
ilerleyişinde önemli görevler üstlenen Retinoblastoma ilişkili (RBR) protein genine ait ifade
seviyelerindeki farklılıklar kantitatif Real Time PCR ile belirlenmeye çalışılmıştır.
Kuraklık, bitkilerde önemli verim kayıplarına sebep olan abiyotik stres faktörlerinden biridir. Kaya vd.
(2006) ayçiçeği bitkisinin çimlenmesinde tuz ve kuraklığın etkisini araştırdıkları çalışmada, tuzluluk ve
kuraklık koşullarında çimlenmeye alınan ayçiçeği tohumlarında çimlenmenin, her iki ortamda da
geciktiğini ortaya koymuşlardır. Düşük NaCl ortamında çimlenme ile kök ve gövde uzunluğunun daha
fazla olmasına karşın, çimlenme zamanının olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Tohumların tüm NaCl
ortamlarında çimlendiğini, ancak -1.2 MPa PEG uygulamasında çimlenme olmadığını
gözlemlemişlerdir. Araştırıcılar, çimlenme süresinde ozmotik etkinin tuz toksisitesinden daha etkili
olabileceği sonucuna varmışlardır. Katerji vd. (2004), mısırda tuz ve kuraklık stresinin verim üzerinde
oluşturduğu etkilerini inceledikleri çalışmalarında, her iki stresin de verim ve yaprak su potansiyelinde
azalma meydana getirdiğini, verim üzerinde kuraklık ve tuzluluk streslerinin benzer etki yaptıklarını
bildirmişlerdir.
Kuraklık zararı sadece su kaybından değil, aynı zamanda protein kaybından da meydana gelir. Kuraklık
stresi ile bitkide protein metabolizmasında, proteinlerin parçalanması ve protein sentezinin azalması
şeklinde görülen bozulmalar meydana gelmektedir. Kuraklık stresi altında uyarılan genler; hücreleri su
yokluğundan yalnızca önemli metabolik proteinlerin üretimi yoluyla korumak üzere fonksiyon
göstermez, aynı zamanda kuraklık stresi cevabında sinyal iletim genlerinin regülasyonunda da görev alır
(Shinozaki vd., 1996).
Çok hücreli organizmaların gelişimi hücreler arası, hücre içi ve özellikle bitkilerde dış çevresel sinyaller
ile koordine edilmektedir. Herhangi bir sinyal gelişimi etkilese de, tek hücre her zaman hücre
döngüsünde ilerlemek zorundadır. Hücre döngüsünde diğer aşamaya geçme ya da geri dönüşümlü ya da
dönüşümsüz döngüden çıkma kararını vermek zorundadır. pRB, genellikle hücre döngüsü girişinin
kontrol edilmesi ve hücre döngüsü ilerlemesinin sonraki kontrol noktalarıyla ilişkili bulunmuştur. Bir
kontrol noktası, hücre boyutu, DNA replikasyonu ve kromozom ayrımı gibi önceki olayların
tamamlandığı durumda işlemin başlatılmasını sağlar (Elledge vd., 1996). RBR / E2F yolu, çoğalan ve
farklılaşmış hücrelerin her ikisinde de gen ekspresyonunun düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. RBR,
E2F düzenleyici genleri, E2F transaktivasyon domeinini maskeleyerek ve / veya histon deasetilaz ve
kromatin yeniden yapılanma faktörlerini işe karıştırarak baskılar (Rossi vd., 2003).
Kök apikal meristem içinde RBR’nin lokal azalması, kök hücre sayısınının artmasına neden olur
(Wildwater vd., 2005). Borghi vd. (2010) Retinoblastomanın Arabidopsis thaliana’da hücre
döngüsünün anahtar düzenleyicisi olduğu ve hücre döngüsü, proliferasyonu ve gelişiminde önemli roller
üstlendiğini ifade etmişlerdir. Gutzat vd. (2011), Arabidopsis thaliana ile yaptıkları çalışmada, RBR’nin
sükrozla ters yönde hareket ettiği, embriyonik genleri baskıladığı ve hücre döngüsünü negatif yönde
düzenlediği sonucuna varmışlardır.
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Çalışmada, 100 mM PEG stresi uygulaması sonucu ayçiçeği çeşitlerinde RBR gen ifade seviyesinde
birbirinden farklı değişimler ortaya çıkmıştır. 08 TR 003 çeşidinde 3. saatte, ifade düzeyinde kontrole
göre bir azalma görülürken, 27. saatte, 3. saate göre bir artış görülmüş, ancak ifade seviyesi kontrolün
altında kalmıştır. Tarsan 1018 çeşidinde ise aynı şekilde 3. saatte kontrole göre azalma, 27. saatte ifade
düzeyinde bir artış görülmüştür. Ancak 27. saatteki ifade seviyesi 08 TR 003 çeşidinden farklı olarak
kontrol seviyesinin üzerine çıkmıştır. Tr-3080 ve Saray çeşitlerinde RBR gen ifade seviyeleri bu stres
koşullarına birbirine zıt şekilde tepki vermişlerdir. Tr-3080 çeşidinde zamana bağlı gen ifade
seviyesinde artış gözlenirken, Saray çeşidinde zamana bağlı azalma görülmüştür (Şekil 4). 100 mM PEG
stresi uygulanmış ayçiçeği çeşitlerinde, kontrole göre zamana bağlı RBR gen ifade seviyelerindeki
değişimin istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir.
100 mM PEG stresi uygulaması ile Tr-3080 ve Tarsan 1018 ayçiçeği çeşitlerinde RBR gen ifadesinde
kontrole göre gözlenen artışla beraber hücre döngüsü ilerleyişinin baskılanmış olabileceği söylenebilir.
08 TR 003 ve Saray çeşitlerinde ise RBR gen ifade seviyesinin kontrol seviyesinin altına inmesi, stres
uygulamasının hücre döngü ilerleyişini olumsuz etkilemediği, bu durumun nedeninin hücre içi
düzenlenmede etkili olan farklı faktörlerle bağlantılı olabileceği söylenebilir.
150 mM PEG stresi uygulaması sonucu 08 TR 003 ve Tr-3080 çeşitlerinde RBR gen ifade düzeyinde
zamana bağlı azalma görülmüştür. Saray ve Tarsan 1018 çeşitlerinde ise 3. saatte kontrole göre bir artış
görülmüş, 27. saatte kontrol seviyesinin bile altına indiği gözlenmiştir. Tarsan 1018 çeşidinde 3. saatteki
artışın daha belirgin olduğu görülmektedir (Şekil 5). 150 mM PEG stresi uygulanmış tüm çeşitlerde,
kontrolle karşılaştırıldığında, zamana bağlı RBR gen ifade seviyelerindeki değişim istatistiksel olarak
p<0.05 düzeyinde anlamlıdır.
150 mM PEG uygulaması 08 TR 003 ve Tr-3080 çeşitlerinde hücre bölünmesinin artışına sebep olmuş
olabilir. Saray ve Tarsan 1018 çeşitlerinde ise hücre bölünmesi kısa süreli stres uygulanmasında
baskılansa da, bitki savunma mekanizmalarının devreye sokularak yeniden hücre döngüsünün
aktivasyonu sağlanmış olabilir.
Çalışmadan elde edilen veriler değerlendirildiğinde kuraklık uygulaması ile ayçiçeği çeşitlerinde hücre
döngüsü genlerinden olan Retinoblastoma geninin ifade seviyesinin farklılaştığı, dolayısıyla hücrede
kuraklık stresine bağlı düzenlemelerin gerçekleştiği söylenebilir. Retinoblastoma ilişkili (RBR)
proteinin hücre döngüsündeki rolü değerlendirildiğinde ekspresyon seviyesindeki artışın hücre döngü
ilerleyişini olumsuz etkilediği düşünülebilir. Ancak hücre döngüsü birçok faktör tarafından düzenlendiği
için hücre döngüsü ilerleyişi konusunda tek bir gendeki ekspresyon değişimine bakarak kesin yargıda
bulunmak olanaksızdır. Bu konuda yapılacak ileriki çalışmalar, bitkilerin stres koşullarındaki hücre
döngüsü düzenlemelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.
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Abstract
In this study, it is aimed to determine the structural properties of soils with landslide risk areas which
are observed as collapse and flow in Istanbul-Ataköy region. In this scope, the thickness of the layers in
the regions having the risk of landslide, their behavior under dynamic load and their dynamic properties
were investigated by various geophysical methods. With the Geophysics MASW study, S wave velocity
of the region up to 30 m depth was calculated. Afterwards, seismic-refraction and electrical-resistivity
surveys were carried out to determine the possible landslide areas by the thickness and dynamic
parameters of the soil and the existing landslide area. In addition, the vibration period and magnification
values of the soil were also obtained by microtremor method.
Keywords: Landslide, MASW, İstanbul-Bakırköy Region

İstanbul-Bakırköy Bölgesinde Heyelan ve Kitle Hareketlerinin Araştırılması
Özet
Bu çalışmada İstanbul-Bakırköy bölgesinde çökme ve akma şeklinde belirginleşen heyelan riski bulunan
alanlara sahip zeminlerin yapısal özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda heyelan
riski olan bölgelerdeki tabakaların kalınlığı, dinamik yük altındaki davranışları ve dinamik özellikleri
çeşitli jeofizik yöntemler ile araştırılmıştır. Jeofizik MASW çalışması ile bölgenin 30 m derinliğine
kadar olan S dalga hızı hesaplanmıştır. Daha sonra ise sismik-kırılma ve elektrik-rezistivite araştırmaları
ile zeminlerin kalınlıkları ve dinamik parametreleri ile mevcut heyelan alanı ile olası heyelan bölgeleri
tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca mikrotremor yöntemi ile de zeminlerin titreşim periyodu ve
büyütme değerleri de elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Heyelan, MASW, İstanbul-Bakırköy Bölgesi
GİRİŞ
Bu çalışma, İstanbul ili Bakırköy ilçesinde hem heyelan ve kitle hareketlerini saptamak hem de
mühendislik yapılarını taşıyacak olan zeminin dayanımı, tabakaların kalınlığı, dinamik yük altındaki
davranışlarını farklı jeofizik yöntemler ile hesaplayıp gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu
amaçla alanda 13 profilde aktif kaynak MASW, 4 profilde Schlumberger Elektrik Özdirenç ve alanı en
iyi temsil edecek 5 notada Mikrotremor ölçüsü alınmış, değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Böylece
çalışma alanı ve çevresi hakkında detaylı bilgilere ulaşılmıştır.
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ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ
Çalışma alanı İstanbul ili Bakırköy ilçesinde yer almakta olup, bölgede bulunan formasyonlar Şekil 1’de
gösterilmiş ve aşağıda sırasıyla kısaca açıklanmıştır (İBB, 2007).

Şekil 1: Çalışma alanı ve yakın çevresinin jeoloji haritası (Ertürk, 2015’den değiştirilerek).

Trakya formasyonu
Bu formasyon, başlıca kumtaşı, miltaşı, Şeyl, yer yer çakıltaşı türünden kırıntılı kayaların değişen
oranda ardalanmasından oluşur. Alt kesimlerinde, değişen kalınlıkta kireçtaşı ara katkı ve merceklerini
kapsar.
Kırklareli formasyonu
Bu formasyon Orta Eosen-Erken Oligosen yaşta kaya birimlerinden oluşur. İstifin yaygın olduğu
yörelerden biri olan Kırklareli ilinin adı, birçok araştırıcı tarafından, Eosen yaşlı resifal karbonatları
içeren istiflerden oluşur.
Gürpınar formasyonu
Bu formasyon tabana yakın alt düzeylerinde çakıl- çakıltaşı merceklerini ve yer yer kum-kum taşı ara
katkılarını içermekte olup, egemen kaya türünü kil, kiltaşı istifi oluşturmaktadır. Bu formasyonda hâkim
olan kaya türünü oluşturan başlıca ince kum ara katkılı kil-kiltaşı, seyrek olarak çakıl-kum merceklerini
kapsar.
Çukurçeşme Formasyonu
Bu formasyon sarı, açık kahverengi renklerde siltli ince kum ve çakıl seviyelerinden oluşur. Ayrıca,
seyrek silt ve kil bantları ve sık sık da çakıl mercekleri gözlenmektedir. Genelde yataya yakın
tabakalanma gösteren birim içinde çapraz tabakalanmaya da rastlanmaktadır. Çukurçeşme
formasyonunun kalınlığı 15-20 m olarak verilmektedir.
Güngören formasyonu
Bu formasyonda egemen litolojiyi oluşturan siyahımsı, koyu gri renkli ve şişme özelliği gösteren kilin
içinde kil-kum ve marn yer almaktadır. Özellikle üst kesimlerinde Bakırköy Formasyonu kireçtaşlarına
benzer özellikte kireçtaşı, killi kireçtaşı, kireçli kiltaşı ara katkılıdır.
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Bakırköy formasyonu
Bu formasyon genellikle 15-30 m kalınlıkta kireçtaşı–marn-kil aradalanmasını kapsar. Formasyonun
içerdiği kil-karbonat oranı bölgeye göre değişkenlik göstermekte olup, alt düzeylerde kil, üst düzeylerde
kireç kapsamı artmaktadır.
Alüvyon, bitkisel toprak, plaj kumu
Alüvyon çoğunlukla kum tabakaları içermekte olup vadilerin tabanında ise kısmen çakıl hakimdir.
Çoğunlukla organik gereç içeren koyu gri renkli kil, genelde kavkılar de içerir. Kahverengi renkli kilin
bir kısmı tesadüfi kuru koşullar altında birikmiş olduğu tahmin edilmektedir.
JEOFİZİK YÖNTEMLER VE ARAZİ UYGULAMALARI
Çalışma alanında, heyelan ve kitle hareketlerini saptamak, mühendislik yapılarını taşıyacak olan
zeminin dayanımı, tabakaların kalınlığı, dinamik yük altındaki davranışlarını belirleyebilmek için en
uygun olan jeofizik yöntemler seçilmiştir. Arazinin veri çeşitliliğini sağlamak ve elde edilen bütün
verilerin birbirleriyle uyumunu denetlemek amacıyla ölçü sıklıkları ve profiller Şekil 2’de gösterildiği
biçimde belirlenmiştir.

Şekil 2: Çalışma alanı ve jeofizik uygulamalar
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MASW YÖNTEMİ

Yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (Multichannel Analysis of Surface Waves, MASW), balyoz
ya da ağırlık düşürme gibi çeşitli yapay ve aktif kaynakların kullanılmakta olduğu yüzey dalgası
analiz yöntemidir. MASW yönteminin esası bir nokta kaynaktan geçici olarak yaratılan dalgaların
belirli sayıda jeofon tarafından kayıt edilmesi ve kayıt içerisinden yüzey dalgalarının seçilerek
dispersiyon özelliklerinin belirlenmesine dayanır. Yöntemin uygulanmasında genel olarak düşük
frekanslı düşey bileşen algılayıcılar (örn. 1-10 Hz) kullanılır. Ölçü alımı bilinen sismik kırılma
çalışmasına benzer. Bununla birlikte, arazi parametreleri olarak bilinen kaynak gücü, örnekleme aralığı,
kayıt uzunluğu, kaynak sayısı bakımından oldukça esnektir. Bu çalışmada sahada 13 profilde aktif
kaynak MASW etüdü yapılmıştır. Bu profiler içerisinden seçilen MASW-7’ye ait Şekil 3, MASW-8
profillerine ait Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 3: MASW 7 Profili
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Şekil 4: MASW 8 Profili
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ELEKTRİK YÖNTEM
Düşey Elektrik Sondajı olarak Schlumberger elektrot açılım tekniği uygulanarak çalışma alanını
oluşturan birimlerin derinlikleri ve rezistivite özellikleri tespit edilmiştir. Arazi verilerinin derinlik
hesapları yapılarak Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5: DES (R-1, R-2, R3 ve R-4) değerlendirme sonuçları
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MİKROTREMOR YÖNTEMİ
Yer yüzeyinde kayıt edilebilen; aynı zamanda, zayıf ve düşük genlikli titreşimler mikrotremor olarak
isimlendirilir. Mikrotremorlerin genliği genel olarak çok küçüktür ve yer değiştirmeleri 10-4 ve 10-2
mm düzeyinde olup insanların algılayabileceği sınırın altındadır. Bu şekliyle mikrotremor ölçümleri,
doğal kaynaklı bir yöntemdir. Ayrıca; mikrotremorlar, geleneksel sismik metotların aksine
uygulanabilirliği, ucuzluğu ve sinyal/gürültü oranının düzeyi gibi güçlüklerin üstesinden gelmesinden
dolayı tercih sebebidir.
Zemin hâkim periyodu genellikle Nakamura (1989) tarafından geliştirilen yatay bileşenin düşey bileşene
oranı (Y/D) kullanılarak verilmektedir. Aynı zamanda bu yöntem kullanılarak büyütme değerleri de
verilebilmektedir. Fakat genelde zeminler homojen olmadığından bu yöntemi kullanarak bu değeri
vermek tercih edilmemektedir.
Çalışma alanında 5 noktada yapılan mikrotremor ölçümlerinde, üç bileşen ivme ölçer cihazı olarak
GURALP SYSTEM CMG-5TD kullanılmıştır. İvme ölçerin frekans aralığı 0,033-50 Hz, hız tepkisi
0,033-50 Hz aralığına düzdür. Hız sensörü 1 sn, hız duyarlılığı 2x1600 V/M/S’ dir (Güralp System
Manual, 1997). Ham veriler 0,1-10 Hz arasında Butterworth filtresi kullanılarak 10 sn’lik pencerelere
bölünmüş ve %50 katlama oranı kullanılarak 40 sn’lik Konno-Ohmachi penceresi ile düzgünleştirilip
%10 cos. Penceresi ile yuvarlatılmış ve H/V (düşey bileşen/yatay bileşen) – frekans grafiği
çıkartılmıştır. Tüm bu işlemler sonrasında elde edilen H/V – frekans grafiğinden zemin hâkim titreşim
periyodu ile zemin büyütmesi değerleri belirlenmiştir. Mikrotremor profilleri ve değerlendirmeleri Şekil
6’da gösterilmiştir.

Şekil 6: Mikrotremor Profilleri ve değerlendirme sonucu H/V oranına göre elde edilen pikler
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SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Çalışma alanında 13 profil boyunca uygulanan aktif kaynak MASW etütlerinden elde edilen sonuçlara
göre Vs30 hızı 190 m/sn-441 m/sn aralığında hesaplanmıştır. MASW etütlerinden elde edilen zemin
hâkim titreşim periyodu T 0 değerleri ise 0,27-0,63 sn aralığında, zemin büyütmesi değerleri ise 1,762,92 aralığında hesaplanmıştır. Mikrobölgeleme ölçütlerine göre bu değerler A (düşük)-B (orta) risk
grubuna girmektedir.
MASW etütlerinden elde edilen parametreler ve dalga hızlarına bakıldığında MASW-1-2-3-4- 5-6-9
serimlerinde alanda görülen ilk 2,5 m derinliğine kadar belirlenen birimler elastisite ve kayma modülüne
göre gevşek olarak sınıflanmışlardır. Şekil 3 ve Şekil 4’te sunulan MASW bilgilerinden ortamda kayma
ve heyelan için risk taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu profillere ait MASW çözümlerinde normal bir
tabakalanma olmayıp eğimli tabakaların mevcut olduğu ortadadır. Üzerindeki tabakaların gevşek özellik
taşıması ortamı riskli duruma sokmaktadır. Diğer serimlerde ise alanda belirlenen maksimum 17,5 m
derinliğe kadar belirlenen birimler elastisite ve kayma modülüne göre orta sağlam olarak belirlenmiştir.
Bu derinlikten itibaren araştırma derinliğini boyunca devam eden birimler ise tüm serimlerde orta
sağlam – sağlam – çok sağlam olarak nitelendirilmiştir.
Çalışma sahasında poisson oranına göre birimler cıvık-gevşek aralığında sınıflanmaktadırlar. İnceleme
alanından elde edilen Vs30 hızı için Eurocode 8’de verilen zemin sınıflamasına göre yerel zemin sınıfı
B-C karışığı, zeminin ise ilk 2,5 metrelik tabakası Z4 altında devam eden tabaka ise Z3 olarak
belirlenmiştir.
Alanda yapılan 4 adet elektrik özdirenç çalışması sonucunda, elektrik özelliklerine göre DES-2 ve DES3 profillerinde 4 tabaka diğer profillerde 3 tabaka belirlenmiştir. DES ölçümlerinden elde edilen
birimlerin özdirenç değerlerindeki düşüşe ve elde edilen eğri karakteristiğine bakıldığında bölgenin ince
taneli ve gevşek birimlerden oluştuğu söylenebilir. Tespit edilen tabakaların koroziflik derecelerinin
genellikle orta-yüksek olduğu görülmektedir.
Mikrotremor kayıtların Nakamura yöntemi ile değerlendirilmesi sonucu zemin hâkim titreşim
periyotları 0,26-0,65 sn aralığında zemin büyütmesi değerleri ise 0,95-1,92 aralığında belirlenmiştir.
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Abstract
In recent years, students who did not get the desired score in the university exam did not make a choice.
For this reason, occupancy problems emerged in quota. As a result, many quota in the
universities across Turkey have remained empty. The aim of this study is to investigate the effect of lack
of quota on the motivation of students and instructors. For this purpose, it is planned to conduct
a qualitative research including the registered students and instructors of the departments which are not
filled with quotas at Niksar Vocational School. In this context, semi-structured interviews will be held
with instructors and registered students who work at Tokat Gaziosmanpaşa University Niksar
Vocational School. During the interviews conducted in the scope of the research, the participants will
be asked pre-preared questions about the motivation, physical conditions and course efficiency. Then,
datas obtained in the findings section of the study will be coded and these findings related to the
instructors and students will be presented in tables. In the conclusion part, the results obtained from the
findings will be evaluated in terms of both instructors and students and higher education institution.
Suggestions will be made to stakeholders.
Keywords: motivation, student, quota

Meslek Yüksekokulları Öğrenci Kontenjanlarındaki Düşüşün
Öğretim Elemanları ve Öğrenci Motivasyonları Üzerindeki Etkisi
Özet
Son yıllarda üniversite sınavında istediği puanı alamayan öğrenciler tercih yapmamıştır. Bu sebeple
kontenjanlarda doluluk problemi ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Türkiye genelinde üniversitelerde
birçok kontenjan boş kalmıştır. Bu çalışma kontenjan yetersizliğinin öğrenci ve öğretim elemanlarının
ders motivasyonları üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla Niksar Meslek
Yüksekokulunda kontenjanları dolmayan bölümlerin kayıtlı öğrencileri ve öğretim elemanlarını
kapsayan nitel bir araştırma yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim yılında
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları
ve kayıtlı öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılacaktır. Araştırma esnasında yapılan
görüşmelerde katılımcılara ders motivasyonu fiziksel şartlar ve ders verimliliği ile ilgili önceden
hazırlanmış sorular yöneltilecektir. Ardından araştırmanın bulgular kısmında elde edilen veriler
kodlanmıştır ve öğretim elemanları ve öğrenciler ile ilgili bu bulgular tablolar halinde
sunulacaktır. Sonuç kısmında ise elde edilen bulgulardan ulaşılan çıktılar hem öğretim elemanları ve
öğrenciler hem de yükseköğretim kurumu açısından değerlendirilecektir. İlgililere gerekli önerilerde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: motivasyon, öğrenci, kontenjan
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GİRİŞ
Günümüzde birçok alanda yaşanan değişme ve gelişmeler tüm kurumları olduğu gibi hizmet
sektöründe faaliyet gösteren kurumları da etkilemektedir. Bu bağlamda giderek gelişen ve büyüyen
yükseköğretim kurumlarının yaşanan değişme ve gelişmelere uyum sağlayarak rekabet edebilme ve
hayatta kalabilmeleri için sahip oldukları kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları
gerekmektedir. Bu kurumların kaynaklarından en önemlileri ise öğretim elemanları ve öğrencileridir.
Öğretim elemanları ve öğrencilerinin performansı ve verimliliği ise kurumların hedefledikleri kaliteyi
sağlayarak başarıyı yakalamalarında oldukça önemlidir. Bununla birlikte kurumların verimliliği ve
performansı gerekli motivasyonun sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda yüksek öğretim
kurumlarında derslerden yeterli verimliliği sağlayabilmek adına öğrenci ve öğretim elemanı
motivasyonunun sağlanması gerekmektedir.
Motivasyon ile derse başlayan ve bu motivasyonla dersi tamamlayan öğrenci o dersten maksimum
verimliliği elde edebilecektir. Aynı şekilde öğretim elemanı açısından da durum benzerdir. Öğretim
elemanının derse motive olması öğrencinin motive olması ve derse istenen katkıyı sağlaması için de
önemlidir. Hem öğretim elemanının hem de öğrencilerin motivasyonu için dersin uygun fiziksel
koşullarda işlenebilmesi gerekir. Bunun yanı sıra öğrencilerin derse istekli, öğretim elemanlarının da
ders anlatmaya hazırlıklı ve konsantre olması motivasyonu sağlayacak bu da verimli sonuçlar
doğuracaktır. Tüm bunların sağlanabilmesi için başta dersi alan öğrenci sayısının uygun miktarda olması
gereklidir. Bu da yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerde kontenjanların doğru belirlenmesi ve
belirlenen kontenjanların da tamamına yakınının dolması/tercih edilmesinin gerektiğinin önemini ortaya
çıkarmaktadır.
Buradan hareketle çalışmamızda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu ve Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim
elemanlarını ile görüşmeler yaparak onlara sorular yönelttik. Bu sorulara verilen cevaplar ile öğretim
elemanı ve öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasında kontenjan doluluğunun önemini ortaya
koymaya çalışırken yeterli sayıda öğrencinin olmadığı bölümlerde ders işleyişlerinde ne gibi sıkıntılar
olabileceğini veya hangi olumlu sonuçları doğurabileceğini ve gerekli motivasyonu sağlayabilmek için
neler yapılabileceğini araştırmayı amaçladık. Çalışmanın bir başka önemli amacı da ulaşılan sonuçların
neticesinde ortada bir sorun varsa bu soruna nasıl çözümler getirilebileceğini ortaya koymaktı. Bu
amaçla elde ettiğimiz verilerden ulaştığımız bulgular ve bu bulgulara ilişkin sonuçlara çalışmamızda yer
verdik. Umarız çalışmamız Türkiye’ deki yükseköğretim kurumlarının ortak sorunu olan kontenjan
doluluğunun sağlanamamasına bir çözüm getirmede yardımcı olur.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Motivasyon
Motivasyon insanları harekete geçiren ve hareketlerimizde süreklilik sağlayan bir güçtür. Hayatın
tüm aşamalarında olduğu gibi eğitim alanında da başarının sağlanmasında ve etkili öğretimin
gerçekleşmesinde oldukça önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek motivasyona sahip
olan bireyler hem başarılı ve özgüvenli bireylerdir hem de, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en son
aşaması olan “kendini gerçekleştirme ihtiyacına” sahip olan bireylerdir (Ergin ve Karataş, 2018:868).
Bireylerin ait oldukları toplumların, grupların veya örgütlerin amaçlarına yönelik olarak hareket etmeleri
için motive edilmeye ihtiyaçları vardır. Böylece motive edilmiş olan bireyler işinden zevk alır ve işini
keyifle yapar. Kendilerinin yanı sıra ait oldukları örgütlerin verimliliğini de olumlu yönde etkiler
(Güney, 2007:41).
Latince hareket etmek manasında kullanılan ve mot kökünden gelen motivasyon kavramı “to
move” sözcüğünden türemiştir (Ud vd., 2012:443). Davranış bilimlerinde ise motivasyon kavramı, içten
gelen itici güçler ile belirli bir amaca yönelen davranışlar anlamında kullanılmaktadır (Tevrüz, 1989:59).
Türkçe karşılığı; saik, güdü veya harekete geçme manasına gelir (Eren, 1989:388). Motivasyon, baskı
ve zorlama olmaksızın bireylerin istekli, hevesli, etkin ve verimli çalışmalarını amaçlayan bir kavramdır.
Bireyler temel beklentileri karşılandığında daha etkin çalışacak ve bu sayede motivasyonları da üst
düzeyde olacaktır (Vatansever Bayraktar, 2015:1079). Bu anlamda motivasyon, bireyi belirlenmiş bir
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amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların toplamı şeklinde ifade edilen
bir kavramdır (Eren, 2008:494). Motivasyon, bireyleri hem davranışlarını sergilemek için harekete
geçirir hem de hareketlerinin yönlerini belirler. Bu anlamda bireylerin düşüncelerini, umutlarını,
inançlarını, isteklerini, ihtiyaç ve korkularını içinde barındıran bir kavramdır (Örücü ve Kanbur,
2008:86-92). Bireylerin davranışlarını izleyerek motive olup olmadıklarını rahatlılıkla anlaşılabilir. Bu
aşamada bireylerin davranışlarını amaçların gerçekleşmesi doğrultusunda yöneltmek gerekmektedir.
Bunun için ilk koşul ise bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarf etmektir (Efil, 2015:162).
Motivasyonun bireyi davranış sergilemesi için istekli hale getirmede etkili olması ve öğrenmeöğretme sürecinin etkililiğini sağlamada önemli faktörlerden birisi arasında yer alması sebebiyle; eğitim
alanında, öğrenmede ve başarıya ulaşmada faydalı olduğu bilinmektedir. Motive olmuş öğrenciler
yüksek oranda eğitimlerini tamamlamakta aynı zamanda dersleri için çok daha fazla zaman harcamakta
yani; performansları yüksektir. Motivasyonsuz öğrenciler ise derse katılmamaya, okuldan uzaklaşmaya
eğilim göstermektedir (Akbaba, 2006:345-357). Öğrencinin sınava hazırlanması, ders dinlemesi, yaptığı
işten doyum alması, ne yapacağına karar vermesi durumları onun motivasyonuyla ilişkilidir (Yazıcı,
2012:158). Motivasyona sahip öğrenciler sorunlarla mücadele ve rekabet arayışlarına girmekteyken,
motive olmayan öğrenciler herhangi bir faaliyete katılmamayı tercih etmekte veya katılmış olduğu
herhangi bir faaliyeti bırakmaya eğilim göstermektedir (Karataş ve Erden, 2012:986-990). Yüksek
düzeyde motivasyona sahip öğrencilerin akademik motivasyonu da yükselecek ve buna bağlı olarak
öğretim elemanlarının akademik performansında da artış gözlenerek başarı sağlanabilecektir.
Öğrenme sürecine katkıda bulunan etmenlerin başında öğrenci güdülenmesi gelmektedir.
Öğrenmeyi ve başarıyı doğrudan etkileyen, ona katkıda bulunan güdülenme, bireyin gereksinimlerini
gidererek belirli bir amaç doğrultusunda davranışlar üretmesine, hedefe ulaşmak için gayret
gösterilmesine işaret eder (Ülgen, 1994). Öğrencilerin çoğu derse katılmayı istemediklerinde dersten
sıkılmakta ve dikkatlerini konu üzerinde yoğunlaştıramamaktadırlar. Bundan dolayı öğrenme açısından
olumsuz davranışlar sergilemektedirler (Eryılmaz, 2013:5-11). Bu açıdan öğrencilerin ve öğretim
elemanlarının akademik başarılarında en önemli unsurlardan biri olan motivasyonun sağlanması
yükseköğretim kurumları açısından oldukça önemli bir konudur.
Adayların Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme Süreci
Adaylar, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilgili
üniversitelerin ilgili bölümlerine ilişkin belirledikleri kontenjanlarına bakarak ön lisans programlarına;
YGS ve/veya LYS yerleştirme puanları, Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, Yükseköğretim
programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilmektedir. Ancak mevcut
durum göstermektedir ki belirlenen kontenjanlar dolmamaktadır. Buna sebep olan faktörlerin en başında
sınavsız geçiş sisteminin kaldırılması gelmektedir. Sınavsız geçiş sisteminin kaldırılmasına paralel
olarak kontenjanlardaki düşüşün giderek artması sebebiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrencilere
yönelik bir araştırma başlatmıştır. Bu kapsamda YÖK 19-23 Ağustos tarihlerinde,
"https://tercihanket.yok.gov.tr" internet adresinden çevrimiçi olarak öğrencilere anket uyguladı.
Yükseköğretim tarihinde ilk defa yapılan anket, tercihte bulunmayan ve kayıtlarında e-posta adresi
bulunan tüm öğrencilere iletildi.
Bu anketin sonuçlarına göre; adayların Meslek yüksekokullarını (MYO) tercih etmeme
nedenlerinin en başında "mezun olduktan sonra iş bulma imkânının kısıtlı olması", 2'nci sırada
"MYO'larla ilgili olumsuz algı", 3'üncü sırada ise "MYO bölümleriyle ilgili yeterli bilgisinin olmaması”
faktörü gelmiştir. Aşağıdaki şekilde bu nedenlerin neler olduğu oranları ile birlikte verilmiştir.
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Şekil 2: Meslek Yüksekokullarını Tercih Etmeme Nedenleri
Kaynak:https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/Haber%20%C4%B0%C3%A7erisindeki%20Belgeler
/Dosyalar/2018/yok_un_tercih_anketi_sonuclandi.pdf
Öte yandan, yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında
geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelikte 9
Haziran 2017'de yapılan değişiklikle, MYO öğrencilerine de lisans öğrencileri gibi çift ana dal diploma
programına devam etme hakkı getirildi. Ancak; ankette, adayların yüzde 79'u MYO' larda uygulanan
çift ana dal programı konusunda bilgilerinin olmadığını, sadece yüzde 21'i bu program konusunda
bilgilerinin olduğunu ifade etmiştir (www.yok.gov.tr).
YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Niksar Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanlarını ile görüşmeler yaparak onlara sorular
yöneltilmiştir. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde ilgili meslek yüksekokullarında kontenjan sorunu olan
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Muhasebe ve Vergi, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri,
Pazarlama ve Reklamcılık, olmak üzere 6 adet bölüm bulunmakta ve bu bölümlerde derse giren 17 adet
öğretim elemanı bulunmaktadır. Ancak 14 öğretim elemanına ulaşılmış olup 3 öğretim elemanına çeşitli
sebeplerden (izin, sağlık sebepleri vs.) dolayı ulaşılamamıştır. Böylece görüşmelere katılım sağlayan 14
öğretim elemanına 5’er adet yarı yapılandırılmış soru yöneltilmiştir. Her sorunun yanıtlanması yaklaşık
2 dakika sürerken, her katılımcıyla ortalama 10 dakika görüşme yapılmıştır. Görüşme öncesinde
katılımcılara araştırmanın içeriği ve kontenjan sorunu ile ilgili ön bilgi verilmiştir. İhtiyaç görülen
hallerde derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla soru ile ilgili detaylı bilgi talep edilmiştir.
Görüşmelerin büyük bir kısmı yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılırken, ulaşılamayan ve uzakta olan az
sayıdaki katılımcıyla telefon üzerinden görüşülmüştür. Bu kapsamda araştırmanın görüşme safhasında
dinleyicilerden alınan yanıtlar ses kaydına alınmış olup sonrasında metin haline dönüştürülmüştür.
Ardından alınan cevaplar kodlanarak bulgular kısmında gruplar halinde tablolarda sunulmuştur.
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BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde araştırmaya katılan öğretim elemanlarına yönelten sorulardan elde
edilen cevaplara ilişkin bulgular yer almaktadır. Katılımcılara yöneltilen sorular aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
Tablo 1: Öğretim Elemanlarına Yöneltilen Görüşme Soruları
Akademisyenlere Yöneltilen Sorular
1. 1

Kontenjanı dolmayan bölümlerde öğrencilerin derse katılım seviyesi nasıl?

2. 2

Kontenjanı dolmayan bölümlerde ders anlatma isteğinizde bir azalma oluyor mu?

3. 3

Az sayıda öğrenciyle ders işlerken öğrenci motivasyonunu artırmak için neler yaparsınız?

4

Kontenjanı dolmayan bölümlerde dönemlik ders planına uyulabiliyor mu?

5

Kontenjan azlığı hakkında eklemek istediğiniz olumlu ve olumsuz başka bir husus var mıdır?

Aşağıdaki tablolarda akademisyenlere sorulan sorulara verilen cevaplar ve frekansları verilmiştir
(Görüşmeye katılan her bir akademisyen A harfi ile kodlanmıştır):
Tablo 2: Öğrencilerin Derse Katılım Durumu ile İlgili Veriler
Kontenjanı dolmayan bölümlerde öğrencilerin derse katılım seviyesi nasıl?

f

1. Öğrenciler toplu halde derse gelmezse ders iptal ediliyor.

A1,A9

2

2. Katılım seviyesi orta düzeyde

A2,A11,A13

3

3. Katılım seviyesi düşük

A3,A4,A6,A7,A8,A10,A12

7

4. Katılım seviyesi genelde iyi

A5

1

5. Bir kısmı katılıyor, diğerleri katılmıyor

A8,A13

2

6. Diğer sınıflarla aynı seviyede katılım oluyor

A14

1

Tablo 2’de akademisyenlerin kontenjanı dolmayan bölümlerde öğrencilerin derse katılım
seviyelerine ilişkin kodlanmış 6 farklı görüşü olduğu görülmektedir. Frekansı yüksek olan yanıtlar
incelendiğinde en fazla tekrar eden cevabın derse katılımın düşük seviyede olduğunu belirten 7
akademisyen tarafından verildiği görülmektedir. Ayrıca 3 akademisyen derse katılımın orta seviyede
olduğunu belirtirken, 2 akademisyen ise; toplu halde devamsızlık yapıldığında derslerin iptal olduğunu
ifade etmiştir. Katılımcıların derse katılım seviyelerine ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki
gibidir:
“Ders katılım konusunda en önemli sorun, az sayıda öğrencinin daha iyi bir iletişime sahip olması
ve toplu hareket etmeleri nedeniyle bazı haftalarda, hiçbir öğrencinin derse gelmemesinde dolayı dersin
hiç işlenememesidir (A1)”. “Öğrencilerin derse katılımları kontenjanı dolu olan bölümlere göre
oldukça düşük (A4)”. “Sınıf mevcudu derse katılım yönünden yaklaşık 3’e bölünmektedir.. Öğrencilerin
1/3’ü çok iyi ve 1/3’ü normal düzeyde katılım gösterirken; geri kalan 1/3’lük kısım ise katılım
göstermemektedir (A8)”.
Tablo 3: Öğretim Elemanlarının Ders Anlatma İsteği ile İlgili Veriler
Kontenjanı dolmayan bölümlerde ders anlatma isteğinizde bir azalma oluyor mu?
A1,A6,A7,A8,A11,A12,A13,A14

7. Ders anlatma isteğimde azalış oluyor.
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f
8

A2,A3

8. Ders anlatma isteğimde azalış olmuyor.

2

9. Ders anlatma isteğim derse severek girip girmememle A5
ilgili olarak değişiyor.

1

Ders anlatma isteğimde özellikle son haftalara doğru A9
azalış oluyor.

1

Derste etkileşim az olursa anlatma isteğim biraz azalıyor.

A10

1

Tablo 3’te kontenjanı dolmayan bölümlerde öğretim elemanlarının ders anlatma isteğinde azalış
olup olmamasına ilişkin kodlanmış 5 farklı görüş olduğu görülmektedir. Frekansı yüksek olan yanıtlar
incelendiğinde genel görüşün ders anlatma isteğinde azalışın yaşandığına dair olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır. Bu görüşe ait cevapların 8 akademisyen tarafından verildiği görülmektedir. Buna karşın 2
akademisyen ders anlatma isteğinde azalış olmadığını ifade ederken, 1 akademisyen de MYO’ larda
branşlaşma olmadığı için derse severek girip girmemesi ile ilgili olarak anlatma isteğinin değişiklik
gösterdiğini dile getirmiştir. Katılımcıların ders anlatma isteğine ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı
aşağıdaki gibidir: “Ders anlatma isteğimde azalış oluyor. Çünkü, bu sınıflarda öğrencinin performansı
dolayısıyla da motivasyonu düşük olduğundan benim de motivasyonum düşmüş oluyor (A7)”. “Özellikle
son haftalara doğru derse katılım azaldığı ve öğrencilerde yavaş yavaş motivasyon eksikliği
gözlemlediğim için bende de ders anlatma isteği azalabiliyor (A9)”. ”Eğer derse katılım gösteren
öğrencilerin sayısı ortalama 15 öğrenciden aşağı olursa ders anlatma isteğim biraz azalıyor. Özellikle
az sayıdaki öğrenci bir de derse katılım göstermez yani etkileşim olmaz ise doğal olarak ders anlatma
isteğim ve performansım da düşüyor (A10)”. “Kesinlikle oluyor. İster istemez hem öğrenci tarafından
hem de öğretici tarafından istenen motivasyon olmuyor. Kendi adıma ders anlatma isteğimin düştüğünü
söyleyebilirim (A14)”.
Tablo 4: Öğrenci Motivasyonunu Artırmak İçin Yapılanlar ile İlgili Veriler
Az sayıda öğrenciyle ders işlerken öğrenci motivasyonunu artırmak için neler
yaparsınız?

f

Derse katkı sağlamaları için soru soruyorum.

A3,A4,A7

3

Ders saati içince ara vererek ders harici konulardan bahsederim.

A5,A6,A7,A10,A14

5

Güncel konulara yer vermeye çalışırım.

A1,A2,A5,A6,A10

5

Derste slayt kullanıyorsam slaytlarda dikkat çekici özneler
kullanmaya çalışırım.

A5

1

Dersin neredeyse özel ders modunda işlenmesinin öğrenciler için bir
şans olduğuna onları ikna etmeye çalışırım.

A8

1

Dersi sosyal etkinliklerle (video izleme vs.) zenginleştiririm.

A9

1

Öğrencileri gelecek ve iş bulma konusunda motive etmeye çalışırım.

A7,A10,A14

3

Bireysel farklılıkları dikkate alarak ders anlatıyorum

A9,A11

2

Okulun teknik imkânlarından bahsederim (pc, donanım).

A12

1

Tablo 4’ten de anlaşıldığı gibi öğrenci motivasyonunu artırmak için öğretim elemanları çeşitli
yollar denemektedir. Bunlar içerisinde öğrencilerin dikkatini toplamak için güncel veya ders dışı
konulara yer vermek, öğrencilerin gelecek planlarından bahsederek iş bulma konusunda onları motive
etmeye çalışmak gibi faktörler önde gelmektedir. Bunların dışında slaytlarda dikkat çekici özneler
kullanmaya gayret ettiğini söyleyen 1 akademisyen, dersin az sayıda öğrenciyle neredeyse özel ders
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mosunda işlenmesinin öğrenci için bir şans olduğuna onları ikna etmeye çalıştığını vurgulayan 1
akademisyen, dersi sosyal etkinliklerle zenginleştirmeye çalıştığını anlatan 1 akademisyen yine okulun
teknik imkanlarından bahsederek onları motive etmeye çalışan 1 akademisyen olmuştur. Ayrıca,
bireysel farklılıkları da dikkate alarak ders anlattığını söyleyen 2 akademisyen olmuştur.
Katılımcıların bu konuya ilişkin kendi ifadelerinden bazıları ise şöyledir: “Ders dışı konulara
girmeye özellikle ön lisans eğitimi bittikten sonra girecekleri sınavlar hakkında bilgi vermeye
çalışıyorum. Ancak bu şekilde bile ilgi az oluyor (A7)”. “Dersin neredeyse özel ders modunda
işlenmesinin öğrenciler için bir şans olduğuna onları ikna etmeye çalışırım. Önemli olanın mevcut
durumdan yararlanmayı bilmek olduğuna hem kendimi, hem de öğrencileri inandırmak önemli
sanırım... Öğrenci için hoca, hoca için öğrenci gerçek anlamda “iyi” ise bu gerçekleşebilir (A8)”.
“Bire bir ilişkilerin oranı yüksek oluyor, öğrencileri gelecek ve iş bulma konusunda motive etmeye
çalışırım. Bu sınıfların öğrencileri odamıza daha sık gelir. Bazen daha samimi sohbetler edip, gelecek
konusunda motive etmeye çalışırım (A14)”. “Anlatılan her konuyu mutlaka görsel ya da işitsel olarak
destekliyorum (A2)”.
Tablo 5: Dönemlik Ders Planına Uyabilme Durumu ile İlgili Veriler
Kontenjanı dolmayan bölümlerde dönemlik ders planına uyulabiliyor mu?

f

Öğrencilerin katılımı az olduğu için konuların planlanan
süreden önce tamamlandığı oluyor.

A1,A7,A10,A11,A12,A13,

6

Öğrencilerin derse devam etmediği haftalar planı aksatıyor.

A2,A4,A7,A9

4

Öğrencinin ilgisinin az olması, motivasyon eksikliği ders
planında aksamalara neden olmaktadır.

A5,A7

2

Genelde uyabiliyorum.

A3,A6,A14

3

Tablo 5’ten izlendiği gibi 6 akademisyen öğrencilerin derse katılımının az olduğu için konuların
planlanan süreden önce tamamlanabildiğini, 4 akademisyen de öğrencilerin derse düzenli olarak devam
etmediğini bunun da planı aksattığını belirtmiştir. Benzer şekilde 2 akademisyen öğrencilerin derse
ilgilerinin az ve motivasyonlarının düşük olduğunu bunun da ders planına uyma da aksaklıklar
oluşturduğunu dile getirmiştir. Buna karşın 3 öğretim elemanı ders planına genelde uyabildiğini ifade
etmiştir.
Konuya ilişkin akademisyenlerin kendi ifadelerinden birkaçı şöyledir: “Öğrencinin derse katılımı
az olduğu için motivasyonda doğal olarak düşüyor. Böylece öğrenci isteksiz oluyor ve konular hemen
bitiyor (A7)”. “Dersler planlanan süreden daha çabuk bitiyor. Son haftalarda da sınava yönelik tekrar
vs yapıyorum (A9)”. “Az öğrenci olduğu zaman konular daha hızlı işlenebiliyor. Bunda konuyla ilgili
daha az soru gelmesi ve katılımın düşük olması etkili oluyor sanırım (A10)”.
Öğretim elemanlarına görüşme sırasında yöneltilen sorulardan sonuncusu Kontenjan azlığı
hakkında eklemek istediğiniz olumlu veya olumsuz başka bir husus var mıdır? Şeklindedir. Bu soruya
3 öğretim elemanı eklemek istediği başka bir husus olmadığını belirtirken diğerlerinin verdikleri
cevaplar ise şu şekilde olmuştur. “Bana göre kontenjan sorunun çözümünde en önemli görev YÖK’e
düşmektedir. Ülke genelinde, her bir bölüm için öğrenci potansiyeli belirlenmeli ve bu potansiyele göre
hesaplanan toplam kontenjanlar, okulların fiziki ve sosyal imkanları, akademik personel sayıları gibi
çeşitli kıstaslara göre makul bir şekilde okullar bazında dağıtılmalıdır ( A1)”. “Bana göre; öğrenci
sayısının azlığı öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimi, sınıfsal etkinliklerde ortak hareket etmeyi, bir
karar aşamasında çabuk sonuç almayı, imkânlardan rahatça yararlanmayı olumlu etkiler. Bunun
yanında gözlemlerim doğrultusunda; öğrencinin ders esnasında dinamik olmak zorunda hissetmesi,
sınıfta öğrenci sayısının azlığından dolayı ders esnasında öğrencinin rahat hareket edememesi, tercih
ettikleri bölümün mesleki anlamda rağbet görmediğini düşünmeleri, kontenjan dolmadığı için bölümün
mesleki anlamda geleceğinin olmadığını düşünmelerine zemin hazırladığı için olumsuz etki
yaratmaktadır (A2)”. “Üniversitenin kontenjanı az olan bölümler için daha fazla tanıtım yapması iyi
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olur (A3).” “Kontenjanı az bölümler kapatılmalı hem öğrenci hem öğretim görevlisi açısından
bölümlerde verilen dersler verimli olmuyor (A4)”. “Kontenjan azlığı genel olarak ve tabi ki haklı
düşünceler ile olumsuz bakılan bir durum. Bu durum, çalışma sorularınıza da yansımış ve haklısınız…
Bununla birlikte kontenjan eksikliğinin, az önce bir sorunuzda da belirttiğim gibi, çok özel bir imkân
sağlayabileceğini, özel ders ve özel imkanlar sağlayabileceğini, bu durumun öğrencilerde yaratacağı
olumlu etki ile daha sonraki yıllar için okul ve bölümün reklamı olarak etki yapabileceği de göz önünde
bulundurulabilir. Muhakkak ki burada en önemli faktörler nitelikli eğitim ile öğrenciyle doğru ve
sağlıklı iletişim olacaktır (A8)”. “Kontenjanı az olan bölümler kapatılmalı ve mümkünse ihtiyaca
yönelik benzer alanlarda yeni bölümler açılmalı. Örneğin Turizm ve Otel İşletmeciliği programı yerine
Turizm Rehberliği Programı veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı yerine Yeni Medya veya Sosyal
Medya Yönetimi Programları gibi (A10)”. “Programların yenilenmesi ve çağın gerekleri konusunda
yenilenmesi elzemdir (A11)”. Bir derste verimli olabilmek için öğrenci sayısı kesinlikle 15’ten az
olmamalı (A12). “Kontenjanı az olan bölümlerin diğer bölümlerle ortak olan derslerinin birlikte
işlenmesi iyi olabilir (A13)”. “Bu konuda asıl önlem alması gereken kurumun YÖK olduğunu
düşünüyorum. Okullara düşen ise teknik ve fiziksel altyapıyı güçlendirmek, gerekli uygulama alanı
yaratmak olmalıdır. Ayrıca okullarının uygulama alanında yeterli olduğunu, tercih edecek öğrencilere
göstermeleri gerekmektedir (A14)”.
SONUÇ
Bu çalışma öğrenci kontenjanlarındaki düşüşün öğretim elemanları ve öğrenci motivasyonları
üzerindeki etkisini ölçmek, gerekli motivasyonun sağlanabilmesi için neler yapılabileceğini araştırmak
amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu ve Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda kontenjanı dolmayan 6 bölümde
görev yapan 17 öğretim elemanından 14’ü ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde her öğretim
elemanına 5 adet soru yöneltilmiş olup çalışmamızda bu sorulara verilen cevaplar ile ulaştığımız
bulgular ve bu bulgulara ilişkin sonuçlara yer verilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının ortak sorunu olan
kontenjan doluluğunun sağlanamamasının motivasyonu yakından ilgilendirdiği görülmüştür. Bununla
beraber, öğrencilerin derse katılım seviyesinin düşük olduğu ve buna paralel olarak ta öğretim
elemanlarının ders anlatma isteğinde azalış olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin derse ilgilerini
çekebilmek ve katılımlarını sağlayabilmek için öğretim elemanları ders esnasında zaman zaman ders
harici veya güncel konulara yer vermeye çalıştıklarını, öğrencileri gelecek ve iş bulma konusunda
motive etmeye çalıştıklarını ve öğrencilerin derse katkı sağlamaları için onlara soru sorma gibi yolları
denediklerini belirtmişlerdir. Ancak tüm bunlara rağmen öğrencilerin derse katılımı az olduğu için
genelde konuların planlanan süreden önce tamamlandığı veya kontenjan azlığından dolayı okula ve
derslere adapte olamayan öğrencilerin devamsızlık haklarını kullanarak derse gelmedikleri ve bunun da
planı aksattığı ortaya çıkmıştır.
Özetle; ilk 4 soruya verilen cevaplara göre kontenjan azlığı bazı öğretim elemanlarına göre olumlu
sonuçlara yol açsa da genelde olumsuz sonuçlar doğurduğu ortaya çıkmıştır. Bunların başında ise hem
öğretim elemanı hem öğrencilerde derslerde motivasyon eksikliği, derslerin verimli geçmemesi,
kontenjan dolmadığı için öğrencilerin tercih ettikleri bölümün mesleki anlamda rağbet görmediğini ve
bölümün mesleki anlamda geleceğinin olmadığını düşünmeleri gibi konular gelmektedir.
Görüşmemizin sonunda katılımcılara kontenjan azlığı ile ilgili olumlu veya olumsuz ilave
görüşleri olup olmadığını sorduğumuzda verilen cevaplarda öğretim elemanlarının bir kısmı kontenjan
azlığının sonuçları ile ilgili olarak en önemli görevin YÖK’e düştüğünü söylemişlerdir. Bu anlamda
YÖK’ün kontenjanların okulların fiziki ve sosyal imkânları, akademik personel sayıları gibi çeşitli
kıstaslara göre makul bir şekilde okullar bazında dağıtılması gerektiğini, okulların ise; teknik ve fiziksel
altyapıyı güçlendirerek gerekli uygulama alanları oluşturmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. Bunun
yanı sıra bazı bölümlerin güncellenmesi gerektiğine veya kontenjanı az olan bölümlerin kapatılmasına
ve mümkünse ihtiyaca yönelik benzer alanlarda yeni bölümler açılmasına yönelik görüş belirtmişlerdir.
Yine bazı öğretim elemanları da üniversitenin kontenjanı az olan bölümler için daha fazla tanıtım
yapmasının iyi olacağını ifade etmişlerdir.
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Yüksek öğretim kurumlarının ortak sorunu haline gelen kontenjan azlığı ve bunun ortaya
çıkardığı sonuçlar ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere yönelik öneriler aşağıda
sunulmuştur:
 Bu çalışmada sınırlı sayıda katılımcıya ulaşılmış olup sonraki çalışmalarda örneklem sayısı
genişletilerek daha kapsamlı sonuçlar elde edilebilir.
 Bu çalışmada sadece öğretim elemanlarına soru yöneltilmiş olup sonraki çalışmalarda
öğrencilerle de görüşme yapılarak daha derinlemesine bulgulara ulaşılabilir.
 Kontenjan azlığına çözüm getirilmesi adına YÖK yetkilileri ile görüşmeler yapılmasının faydalı
olacağı düşünülmektedir.
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Abstract
In this research, the problems encountered by pre-school teachers in the mainstreaming
education, the reasons of these problems and how these problems can be solved are emphasized.
Inclusive education is very important for the development of children with special needs.
Despite all the problems faced by the pre-school teacher, this education should be supported and the
best education should be given to children with special needs. He or she should respect the differences
of mainstreaming students and educate them without separating them from other children. In short, the
preschool teacher is the most important element to involve the mainstreaming student in life. For this
purpose, various internet sites, articles, journals, dissertations, books etc. on this subject to determine
the problems and solutions in mainstreaming education. resources will be utilized.
Keywords: Preschool education, inclusive education, special education

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Karşılaştığı
Sorunlar
Özet
Bu araştırmada kaynaştırma eğitiminde okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar, bu
sorunların sebepleri ve bu sorunların nasıl çözülebileceği üzerinde durulmuştur.
Kaynaştırma eğitimi , özel gereksinimi olan çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir.
Okul öncesi öğretmeni, karşılaştığı tüm sorunlara rağmen bu eğitimi desteklemeli ve özel gereksinimi
olan çocuklara en iyi eğitimi, en doğru kazanımı vermeye çalışmalıdır. Kaynaştırma öğrencisinin
farklılıklarına saygı duymalı ve onu diğer çocuklardan ayırmadan eğitim vermelidir. Kısacası okul
öncesi öğretmeni, kaynaştırma öğrencisini hayata kazandıracak, eğitime dâhil edecek en önemli
unsurdur. Bu amaçla kaynaştırma eğitimindeki sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemek için çeşitli
internet siteleri, bu konu üzerine yazılmış makale, dergi, tez, kitap v.b. kaynaklardan yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, kaynaştırma eğitim, özel eğitim
GİRİŞ
1.Okul Öncesi Eğitim
Okul öncesi eğitimini zihinsel gelişim üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar; iyi organize
edilmiş ve zengin yaşantılarla dolu bir okul öncesi eğitimin, çocukların zeka bölümlerinde (I.Q) olumlu
farklılıklar yarattığını ortaya çıkarmışlardır. Bu olumlu ve yararlı yönde olan etki özellikle aile çevresi
durağan ve uyarıcı etmenlerden yoksun olan çocukların zihin gelişimleri üzerinde daha belirgin ve net
olarak görülmektedir. Bugüne kadar yapılan araştırmalardan bu konu hakkında kesin ve net yargılara
varmak basit olmamakla birlikte, okul öncesi eğitiminin zihin gelişimini ve birçok gelişim basamağını
olumlu yönde etkilediğine ilişkin ipuçları olduğu söylenmektedir (Doğu 2017 s.5 ).
Okul Öncesi eğitimi almış çocukların zihinsel gelişim yönünde ileri olmaları problem çözme
becerileri, dili kullanmada, çevrelerine karşı uyanık davranmada ve düşünceleriyle daha çok katılımda
bulunmada olumlu etkiler yapmaktadır (Gürkan, 1979 s.22-23 ).
Öğrenme düzeyleri açısından, insanlar arasındaki farklılıkların temel nedenlerinin doğuştan gelen
özelliklerden çok, okullardaki öğretme-öğrenme özellikleri ve diğer çevresel faktörler olduğu
30

gözlenmektedir. Bu durumda okulöncesi dönemde atılacak sağlam temeller ile çocuğun sosyal, fiziksel,
bilişsel, duygusal ve diğer yönlerden gelişimleri bilinçli olarak desteklenirse, aile bu konuda
bilinçlendirilip, çocuk bu dönemden sonraki yıllarda karşılaşacağı yaşantılara hazırlanmış olacaktır. Bu
amaca ulaşabilmede öğretmenlere oldukça önemli görevler düşmektedir.
Yaşamın ilk 0-6 yılı bedensel, zihinsel, motor gelişim ve sosyal yönden gelişmelerin hızlı ve aktif
olduğu dönemlerdir. İlk görgü çevresini oluşturan bu dönem çocuğun daha sonraki davranışlarını önemli
ölçüde etkilemektedir.
Bu durumda okul öncesi eğitimde, okul-aile işbirliği ve aile katılımı gibi konular oldukça önem
kazanmaktadır (Doğu 2017 s.5).

1.2.Özel Eğitim
Özel gereksinimli bireyler, farklılık ve özelliklerinden dolayı normal bireyler gibi genel eğitimden
yeterince yararlanamamakta ve özel eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Özel eğitim, özel gereksinimli
bireylerin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bireysel olarak planlanan,
sistematik olarak uygulanan dikkatli bir biçimde değerlendirilen öğretim hizmetlerinin bütünüdür
(Eripek, 2005 s.14-19). Özel eğitim hizmetlerinin, özel gereksinimli bireylere olabidiğince akranları ile
birlikte sunulması 573 sayılı Özel eğitim hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (1997) ve özel
eğitim hizmetleri yönetmeliği’nde (2006) hükme bağlamıştır. Özel gereksinimli bireylerin, akranları ile
birlikte, öğrencilere ve/veya öğretmene destek hizmetler sunularak, genel eğitim ortamlarına
yerleştirilmesi kaynaştırma olarak adlandırılmaktadır (Çolak, 2009 s.1).

1.3.Kaynaştırma
Günümüzde özel eğitim alanında en sık kullanılan kavramlardan biri kaynaştırmadır. Ancak
kaynaştırma teriminin daha önceki yıllardaki eğitim uygulamalarında entegrasyon, sosyal bütünleşme
şeklinde kullanıldığı da görülmüştür. Hangi terimle anılırsa anılsın kaynaştırma; eğitsel bir kavramdır
ve özel gereksinimli çocukların uygun öğretim desteğiyle normal eğitim sınıflarına yerleştirilmesi
uygulamasıdır.
Özel gereksinimli öğrencilerin hiçbir özel eğitim desteği almadan aynı yaştaki akranları ile yalnızca aynı
sınıf ortamında bulunması ya da öğrencinin akademik özellikleri nedeni ile daha küçük sınıflarda
eğitimini sürdürmesi kaynaştırmanın dışında bir öğretim yoludur. Bu bağlamda kaynaştırma bir eğitim
modelidir ve geleneksel eğitim modelinden farklılıklar göstermektedir. Örneğin; geleneksel modelde
öğretmen öğretimin lideri konumundayken, kaynaştırma modelinde öğretmen ekibin bir üyesidir ve ekip
üyeleri ile sorumlulukları paylaşmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler birlikte öğrenirler ve problemleri
birlikte çözerler. Geleneksel modelde öğretim, sınıf düzeyi için hazırlanan programa göre yapılırken,
kaynaştırma modelinde ise öğretim programından daha çok öğrenci gereksinimlerine göre
düzenlenmektedir. Ayrıca etkinlikler tüm öğrencilerin farklı düzeylerde katılımı sağlayacak şekilde
çeşitlenmektedir. Öğrenciler bireysel özelliklerine uygun standartlara göre değerlendirilmektedir. Bu
güne kadar kaynaştırmanın ne olduğu konusunda alan yazında yer alan tanımların bazıları şu şekildedir:
Kaynaştırma, sınıf öğretmenine ve engelli öğrenciye destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile
engelli öğrencilerin genel eğitim sınıflarında eğitilmesidir (Kırcaali-İftar, 1992 s.45).
Her çocuğun yaşadığı çevrede en nitelikli eğitim almasını savunan, özel gereksinimli olan ve olmayan
tüm çocukların akademik ve sosyal başarılar kazanarak, toplumun bir bireyi olma fırsatını sağlayan bir
eğitim yaklaşımı/ bir eğitim modelidir.
Ataman ise kaynaştırmayı; “özel gereksinimleri olan ayrıcalıklı çocukların; günlük yaşamda engelli
olmayan bireylere etkileşimde bulunmalarını sağlayacak olanakları vermek üzere; aynı eğitim
ortamında birlikte ancak kendi gizil güç ve yeteneklerine uygun bireysel eğitim programlarıyla(BEP)
eğitim olanağı sağlayan düzenlemeler“ olarak ifade etmektedir.
31/05/2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazetede “kaynaştırma eğitimi, özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte
resmi ve özel; okul öncesi, İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına
dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır (Özgür 2011 s.3).
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1.3.3.Okul öncesi eğitimde kaynaştırma
Özel gereksinimli bireylerin toplum yaşamına bir an önce ayak uydurabilmeleri için daha okulöncesi
çağlarda durumlarına uygun eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim sağlanırken, en az kısıtlayıcı
ortamda bulunmaları onların akranları ile etkileşim içine girmelerini sağlamaktadır. Bu da ancak tam
zamanlı kaynaştırma ile sağlanabilmektedir. Okul öncesi eğitim döneminde kaynaştırma programı
uygulanırken, öğretmenin, ailenin, normal çocukların ve özel gereksinimli çocukların konuya
yaklaşımları başarıyı belirlemektedir (Doğu, 2017 s.10).
Özel gereksinimli bireylerin kaynaştırma programlarına alınması için en uygun zaman okul öncesi
dönemdir. Ülkemizde okul öncesi eğitim programları normal gelişim gösteren çocuklar göz önüne
alınarak hazırlanmakla birlikte, çocukların kendilerine özgü yetenek ve becerileri dikkate alındığında,
özel gereksinimli çocuklar içinde rahatlıkla kullanılabileceği ifade edilmektedir.
Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencinin gerekli destek hizmetler sağlanarak tam ya da yarım zamanlı
olarak kendisi için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olan normal eğitim sınıflarında eğitim görmesidir.
Tanımın bu şekilde yapılmış olmasının nedeni ise, kaynaştırmanın öğrencisinin yerleştirilme yeri
olmasından çok, öğrencinin gereksinimlerinin karşılanacağı ve bu amaca yönelik olarak düzenlenecek
ortam olmasıdır. Okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarını destekleyen çalışmalara
bakıldığında, gelişimsel yetersizlik gösteren küçük çocukların kaynaştırma ortamına yerleştirilmesinin
bazı avantajlarının olduğu görülmektedir. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz.
-Kaynaştırma ortamına devam eden gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklar sosyal oyunlar oynamada
ve daha uygun sosyal etkileşim kurmada özel sınıfta olan çocuktan daha yüksek düzeyde performans
göstermektedir
-Gelişimsel yetersizlik gösteren çocukların yeni becerileri öğrenebilmeleri için kaynaştırma sınıfları
özel sınıflardan daha çok fırsat sunar
-Kaynaştırma ortamına yerleştirilen gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklar, özel sınıfa devam eden
akranlarından iletişimsel, bilişsel ve devimsel gelişim alanlarında daha hızlı ve fazla gelişim gösterir.
-Gelişimsel yetersizlik gösteren çocuk kaynaştırma ortamına yerleştirildiğinde benzer özellikteki
akranlarından daha usta oyun becerileri sergiler
-Normal gelişim gösteren çocuklar da kaynaştırma uygulamasından yarar sağlamaktadırlar. Aileler ve
uzmanlar kaynaştırma ortamında olan normal gelişim gösteren çocukların farklılıkları daha kolay
kabullendiklerini ve gelişimsel yetersizlik gösteren arkadaşlarını akranlarına göre daha iyi anladıklarını
belirtmektedirler (Odluyurt 2008 s.4-5).

2.YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, kaynaştırma deneyimi yaşayan okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi
hakkında bilgi ve becerilerini saptama ve tespit etmek amacıyla toplanan verilere dayalı betimsel bir
çalışma olacaktır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini 2018-2019 öğretim yılı II. yarıyılında ISPARTA İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı merkez bağımsız anaokullarında öğretmenlik yapan öğretmenler ve özel ve yarı
özel kreş öğretmenleri oluşturacaktır. Çalışma grubu 30 öğretmenden oluşmaktadır. Seçilecek
öğretmenler, özel gereksinimi olan öğrenciye eğitim vermiş ve okutmuş öğretmenler arasından
seçilecektir.
2.3. Verilerin Toplanması
Nicel verilere dayalı bir betimsel çalışma olan bu araştırmada, ihtiyaç duyulan veriler araştırmacı
tarafından geliştirilen ve 20 soruyu kapsayacak anket çalışması kullanılarak toplanacaktır.
2.4. Verilerin Analizi
Toplanan veriler; yüzde vb. temel istatistiksel çözümlemelerle analiz edilecektir.
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SONUÇ
Bu araştırmada; kaynaştırma deneyimi yaşayan okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi
hakkında bilgi ve becerilerini saptaması tespit edilmesi amacıyla toplanan verilerin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Araştırmada 20 soruluk anket formu hazırlanarak 30 öğretmen ile görüşme formlarından, elde
edilen bulgulara yer verilmiştir.
Ankete katılan öğretmenlerin cevapları değerlendirildiğinde; %100’ünü kadınlar oluşturmaktadır.
Ankete katılan öğretmenlerin ağırlıklı yaş ortalamasına bakıldığında; %23,3(7’si) 20-30 yaş ,
%66,7(20’si) 31-40 yaş, %10(3’ü) 41-50 yaş olduğu saptanmıştır. Anket araştırmasına katılanların
eğitim durumu ise; %13,3(4’ü) ön lisans mezunu, %87,7(26’sı) lisans mezunudur. Anket çalışmasına
katılan deneklerin kaçıncı hizmet yılında bulunduğu ile ilgili edinilen bilgilere bakıldığında;
%43,3(13’ü) 1-10 yılında, %50(15’i) 11-20 yılında, %6,7(2’si) 21-30 çalışma yılında olduğu tespit
edilmektedir.
Yapılan anket çalışmasına katılanların %16,7(5’i) özel gereksinimli bireyin bedensel engelli
olduğunu, %10(3’ü) bireyin zihinsel engelli olduğunu, %10(3’ü) bireyin konuşma ve dil sorunları
olduğunu, %10(3’ü) bireyin öğrenme güçlüğü olduğunu,%6,7(2’si) işitme engelli olduğunu, %6,7(2’si)
diğer engele sahip olduğunu, %3,3(1’i) bireyin görme engelli olduğunu, %3,3(1’i) bireyin dikkat
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu belirtmektedir.
Yapılan anket araştırmasına katılanların %76,7(23’ü) kaynaştırma eğitimini lisans eğitiminde
aldığını belirtirken, %10(3’ü) kaynaştırma eğitimini hizmet içi eğitimde aldığını belirtmektedir.
Deneklerin %13,3(4’ü) kaynaştırma ile ilgili bir eğitim almadığını belirtmektedir.
Anket çalışmasına katılan öğretmenlerin %23,3(7’si) aldığı kaynaştırma eğitiminin tamamen
yeterli olduğunu düşündüğünü belirtmektedir, %20(6’sı) yeterli olduğunu belirtmektedir. %30(9’u) çok
az düzeyde yeterli olduğunu belirttikleri tespit edilmektedir. %26,7(8’i) aldığı kaynaştırma eğitiminin
yeterli olduğunu düşünmediğini belirtmektedir.
Katılımcıların %70(21’i) daha önce kaynaştırma eğitimini uyguladığını belirtirken, %30(9’u)
kaynaştırma eğitimini daha önce uygulamadığını belirtmektedir.
Yapılan anket çalışmasına katılanların %46,6(14’ü) bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın
(BEP) nasıl hazırlandığını bilmektedir.%40(12’si) kısmen bilmektedir. %3,3(1’i) çok az bildiğini
belirtmektedir. %10(3’ü) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın (BEP) nasıl hazırlandığını
bilmedikleri tespit edilmektedir.
Yapılan anket çalışmalarına katılan öğretmenlerin; %53,3(16’sı) BEP’i uygulamayı üniversitede
aldığı eğitimden öğrendiğini açıklamaktadır. %26,7(8’i) ise kurs, seminer, hizmet içi eğitim vb.
aracılığıyla öğrendiğini belirtmektedir. %10(3’ü) ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden aldığı
eğitimle öğrendiğini belirtmektedir. %10(3’ü) ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını RAM’dan
öğrendiği tespit edilmektedir.
Yapılan araştırmada öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlama ve uygulama
durumlarına bakıldığında; %36,7(11’i) hazırladığını ve iyi bir biçimde uyguladığını, %23,3(7’si)
hazırladığını fakat uygulamadığını, %13,3(4’ü) başkasına hazırlattığı bireyselleştirilmiş eğitim
programını kullandığını, %26,7(8’i) hazırlamadığını belirtmektedir.
Yapılan anket çalışmasına katılan okul öncesi öğretmenlerinin; %76,7(23’ü) gerektiğinde
uzmanlardan konu ile ilgili yardım aldığını belirtirken, %23,3(7’si) yardım almadığını belirtmektedir.
Yapılan anket çalışmasına katılan okul öncesi öğretmenlerinin sınıfın fizisel ortamının
kaynaştırma eğitimi için uygunluğu konusunda ki görüşlerine bakıldığında; %26,7(8’i) uygun olduğunu,
%20(6’sı) biraz uygun olduğunu, %40(12’si) düzeltilmesi gereken şeyler olduğunu, %13,3(4’ü) sınıfın
fiziksel ortamının kaynaştırma eğitimine hiç uygun olmadığını belirtmektedir.
Yapılan çalışmaya katılan katılımcıların %53,3(16’sı) özel gereksinimli çocuk için sınıf
ortamında düzenlemeler yaptığı, %46,6(14’ü) sınıf ortamında düzenleme yapmadığı tespit edilmektedir.
Yapılan anket çalışmasına katılan öğretmenlerin öğretim yöntem tekniklerinde ve öğretim
materyallerinde özel gereksinimli çocuk için değişiklikler yaptıkları konusundaki elde edinilen bilgilere
bakıldığında; %33,3(10’u) yaptığını, %40(12’si) gerektikçe yapmaya çalıştığını, %10(3’ü) çok fazla
değişiklik yapmadığını, %16,7(5’i) hiç yapmadığını belirtmektedir.
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Anket çalışmasına katılan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili güncel yayınları takip
ettiklerine dair edinilen bilgilere göre; %10(3’ü) dergi ve kitapları takip ettiğini, %43,3(13’ü) ise internet
kaynaklarını taradığını, %23,3(7’si) yeni yapılan bilimsel araştırmaları incelediğini, %23,3(7’si) güncel
yayınları takip etmediğini belirtmektedir.
Ankete katılan okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimini uygularken hangi konularda
zorlandıklarına dair verdikleri cevaplar incelendiğinde; %30(9’u) sınıfta etkinlik yaparken
zorlandıklarını, %30(9’u) BEP hazırlarken zorlandıklarını, %26,7(8’i) ise çocukla iletişim kurarken,
%13,3(4’ü) ise sınıf mevcudu açısından zorluk yaşadığı tespit edilmektedir.
Katılımcıların karşılaştıkları zorlukları aşmak için yaptıkları sorulduğunda; %26,7(8’i) okul
rehberlik servisinden yardım aldığını belirtmektedir. %26,7(8’i) kendi imkanları ile kaynak tarama ve
araştırma yaparak aşmaya çalışmaktadır. %40(12’si) aile ile işbirliği yaparak bu zorlukların üstesinden
gelmeye çalıştığını açıklamıştır. %6,7(2’si) zorlukları aşmak için hiçbir şey yapmadığı tespit
edilmektedir.
Ankete çalışmasına katılan okul öncesi öğretmenlerinin; %23,3(7’si) aile eğitim programı
hazırladığını açıklamaktadır. %10(3’ü) aile eğitim programı hazırladığını ancak düzenli olarak
uygulamadığını belirtmektedir. %3,3(1’i) hazırladığını fakat uygulamadığını ifade etmekte,
%63,3(19’u) ise hazırlamadığını ifade etmektedir.
Yapılan anket çalışmasına katılanların ailenin, özel gereksinimli çocuğun eğitimine aktif bir
biçimde katılımını sağlamaları ile ilgili edinilen bilgilerde; %53,3(16’sı) sınıf içi etkinlikler ve ev
ortamında çocuklarının eğitimine aktif katılımını sağlamaktadır. %23,3(7’si) sınıf içi etkinliklere aktif
katılımını sağlamaktadır. %20(6’sı) ev ortamında çocuklarının eğitimine aktif katılımını sağlamakta,
%3,3(1’i) ize ailenin çocuğun eğitimine aktif olarak katılmadığı tespit edilmektedir.
Bu araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; okul öncesi dönemde uygulanan
kaynaştırma eğitimi uygulamalarında öğretmenlerin, bu konuda bilgi düzeylerinin çok az düzeyde
yeterli olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenler almış oldukları kaynaştırma eğitiminin yeterli
bulmadıklarını ancak özel gereksinimli çocuk için önemli olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin çoğu
daha önceki yıllarda da kaynaştırma eğitimini uyguladıklarını belirtmektedir. Ankete katılan okul öncesi
öğretmenlerinin çoğunun BEP hazırlamayı bildiğini belirtirken bir kısmı ise kısmen bildiğini beyan
etmektedir. Öğretmenlerin BEP hazırlama konusunda çoğunlukla lisans döneminde eğitim aldıklarını
belirtmektedir. Öğretmenlerin BEP uygulama ve hazırlama konusunda iyi bir biçimde uyguladıkları
tespit edilirken; çoğunlukla RAM, rehberlik öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri vb. kurum ve
kişilerden destek ve yardım aldığı tespit edilmektedir. Araştırmanın çoğunluğunun anaokullarında
yapılmış olmasının sonucu olduğu düşünülebilecek bir başka görüş de öğretmenlerin sınıfların fiziksel
şartlarında düzeltilmesi gereken şeyler olduğunu belirttikleri görüşlerdir. Öğretmenlerin yarısından
fazlası sınıflarında fiziksel düzenlemeler yaptıklarını ifade etmektedir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu öğretim yöntem ve tekniklerinde ve
öğretim materyallerinde gerektikçe düzeleme ve değişiklik yaptıklarını beyan etmektedirler.
Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi uygularken sınıfta etkinlik yaparken ve BEP hazırlarken aynı
düzeyde zorluk çektikleri tespit edilmektedir. Çoğu Bu zorlukları aşmak için aile ile iletişim ve işbirliği
yaptıklarını beyan etmektedirler. Katılımcıların yarıdan fazlası aile eğitimi programı hazırlamadığını
belirtmektedir. Aile eğitimi programı hazırlayanların ise düzenli olarak uygulamadıklarını ifade
etmektedirler. Öğretmelere ailenin, özel gereksinimli bireyin eğitimine aktif bir biçimde katılımını
sağlayabilme durumları sorulduğunda ise verilen cevaplar incelendiğinde, öğretmenlerin aileyi, sınıf içi
etkinlikler ve ev ortamında çocuklarının eğitimine aktif katılımlarını sağladıklarını ifade etmektedirler
ki bu gerçekten kayda değer bir bulgudur.
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Abstract
The relationship between the VIX Index which is used to predict the volatility of the markets and the
foreign investor volume in Borsa Istanbul has been examined in this study. In the study where monthly
data of 2004-2018 period is analysed, the data set is formed by taking the ratio of net trading volume of
foreign investors to net trading volume in Borsa Istanbul. In the data of the VIX index, the closing values
of the index were taken into consideration.According to the results of the study using Hatemi-J (2012)
asymmetric causality test, a statistically significant relationship was found between the variables in
terms of negative shocks. it was concluded that there was a decrease in the transaction volume of foreign
investors in BIST when the VIX index increased. In addition to the inverse relationship between the
variables, contrary to the studies in the literature, it is also concluded that the VIX index cannot be used
as a forecasting tool but it is an index showing the current situation.
Keywords: VIX Index, Foreign Investor, Asymmetric Causality, Negative Shocks

VIX Endeksi İle Yabanci Yatirimci İşlem Hacimleri Arasindaki İlişkinin
Asimetrik Nedensellik Testiyle İncelenmesi: Borsa İstanbul Uygulamasi
Özet
Bu çalışmada piyasaların volatilitesini öngörme amacıyla kullanılan VIX Endeksinin Borsa
İstanbul’daki yabancı yatırımcı hacmiyle olan ilişkisi incelenmiştir. 2004-2018 dönemi aylık verilerinin
incelendiği çalışmada yabancı yatırımcıların net işlem hacimlerinin Borsa İstanbul’daki net işlem
hacmine oranı alınmak suretiyle veri seti oluşturulmuştur. VIX endeksine ait verilerde ise endeksin
kapanış değerleri göz önüne alınmıştır. Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testinin kullanıldığı
çalışma sonucuna göre değişkenler arasında negatif şoklar bağlamında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulunmuştur. VIX endeksi yükseldiğinde BİST’te yabancı yatırımcının işlem hacminde düşüş olduğu
sonuna varılmıştır. Değişkenler arasındaki ters yönlü ilişkinin yanı sıra yazında yer alan çalışmaların
aksine VIX endeksinin öngörü aracı olarak kullanılamayacağı, endeksin mevcut durumu gösteren bir
endeks olduğu sonucuna da ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler: VIX Endeksi, Yabancı Yatırımcı, Asimetrik Nedensellik, Negatif Şoklar
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INTRODUCTION
The economic integration process, which began with the collapse of the Bretton Woods system
and later of the Eastern Bloc, has shown a rapid development since the 1990s. With this development,
many cultural and social changes and transformations in the world, as well as the rapid increase in the
volume of transactions seen in the stock markets of developed countries, have spread to developing
countries and integration between the stock markets has also been strengthened. International capital
movements, which gained momentum with the acceleration of technological developments, prevented
the lack of capital in developing countries.
Capital movements may be investments made to companies in another country, which also bring
together knowledge and technology, through the acquisition of any company in the real markets, the
provision of capital for a company in the process of establishment or the increase of the capital of an
existing company; whilst they may also be portfolio investments which constitute the limitation of our
study. In the case of portfolio investments in the form of the purchase of bonds, equities etc. from another
country by taking a certain risk, market participants may leave the country of entry in cases where they
see instability (terror, political instability, civil war, etc.). This rapid escape from the country's markets
can cause a crisis by creating a shock effect on the markets of these countries. The resulting crisis may
also affect the markets in which the country's markets are integrated, resulting in the growth of the shock
wave and the more devastating effects of the crisis.
For example, when the Asian Crisis in 1997 is analysed, it is seen that there was no negative effect
on the macroeconomic indicators of Asian countries in the said period. However, in the years just before
the crisis, Indonesia, South Korea, Malaysia, the Philippines and Thailand underwent intensive capital
flows (Güloğlu and Altunoğlu, 2002: 107-134). In Asian countries, which have weak banking systems
during the financial liberalization process, close relations between enterprises and governments had
caused loss of confidence among the investors and since the increase in M2 / reserve ratio increased the
expectation of devaluation in the country, foreign investors rapidly moved away from the markets and
caused a crisis.
As can be seen, financial liberalization can cause crises. Therefore, the participants in
international markets act according to some indicators. The most important of these is volatility, which
emerges as a measure of uncertainty. Investors make investment decisions by following the volatility
course. These investment decisions concern enterprises on microscale and countries on the macro scale.
“While the capital market was rearranged with the Capital Market Law No. 2499, published in
July 1981 in Turkey, a new form and content was requested to be given to the Stock Exchange and The
Law on Stock Exchange and Foreign Exchange dated 1929 and numbered 1447 was repealed, it was
replaced by the Decree-Law on Stock Exchanges, No: KH K / 91 dated 6.10.1983. The Regulations on
the Establishment and Working Principles of Stock Exchanges was published on 6 October 1984, one
year after the publication of the Decree-Law/91. On 18.12.1985, the Istanbul Stock Exchange
Regulation entered into force by being published in the Official Gazette No. 18962. And finally, on
December 26, 1985, the Istanbul Stock Exchange (ISE) was opened with an official ceremony.
”(Akşener, 2017).
In the course of the volatile upward trend, BIST 1 continued its interaction with emerging markets.
In 1994, it was recognized as an investable foreign exchange by the Association of Japanese
Intermediary Institutions (BIST, 2019).
However, Turkey's economy has experienced frequent structural crises. The economy, which was
shaken by the 1994 crisis and the 1999 Marmara earthquake, ultimately led to troubled processes in the
country in 2001 crisis. After the 2001 crisis, a major transformation took place and the floating exchange
rate regime was introduced. The implementation of the agreements with the IMF after 2002 and the
adoption of the Banking Law No. 5411 in 2005 created the environment of confidence allowing foreign
investors, who had not stayed in the market for a long time during the 90s, to remain in the market for a
long period of time. In addition to foreign capital investments in the real sector, foreign investors' trading
volume increased in BIST, as well. Figure 1 shows the volume of transactions of foreign investors.

1

In 2013, the ISE wasrenamed BIST (Borsa Istanbul).
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Figure 1. Annual Foreign Investor Transactions
The VIX index covered in this study is included in the IMF's Global Financial Stability report.
The VIX Index (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) started to be calculated in 1993
(Erdoğdu and Baykut, 2016: 58). The VIX Index aims to predict market volatility by utilizing option
prices. At this point, it differs from the idea and applications of predicting the fluctuation in the market
based on changes in past prices. In their study, Karabıyık and Anbar mentioned that VIX aims to predict
market volatility by taking advantage of close-term (30 days) option prices (Karabıyık and Anbar, 2007:
67). When the risk increases in the stock market, investors use derivative products to hedge this risk.
Option from derivative products is a kind of insurance for investors' portfolios. With the increase in risk
expectation, option purchases will increase, thus increasing demand will also raise option prices. This
circumstance will lead to an increase in the value of the VIX index. In short, concerns occurring in the
market cause a rise in the VIX index (Öner, İçellioğlu and Öner, 2015: 112; Basarir, 2018: 178).
The relationship between BIST and VIX index or between BIST and developed markets has been
proved by previous studies. However, the question of whether the foreign investor trading in BIST
follows the VIX index should be examined. In such a case, the VIX index will be able to use for
forecasting and new decisions can be made by evaluating the positive and negative consequences of
major investor movements. This monitoring is important both for the executives of the companies traded
on the stock exchange and for the investors who are considering investing in the stocks of these firms
and who are expecting profit. The aim of this study is to test whether this relationship is valid for foreign
investors trading on Borsa Istanbul.
2. Literature Review
The fact that market volatility is an important issue for investors and policymakers has made it
necessary to investigate this issue in the academic field. As seen in the literature review, there are many
national and international studies on the subject. However, these studies generally examine the
relationship between the VIX index and global commodity prices or major indices. Again, it is seen that
these studies use symmetric causality tests in causality tests. This study differs from other studies in
terms of the method applied and the variable of foreign investors' transaction volume. The literature
review is summarized in Table 1.
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Table 1. Literature Summary
Researchers

Variables

Research Period

Method

Result

Saka
IlgınandSarı(
2018)

VIX index and
Global Gold
Price

2007-2017

Johansen
Cointegratio
n Test

The long-term
effect was
detected.

Başarır(2018)

VIX Index and
BIST100

2000-2018

Frequency
Domain
Causality
Test

The VIX index
affects BIST100
in both short and
long term.

Erdoğdu and
Baykut
(2016)

VIX Index and
BIST Bank
Index

1998-2015

ARDL
Boundary
Test and
Granger
Causality
Test

Causality has
been determined
from VIX index
to BIST Bank
Index.

Kula and
Baykut
(2017)

VIX and Borsa
İstanbul
Corporate
Governance
Index

2007-2015

ARDL
Boundary
Test
Approach

The long-term
relationship was
determined.

Korkmaz and
Çevik (2009)

VIX Index and
Equity Markets

2004-2009

GRJGARCH

It was found that
bad news
increased
volatility even
further.

Kaya (2015)

VIX Index and
BİST100

2009-2013

VAR Model

The interaction
was detected.

Kaya and
Çoşkun
(2015)

VIX Index and
BİST100

1995-2014

Granger
Causality
Test

It was concluded
that the VIX
Index negatively
affected
BIST100.

Siriopoulos
and Fassas
(2012)

VIX Index and
ATHEX-20

2004-2009

VAR and
Granger
Causality
Test

A negative
relationship was
detected.

Sarwar
(2012)

VIX Index and
BRICS stock
returns

1993-2007

Multiple
Regression

A negative
relationship was
detected.

Kumar
(2012)

VIX and Indian
Stock Exchange

2007-2010

VAR

A negative
relationship was
detected.
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Shaikh and
Padhi (2014)

VIX and
National Index
of India

2007-2013

GJRGARCH

A negative
relationship was
detected.

Giot (2005)

VIX ve
NASDAQ,
S&P500

1994-2003

Linear
Regression

A negative
relationship was
detected.

Kliger and
Kudryavsev
(2013)

VIX and
Investor
Analyst Advice

-

Revision
Requests are
reviewed.

They found that
the changes in the
VIX index were
reflected in the
stock price
change proposals.

Esqueda et.
al. (2015)

VIX and Latin
America

1995-2009

GARCH-M

A negative
relationship was
detected.

Neffelli and
Resta (2018)

VIX and BRICS
capital markets

2007-2018

Generalized
Moments
(GMM)

A negative
relationship was
detected.

3. Method And Application
In this study, The Hatemi-j Asymmetric Causality Test (2012) was used to examine the
relationship between the VIX index’s closing values between 2004-2018 and the net trading volumes of
foreign investors trading in all sectors of the BIST.
The trading volume of investors traded in BIST is proportioned to the total volume of BIST, thus
the weight of foreign investors is calculated. In Figure 2, the closing values of the VIX index and the
course of the net trading volume of foreign investors are given together.

Figure 2. VIX Closing and Foreign Investors
As shown in Figure 2, there is an inverse trend between the VIX Index and the trading volume of foreign
investors trading in BIST. The hypothesis of the study also proposes that when the VIX index rises, the
volume of transactions of foreign investors in BIST declines. When Figure 2 is analysed, it is noteworthy
that the VIX index increased and the transaction volume decreased during the 2008 global crisis period.
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Asymmetric causality test which takes into account the effect of negative and positive shocks between
variables was used in statistical testing of this relationship.
If the causality between two studied time series is to be studied, the Granger causality test is usually
applied. Granger causality test gives information about the cointegration relationship between series
having the same number of delays (Uğurca and Sağlam, 2017: 467). In other words, in the statistical
sense, causality is that the predicted future values of a time series parameter are obtained by influencing
the past period values of itself or a different time series parameter. When X variable and Y variable of
Granger causality are examined, if Y variable is estimated only by using historical values of X, X is
expressed as the cause of Granger (Team, 2010: 12; Sungur et al. 2016: 181). However, in the causalities
investigated according to VAR and VEC model, if the error terms of time series are not normally
distributed or have ARCH structure, Hacker and Hatemi-J (2006) found that symmetric causality test is
not suitable here. Later, as emphasized in the asymmetric causality test developed by Hatemi-J (2012)
and as stated in the work of Yılancı and Bozoklu (2014), Çevik and Zeren (2014), the results of this test
may be misleading due to the presence of asymmetric information in the financial markets, the
heterogeneity of market participants and the fact that market participants do not react similarly to
positive and negative shocks of the same magnitude. Starting from this, Hatemi-J asymmetric causality
test (2012) was developed as the separation of positive and negative shocks of Hacker and Hatemi-J
(2006) bootstrap Granger causality test (Çevik& Zeren, 2014, 202). It is possible to explain the model
as follows (Yılancı and Bozoklu, 2014, 59-60):
𝑡

𝑦1𝑡 = 𝑦1𝑡−1 + 𝜀1𝑡 = 𝑦1,0 + ∑ 𝜀1𝑖
𝑖=1
𝑡

𝑦2𝑡 = 𝑦2𝑡−1 + 𝜀2𝑡 = 𝑦2,0 + ∑ 𝜀2𝑖
𝑖=1

If positive and negative shocks are shown in the following equation (Yılancıand Bozoklu, 2014: 214):
+
−
𝜀1𝑖
= 𝑚𝑎𝑘𝑠(𝜀1𝑖 , 0), 𝜀1𝑖
min(𝜀1𝑖 , 0)
+
−
𝜀2𝑖
= 𝑚𝑎𝑘𝑠(𝜀2𝑖 , 0), 𝜀2𝑖
min(𝜀2𝑖 , 0)
+
−
+
−
It can be expressed as𝜀1𝑖 = 𝜀1𝑖
+ 𝜀1𝑖
𝑣𝑒 𝜀2𝑖 = 𝜀2𝑖
+ 𝜀2𝑖
.In this case, the equation can be reorganized
as follows:
𝑡

𝑦1𝑡 = 𝑦1𝑡−1 + 𝜀1𝑡 = 𝑦1,0 +

+
∑ 𝜀1𝑖
𝑖=1

𝑡
−
+ ∑ 𝜀1𝑖

𝑡

𝑖=1
𝑡

+
−
𝑦2𝑡 = 𝑦2𝑡−1 + 𝜀2𝑡 = 𝑦2,0 + ∑ 𝜀2𝑖
+ ∑ 𝜀2𝑖
𝑖=1

𝑖=1

The positive and negative shocks in each variable are expressed in the following cumulative equation:
𝑡
+
𝑦1𝑖

=

+
∑ 𝜀1𝑖
𝑖=1

𝑡
−
, 𝑦1𝑖

−
= ∑ 𝜀1𝑖
,
𝑖=1

The application results of our study are given in Table 2.
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Table 2.AsymmetricCausality Test Results2
Model

VIX-Foreign
Volume

Foreign VolumeVIX

Basic
Hypothesis

Test Statistics

+→ +

0.214

12.623 4.207

3.162

−→ −

8.617*

7.629

5.206

3.215

+→ +

0.050

12.796

3.49

2.234

−→ −

8.671*

12.174 4.541

3.649

Critical Values
1%

5%

10%

As a result of the analysis, the causality relationship from the VIX Index to the net trading volume of
foreign investors trading in BIST is statistically significant at the level of 5% in the context of negative
shocks. From the net trading volume of foreign investors trading in BIST to the VIX Index, there is no
relationship in terms of positive shocks. However, in this model, causality is statistically significant at
the level of 5% in the context of negative shocks.
Since the VIX index measures market risk, there will be an increase in this index when the risk rises.
Therefore, the rise in this index is seen as a negative shock / negative event. If foreign investors in
BIST follow the upward trend in the VIX index and narrow their transaction volumes, this decrease in
volume is considered a negative shock for the BIST.
CONCLUSION
In this study, the effect of rapid information flow as a result of technological development and
globalization in financial markets is examined in the context of the VIX index and foreign investors
trading in BIST. Fear and anxiety in the markets affect another market. Economic history is full of
markets shaken by "contagion" effects. The latest example of this is the 2008 Global Crisis that started
in the USA and affected all markets.
The fact that the VIX index is referred to as “the fear index" in both literature and practice has led to the
idea that it would be beneficial for the market participants to question the relationship between this
variable and BIST. The relationship between BIST and VIX has been examined by many researchers
before, but there is no such test for foreign investors. In this study, Hatemi-J (2012) Asymmetric
Causality test allowing to differentiate the negative and positive shocks in the relationship between
variables was used and this has distinguished this study from other studies in terms of the method used.
As a result of the analysis, the negative effect of the negative shocks of the VIX index on the foreign
investors' trading volume in BIST is statistically significant. On the other side, at the point of positive
shocks, no relationship can be mentioned. As stated in the introduction of the study, the question of
whether the foreign investor trading in BIST following the VIX index is also examined in Figure 2. If
such a relationship existed, the VIX index could be used for foresight and could be a guide for new
decisions by evaluating the positive and negative consequences of major investor movements. However,
it can be seen that the VIX index peaked especially during the 2008 crisis. This figure confirms that the
VIX Index is not a leading indicator but an index showing the current situation. In other words, although
there is a causal relationship between the volume of foreign investors and the VIX index, this
relationship is simultaneous. This result is different from the results of Kaya and Çoşkun (2015) who
claim that the VIX index can be used as a forecast index.
2

lagdelaylength, Hatemi-J Criterion (HJC) value is based on 1,000.
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Abstract
Child and youth literature is generally used both as a material for the course and as an extracurricular
reading and training material throughout the education process. The educational aspect of children and
youth literature is not a priority for the world of literature. The priority is the suitability for children and
youth with literary value. However, in terms of education, it is seen that the educational aspects of the
books, which are considered as high literary qualities, are quite strong. As a matter of fact, educational
elements in children and youth literature are in general the values that are at the core of the world of
literature. In this respect, children's and youth literature not only serves to promote books or to develop
and promote reading habits, but also undertakes educational functions. One of the most important
educational functions is the values education. Especially, the textualization of basic and universal values
in children's books in preschool and primary school is of great importance for the education of these
values. In this study, the values found in the children's book sel Little Black Fish çalış by Samed
Behrengi will be determined and in which values are entered into the class, which value is discussed in
the text and will be discussed in the light of the scientific data. At the end of this study, it will be tried
to reveal the usefulness of the mentioned children's book, which is considered as the object of
examination.
Keywords: Children's Literature, values education Samed Behrengi, picture book

Çocuk Yazınının Eğitsel Yanı: Değerler Eğitimi
Özet
Çocuk ve gençlik yazını genel olarak eğitim-öğretim süreci boyunca gerek ders materyali, gerekse ders
dışı okuma ve eğitim materyali olarak kullanılagelmektedir. Yazın dünyası açısından aslında çocuk ve
gençlik yazınının eğitsel yanı öncelikli değildir. Öncelikli olan, yazınsal değer ile çocuk ve gençliğe
uygunluğudur. Fakat eğitim açısından bakıldığında, yazınsal niteliği yüksek olarak değerlendirilen
kitapların, eğitsel yanlarının da oldukça güçlü oldukları görülür. Nitekim çocuk ve gençlik yazınında
eğitsel unsurlar zaten genel olarak yazın dünyasının özünde var olan değerlerdir. Bu bakımdan çocuk
ve gençlik yazını sadece kitapları sevdirmekle veya okuma alışkanlığının geliştirilmesine ve
yaygınlaştırılmasına hizmet etmekle kalmaz, eğitsel bir takım işlevleri de üstlenir. Bu eğitsel işlevlerden
en önemlilerinden biri de değerler eğitimidir. Özellikle de okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuk
kitaplarında temel ve evrensel değerlerin kitaplarda metinleştirilmesi, bu değerlerin eğitimi açısından
son derece önem taşımaktadır. Bu çalışmada da Samed Behrengi’nin “Küçük Kara Balık” adlı çocuk
kitabında yer alan değerler bulgulanarak, hangi değerler sınıfına girdikleri, metin içerisinde hangi
değerin nasıl ele alındığı, yazınbilimsel veriler ışığında ele alınmaya çalışılacaktır. Bu irdelemenin
sonunda, inceleme nesnesi olarak ele alınan söz konusu çocuk kitabının eğitim açısından yararlılıkları
ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Çocuk Edebiyatı, değerler eğitim Samed Behrengi, resimli kitap.
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1. GİRİŞ
Bu çalışmada çocuk ve gençlik yazını ile değerler eğitimi konusu ilişkilendirilerek özelde bir eser
bağlamında değerler dizgesinin yazınsal bir metin aracılığıyla çocuk okurlara ulaştırılması konusu
irdelenecektir. Çocuk ve gençlik yazını başlı başına bir yazın türü olup, eğitim öğretim açısından
bakıldığında önemli bir eğitim aracı olarak da görülebilir. Değerler eğitimi açısından bakıldığında da
çocuk ve gençlik yazını metinlerinin iyi birer araç oldukları düşünülebilir. Bu konudaki en önemli
referans konusu hep masallar olagelmiştir. Masalların didaktik yanı, daima belli bir ders / öğreti
içermeleri bu anlamda masalların klasik özelliklerindendir. Ancak ne var ki masallar çocuklar için uygun
değildir, içerdikleri olumsuz öğeler açısından. Bunlar şiddet, cinsellik vb. unsurları içermektedir. Bu
nedenle özgün çocuk ve gençlik yazını metinleri bu bağlamda çocuk okurlar için çok daha uygundur.
Bu çalışmada ele alınan Samed Behrengi'nin resimli çocuk kitabı da bu kapsamda değerlendirilerek
örnek bir yazınsal çocuk metni olarak irdelenmiştir.
1.1. Yöntem
Çalışma, Türkçe dersi müfredatlarına bakılarak incelenmiş, ilkokulda üçüncü ve dördüncü,
ortaokulda ise beşinci ve altıncı sınıflar hedef kitlesi olarak belirlenmiştir. Uygulama örnekleri
hazırlanırken bu hedef kitlenin dil anlatım becerileri ve söz varlığı düzeyleri göz önünde
bulundurulmuştur. Bu kitabın seçilmesinin bir nedeni de, yine aynı hedef kitlenin edinmesi gereken
temel değer kavramlarını içermesidir.
2. ÇOCUK EDEBİYATI
2.1. Kısaca Tanımı ve Açıklaması
Çocuk edebiyatı genel olarak çocukluk döneminden başlamak üzere ergenlik dönemini de
içeren, yetişkin yazını içerisinde gelişmiş ayrı bir sınıflama olarak kabul edilir. Çocukların dil gelişimine
ve hayal gücüne olan katkısı oldukça büyüktür. Bu konuda pek çok tanım ve açıklamalar bulunmaktadır,
örneğin;
“Gelişim sürecindeki çocuğun anlama ve kavrama düzeyini dikkate alarak duygu ve düşünce dünyasına
seslenen edebiyata çocuklar için edebiyat ya da kısaca çocuk edebiyatı denir. Bu edebiyatın öncelikli
hedef kitlesi, 2-15 yaş aralığındaki çocuklardır” (Şimşek, 2011: 39).

Oğuzkan ise şöyle bir tanım geliştirmiştir:
“Usta yazarlar tarafından özellikle çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat niteliklerini taşıyan
eserlerine verilen genel ad”(Oğuzkan, 2006:3).

Resim 1: Küçük Kara Balık kitabının kapağı3

Çocuk edebiyatı eğitici tarafı yüksek olan bir edebiyattır. Çocuğun ana dili kullanma yeteneğini
ve hayal gücünü geliştirmek bu edebiyatın amaçları arasındadır. Öznesi çocuk olan bir edebiyattır. Bir
3

Can Sanat Yayınları. Resimleyen: Mehmet Sönmez.
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bilgiyi aktarmak ya da kavramı öğretmek için bu edebiyattan yararlanmak mümkündür (Bkz. Şimşek,
2011:40). Eğitimsel açıdan okulda ve eğitim etkinliklerinde önemli bir rolü bulunmaktadır. İfade edici
bir dil gelişimi, okuma-yazma öğrenimi konuşmada akıcılık gibi gelişimsel beceriler ile birlikte
yaşanılan çevre, kültür, dünya hakkında bilgi sahibi olmaya zemin oluşturmaktadır. Çocukların küçük
yaşta kazanacakları kitap ve okuma sevgisi başarıyı yakalamalarında oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra
dilin öğrenilerek akıcı ve yalın bir şekilde kullanılması yalnızca iyi bir edebiyatın kullanılması ile
mümkün olabilmektedir. Edebiyat sevgisi kazanan çocuklarda okuma, anlama, yorum yapma gibi
beceriler geliştirerek başkaları ile kuracağı iletişimde olumlu bir algıya sahip olacak ve toplumda başarılı
bir birey olarak devam edecektir (Bkz. Kiefer vd., 2007, aktaran: Gönen & Veziroğlu, 2015:8).
2.2. Çocuk Edebiyatının Kısa ve Genel Tarihçesi
Çocuk edebiyatının gelişmesinde okur-yazarlığın artması bir tarafa halk edebiyatındaki masal
türünün de önemli bir katkısı bulunmaktadır. Özellikle 17. yüzyıldan sonra “Ezop masalları” önemli bir
yer tutmaktadır. Bu yüzyılda Fransa’da Charles Perrault’nun yazdığı “Kül Kedisi”, “Kırmızı Başlıklı
Kız” masalları önemlidir. La Fontaine de hayvan masallarıyla bu yüzyılda dikkat çeken isimlerden biri
haline gelir. 18. yüzyılda macera ve seyahat kitapları dikkat çekmektedir. Daniel Defoe’nin yazdığı
“Robinson Crusoe”4 ilgiyle okunur. 19. yüzyılda daha çok dini ve ahlaki duyguların gelişiminde çocuk
kitaplarına yer verilir. Bu yüzyılda Lewis Carrol’ un kaleme aldığı “Alice Harikalar Diyarında” önemli
bir örnektir. Bu yüzyılda bilim-kurgu alanında Jules Verne önemli yapıtlar verir. “Aya Seyahat”,
“Seksen Günde Devrialem”, gibi kitaplarıyla çocuk edebiyatında önemli bir konuma sahiptir.20.
yüzyılda ise Antoine de Saint-Exupéry’nin kaleme aldığı “Küçük Prens” adlı eser çocuk edebiyatında
bir zirve olarak kabul edilmektedir (Bkz. Şimşek, 2011:43-65).
Çocuk edebiyatı konusu bize Meşrutiyet yıllarından sonra batılı eğitim şeklinin öğretmen
okullarına girmesiyle adını duyurmuştur. Cumhuriyetin ilanına kadar eğitimin medreselerde yetişenlerin
elinde kalması, dolayısıyla da böyle bir konunun akla gelmemiş olması oldukça doğal bir sonuçtur. İlk
hareketlenmeler öğretmen okulunda başlamıştır. Meşrutiyetin devrimci eğitimcilerinden olan Satı Bey
ve şair ve eğitimci Tevfik Fikret gibi ünlü kişilerin öncülüğünde bu edebiyat başlangıçta dar bir alanda
ele alınmış, çocukların şivelerini düzeltmesinde ve eğitimde onlara yarar sağlayacak manzumeler
hazırlanması ise başlıca amaçları olmuştur. 5 Uzun yıllar “Çocuk Edebiyatı”6 denilince akla bu tür
manzumeler gelmiştir. Belli bir yaşa kadar çocuklar masallar dinlemekle ve eğitsel değerleri tartışma
konusu olan halk masalları ile yetinmişlerdir. Okuma yazmayı öğrenmeleriyle birlikte de ellerine geçen
kitapları rasgele okumuşlardır. Bizde çocuk edebiyatının faydalı olabilecek bir devreye girmesi ise
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır (Bkz. Alangu, 1965: 5-8, Oğuzkan, 2006:9-12).
Cumhuriyet’in ilanından sonra ise çocuk edebiyatına giren eserlerin sayısı artmakla birlikte milli
bilinç ve tarih sevgisi üzerine eserler kaleme alınmaktadır. 7 Bu dönemde Tanzimat döneminden beri
çevirileri yapılmakta olan La Fontaine’nin fablları Orhan Veli ve Sabahattin Eyüboğlu tarafından da
çevrilir8. Çocuk edebiyatının önemli eserlerinden olan “Küçük Prens” de başta Cemal Süreya olmak
üzere, Tomris Uyar, Selim İleri gibi isimler tarafından da çevrilir. Çocuklar için kaleme aldığı eğlenceli
eserleriyle tanınan Yalvaç Ural, çocuklarda tarih bilinci uyandırmak amacıyla eserler yazmış olan
Abdullah Ziya Kozanoğlu ve Cumhuriyet’in 10. yılı sebebiyle ele alınan romanlarda Muallim Cemal’in
“Küçük Durmuş” ve Nimet Rakım Çalapala’nın “87 Oğuz” adlı romanları önemlidir. Eserleriyle birçok
ödüle layık görüle Gülten Dayıoğlu özellikle “Fadiş” isimli romanıyla tanınmaktadır. Gülmece ağırlıklı
Bu eser daha çok gençlik yazını türüne aittir. Ancak resimlendirilmiş pek çok çocuk kitabı veya resimli kitap sürümleri de
mevcuttur.
5
Bkz.: Elöve, Ali Ulvi (1911). “Çocuklarımıza Neşideler”, Tanin Matbaası, İstanbul.
6
Bkz.: Sever, Sedat (2003). “Çocuk ve Edebiyat”, Kök Yayıncılık, Ankara.
7
Bkz.: Sınar, Alev (2006). “Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları-Yeni Türk Edebiyatı Tarihi”, Türkiye Araştırmaları
Literatür Dergisi, Cilt 4, Sayı 7.
8
Bkz.: Eyuboğlu, Sabahattin (çev.) (2000). “Jean de La Fontaine- Masallar”, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
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roman ve hikayeleriyle tanınan Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü de çocuk edebiyatında en çok okunan
yazarlar arasındadırlar. Günümüzde ise çocuk edebiyatının nitelik ve nicelik bakımında iyi durumda
olduğu söylenebilmektedir (Bkz. Şimşek, 2011:59-65).
Çocuk yayınlarının ülkemizde ayrı bir dal haline gelmesi, çocuk kütüphaneleri ve kitabevlerinin,
çocuklara yönelik yayınevlerinin açılması ise çocuklara iyi kitaplar ulaştırma konusunda önemli bir yere
sahiptir. Resimli çocuk kitapları konusunda bugün Zeynep Bassa, Ayla Çınaroğlu, Feridun Oral başarılı
yazarlarımız arasında gösterilebilir (Bkz. Gönen, 2015: 26). Çocuk edebiyatında resimli kitaplar ayrı bir
alt tür olarak kabul edilir ve başlı başına kendine özgü özellikleri vardır.
3. RESİMLİ KİTAPLAR
Çocukların ilgisini çekmenin en önemli yollarından birisi kitapların bol resimli olmasıdır.
Resimli kitaplar, çocuklara verilmek istenen iletiyi daha kolay ve etkili bir şekilde öğrenmelerine
yardımcı olacak kaynaklardır. Şimşek, resimli kitaplar hakkında şöyle bir tanımda bulunmaktadır:
“0-6 yaş arası çocukların gelişimine katkıda bulunmak, okuma alışkanlığı kazandırmak için büyük resimli
ve az yazılı hazırlanmış kitaplar ‘resimli kitaplar’ olarak adlandırılmaktadır” (Şimşek 2011: 71).

Okuma çağından önceki çocuklara yalnızca resimli kitaplar verilmektedir. Daha sonra
büyüdükçe resim miktarı giderek azaltılır. Çocuk kitapları az resim çok yazı şeklinde de olabilir ama
hiçbir zaman resimsiz olmamalıdırlar. Hayal dünyaları oldukça geniştir bu yüzden resimli kitaplar
onların zihinsel gelişimlerine yardımcı olur ve olaylar hakkında neden-sonuç ilişkileri kurabilmelerini
sağlar. İyi bir şekilde düzenlenip ifade edilmesi ile birlikte verilmek istenen iletinin güzelliği ortaya
çıkar. Kitaplarda anlatım ve resimler gerçekçi olmalıdır. Üçgenin tarif edildiği bir kitapta resim de
gerçekten üçgen şeklinde olmalıdır. Ayrıca masal kitaplarındaki resimler de yoruma açık olmalıdır.
Çocuklar görme yolu ile kendi dışındaki dünya ile iletişim kurmaktadırlar. Bu yol onlar için en kolay
yoldur. Dikkati zayıf denilen çocuklar bile saatlerce resim kitaplarına bakabilir. Oyuncakları ile saatlerce
oynamaları gibi. Çocuklar sahte ile, çirkinle ilk ilişki bu kitaplarda başlar ve bilinç altına yerleşen bu
izlenimleri ileriki yaşlarda silmek ise oldukça güçtür (Bkz. Oğuzkan, 2006:391-393).
4. RESİMLİ KİTAPLAR ARACILIĞIYLA DEĞERLER EĞİTİMİ
Çelikkaya (1996:168, aktaran: K. Yazıcı, 2006) değeri: bir toplum, ideoloji içinde veya insanlar
arasında kabul edilmiş ve yaşatılmakta olan toplumsal, ideolojik veya ilahi kaynaklı duyuş, düşünüş ve
kurallar olarak tanımlar. Değerlerin sınıflandırılması hakkında ise dört adet çalışma bulunmaktadır. Ama
bu çalışmada Rokeach’ın sınıflandırmasına yer verilecektir.
Rokeach’a göre değerler: Temel değerler ve araç değerler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır
(Naylor ve Diem, 1987: 349, aktaran: K. Yazıcı, 2006).

Arzu edilen nihai değerleri içerir.

Başarı,özgürce seçim,eşitlik, erdem, vb.

Temel değerlere ulaşmak için kullanılacak
davranış tarzlarını ifade eder.

Cesaret, sorumluluk, gerçeklik, tutku vb.

Temel Değerler

Araç Değerler

Tablo 1: Rokeach’a göre değerlerlerin sınıflandırılması

Değerler eğitiminde aile, okul ve toplumun en önemli görevi; temel insani değerleri benimsemiş
olan bireyler yetiştirmek olmalıdır. Bundan dolayı okulların; akademik açıdan başarılı ve temel değerleri
benimsemiş bireyler yetiştirmesinin temel iki amaç olduğu söylenebilir (Ekşi, 2003:79, aktaran: K.
Yazıcı, 2006). Eğitim-öğretimde en önemli materyallerden bir ders kitaplarıdır. Ders kitaplarında gelişi
güzel seçilmiş okuma parçalarının bulunması, kahramanların seçimi ve özellikleri konusunda
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hikayelerin kullanım şeklini ortaya çıkarmaktadır. Fakat ilk ve orta dereceli okullardaki ders kitaplarında
nadiren kahramanların tüm özelliklerine yer verilmesi nedeniyle ne yazık ki istenilen değerler
öğrencilere kazandırılamamaktadır. Bundan dolayı öncelikli hedef hikayelerdeki kahramanların içinde
bulundukları dönem özelikleri ile birlikte anlatılması olmalıdır. Böylece öğrenciler kahramanlarda
bulunan değerleri daha kolay bir şekilde özümseyebilirler (Sanchez, 1998:5, aktaran: K. Yazıcı, 2006).
Bu bakımdan ders kitaplarındaki resimlerin ilgi çekici özelliği ile birlikte çocuklar kendilerini
oradaki kahramanın yerine koyarak onlara iletilmek istenen değerleri daha kolay bir şekilde
kavrayabilirler.
4.1. Çocuk Edebiyatının Değerler Eğitimi ile İlişkisi
Çocuk edebiyatının eğitici tarafı yüksek olmakla birlikte eğitimsel açıdan okulda ve değerler
eğitiminde de önemli bir rol oynamaktadır.
Altı yaşından itibaren çocuklar iyilik ve kötülük gibi kavramları daha bilinçli bir şekilde
anlamaya başlarlar. Onların gelişimlerinin temellerini atıldığı bu dönemde ahlak, saygı, sevgi gibi
değerlerin öğrenilmesi çok önemlidir. Bu evrede ahlak eğitimi duyuşsal öğrenme yöntemleri ile
verilmelidir. Değerler ise bireyin yaşadığı çevreyi ve burada gerçekleşen durumları anlamada kullanmış
olduğu ölçütlerdir. Bu değerler toplumsal yaşamın içinde bireye kazandırılır. Bireyin kişiliğini,
davranışlarını belirlemede önemli bir ölçüt olan değerleri benimsemesi de eğitimin temel
konularındandır. Her toplum birbirinden farklı değerlere sahiptir ve bu değerlerin aktarılması da
eğitimin görevidir.9
Değerler eğitiminin önemli bir parçası olan çocuk edebiyatında ise küçük yaşta çocuğa
kazandırılması gereken değerler kitaplar aracılığıyla öğretilir. Kendilerine özel bir hayal dünyasına sahip
olan çocuklar bu kitaplardaki karakterler aracılığıyla toplumdaki değerleri benimsemektedir. Kısacası
değerler eğitiminin küçük yaştaki en önemli temsilcisi olan bu edebiyat, çocukların gelişimi ve sosyal
hayatta iyi bir insan olma yolunda kritik bir öneme sahiptir.
5. SAMED BEHRENGİ VE KÜÇÜK KARA BALIK
Samed Behrengi çocuk edebiyatçısı olan İranlı bir yazardır. İran’ın Azerbaycan bölgesinde köy
köy dolaşıp öğretmenlik yapmış, bu sırada öğrenciliğini de bırakmamıştır. Halkın dilinde dolaşan
masalları, söylenenleri derleyip yeniden yazmıştır. Özellikle yediden yetmişe herkesin okuyup bir şeyler
bulacağı bir masal kitabı olan Küçük Kara Balık onun dünyanın pek çok ülkesinde tanınıp sevilmesine
yol açmıştır. Masal kitabı deyip geçmemek gerekir. Bu kitapta adalet, eşitlik, sorgulama, direnme gibi
temalar başarıyla işlenmiştir. Denizin derin sularında yaşayan yaşlı bir balığın, çocukları ve torununa
anlattığı masalda, bir ırmakta yaşayan küçük kara balığın, çevresindeki bütün zorluklara, tutucu düşünce
yapısına karşı, denize, özgürlüğe ulaşma çabası, karşılaştığı zorluklara karşı direnerek yaşamı pahasına
amacına ulaşmasını ve zamanında onu engellemeye çalışan bütün balıklara yol gösterici olması
anlatılmaktadır. Kitap, Bratislava ve Bologna Dünya Çocuk Kitapları Fuarları' nda ödüller almış, farklı
çevirmenler tarafından Türkçeleştirilmiştir. Türkiye'de ilk defa 1975 yılında basılmıştır. Küçük Kara
Balık, Mehmet Sönmez'in çizimleriyle bir anlam kazanmış ve okuyucuları tarafından "Dünyanın en
devrimci balığı" olarak yorumlanmıştır. Ancak bu masal kitapları gencecik yaşında Samed Behrengi’nin
hayatına mal olmuştur. Yazar 28 yaşında Aras Nehri’nde ölü olarak bulunmuştur. Boğularak
öldürüldüğü söylense de çoğu kişi buna inanamamıştır; çünkü yazmış olduğu masallarla ülkenin
başındaki Şahlık düzenini eleştirmiş ve baskıcı yönetimine karşı çıkmıştır. Bu nedenle de suikasta
uğradığı dillerde dolaşmıştır.

Bkz.: Balıkcı, Gülşah Neriman (2016). “Erken Çocukluk Döneminde Değerler Ve Ahlak Eğitiminin Yeri ve Önemi”,
Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (16-18
Nisan/Bartın), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, Cilt 1 (s.105-106). http://www.atam.gov.tr (Erişim
Tarihi:08.03.2019).
9
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5.1. Eserin Biçim ve İçerik Özellikleri Açısından İncelenmesi
Eser, yukarıda belirttiğimiz biçim ve içerik özelliklerine göre incelenecektir.
Biçim açısından; eser büyüklük bakımından yeterli ve kullanışlıdır, kolayca taşınabilir. Kağıt
cinsi ise mattır ama çok dayanıklı olmadığı söylenebilir. Sayfa düzeni normal aralıklıdır ve kenarlarında
boşluklar vardır. Eser yedi yaş ve üzeri çocuklar için yazıldığından harflerin büyüklüğü yeterli
büyüklüktedir. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edilmiş ve kurallara uyulmuştur. Kitaptaki
resimler ise siyah-beyaz, sade ve anlaşılır bir şekilde, anlatılan konuya uygun olarak verilmiştir. Kapakta
ise Küçük Kara Balık karikatürü bulunmaktadır. Resmin ilgi çekici bir özelliğe sahip olması kitabı
okumaya daha istekli hale getirmektedir.
İçerik açısından; eserde adalet, eşitlik, sorgulama, direnme gibi temaların başarıyla işendiği
görülmektedir. Konu bakımından ise, denizin dibinde yaşayan yaşlı bir balığın çocukları, torunları ve
on iki bin yavru balığı çevresine toplayıp onlara masal anlattığı eserde, ırmakta yaşayan bir küçük kara
balığın denize ulaşma çabası için çevresindeki balıklara, bütün zorluklara karşı meydan okuyarak
amacına ulaşmasını ve zamanında onu engellemeye çalışan balıklara ise yol gösterici olmasını ele
almaktadır. Eserdeki kahramanlar; yaşlı balık ve onun çocukları ile torunları, küçük kara balık, annesi,
arkadaşları, komşu balıklar, kurbağalar, kertenkele, yengeç, ceylan, minicik balıklar, dolunay, pelikan
ve balıkçıldır. Plan bakımından ise eser basittir. Yaşlı balığın çocukları ve torunlarına anlattığı masal ile
başlayan eser, küçük kara balığın denize ulaşma çabası için karşılaştığı ilgi çekici olaylarla devam eder
ve sonuç bölümünde ise yaşlı balık uyumak için masalı ilgi çekici bir sonla bitirir ve balıkların arasındaki
küçük kırmızı balık uyumayarak sabaha kadar denizi düşünür. Kitap yedi yaş ve üzeri masal kitabı
olduğundan üslup ve dil bakımından kullanılan kelimeler o yaşlardaki çocukların kavrama düzeyleri ve
kelime hazinesine uygun olarak seçilmiştir. Eser, resimli kitaplardaki biçim ve içerik özellikleri
açısından incelendiğinde yukarıda verilen özelliklere uygun olduğu görülmektedir.
5.2. Eserin Değerler Analizi Açısından İncelenmesi
Küçük Kara Balık metninde yer alan temalar ise; başarı, hazcılık, uyarılım, özyönelim, güvenlik,
uyma, geleneksellik, iyilikseverlik, evrenselcilik ve güçtür. Bunların Schwartz10 ve Rokeach11 tarafından
yapılan değerler sınıflandırmasındaki değerlerle benzerdir. Küçük Kara Balık’taki değerler hakkında bir
çalışma yapılmıştır12. Bu nedenle bu konu üzerinde durulmayacaktır. Ancak yukarıda sıralanan
Schwartz ve Rokeach'e ait değerler sınıflamalarına söz konusu eserde yer verilen değerlerin uygun
olduğu sonucuna varılabilir. Bu bağlamda S. Behrengi ve benzer çocuk kitaplarının genel olarak
değerler eğitiminde kullanılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
6. SONUÇ
Resimli kitapların içerdiği genel biçim ve içerik özelliklerine uygun olduğundan ve sahip olduğu
zengin değerlerden dolayı çalışmada seçilen çocuk edebiyatçısı Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık
adlı eserinin Türkçe öğretiminde, temel dil becerilerinin ve değerlerin kazandırılmasına yönelik uygun
bir kitap olabileceği görülmüştür.
Küçük yaşta çocuğa kazandırılması gereken değerler, çocuk kitapları aracılığıyla öğretilir.
Kendilerine özgü bir hayal dünyasına sahip olan çocuklar, bu kitaplardaki karakterler aracılığıyla,
toplumdaki değerleri benimseyebilir. Bun nedenle eserdeki adalet, eşitlik, sorgulama, başarı vb. temel
değerler, verilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilere benimsetilebilir.

10

Bkz.: Yazıcı, Kubilay (2006). “Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış”, TÜBAR-XIX-2006, s.503-504.

Bkz.: Yukarıda Tablo 1’de sınıflandırma bulunmaktadır.
Bkz.: Belet Boyacı Ş.D., Güner, M. ve Babadağ G. (2017). “Dünyada Başka Şekilde Yaşamak da Mümkün mü?” Değer
Eğitiminde “Küçük Kara Balık” Örneği. http://dergipark.gov.tr (Erişim tarihi:08.03.2019).
11
12
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Bu eserden alıntılanarak verilen, yaratıcı yazma, karikatür okuma, oyunlaştırma; sınıf içi
canlandırma, temaları bulma gibi uygulamalı etkinlik önerileri, öğrencilerin, dinleme, okuma, konuşma,
yazma, anlama gibi temel dil becerileri geliştirilebilir, resimlerle birlikte yaratıcı düşünce güçlerini
kullanarak, söz varlıklarının güçlenmesi ve yorum kabiliyetlerinin artması sağlanabilir. Yine eserden
alıntılanarak, dil bilgisine ait; neden-sonuç, söz sanatları, gerçek-mecaz anlam, sıfatlar, noktalama
işaretleri gibi konular, verilen uygulamalı etkinliklerle birlikte öğrenciler tarafından daha iyi
anlaşılabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, verilen etkinlik önerileri özgün olmakla birlikte, bunların
sayılarını arttırmak da mümkündür.
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Abstract
According to the prospect theory put forward against the expectancy-value theory which claims that
individuals make rational decisions at risk, investors do not always act rationally. In this study, the
development phases of expectancy-value theory and prospect theory have been examined and
discussions in the literature included. In addition to the theoretical examination, the subject have been
tried to be examined from a different perspective by testing the expectancy theory through participants
with high levels of financial literacy. The target population of the study have been determined as
Anadolu University. Sample of this study are students of faculty of economics and administrative
sciences that are expected their financial literacy level is high. The examination have been done through
one to one interviews according to accessibility of the participants. . In the examinations have been seen
that the majority of the participants avoided loss and thus the results obtained support the expectation
theory. According to the results of the study, there is no relationship between financial literacy level
and avoidance of loss.
Keywords: Prospect Theory, Risk, Return

Beklenti Teorisi Çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Risk Ve
Getiri Tutumu Üzerine Bir Araştırma
Özet
Bireylerin risk altında rasyonel karar verdiklerini iddia eden beklenen değer teorisi karşısında ortaya
atılan beklenti teorisine göre yatırımcılar her zaman rasyonel hareket etmemektedir. Bu çalışmada
beklenen değer teorisi ve beklenti teorisinin gelişim evreleri incelenmiş, literatürdeki tartışmalara yer
verilmiştir. Teorik incelememenin yanı sıra beklenti teorisinin finansal okur-yazarlık seviyeleri yüksek
olan katılımcılar üzerinden sınanması ile konuya farklı bir perspektiften bakılmaya çalışılmıştır. Çalışma
evreni Anadolu Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Çalışma örneklemi ise Anadolu Üniversitesi’nde
finans, ekonomi teorisi ve finansal yönetim dersi almış dolayısıyla finansal okur-yazarlık düzeyinin
yüksek olması beklenen iktisadi ve idarim bilimler fakültesi öğrencileridir. İnceleme katılımcıların
ulaşılabilirliklerine göre birebir mülakatlar aracılığıyla yapılmıştır. Yapılan incelemelerde katılımcıların
çoğunluğunun kayıptan kaçındığı ve dolayısıyla elde edilen sonuçların beklenti teorisini destekler
nitelikte olduğu görülmüştür. Çalışma sonucuna göre finansal okur-yazarlık düzeyi ile kayıptan kaçınma
arasında bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beklenti Teorisi, Risk, Getiri
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GİRİŞ
Geleneksel finans ya da savunucularına göre modern finans 2. Dünya Savaşından sonra hızlı bir gelişme
göstermiştir. Erken neoklasik iktisat araştırmacıları tarihsel olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki
Jevons, Walras, Fisher’ın aralarında olduğu, matematiksel yaklaşımla iktisadi analiz yapılabileceğini
benimseyen grup, diğeri ise iktisadi olayların kantitatif olarak ifade edilebileceğini kabul ederken,
Menger, FriedrichvonWieser (1851-1926), Böhm-Bawerk (1851- 1914), John BatesClark (1847-1938)
gibi isimlerin temsil ettiği matematiksel olmayan ve “psikolojik okul” olarak isimlendirilen gruptur
(Acar, 2005: 3; Eser ve Toıgonbaeva, 2011: 287-321). Alfred Marshall mikroekonomi çalışmalarında
da(1842-1924), Hume’un “bütün bilimler insan doğası çalışmasına dönecektir” ifadesini takip eden
psikolojik çalışmalar yapmıştır (Eser ve Toıgonbaeva, 2011: 287-321).
2. Dünya Savaşı sonrasındaysa neoklasik iktisatta, psikolojinin iktisadi analizlerdeki önemi giderek
azalmıştır. Bu dönüşüm, John Hicks (1904‐1989), Roy George Allen (1906‐1983) ve Paul Samuelson
(1915‐2009) ile devam etmiş, rasyonel seçimler prensibinin iktisat teorisinde temel alınmasıyla,
psikolojik konular ekonomiden ayrılmıştır (Bruni ve Sugden, 2007: 146). Yatırımcıların rasyonel karar
alıcılar olduğu varsayımı altında birçok modelin geliştirilmesi 1950 yılı sonrasına denk
gelmektedir.Örneğin; 1958 yılında Modigliani ve Miller işletme finansının modern temellerini
oluşturdukları çalışmalarını yayınladırlar (Emin, 2018: 5-6). MM modelinde vergi ödenmediği
varsayımından iflas maliyetlerinin sıfır olduğu varsayımına kadar birçok tartışmaya açık varsayım
bulunmakla birlikte en önemli varsayımı bilgi asimetrisinin bulunmadığı ve piyasada rasyonel kararlar
verildiği varsayımıdır. Modigliani ve Miller gibi Markowitz (1952) de “Portföy Seçimi” isimli
çalışmasında yatırımcıların rasyonel oldukları varsayımı ile modern portföy teorisini
geliştirmiştir.Samuelson (1965) ve Mandelbort (1966) tarafından genel çerçevesi çizilen Etkin Piyasalar
Hipotezi 1970’lerde Fama tarafından piyasaların etkinliğinin üç çeşit etkin piyasa şeklinde
sınıflandırılmasıyla genel kabul görmüştür. Genel olarak EPH; menkul kıymet fiyatlarının piyasaya
ulaşan tüm bilgiyi yansıttığını ve yatırımcıların normal-üstü getiri elde etmelerinin mümkün olmadığını
varsaymaktadır (Karan, 2013: 277). Fama’ya göre yatırımcılar irrasyonel davransa bile arbitraj
sayesinde fiyatlar yine olması gereken seviyeye gelecektir ve piyasadaki tüm bilgiyi yansıtacaktır.
Piyasa anomalilerine rağmen modern finanstaki hâkim paradigmalarda genellikle yatırımcıların
rasyonel davrandığı varsayılmaktadır. Aslında bu varsayım temel olarak Adam Smith (1776) tarafından
yapılan çalışmaya kadar dayanmaktadır. Smith, söz konusu çalışmasında bireylerin tam ve mükemmel
bilgi altında karar verme evrelerini yürüttüklerini, elde ettikleri bilgiyi de doğru ve önyargısız olarak
işleyebildiklerini varsaymaktadır (Tekin, 2016).Bu anlayış finansta rasyonel yatırımcıların olduğunu
ileri süren modellerin hakimiyetini sürdürmekte olduğu 1970’lerde bu varsayımların geçerli olmadığını
ileri süren araştırmacılar da olmuştur.
1953’te Allais, 1975’te ise Langer rasyonel olmayan davranış kalıplarını incelemişlerdir ve bireylerin,
kendi yeteneklerinin olayları kontrol edebilmelerine yetecek düzeyde olduğuna inandıklarını ve bu
durumun bireylerin, yüksek düzeylerde risk almalarına neden olan bir unsur olarak karşımıza çıktığını
vurgulamışlardır. (Jureviciene ve Ivanova, 2013: Tekin, 2016). En önemli eleştiri 1979’da Kahneman
ve Tverstky tarafından yapılmıştır. Rasyonel insanların belirsizlik altında karar almalarının aracı olarak
kullanılan ve modern finansın temel taşı beklenen değer teorisine alternatif olarak öne sürdükleri
beklenti teorisi(prospectteory), iktisat ve finansta yeni bir alanın doğmasına yol açmıştır. 2000’li yıllara
kadar ampirik analizlerde modern finans teorileri üzerine çalışmalar ağırlık kazansa da 2002 yılında
Kahneman ‘nın psikoloji ve ekonomiyi birleştirdiği çalışmasıyla Nobel Ekonomi Ödülünü alması
davranışsal finans alanında yapılan çalışmaların yoğunlaşmasını sağlamıştır.
Bu çalışmada beklenen değer teorisi ve beklenti teorisi konularından bahsedilecek, teoriler arasındaki
farklılıklara değinildikten sonra beklenti teorisinin temel soruları finansal yönetim ve finans teorisi dersi
almış, finansal okur-yazarlık seviyesi yüksek olan katılımcılara yöneltilecektir. Böylece katılımcıların
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rasyonellikleri üzerine araştırma yapılarak beklenti teorisinin finansal okur-yazarlık seviyesiyle ilişkisi
olup olmadığı sınanacaktır.

2.Beklenen Değer Teorisi ve Beklenti Teorisi
Bernoulli tarafından 1738 yılında yapılan çalışmaya dayanan (Grant ve Vandt, 2018) beklenen değer
teorisi Savage (1953) tarafından gerçekleştirilen çalışmada asıl şeklini almıştır (Gazel, 2014). Luce ve
Raiffa (1957); Pratt vd. (1964) ve Fishburn (1970) tarafından teoriye katkılar sunulmuştur (Taşdemir,
2007). Belirsizlik altında rasyonel karar verme süreci beklenen değer teorisince riskli alternatifler
üzerindeki tercihleri açıklamada sonlu sayıda ödül içeren bir oyun tarafından ifade edilmektedir.
Finans teorisi açısından bakıldığında risk altında karar almaya katkı sağlayan en önemli araştırmacı
Markowitz’tir. Markowitz’e göre yatırımcılar portföy seçiminde yapılacak yatırımların gelecek
değerlerinin bugüne indirgenmiş halini maksimize etmek istemektedirler.Markowitz’e göre yatırımcılar
rasyonel hareket etmekte, getirilerin varyansının (çalışmada risk kavramını varyans ile eşanlamlı
kullanmaktadır) minimum düzeyde olmasını istemektedir. Buna ek olarak Markowitz getirilerin normal
dağıldığını ve yatırımcıların sadece riskli varlıklara yatırım yaptığını varsaymaktadır. Portföy
çeşitlendirmesinde ise Markowitz yatırımcıların beklenen getiri ve riski dikkate aldıklarını, N sayıda
menkul kıymet olan bir portföyde yatırımcının başlıca görevinin, belirli bir beklenen getiri oranı
düzeyinde, kovaryansların ağırlıklı ortalamasını mümkün olduğu kadar düşürecek şekilde parasını
menkul kıymetler arasında paylaştırabilmek için, “etkin portföyleri” seçmek olduğunu ifade etmektedir
(Aksoy vd., 2009).
VonNeumann ve Morgenstern’in beklenen değer teorisi aksiyomları aşağıdaki gibi ifade edilebilir
(Schoemaker, 1982; Jehle ve Reny, 1998; Taşdemir, 2007; Aksoy vd., 2009):
Aksiyom 1 Tamlık; birbirlerinden farklı iki farklı varlık için, ya birinci varlık ikinci kadar ya da
ikinci varlık birinci kadar iyidir yahut ikisi birden iyidir.
Aksiyom 2 Geçişlilik; birbirinden farklı üç varlık içerisinde şayet birinci varlık ikinci kadar
ikinci varlıksa üçüncü kadar iyiyse o halde birinci varlık üçüncü kadar iyidir.
Aksiyom 3 Bağımsızlık; birbirinden farklı üç varlık (A,B ve C) kura olursa eğer α ∈ [0,1]için,
𝛼𝐴 + (1 − 𝛼 )𝐶 > 𝛼𝐵 + (1 − 𝛼 )𝐶 ise bu iki kuranın tercih sıralaması kullanılan üçüncüye bağlı
değildir, ondan bağımsızdır.
Aksiyom 4 Süreklilik; üç farklı varlık kura olmak üzere şayet birinci kura ikinciden ve ikinci kura
üçüncüden daha iyiyse α ∈ [0,1] için α olasılıkla B 𝛼𝐴 + (1 − 𝛼 )𝐶 kadar iyidir.
Yukarıda yer alan koşullar beklenen değer teorisi için gerek ve yeter koşulları oluşturmaktadır. Eğer
yatırımcıların tercihleri yukarıda verilen aksiyomları sağlıyorsa, bu bireyin tercihleri beklenen değer
formuna sahip bir fayda fonksiyonu ile temsil edilebilir (Taşdemir, 2007).Görüldüğü gibi beklenen
değer normatif bir modeldir. Ayrıca bu teoriye göre gözlemlenen yatırımcı davranışlarını uygun
koşullarda modellemek şartıyla optimaldir. Beklenen değer teorisinin en temel varsayımı risk altında
karar veren insanların faydalarını maksimize etmeye çalıştığıdır. Oysa bu varsayım çoğu çalışmada
insanların beklenen değer teorisinin bu varsayımıyla hareket etmediğini göstermektedir (Stamer, 2000).
Beklenen değer teorisinin bu normatif yapısına karşın beklenti teorisi yatırımcıların belirsizlik ve risk
içeren durumlarda rasyonel davranamayabileceğini iddia etmektedir. 1970’lerde Kahneman ve Tversky
tarafından sunulan bu seçim modelinde; yatırımcının kayıplara kazançlardan daha fazla tepki verdiğini
söylenmektedir.Teorinin ana varsayımları şu şekilde ifade edilmektedir (Tversky ve Kahneman, 1992):
Değer fonksiyonu kazançlar için iç bükey, kayıplar için dış bükeydir ve kayıplarda kazançlardan
daha diktir. Bu ise “kayıptan kaçınma” olarak ifade edilir.
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Olasılık ölçeğinin nonlineer dönüşümünde orta ve yüksek olasılıklar az, küçük olasılıklar ise
fazla ağırlıklandırılmıştır. Başka bir deyişle yatırımcılar farklı kayıp ve kazançlara farklı olasılık
düzeylerinde farklı ağırlıklar vermektedirler.
Beklenen değer teorisi hangi seçimlerin rasyonel olduğunu açıklarken beklenti teorisi hangi tür
kararların daha sık gözlendiğini açıklamaktadır.Odean (1998) kayıptan kaçınmayı hisse senedi sahibinin
kaybetmekten çekindiği için değeri düşen hisse senedini satmaya yanaşmaması ile ifade etmektedir.Bu
durum beklenen değeri maksimize etme anlayışı ile örtüşmemektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta beklenen değer teorisinde yatırımcıların rasyonel olmasının tek
ve yeter koşul olmadığıdır. Etkin piyasalar hipotezine (dolayısıyla beklenen değer teorisine göre) göre
irrasyonel yatırımcıların yapacağı rassal alım-satımlar birbirini dengeye getirerek piyasayı etkin hale
getirecektir. Kahneman ve Tversky’nin teorileri de bu argüman üzerine kuruludur. Araştırmacılara göre
psikolojik bulgular insanların rasyonellikten rastsal olarak değil genellikle aynı biçimde saptıklarını
göstermektedir (Gürünlü, 2011: 42).
Yatırımcıların algısal sapmaları davranışsal finans yazınında dikkate değer bir yer edinmiştir. Bunlar
çıpalama, referans noktaları, yanlı olasılık değerlendirme ve risk eğilimleri olarak sıralanabilir. Risk
eğilimi algısal sapması aynı alternatiflerin farklı şekillerde (kazanç veya kayıp gibi) sunulduğu takdirde
kişilerin risk eğilimlerinde büyük farklılıklar ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır (Oran vd., 2011).
İşte bu durum Kahneman ve Tversky beklenti teorisinin geliştirilmesini sağlamıştır.
3.Veri Seti ve Metodoloji
Bu araştırmanın amacı beklenti teorisi varsayımlarını finansal okur-yazarlığı yüksek olan kesim
üzerinde incelemek ve risk-getiri beklentilerinin söz konusu kesim üzerinde değişip değişmediğine dair
yargıya ulaşmaktır. Finansal okuryazarlık kavramı finansal bilgi, ürün ve uygulamaları içeren bu
başlıklarda temel düzeyde bilgi sahibi olarak finansal kararlar almayı ifade etmektedir (Er vd., 2014).
Finansal okur-yazarlık düzeyinin coğrafi dağılımı ve anakütlenin büyüklüğü nedeniyle tam sayım
yapılma imkânının olmaması nedeniyle çalışma kısıtıolarak Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi öğrencileri örneklem olarak seçilmiştir. İlgili fakülte öğrencilerinin seçilmesinin bir
diğer nedeni ekonomi ve finans derslerini almaları ve haliyle temel düzey finansal okur-yazarlık
seviyelerinin yüksek olduğunun bilinmesidir. Daha önce Er vd. (2014) tarafından yapılan bir incelemede
iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri ile finansal okur-yazarlık düzeyi arasında anlamlı bir
ilişkinin tespit edilmiş olması bu varsayımı desteklemektedir.
İlgili fakültenin 2018 tarihi itibariyle aktif lisans öğrenci sayısı 4180’dir. Örneklem sayısı belirlenirken
Altunışık vd. ifade ettiği belirli evrenler için kabul edilebilir örnek büyüklükleri tablosundan
yararlanılmıştır. Evreni 4180 olan çalışmanın örneklemi bu bağlamda 354 olarak belirlenmiştir.
Örneklem belirlenirken olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden biri olan basit tesadüfi örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örneklemede; tanımlanan her elemanın, eşit ve bağımsız seçilme
imkanına sahip olması gerekir. Başka bir deyişle her eleman eşit seçilme şansına sahip olmalı ve aynı
zamanda birisinin seçilmesi diğerinin seçilmesine kesinlikle engel olmamalıdır (Altunışık vd., 2005:
129).
Araştırmada yüzyüze görüşülerek yapılan anket uygulanmıştır. Yapılan araştırmada araştırmacıların 166
kadın, 188’i erkektir. Gelir dağılımlarına bakıldığında ise araştırmaya katılan 2 öğrencinin gelirini
belirtmek istemedikleri kalan öğrencilerin ise %59,2’sinin 0-1000₺, %40,1’inin de 1001₺ ve üstü gelire
sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıların ortalama yaşı ise 22’dir.
Araştırmaya katılan öğrencilere Kahneman ve Tversky’nin çalışmalarında kullandıkları sorular
günümüz ve ülke koşullarına göre revize edilerek yönetilmiştir. Revize edilirken sorulara 3 kişiden
oluşan tercüme-yeniden tercüme metodu uygulanmıştır.Katılımcılara iki soru bir grup olacak şekilde
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sorular yöneltilmiş, sorulardan biri kesinlik diğeri olasılık içerecek şekilde tasarlanmıştır.Bu sorulara ek
olarak katılımcılara finans terminolojisinde risk sıralaması genel kabul görmüş finansal araçlardan
hangilerine yatırım yapacakları yöneltilerek bir önceki bölümde kayıptan kaçınma ile riskli yatırım
aracına verdikleri cevaplar arasındaki farklılık kıyaslanmak istenmiştir. Son olarak katılımcıların kazanç
için risk, şans, deneyim gibi faktörlerden hangisinin daha önemli olduğunu sıralamaları istenmiştir.
Elde edilen veriler normal dağılım sergilememektedir. Bu nedenle nonparametrik testlerden olan ve
değişkenler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır (Altunışık
vd., 2005). Parametrik bir testle analiz yapılabilmesi için verilerin; rassal ve bağımsız olarak elde
edilmesi, normal dağılması, ana kitle varyanslarının homojen olması gibi koşullar gerekmektedir
(Karagöz, 2010). Bu çalışmada elde edilen verilerse bu koşulları sağlamamaktadır. Bu nedenle
nonparametrik testlerin güçlerinin parametrik testlere göre daha az olmasına rağmen nonparametrik test
tercih edilmiştir. Çünkü Karagöz’ün belirttiğine göre; normal dağılıma uygun verilere nonparametrik
test uygulaması pek hatalı sayılmamakta normal dışı dağılım gösteren verilere parametrik test
uygulaması sakıncalıdır. Şayet analiz edilecek verilerin uygun koşulları sağlayıp sağlamadığı
bilinmiyorsa, verilerin analizinde nonparametrik test kullanılması daha güvenli olmaktadır (Karagöz,
2010).
Mann-Whitney U testi bağımsız örnekler için uygulanan t-testinin nonparametrik alternatifidir. Test
sürekli değişkenlerin, iki grup içerisinde değerlerini sıralı hale dönüştürür. Böylece, iki grup arasındaki
sıralamanın farklı olup olmadığını değerlendirir (Kartal, 2006; Karagöz, 2010).

4.Uygulama
Katılımcılara kayıptan kaçınma düzeylerini ölçmek için yöneltilen grup sorularına ilişkin veriler
yüzdesel olarak ifade edilmiştir. Çalışmanın hipotezleri şu şekildedir:
H1: Finansal okur-yazarlık seviyesi ile risk alma arasında ilişki vardır
H2:Kayıptan kaçınan ve risk alan yatırımcıların düşük riske verdikleri önem farklıdır
Tablo 1.’de kayıp-kazanç durumlarına ilişkin ifadelere dair dağılımlara verilen cevaplar yüzdesel olarak
verilmiştir:
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Tablo 1. Tercihlerin Yüzdesel Dağılımı
Tercihler

Dağılım

Tercih 4.

Tercih 3.

Tercih 2.

Tercih 1.

Yüzdesi
a) %50 ihtimalle 100.000 ₺ kazanacaksınız, %50 ihtimalle hiçbir şey
kazanamayacaksınız

%33,1
%66,9

b) 50.000 ₺ kesinlikle kazanacaksınız
a)%33 ihtimalle 100.000 ₺ kazanacaksınız, %67 ihtimalle hiçbir şey
kazanamayacaksınız

%63,4

b)%34 ihtimalle 90.000 ₺ kazanacaksınız, %66 ihtimalle hiçbir şey
kazanamayacaksınız

%36,6

a) %50 ihtimalle 3 haftalık İngiltere, Fransa, İtalya Turu kazanacaksınız,
%50 ihtimalle hiçbir şey kazanamayacaksınız

%48,6
%51,4

b) 1 haftalık İtalya turu kesinlikle kazanacaksınız
a) %5 ihtimalle 3 haftalık İngiltere, Fransa, İtalya Turu kazanacaksınız

%62,3

b) %10 ihtimalle 1 haftalık İtalya turu kazanacaksınız

%37,7

İlk tercih sorusunda katılımcıların %66,9 u risk almayarak düşük ancak kesin kazancı tercih etmiştir.
Risk alan ve daha çok kazanç isteyen katılımcıların oranı ise %33,1’dir. İkinci tercih sorusu kazançkayıptan kaçınma tercihinin belirleyici sorusu olarak yöneltilmiştir. Tablo 1.’de yer alan sonuçlara göre
daha yüksek kayıp olasılığına rağmen daha yüksek getiri tercih edilmektedir. Katılımcıların %63,4’ü
100.000 ₺ kazancın elde edilme olasılığı daha düşük olmasına rağmen yüksek getiri beklentisi bu
seçeneği tercih etmişlerdir. 3. Tercih grubuna ait sorularda ise katılımcıların %51,4’ü kesinlik içeren
ancak düşük süreli tatili tercih etmiş, 4. Tercih sorusunda %62,3 oranında ise düşük olasılıklı ancak
değer yüksek (süresi uzun) tatili tercih etmişlerdir.
Tercihlere ilişkin seçeneklere verilen cevaplara istinaden katılımcıların kesinlik içeren yani riski düşük
durumları tercih ettiği, risk seviyesi birbirine yakın olasılıklı tercihlerde ise risk alarak yüksek beklentide
oldukları yargısına ulaşılabilir. Başka bir deyişle risk eğiliminin bireysel kararlar üzerinde etkili olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulguların beklenti teorisini desteklediği görülmektedir. Bu
sonuçlara dayanarak “finansal okur-yazarlık seviyesi ile risk alma arasında ilişki vardır” hipotezi de
reddedilebilir.
Çalışmada katılımcıların aldıkları risk düzeylerine göre hangi yatırım araçlarını
ettikleri/edebilecekleri de incelenmiştir. Tablo 2’de yatırım araçları tercihleri sunulmuştur.
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tercih

Tablo 2. Yatırım Araçları Tercihleri
Kayıptan Kaçınan Yatırımcı (1-b)

Risk Alan Yatırımcı (1-a)

121

46

Döviz

31

17

Faiz (Vadeli Mevduat)

46

16

Bireysel Emeklilik

9

4

Altın

24

22

Hisse Senedi

5

12

Tahvil

0

0

Finansal Araç
Yatırım Yapmam
(Yapmıyorum)

Katılımcılara yatırım yapıyorlarsa hangi finansal araca yatırım yaptıkları veya yatırım yapacak olurlarsa
hangi finansal araçları tercih edecekleri sorusu yöneltilmiştir. 354 Katılımcının %66,9 ‘u Tercih 1-b
seçeneği ile kesin kazancı tercih ederken bu katılımcılardan 121 kişi yatırım
yapmadıklarını/yapmayacaklarını söylemişlerdir. Hem risk alan hem de kayıptan kaçınan iki katılımcı
grubundan hiç kimse yatırım için tahvili tercih etmemiştir. Birden fazla finansal varlığa da yatırım
yapabilecekleri söylenmesine rağmen katılımcılar sadece tek bir finansal varlığı tercih etmişlerdir. Risk
alan yatırımcıların %39’u yatırım yapmadıklarını/yapmayacaklarını söylerken yatırım
yapabileceklerini/yaptıklarını söyleyen katılımcıların finansal varlık tercihi ise ağırlıklı olarak altın
yönünde olmuştur. Kayıptan kaçınanların %2’sinin hisse senedi tercihine karşın bu oran risk alan grupta
yaklaşık %10’dur.
Araştırmanın diğer bir hipotezi kayıptan kaçınanve risk alan iki yatırımcı grubu içindüşük riskin önem
düzeyinin farklı olduğudur. Bu hipotezin sınanmasında tercih1 sorusuna a ve b yanıtı veren 2 grubun
yatırım yaparken dikkate aldığı temel faktörler içerisinde ifade edilen düşük risk kavramına verdikleri
puanlamada (az önemli-çok önemli) iki grup arasında farklılık olup olmadığını incelemek suretiyle
hipoteze cevap aranmıştır. Yönteme ilişkin istatistiksel sonuçlar Tablo 3.’te verilmiştir.
Tablo 3. Mann- Whitney U Testi Sonuçları
Test İstatistikleri
Mann-Whitney U

5223,500

Wilcoxon W

20101,500

Z

-4,004

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

Tercih 1 seçeneğinde yer alan a ve b grupları risk alan ve kayıptan kaçınan iki grubu temsil etmektedir.
Düşük risk seçeneği az önemli-çok önemlidir şeklinde sıralamalı olarak gruplara sorulmuştur. Araştırma
hipotezi risk alan ve kayıptan kaçınan iki grup arasında düşük riskin önem düzeyinin farklı olduğudur.
Mann-Whitney U testini yokluk hipotezi iki grup arasında fark yok şeklindedir. Testin p olasılık
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düzeyinin 0,05 ten küçük olması nedeniyle yokluk hipotezi reddedilmiştir. Başka bir deyişle düşük
riskin önem düzeyi risk alan ve kayıptan kaçınan yatırımcı için farklılık göstermektedir.
SONUÇ
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin örneklem olarak seçildiği bu
çalışmada katılımcıların riskten kaçınma davranışları incelenmiştir. Kahneman ve Tversky’nin Beklenti
Teorisine göre kayıptan kaçınmada beklenen değer teorisinin aksine dağılım rassal değil birikimli yapı
sergilemektedir. Buradan hareketle rasyonel yatırımcı davranışı kalıbına uymayan bir birikim söz
konusudur. Kahneman ve Tversy’nin çalışmalarında yer alan sorular tercüme-yeniden tercüme
metoduyla ve ülke, günümüz koşullarına göre revize edilerek katılımcılara yöneltilmiştir. İnceleme
sonucuna göre katılımcıların kayıptan kaçınma davranışları rassal değil birikimlidir. Buradan hareketle
beklenti teorisi varsayımlarının geçerliliği kabul edilmiştir. Yine Mann-Whitney U testi sonuçlarına
göre kayıptan kaçınan yatırımcıların düşük risk alarak düşük getiriye razı oldukları, yüksek kayıptansa
düşük getiriye razı oldukları ya da beklenti hipotezine göre yatırımcıların kayıplara kazançlardan daha
fazla tepki verdikleri sonucu kabul edilebilir. Çalışma örneklemi büyütülerek ve parametrik testler ile
incelemeler yapılarak beklenti teorisi varsayımlarının geçerliliği konusunda genelleme yapılacak
sonuçlara ulaşabilmekte mümkündür. Ancak bu çalışma sonuçlarına göre teorinin varsayımlarının
spesifik bir alan için geçerli olduğu kabul edilmiştir.
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Abstract
There is a close relationship between the loss of life and property in earthquakes and the grounds on
which the structures are built. This situation once again revealed the importance of the social and
economic dimensions of the earthquake and its impacts. Determination of the engineering properties of
soils is very important in defining the behavior of soils under dynamic loads and / or minimizing the
damages that may occur. The dynamic properties of soils should be examined by microzonation
concepts considering the effect of disasters such as earthquakes. For this purpose, the findings obtained
from geophysics-MASW and seismic-refraction studies in the Sakarya-Esentepe region and the dynamic
soil characteristics were determined. S wave velocities of soils were determined by using geophysicsMASW method and used in ground classification. Similarly, the structure and layer thicknesses of the
soils were obtained by using seismic-refraction method. As a result of these studies, the region was
divided into three different soil groups and a map was prepared.
Keywords: Dynamic soil properties, MASW, Seismic Refraction, Sakarya-Esentepe Region

Sakarya-Esentepe Bölgesinin Dinamik Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi
Özet
Depremlerde can ve mal kaybı ile yapıların inşa edildiği zemin arasında yakın bir ilişki vardır. Bu
durum, depremin ve yarattığı etkilerin sosyal ve ekonomik boyutunun önemini bir kez daha ortaya
koymuştur. Zeminlerin mühendislik özelliklerin belirlenmesi, dinamik yükler altındaki zeminlerin
davranışlarının tanımlanmasında ve/veya meydana gelebilecek zararların en aza indirilmesinde büyük
önem taşımaktadır. Zeminlerin dinamik özellikleri, deprem gibi afetlerin de etkisi dikkate alınarak,
mikrobölgeleme kavramları ile incelenmelidir. Bu amaçla, Sakarya-Esentepe bölgesinde jeofizikMASW ve sismik-kırılma çalışmalarından elde edilen bulgular ile dinamik zemin özellikleri ortaya
konulmuştur. Jeofizik-MASW yöntemi kullanılarak zeminlerin S dalga hızları tespit edilmiş ve zemin
sınıflamasında kullanılmıştır. Benzer şekilde sismik-kırılma yöntemi kullanılarak zeminlerin yapısı ve
tabaka kalınlıkları elde edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda bölge üç farklı zemin grubuna ayrılmış ve
haritası hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dinamik zemin parametreleri, MASW, Sismik Kırılma, Sakarya-Esentepe Bölgesi
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GİRİŞ
Çalışma alanı Marmara bölgesinde yer alan Sakarya ili Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüs alanı ve
çevresidir (Şekil 1). Sakarya ili, Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır.

Şekil 1: İnceleme Alanının Yer Buldurusu (Google Earth’ten Alınmıştır)

ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE TEKTONİĞİ
Akveren Formasyonu (KTa)
Bölgede yaygın olarak gözlenen bu formasyon Adapazarı’nın güney ve güney batısındaki tepelerde ve
bu arada çalışma alanı olan Serdivan İlçesinin batı kesimlerinde mostra verir. Bu formasyon killi
kireçtaşı, marn, kiltaşı, silttaşı, çakıltaşı, resifal kireçtaşı ve volkanitlerden oluşmaktadır. Birim sarı,
beyaz, grimsi yeşil, yer yer kırmızı renkli, ince ve orta tabakalı, ender olarak ta masif görünümlüdür.
Altta açısal uyumsuzlukla kumtaşı, çakıltaşı ve kırıntılı kireçtaşı ile başlayan birim üste doğru killi
kireçtaşı-marn-kiltaşı-silttaşı ardalanmalı olarak devam eder. İçerdiği fosillere göre Akveren
Formasyonu Maestrihtiyen (Ü.Kretase) Alt Eosen yaşındadır.
Çaycuma Formasyonu (Tç)
Kumtaşı, çamurtaşı, marn, nummulitesli kireçtaşı, volkanik kaya, volkano tortulkaya ve çakıltaşından
oluşan bu birim Adapazarı’nın batısındaki tepelerde mostra verir ve Saner vd., 1981 tarafından
Çaycuma Formasyonu olarak isimlendirilmiştir. Sarı, gri, grimsi yeşil renkli, daha çok ince ve orta daha
az kalın tabakalı olan bu formasyon Akveren Formasyonu ile geçişli olduğu yerlerde türbiditik
çökellerle temsil olunur. Yamaç ve sığ deniz ortamında çökelmiştir. Bu formasyonun kumtaşları
genellikle gevşek çimentolu olup, bol mika pulları içerir ve küresel ayrışma gösterir, yaşı Alt-Orta
Eosendir. Bu birim Yığılca Üyesi ve Kaynarca Üyesi olarak iki üyeye sahiptir (Sarıaslan vd.,1998).
Alüvyon(Qa)
Sakarya ili ve ona bağlı ilçelerin kısmen tümü Kuvaterner yaşlı, pekişmemiş alüvyon zemin üzerinde
kalmaktadır. Sediman zeminleri oluşturan Kuvaterner yaşlı birimler genel olarak iri taneli havza kenarı
ve ince taneli havza içi birimler (sedimanlar) olarak iki kategoride değerlendirilmektedir. Bunlardan
havza kenarı sedimanları başlıca eski ve yeni alüvyon yelpazesi tortulları ve delta tortullarından oluşur
ve havzanın kenar kesimlerinde genişlikleri 2-3 km arasında değişen kuşaklar halinde uzanır. Havza içi
sedimanlar ise başlıca menderesli nehir, taşkın ovası, bataklık ve göllerde çökelmiş olan, göreceli olarak
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ince taneli sedimanlardır. Havza kenarı sedimanları; yelpaze, yelpaze-önlük ve deltaların dağılımına
bakıldığında bunların, hemen hemen tümüyle, Sakarya Havzası’nın fay denetimli kenar kesimlerinde
oluştuğu görülür. Tane boyu yelpazelerin oluşum noktasından uzağa doğru azalır. Sedimanlar kaynak
kayanın türü ve bileşenine göre şekillenir. Adapazarı havzasındaki yelpaze tortulları, bu havza
kenarında yüzeyleyen hemen hemen tüm kayaların çakıllarını içerir. Havza içi sedimanlar ise, Sakarya
Havzasının iç kesimlerini doldururlar, havza kenarındaki yelpazelerin uç kesimlerini temsil edenince
taneli kırıntılılar (silt, kil), havzayı boydan boya kat eden Sakarya Nehri, Çark Suyu ve Mudurnu Suyu
gibi ırmakların değişik kesimlerinde (bar, set, taşkın ovası, bataklık) çökelmiş kanal çakılları, kum
barları, silt, organik maddece zengin çamur ve göllerde yığışmış kil ve çamurlardan oluşur. Zaman
içinde ırmakların yatak değiştirmesi sonucu, değişik akarsu ve bataklık ortam fasiyeslerinin konumları
da birbirine göre değişmektedir.

Şekil 2: Çalışma alanı ve yakın çevresinin jeolojisi (Sarıaslan vd.,1998’den değiştirilerek)
Şekil 3’de inceleme alanı ve çevresindeki faylar görülmektedir. Marmara bölgesinin güncel tektoniğini
inceleyen araştırmacılar, Kuzey Anadolu Fayı’nın Mudurnu vadisi civarında iki kola ayrıldığını
belirtmişlerdir. Bu kollar; İzmit’ten geçip Marmara Denizi ve Saros Körfezi boyunca Yunanistan’a
kadar uzanan kuzey kol, Geyve, İznik, Bursa, Balıkesir üzerinden Edremit körfezine kadar uzanan güney
koldur (Şekil 3). Marmara denizindeki çukurlar ile Sapanca, İznik ve Manyas Gölleri, Kuzey Anadolu
Fay Zonu’na ait kolların doğrultu atımlı hareketleriyle ilişkili olan çek – ayır (pull – apart)
mekanizmasının ürünleri olarak değerlendirilmektedir.
Çok sayıda araştırmacı (Ketin, 1948, Tokay, 1973, Sipahioğlu, 1984, Şengör vd., 1985, Barka ve Gülen,
1987) tarafından incelenen Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), ilk olarak Paleotektonik dönemde Arap
Levhası’nın saatin tersi yönünde dönerek Anadolu Levhasını sıkıştırması sonucunda oluşmuştur.
Neotektonik dönemde Anadolu Levhası, KAFZ ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) boyunca güney
batıya doğru kaymaktadır. KAFZ doğuda Bingöl – Karlıova’dan başlayarak batıda Saros körfezine
kadar uzanmaktadır.
Baykal (1943), Adapazarı kuzeyinde Devoniyene ait tepelerin eteğinden Karaboğaz, Karakamış kuzeyi
ve Dağdibi kuzey kenarı boyunca E-W hattında geçen gömülü bir fayın varlığını ileri sürmüşlerdir.
DSİ’ce yapılan rezistivite etüdü sırasında (Doğan, 1968), Sakarya Nehri yatağına paralel olarak uzanan
sonra kuzeybatıya yönelen ve güneyde ise SW istikametine devam eden diğer bir gömülü fayın varlığını
saptamışlardır. Keleş (1974), tarafından yapılan rezistivite etüdü sonucunda diğer bir gömülü fayın
Sapanca Oluğun kuzey kenarı boyunca ve Beşköprü vadisinin güneyinde uzamakta olduğu tespit
edilmiştir.
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Şekil 3: Adapazarı ve çevresinin neo-tektonik haritası (Koçyiğit ve diğ., 1999)
SİSMİK ÇOK KANALLI YÜZEY DALGASI ANALİZİ (MASW) YÖNTEMİ
Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi (MASW- Multi Channel Analysis of Surface Wave) yöntemi olarak
adlandırılan bu yöntem son yıllarda mühendislik ve çevresel sorunlarda başarılı sonuçlar elde eden bir
sismik yöntem tekniğidir. MASW yöntemi S dalgası hız tespiti için klasik sismik kırılma yöntemine
göre ölçü alımının daha kolay olması ve gürültülerden daha az etkilenmesi sebebi ile kullanımı her geçen
gün yaygınlaşmaktadır. Kısaca MASW olarak adlandırılan bu yöntem aktif kaynak kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Yüzeye yakın jeolojik yapıların belirlenmesinde kullanılan birçok yüzey dalgası
inceleme yöntemi vardır. Bunlar arasında aktif kaynaklı yöntemlerden SASW (Yüzey dalgalarının
spektral analizi) ve MASW (Çok kanallı yüzey dalgası analizi) yöntemleri en çok kullanılanlardır (Tablo
1) (Kanlı vd., 2006).
Tablo 1: Aktif ve Pasif kaynaklı MASW yöntemleri (Dikmen, 2006).
Kaynak

Aktif

Kullanılan Jeofon

Yöntem

İlgilenilen
Faz

Hesaplanan
Parametre

Durağan Rayleigh Dalgası Analizi
(SSRM)

Düşey

Rayleigh

Vs

Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi

Düşey

Rayleigh

Vs

Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi
(MASW)

Düşey

Rayleigh

Vs

Spektral Oranlar Yöntemi

Yatay

S

T ve M

Yatay ve Düşey

Rayleigh

T ve M

Düşey

Rayleigh

Vs

(SASW)

Pasif

Tek İstasyon Yöntemi
Dizilim Yöntemi (ReMi, Pasif uzak MASW,
Pasif yol kenarı MASW)

M: Sismik büyütme katsayısı, T: Zemin büyütme katsayısı, Vs: Makaslama (Kayma) dalga hızıdır.
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Uygulamada aktif kaynaklı yöntemlerin tercih edilmesindeki en önemli nedenlerinden biri, bu
yöntemlerde kaynağın yerinin bilinmesi ile birden fazla sinyalin oluşturabileceği sorunların ortadan
kaldırılmasıdır. Sinyal/gürültü oranının yüksek olduğu yerleşim alanlarından uzak bölgelerde aktif
kaynaklı çalışmalar yapılabilir. Aynı zamanda, veri toplama ve işleme aşamaları daha hızlı ve kolaydır
(Xia vd., 1999). MASW yöntemi, SASW yöntemine göre Rayleigh verilerinin kayıt edilmesinde daha
etkilidir ve bu nedenle uygulamada daha fazla kullanılır. 12 veya daha fazla jeofon (24, 36, 48, ...) kısa
ya da uzun aralıklarla yerleştirilir ve aktif bir kaynak ile faz hızı ölçülür (Park vd., 1999). Kısacası,
MASW yöntemi sığ mühendislik çalışmalarında kullanılan yöntemlerden biri olan SASW’nin
yetersizliğinin giderilmesi için çok kanallı olarak geliştirilmiştir.
MASW yönteminin amacı, tabakalı yerküre modeli için bir yüzey dalgası olan Rayleigh dalgasının
dispersif özelliğinden yararlanarak S-kayma dalgası hızının derinliğe bağlı değişimini 1 boyutlu (1B)
elde etmektir. Ancak istenildiği takdirde ölçü profili boyunca birçok noktadan atış yapılarak tomografi
ölçüsü alınır ve alınan kayma dalgası hızı (Vs)-derinlik grafikleri birleştirilerek S dalgası hızının iki
boyutlu kesiti elde edilir.
MASW yönteminin temel işlem adımları, çalışma alanında yüzey dalgalarının toplanması, dispersiyon
(frekans-faz hızı) eğrisinin elde edilmesi ve S-dalgası hız profilinin hesaplanması için ters çözüm
işleminden oluşur (Şekil 4).

Şekil 4: Aktif kaynaklı MASW yönteminin temel işlem adımları (Dikmen vd., (2009)’dan
düzenlenerek alınmıştır).
Şekil 4 incelenirse, a’da alıcı (jeofon) frekansının derinlikle ilişkisi, b)’de jeofonlar tarafından
kaydedilen sinyallerin zaman ortamındaki görünümü, c’de kayıt edilen sinyallerin dispersiyon eğrisine
dönüştürülmüş görünümü ve d’de dispersiyon eğrisine ters çözüm uygulandıktan sonraki 1B derinliğe
bağlı S dalgası hızının değişim grafiği gösterilmektedir. Dolayısıyla MASW ölçüleri toplanması ve
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen Vs kesitlerinin oluşturulması bu temel adımlar sayesinde
gerçekleşmektedir.
Veri toplamada kullanılan arazi düzeni, ölçü alımı ve kullanılan ekipman sismik kırılma yöntemiyle de
benzerlik gösterir (Şekil 5). MASW veri toplama aşamasında ilk olarak, kaynakla aynı doğrultu üzerinde
yerleştirilmiş alıcılardan oluşan doğrusal dizilimler kullanılarak çok kanallı kayıt toplanmalıdır. Şekil 5
incelenirse MASW verilerinin toplaması, çok kanallı bir sismograf, alıcı jeofonlar ve bir sismik kaynak
kullanılarak gerçekleştirilebilir. MASW ölçümlerinin kayıt edilebilmesi için en az 12 kanallı sismograf
kullanılması gerekmektedir. Kullanılan jeofonlar düşey ve 4.5 Hz veya 4.5 Hz’den küçük olmalıdır. Sığ
çalışmalarda kaynak olarak ise genellikle balyoz kullanılmaktadır.
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Şekil 5: MASW veri toplama düzeneği (Park vd., 1998).
Yüzeyden etkiyen darbe türü kaynaklar ve normalde 8 Hz ’den küçük, alçak tepki frekanslı alıcılar,
yüzey dalgası verilerini elde etmek için seçilmelidir. Kaynak, alıcı, ofset, alıcı aralığı gibi veri kazanç
parametreleri, Ground roll sinyallerini güçlendirmek için ayarlanmalıdır. Veri toplamanın ardından her
bir atış topluluğunun Ground roll dalgası faz hızları hesaplanır. Ground roll dalgasının frekans ve faz
hız dizileri başlangıç doğrusu boyunca verinin analiz edilerek hesaplanmasını gerektirir. Bu iki dizi, her
bir atış topluluğundan frekans bağımlı faz hızı eğrilerini tam olarak çıkarmak için çok önemli bir
sınırlamadır (Park vd., 1999). Kullanılan serim uzunluğu, kayıt edilebilecek en büyük dalga boyu ile
ilişkili olduğundan araştırma derinliğini belirler. Jeofon aralığı ise kayıt edilebilecek en küçük dalga
boyu ile ilişkili olduğu için sığ araştırma derinliğinin çözünürlüğünü etkileyen bir değişkendir.
Yöntemde, yüzey dalgasının yaratılmasında balyoz, çekiç, patlatma veya ağırlık düşürme gibi enerji
kaynakları kullanılabilir. Genellikle veriler 1 ms örnekleme aralığı ve 1 sn’lik kayıt uzunluğu ile
toplanmaktadır. Eğer sismik kırılma ya da yansıma verisi de toplanacaksa örnekleme aralığının 0.5 ms
olması önerilmektedir. Çalışılan ortam hızı düşük ise (örneğin derin alüvyon ortamlarda, Vs<100 m/s)
bu durumda daha büyük bir kayıt uzunluğu seçilmesi gerekmektedir (Dikmen, 2012). Ayrıca
Sinyal/Gürültü oranını arttırmak için atış noktasında ardı ardına birkaç vuruş yapılarak yığma (stack)
ölçüsü alınması önerilmektedir.

Şekil 6: Homojen ortamda faz hızı (A), düşey olarak homojen olmayan ortamda faz hızını dalga
boyuna bağlı değişimi (B) (Strobbia, 2005).
MASW yönteminin bir diğer aşaması dispersiyon eğrilerinin oluşturulmasıdır. Yüzey dalgaları,
yayılımları sırasında düşey heterojen ortamlarda en önemli fiziksel özelliği olan dispersiyon
göstermektedirler. Dispersiyon, yüzey dalgalarının farklı frekanslarda farklı faz hızlarına sahip olması
olarak tanımlanmaktadır. Homojen bir ortamda dalgalar farklı dalga boyunda ve farklı derinliklerde olsa
bile aynı malzeme içerisinde yayıldıkları için hızları aynı olacaktır. Düşey olarak homojen olmayan bir
ortamda ise farklı malzemeler içerisinde yayılan dalgalar, yayıldıkları ortamlarının özelliklerine bağlı
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olarak farklı faz hızlarıyla yayılım gösterirler (Şekil 6). Şekil 6‘da görüldüğü üzere A ile gösterilen
homojen ortamda dalga boyu (λ) artsa da, faz hızı (V) değişmezken, B ile gösterilen homojen olmayan
ortamda dalga boyu (λ) artarken, faz hızı (V)’nın da arttığı gözlenmektedir.
Yüzey dalgaları tek bir hız değerine sahip değildir. Fakat faz hızı frekansın fonksiyonudur ve frekans
ile faz hızı arasındaki ilişki “dispersiyon eğrisi” olarak tanımlanır (Şekil 7a). Yüksek frekans
değerlerindeki faz hızları yüzeye yakın tabakaların Rayleigh dalgası hızını temsil ederken, düşük
frekanstaki faz hızları da daha derin tabakaların Rayleigh dalgası hızını temsil etmektedir (Strobbia,
2005). Dolayısıyla Şekil 7a’da frekansın bir fonksiyonu olan faz hızının frekansla ters orantılı olduğu
görülmektedir.

Şekil 7a: Faz hızının frekansın bir fonksiyonu olması sonucu oluşan dispersiyon eğrisi (Strobbia,
2005), b: Yüzey dalgalarının dispersiyon eğrilerindeki temel mod ve yüksek modların görünümü
(Dikmen vd., 2009).
Dispersiyon eğrisi deneysel olarak ölçülebilir ve dispersiyon eğrisinin yorumlanması ile yeraltının
özellikleri belirlenebilir. Bu nedenle faz hızı-frekans ilişkisi ve temel modla ilişkisi iyi analiz edilmelidir
(Şekil 7b). Çünkü Rayleigh dalgasının yer yayılımı çok modlu (kip) bir olgudur. Herhangi bir frekans
değeri için, Rayleigh dalgasının en düşük faz hızındaki yayılımı temel mod olarak adlandırılmaktadır.
Temel moddan daha büyük hız değerine sahip olan modlar yüksek mod olarak adlandırılır (Strobbia,
2005).
Şekil 7b incelenirse, yüzey dalgası analiz için temel mod (kip) kullanılmalıdır. Temel mod yerine yüksek
modların kullanılması gerçek hız değerinden daha yüksek bir hızın elde edilmesine neden olmaktadır.
MASW yönteminin son aşaması ise S dalgası hızının (Vs) belirlenebilmesi için dispersiyon eğrisine
uygulanan ters çözüm işlemidir. Dispersiyon verilerinin ters çözümünde, genellikle yüzey dalgalarının
temel modu kullanılır. Ancak tabakalı yapılarda, yüzey dalgalarının yüksek modları da gözlemlenir.
Normal dispersiyon gözlenen bir ortamda, yani hızın derinlikle arttığı bir yer yapısında, yüzey
dalgalarının temel modu baskın durumdadır ve temel modun kullanıldığı ters çözüm işlemlerinde
başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Park vd, 1999). Ters çözüm işlemi gelişen yazılımlar sayesinde
kolaylıkla yapılabilir. Ters çözüm işlemi için genellikle en küçük kareler yöntemi kullanılmaktadır
(Darıcı, 2015).
Bu çalışmada MASW yönteminin kullanılmasının amacı ise, P dalgası hız (Vp) analizi ile yüksek hızlı
bir katmanın altında düşük hızlı katmanın bulunması durumunda düşük hızlı katmanın varlığı
belirlenememektedir. MASW yöntemi ile S dalgası hız (Vs) analizi yapıldığı için bu sorun söz konusu
değildir. Bu nedenle, jips tabakasının içerisindeki olası bozunma bölgelerinin veya kırık, çatlak, boşluk
gibi yapıların varlığını belirleyebilmek için MASW yöntemi tercih edilmiştir.
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ARAZİ ÇALIŞMALARI
Bu çalışma kapsamında bölge zemin yapısının haritası elde edileceği için çok sayıda ölçü alınmıştır.
Ancak verilerin tamamının burada verilmesi mümkün olmadığından sadece iki adedi örnek olarak
verilmiştir. Bunlar 504 ve 510 numaralı ölçüler olup hem ölçü hem de veri-işlem aşamaları sırasıyla
aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 8a: 504 Numaralı Verinin; a:Arazi verisi, b:Faz Hızı Frekansı, c: Dispersiyon Eğrisi, d: Derinlik-Hız Modeli

Şekil 9a: 510 Numaralı Verinin; a:Arazi verisi, b:Faz Hızı Frekansı, c: Dispersiyon Eğrisi, d: Derinlik-Hız
Modeli
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Tablo 2: 504 Numaralı Veri İçin Derinlik-S Hızı Değişimi
Derinlik (m)

S Dalgası Hızı (m/s)

0

429.28

1,6

431.64

3,75

453.42

6,25

563.34

9,16

763.78

12,50

907.11

16,25

951.76

20,41

973.69

24,99

984.01

30

985.80

Tablo 3: 510 Numaralı Veri İçin Derinlik-S Hızı Değişimi
Derinlik (m)

S Dalgası Hızı (m/s)

0

375,84

1,6

311,26

3,75

230,47

6,25

298,70

9,16

449,61

12,50

611,01

16,25

759,83

20,41

845,34

24,99

868,66

30

872,85

Tablo 4: NEHRP Zemin Sınıflaması Kriterleri (Zor vd. 2007’den düzenlemiştir)
Zemin Cinsi
A
B
C
D

Zemin Özelliği
Kaya
Sıkı zemin ya da zayıf kaya
Sıkı zemin
Gevşek zemin
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S-dalgası Vs30 m/s
>760
360-760
180-360
<180

SONUÇLAR
Vs30 formülüne göre ölçü değerleri hesaplanıp EM-13 noktası için 713 m/s, EM-6 için 484 m/s değerleri
elde edilerek zemin sınıfı NEHRP zemin sınıflaması değerlerine göre tablo 4 de verilen 504 numaralı
Zemin verisi B sınıfı, 510 numaralı zemin verisi de B sınıfı olarak hesaplanmıştır.
Vs30 formülüne göre ölçü değerleri hesaplanıp EM-13 noktası için 713 m/s, EM-6 için 484 m/s değerleri
elde edilerek zemin sınıfı NEHRP zemin sınıflaması değerlerine göre tablo 4 de verilen 504 numaralı
Zemin verisi B sınıfı, 510 numaralı zemin verisi de B sınıfı olarak hesaplanmıştır.
Bu dağılım NEHRP kriterlerine göre renklendirilerek çalışma alanındaki Vs30 zemin dağılımı haritası
Şekil 8’deki gibi hesaplanmıştır. Bu haritanın sonuçları Google Earth üzerine işlenerek Şekil 9
oluşturulmuştur. Elde edilen haritada çalışma alanında B grubu zemin sınıfının hâkim olduğu
görülmektedir. Kampüs yerleşkesinden Sapanca gölü seviyesine inildikçe Vs30 hızlarının beklendiği
gibi azaldığı ve zemin sınıfının C grubuna doğru değiştiği gözlenmiştir. Bununla birlikte kampüs
alanında Vs30 hızlarının 785-326 m/s arasında değişmesine karşın NEHRP zemin sınıflaması
kriterlerinde B grubu zemin sınıfı sınırının 760-360 m/s olması dolayısıyla EM-13 ve EM-6 adlı alan B
zemin sınıfı olarak tanımlanmıştır.
Sonuç olarak bu çalışmada MASW yöntemi ile zemin sınıfı tayini hızlı ve ekonomik olarak bir biçimde
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 8: Çalışma Alanı Vs30 Dağılımı

Şekil 9: Çalışma Alanı Vs30 Dağılımının Google Earth Üzerinde Gösterimi
70

REFERANSLAR
Barka, A.A., Gülen, L., 1987. Age and total displacement of the North Anatolian Fault Zone and its
significance for the better understanding of the tectonic history and present-day dynamics of the
Eastern Mediterranean region, Abstracts in Melih Tokay Geology Symposium, pp. 57-58, Middle
East Tech. Univ., Geol. Depart., Ankara
Baykal, F. 1943. Adapazarı-Kandıra Bölgesinde Jeolojik Etüdler, İ.Ü. Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B,
Cilt VIII, Sayı 4, 262.
Darıcı, N. 2015. Jipslerde Gelişen Yapısal Özelliklerin Yer Radarı (GPR) ve Çok Kanallı Yüzey Dalgası
Analizi (MASW), Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
Dikmen, Ü. 2006. Jeoteknik Araştırmalarda Yüzey Dalgası Yöntemleri, TMMOB Jeofizik Mühendisleri
Odası yayını, kurs notları, Ankara.
Dikmen, Ü. 2012. Sismik Yöntemlerde Aktif ve Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgaları ile Zemin
Parametrelerinin Belirlenmesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası yayını, Kurs notları, Ankara,
40.
Doğan, O. 1968. Sakarya İli ve Çevresi Jeofizik Rezistivite Etüd Raporu, D.S.İ. YAS Dairesi Başkanlığı,
No 50.
Kanlı, A.I., Tjldy, P., Pronay, Z., Pınar, A. and Hermann, L. 2006. Vs 30 mapping and soil classification
for seismic site effect evaluation in Dinar region, SW Turkey, Geophys. J. Int. 165, 223–235.
Keleş, N. 1974. Adapazarı Zirai Araştırma Enstitüsü Sahası Jeofizik Rezistivite Etüd Raporu, DSİ,
Gen.Müd., 1. Bölge, Bursa.
Ketin, İ. 1948. Uber die Tektonicsh-Mechanischen Folgerun aus der gassen Anatolischen Erdbeben des
letzten Dezenniums: Geol. Rdsch., 36: 77-83.
Koçyiğit, A., Bozkurt, E., Cihan, M., Özacar, A. ve Teksöz, B. 1999. 17 Ağustos Gölcük-Arifiye (KD
Marmara) Depremi Jeolojik Ön Raporu, ODTÜ Jeol. Müh. Bölümü, 26 s.
Sarıaslan, M. M., Yurdakul, M. E., Osmançelebioğlu, R., Basa, F., ve Şentürk, K. 1998. Sakarya İlinin
çevre jeolojisi ve doğal kaynakları, MTA, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara.
Sipahioğlu, S. 1984. Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Çevresinin Deprem Etkinliğinin İncelenmesi, Deprem
Araştırma Bülteni, Sayı 45, 5-140.
Strobbia, C. 2005. Surface Wave Methods Acqusition Processing and İnversion, Ph.D. Thesis, Politecnico
Di Torino.
Ternek, Z., 1949. Geological study of the region Keşan-Korudağ: İ. Ü. Fen Fak. İstanbul, 78 s. (Doktora
Tezi)
Tokay, M., 1973. Kuzey Anadolu Fay Zonunun Gerede-Ilgaz arasındaki kısmında jeolojik gözlemler.
KAF ve Deprem Kuşağı Sinop, MTA Yayınları, Ankara.
Xia, J., Miller, R.D. and Park, C.B. 1999. Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of
Rayleigh waves, Geophysics, vol. 64, no. 3, pp. 691-700.
Zor, E., Cevher, M., Mengüç, G., Soydabaş, M., Bilgiç, A., Ayan, E., Özalaybey, S. 2007. Kocaeli İlinde
Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Çalışmaları. 6. Ulusal Deprem Mühendisliği
Konferansı, İstanbul, 133-144.

71

Using of Heat Pumps for Geothermal Energy Applications
Hasan Hüseyin ÖZTÜRK
Prof.Dr., Cukurova University
Turkey,
hhozturk@cu.edu.tr

Abstract
In the case of direct thermal energy applications under the right conditions, the geothermal fluid at lowmedium temperatures can be economically utilized. For this purpose, geothermal heat pump (GHP)
systems are used in heating and cooling applications. GHP systems utilize shallow geothermal resources.
These systems convert low-temperature geothermal energy into heat energy at a higher temperature that
can be used for ambient or water heating. Generally, a refrigerant is used as a working fluid in a closed
loop. An antifreeze solution is circulated in a closed coil and transfers heat from the underground heat
exchanger. The efficiency of the GHP system is determined by the coefficient of performance (COP).
For GHP systems, the COP is a measure of the energy received against the energy used. The COP
depends on the temperature difference between the heat source and the heat sink. The smaller the
temperature difference, the more efficient the heat pump will be. COP values of GHP systems generally
vary between 3 and 4. However, in a well-designed GHP system, the COP value can be as high as 6. In
this case, 1 unit of energy consumed by GHP (usually electricity) can provide 5 units of energy output.
GHP systems save energy when operating in cooling mode. Approximately half of the annual energy
used in cooling mode is assumed to be used in heating mode. In this study, technological developments
and usage areas in GHP systems are examined.
Keywords: Geothermal energy, heating, cooling, heat pumps

Jeotermal Enerji Uygulamalarında Isı Pompası Kullanımı
Özet
Doğru koşullar altında doğrudan ısı enerjisi uygulamalarında düşük-orta derece sıcaklıklardaki
jeotermal akışkandan ekonomik olarak yararlanılabilir. Bu amaçla, ısıtma ve soğutma uygulamalarında
jeotermal ısı pompası (GHP) sistemleri, kullanılır. GHP sistemleri, sığ jeotermal kaynaklardan
yararlanırlar. Bu sistemler, düşük sıcaklıktaki jeotermal enerjiyi, ortam veya su ısıtması için
kullanılabilecek daha yüksek bir sıcaklıkta ısı enerjisine dönüştürürler. Genellikle, kapalı bir döngüde
çalışma akışkanı olarak bir soğutucu kullanılır. Bir antifriz çözeltisi kapalı bir bobin içinde dolaştırılır
ve yeraltındaki ısı değiştiriciden ısı transfer eder. GHP sisteminin verimliliği, performans katsayısı
(COP) ile belirlenir. GHP sistemleri için COP, kullanılan enerjiye karşılık alınan enerjinin bir ölçüsüdür.
COP, ısı kaynağı ile ısı emici arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Sıcaklık farkı ne kadar küçük olursa,
ısı pompası o kadar verimli olacaktır. GHP sistemlerinin COP değerleri genellikle 34 arasında değişir.
Bununla birlikte, iyi tasarlanmış bir GHP sisteminde COP değeri 6’ya kadar yükselebilir. Bu durumda,
GHP tarafından tüketilen 1 birim enerji (genellikle elektrik), 5 birim enerji çıkışı sağlayabilir. GHP
sistemleri, soğutma modunda çalışması durumunda enerji tasarrufu sağlar. Soğutma modunda kullanılan
yıllık enerjinin yaklaşık yarısının ısıtma modunda kullanıldığı kabul edilir. Bu çalışmada, GHP
sistemlerindeki teknolojik gelişmeler ve kullanım alanları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Isıtma, Soğutma, Isı pompası
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GİRİŞ
Gelişmekte olan birçok ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımları, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)
bazında bakıldığında, gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir veya daha yüksek olmaya devam
etmektedir. 2017 yılında, dünya genelinde jeotermal güç için yatırım ve ek kapasitesi artışı gerçekleşen
ilk beş ülke, sırasıyla Endonezya, Türkiye, Şili, İzlanda ve Honduras’tır. 2017 yılı sonunda Jeotermal
güç için toplam kapasite ve üretim artışı gerçekleşen ilk beş ülke ise sırasıyla, ABD, Filipinler,
Endenozya, Türkiye ve Yeni Zellanda’dır (REN21, 2018).
2017 yılında her ne kadar biyokütle kaynaklardan üretilen ısı enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal
kapasite artışı sağlanmış olsa da, bu pazarlardaki büyüme yavaş bir şekilde gelişmektedir. Isı enerjisi
piyasaları karmaşık ve bölünmüş durumda olduğundan, politika oluşturulması zorlaşmaktadır. Hem
ekonomik hem de ekonomik olmayan birçok engel yenilenebilir kaynaklardan ısı üretimini
engellemektedir. Bu engellerin çoğuna yönelik politika seçenekleri mevcut olmakla birlikte, politika
yapıcılar, yenilenebilir kaynaklardan ısı enerjisi üretimine, yenilenebilir elektriğe göre çok daha az
dikkat çekmektedir. Fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin sermaye maliyetleri, bazen düşük fosil yakıt
fiyatları ile birlikte, yenilenebilir sistemlere geçilmesini engelleyebilecek düzeyde düşüktür. Özellikle
enerji fiyatlarında genellikle karbon emisyonları ve hava kirliliği gibi fosil yakıt sistemlerinin olumsuz
etkileri dikkate alınmamaktadır.
Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için önemli
bir teknolojidir. Bölgesel ısıtma, farklı ısı kaynaklarını birleştirebilir ve elektrikli ısı pompalarının
kullanılması da dahil olmak üzere, değişebilen yenilenebilir enerjinin entegrasyonunda olumlu bir rol
oynayabilir. Bölgesel ısı sistemleri küresel alan ve su ısıtma ihtiyaçlarının yaklaşık % 11’ini
karşılamaktadır. Özellikle Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi ülkelerde, yıllık ısıtma talebinin dört
veya daha fazla ay olduğu yoğun nüfuslu bölgeler için uygundur. Günümüzde çoğu bölgesel ısıtma
sistemi kömür veya doğal gazla desteklenmektedir. Bölgesel ısıtma sistemlerinde yenilenebilir enerjinin
payı Çin ve Japonya’da sadece % 1’den Danimarka’da % 42’ye kadar geniş bir aralıkta değişmektedir
(REN21, 2018).
Toprak kaynaklı (jeotermal) ısı pompalarının artan farkındalığı ve popülaritesi jeotermal enerjinin
yönlendirilmesinde en önemli etkiye sahip olmuştur. Isı pompalarının yıllık enerji kullanımı, 2010 yılına
kıyasla 1,62 kat artmıştır. Kurulu kapasitedeki artış 1,51 kat olarak gerçeklemiştir. Bu durum, kısmen
jeotermal ısı pompalarının dünyanın herhangi bir yerindeki yeraltı suyu veya yeraltı ısısını kullanma
kabiliyetinden kaynaklanmaktadır (Şekil 1). Kurulu kapasite bakımından beş lider ülke (MWt): ABD,
Çin, İsveç, Almanya ve Fransa’dır. Yıllık enerji kullanımı (TJ/yıl) bakımında lider ülkeler: Çin, ABD,
İsveç, Finlandiya ve Kanada şeklinde sıralanmaktadır. Isı pompalarının da dahil olduğu doğrudan
kullanım için dünya kapasitesinin % 65,8’ini oluşturan en büyük kurulu güce sahip ilk beş ülke (MWt):
Çin, ABD, İsveç, Türkiye ve Almanya’dır. Diğer taraftan, ısı pompaları ile birlikte yıllık jeotermal enerji
kullanımı en fazla olan ilk beş ülke: Çin, ABD, İsveç, Türkiye ve Japonya’dır.
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Şekil 1: Jeotermal Enerjinin Doğrudan Kullanımı (TJ/yıl) (Lund ve Boyd, 2015)
Dünya genelinde 1995, 2000, 2005, 2010 ve 2015 yıllarındaki kapasite, enerji kullanımı ve
kapasite faktörü değerleri Tablo 13’de verilmiştir. Bölgesel ısıtma kurulu kapasitenin % 88’ini ve yıllık
enerji kullanımının ise % 89’unu oluşturmaktadır. Dünya genelinde 1995, 2000, 2005 ve 2010 yıllarında
olduğu gibi, jeotermal enerji yaygın olarak Çin, ABD, Japonya, İzlanda ve Almanya’da doğrudan
kullanılmaktadır. Ancak, çoğu ülkede gelişme yavaş olmuştur. Jeotermal projelerin başlangıçtaki
yüksek yatırım maliyetleri ile birlikte, fosil yakıtlar da önemli bir alternatif oluşturduğu için, bu durum
şaşırtıcı değildir. Birçok ülke, ekonomik durum daha iyi olduğunda ve kamu kurumları ve özel
yatırımcılar yerel bir enerji kaynağı geliştirmenin faydalarını gördüklerinde, gerekli temel çalışmalar ve
kaynaklarını geliştirme için yatırım yapmaktadır. Bu durumdaki ülkeler örnek olarak, Cibuti, Eritre,
Malavi, Mozambik, Ruanda, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Afrika Rift Vadisi, Zimbabwe ve doğu
Afrika ülkelerinin çoğu verilebilir.
Tablo 1: Dünya Genelinde Jeotermal Enerjinin 19952015 Dönemi İçin
Doğrudan Kullanım Kapasitesi (Lund ve Boyd, 2015)
Isı Kapasitesi (MWt)
Yıllar

Uygulamalar
1995

2000

2005

2010

2015

Jeotermal ısı pompaları

1854

5275

15384

33134

49898

Mekan ısıtma

2579

3263

4366

5394

7556

Sera ısıtma

1085

1246

1404

1544

1830

Su ürünleri gölet ısıtma

1097

605

616

653

695

67

74

157

125

161

544

474

484

533

610

1085

3957

5401

6700

9140

Soğutma/Kar eritme

115

114

371

368

360

Diğer uygulamalar

238

137

86

42

79

8664

15145

28269

48493

70329

Tarımsal kurutma
Endüstriyel kullanımlar
Banyo ve havuz suyu ısıtma

TOPLAM
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Tablo 2: Dünya Genelinde Jeotermal Enerjinin 19952015 Döneminde
Doğrudan Kullanım İçin Enerji Tüketimi (Lund ve Boyd, 2015)
Enerji Kullanımı (TJ/yıl)
Yıllar

Uygulamalar
1995

2000

2005

2010

2015

Jeotermal ısı pompaları

14,617

23,275

87,503

200,149

325,028

Mekan ısıtma

38,230

42,926

55,256

63,025

88,222

Sera ısıtma

15,742

17,864

20,661

23,264

26,662

Su ürünleri gölet ısıtma

13,493

11,733

10,976

11,521

11,958

1,124

1,038

2,013

1,635

2,030

Endüstriyel kullanımlar

10,120

10,220

10,868

11,745

10,453

Banyo ve havuz suyu ısıtma

15,742

79,546

83,018

109,410

119,381

Soğutma/Kar eritme

1,124

1,063

2,032

2,126

2,600

Diğer uygulamalar

2,249

3,034

1,045

955

1,452

112,441

190,699

273,372

423,830

587,786

Tarımsal kurutma

TOPLAM

Tablo 3: Dünya Genelinde Jeotermal Enerjinin 19952015 Döneminde
Doğrudan Kullanım İçin Enerji Tüketimi (Lund ve Boyd, 2015)
Kapasite Faktörü
Yıllar

Uygulamalar
1995

2000

2005

2010

2015

Jeotermal ısı pompaları

0,25

0,14

0,18

0,19

0,207

Mekan ısıtma

0,47

0,42

0,40

0,37

0,370

Sera ısıtma

0,46

0,45

0,47

0,48

0,462

Su ürünleri gölet ısıtma

0,39

0,61

0,57

0,56

0,546

Tarımsal kurutma

0,53

0,44

0,41

0,41

0,400

Endüstriyel kullanımlar

0,59

0,68

0,71

0,70

0,543

Banyo ve havuz suyu ısıtma

0,46

0,64

0,49

0,52

0,414

Soğutma/Kar eritme

0,31

0,30

0,17

0,18

0,229

Diğer uygulamalar

0,30

0,70

0,39

0,72

0,583

TOPLAM

0,41

0,40

0,31

0,28

0,265

Toprak kaynaklı (jeotermal) ısı pompalarına artan ilgi nedeniyle hem ısıtma hem de soğutma
uygulamaları için her bölgede jeotermal enerji geliştirilebilir. Jeotermal ısı pompası uygulamaları 2015
yılı itibariyle, Kurulu kapasitenin % 70,9’unu (MWt) ve yıllık enerji kullanımının % 55,3’ünü (TJ/yıl)
oluşturmaktadır. Düşük-orta dereceli sıcaklıklardaki jeotermal kaynaklar birleşik ısı ve güç üretimi
(CHP) için kullanılmaktadır.
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Şekil 2: Dünya Genelinde Jeotermal Enerjinin Doğrudan Kullanımı (TJ/yıl) (Önden ve Ark., 2019)

Şekil 3: Dünya Genelinde Jeotermal Enerjinin Eoğrudan Kullanımı (MWt) (Önden ve Ark., 2019)
Sıcaklığı 100 C’den düşük akışkan kullanılan bir kojenerasyon tesisinde (CHP), önce ikili enerji
santrali organik Rankine çevrimine bağlı olarak çalıştırılır. Daha sonra jeotermal akışkan akiferin içine
geri enjekte edilmeden önce, alan ısıtma, yüzme havuzları, seralar ve/veya su kültürü göleti ısıtması gibi
uygulamlarda (entegre kullanım) kullanılır basamaklandırılır. Kojenerasyon projeleri, İzlanda,
Avusturya ve Almanya’da olduğu gibi, ABD’nin Oregon eyaletindeki Klamath Falls’daki Oregon
Teknoloji Enstitüsü kampüsünde olduğu gibi, proje ekonomisini iyileştirmenin yanı sıra, kaynak
kullanımını en üst düzeye çıkarır (Önden ve Ark., 2019).
Dünya genelindeki uygulamalar, doğru koşullar altında doğrudan ısı enerjisi uygulamalarında
düşük-orta dereceli sıcaklıklarda jeotermal kaynaklarının kullanılması ekonomik olduğunu göstermiştir.
Bir ülkenin veya bölgenin enerji bütçeleri ve iş gücü istihdam olanaklarına önemli katkılar sağlayabilir.
Petrol ve doğal gaz tedariki azaldıkça ve fiyatlar arttıkça, jeotermal enerji daha ekonomik olarak
uygulanabilir bir alternatif enerji kaynağı haline gelecektir. Bu nedenle, jeotermal enerjinin fosil
76

yakıtlarla giderek daha rekabetçi hale gelmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili çevresel
faydaların daha iyi anlaşılması ve kabul edilmesi durumunda, bu doğal enerji kaynağının gelişimi
gelecekte hızlanmalıdır. Jeotermal toplumunda hepimiz için önemli bir görev, jeotermal enerji, çeşitli
uygulamalar ve kullanımından elde edilebilecek birçok çevresel faydanın yayılmasına katkı sağlamaktır.
Bu çalışmada, GHP sistemlerindeki teknolojik gelişmeler ve kullanım alanlarının yaygınlaşması
konuları değerlendirilmiştir. GHP sistemlerinin yararları ve farkındalıklarının artması, jeotermal
enerjinin yaygın olarak ve farklı alanlarda kullanılmasında önemli bir etkiye sahip olmuştur. Dünya
genelindeki uygulamalar, doğru koşullar altında doğrudan ısı enerjisi uygulamalarında düşük-orta
derece sıcaklıklarda jeotermal kaynaklarının kullanılması ekonomik olduğunu göstermiştir. Petrol ve
doğal gaz tedariki azaldıkça ve fiyatlar arttıkça, jeotermal enerji daha ekonomik olarak uygulanabilir bir
alternatif enerji kaynağı haline gelecektir. Bu nedenle, jeotermal enerjinin fosil yakıtlarla giderek daha
rekabetçi hale gelmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili çevresel faydaların daha iyi anlaşılması
ve kabul edilmesi durumunda, bu doğal enerji kaynağının kullanımı gelecekte artacaktır. Jeotermal
enerji uygulamalarının çeşitlenmesi ve yaygınlaşması, ekonomik kalkınma ve çevre korunumu
açısından önemli katkılar sağlayacaktır.
JEOTERMAL ISI POMPASI
Isı pompası, ısı veya işten yararlanılarak atıl bir şekilde gerçekleşen ısı transferinin normal
doğrultusunu ters çevirebilen ve düşük sıcaklıktaki kaynaktan soğurduğu ısıyı yüksek sıcaklıktaki bir
kaynağa atabilen bir ısı transferi cihazıdır. Son yıllarda ısıl güç uygulamaları için büyük ısı pompalarının
tasarımı ve kullanımı konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Isı pompaları endüstriyel
uygulamalarda ve ortam ısıtma uygulamalarında kullanılmaktadır. Derin veya yüzeysel kuyulardan
gelen jeotermal akışkan, ısı pompaları için önemli bir ısı kaynağıdır (Şekil 4).

Şekil 4: Jeotermal Isı Pompası Uygulamaları
Isı pompaları, genellikle akışkandan ısı kazanımını artırmak için düşük sıcaklıklı jeotermal ısıtma
sistemlerinde kullanılabilir. Bununla birlikte, ısı pompalarının herhangi bir uygulamadaki özel işlevi,
kullanılan akışkanın sıcaklığına bağlı olacaktır. Jeotermal uygulamalarda, sıcaklığı 4070 C aralığında
olan orta sıcaklıktaki akışkanlardan ısı kazanımı esas olarak ısı değiştiriciler ile gerçekleştirilebilir. Isı
pompaları genellikle jeotermal akışkandan ek ısı kazanımı sağlayacak şekilde düzenlenir. Bununla
birlikte, sıcaklığı 40 C’den daha düşük olan jeotermal akışkandan doğrudan ısı değişimi sağlamak
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hemen hemen olanaksızdır. Bu gibi durumlarda ısı transferinin tamamının ısı pompası ile
gerçekleştirilmesi düşünülür. Isı pompası kullanımının ekonomisi, aşağıdaki büyüklükler arasındaki
ilişkiye bağlıdır:
 Isı pompası tarafından transfer edilen ısı miktarı: Kompresörün çalıştırılması için dizel veya
gaz yakıt yakan motorların kullanılması durumunda, kompresörden arta kalan ısı ve aynı
zamanda motorlardan geri kazanılan ısı miktarı da dikkate alınır.
 Kompresörü çalıştırmak için kullanılan yakıt veya elektrik miktarı
 Isı pompası ve motorların yatırım maliyeti
Isı pompası kullanılan sistemleri değerlendirebilmek için; ısı transferinin ve buna ilişkin kompresör
işinin hesaplanması gerekir. Bu nedenle izleyen bölümlerde bu konular üzerinde durulmuştur. Öncelikle
ısı pompalarının teori ve etkinliği dikkate alınarak, etkin bir şekilde ısı transfer eden bir cihaz olarak ısı
pompası modeli tanımlanabilir. Bu durumda, jeotermal uygulamalarda karşılaşılabilen birçok farklı
düzenlemede ve değişen talep koşulları altında ısı pompası etkinliğini analiz etmek için kullanılabilen
yöntemlerin geliştirilmesi gerekir.
Isı Pompası Çevrimi
Isı pompası ters Carnot Çevrimine göre çalışır. Jeotermal uygulamalardaki ısı pompaları,
genellikle ısıtma sisteminin diğer üniteleriyle etkileşim halindedir. Bu nedenle ısı pompası etkinliği,
sistemin toplam etkinliğinin bir bölümü olarak analiz edilmelidir. Bununla birlikte, ısı pompası etkinliği
incelenmeden önce, ısı pompalarının genel olarak nasıl çalıştığının bilinmesi gerekir. Ancak bundan
sonra uygun bir model geliştirilebilir. Isı pompalarının temel fiziksel ilkeleri birçok literatürde ayrıntılı
olarak bulunabilir. Bu bölümde ısı pompalarının çalışma ilkesi, kısa bir şekilde anlatılmıştır.
Tersinir bir ısı pompasının devre şeması ve başlıca elemanları Şekil 5’de verilmiştir. Buhar
sıkıştırmalı bir ısı pompası başlıca dört elemandan meydana gelir:
Kompresör
Buharlaştırıcı
Yoğuşturucu
Genleşme valfi

Buharlaştırıcı

Genleşme
Valfi

Yoğuşturucu

Soğutma
çevrimi
Isıtma çevrimi

Gü

1)
2)
3)
4)

Şekil 5: Tersinir Isı Pompası Çevrimi Ve Başlıca Elemanları (Öztürk, 2018)
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Isı pompalarında yukarıda belirtilen ana ünitelerden başka; kılcal boru, termostat, kurutucu,
manometre ve termometre gibi soğutucu akışını kontrol elemanlar da bulunabilir. Bir klima cihazının
çalışma ilkesi, iç ortamı soğuturken termodinamik çevrim nedeni ile ortaya çıkan ısının, dış ünite
aracılığı ile dış ortama atılması şeklindedir. Isı pompaları bu çevrimi ters çevirerek, normalde dışarı
atılan ısıyı iç ortama, içeriye verilen soğutmayı ise dış ortama verir.
Isı pompaları ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıyan, pompalayan sistemlerdir. Bu
amaçla, ısının alınacağı veya atılacağı bir ısı çukuruna ihtiyaç vardır. Isıtma amaçlı kullanıldığında ısı
çukurundan, kompresör işi vasıtasıyla alınan ısı, ısıtılmak istenen ortama verilir. Soğutma sistemlerinde
aynı çevrimin ters kullanılması ile soğutulmak istenen ortamdan alınan ısı, kompresör işi vasıtasıyla ısı
çukuruna atılır (Özgener ve Koçer, 2004).
Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminde; toprak altına belirli kurallarla yerleştirilmiş ve içlerinde
ısı taşıyıcı akışkan dolaşan borular toprakla olan ısı alışverişini sağlarken, elektrik ile çalışan sirkülasyon
pompası ısı taşıyıcı akışkanı ısı çukuru olarak adlandırılan toprak altındaki borular içinde dolaştırır. Isı
çukurundan alınan ısı enerjisi buharlaştırıcıya ulaşır. Buharlaştırıcıya (evaporatör) ulaşan ısı enerjisi
sayesinde soğutucu akışkan buharlaşır. Soğutucu akışkan kapalı bir devre içinde ve basınç altında
dolaştırılır. Gaz halinde kompresöre ulaşan soğutucu akışkan sıkıştırılarak basıncı ve dolayısıyla
sıcaklığı arttırılır. Kompresörden çıktıktan sonra yoğuşturucuya (kondensere) giren soğutucu akışkan
ısısının büyük bir kısmını ısıtma tesisatı çevrimine, yani sera ortamına aktarır. Soğuyan akışkan yoğuşur
ve sıvı faza geçer. Daha sonra genleşme valfinde basıncı düşürülür ve düşük sıcaklıktaki soğutucu
akışkan çevriminin başına dönmüş olur. Yaz aylarında çevrim, tersi şekilde çalışır (Özgener ve Koçer,
2004). Jeotermal uygulamalarda kullanılan buhar sıkıştırmalı ısı pompaları, buharlaşma ve yoğuşma
ilkelerine bağlı olarak çalışır. İş gören akışkanın, düşük sıcaklıkta sıvı halden buhar haline geçmesiyle
ısı soğurulur. Daha sonra buhar sıkıştırılır. Böylece yüksek sıcaklıkta gizli ısı açığa çıkar. Buhar
sıkıştırmalı ısı pompası çevrimi Şekil 6’da şematik olarak gösterilmiştir.

Yoğuşturucu: Isı salımı
Th

T2  Th

Sıcak Kaynak
T2

Yüksek basınç

W

Genleşme
Pc

T1
Düşük basınç

Buharlaştırıcı: Isı soğurma
Tc  T1

Soğuk Kaynak

Tc

Şekil 6: Buhar Sıkıştırmalı Isı Pompasının Çalışma İlkesi (Öztürk, 2018)

79

Buhar sıkıştırmalı ısı pompası çevrimi aşağıdaki aşamalardan oluşur.
 Buharlaşma: İş gören akışkana soğuk kaynaktan iletim yoluyla ısı transfer edilir. Böylece
düşük sıcaklıktaki sıvı buharlaşır.
 Sıkıştırma: Buhar adyabatik olarak sıkıştırılır ve sıcaklığı yükselir. Buhar, yüksek basınçlı,
yüksek sıcaklıklı ve doygun veya aşırı ısınmış olarak yoğuşturucuya geçer.
 Yoğuşma: Sıvı, yoğuşturucuda yüksek sıcaklıkta yoğuşur. Açığa çıkan gizli ısı yüksek
sıcaklıktaki kaynağa atılır.
 Boğma (Akışı Kesme): Sıvı, genleşme valfinden geçerek çevrimin düşük basınçtaki bölümüne
geri döner. Basınç azalır ve soğuma nedeniyle kısmi buharlaşma gerçekleşir.
Isı pompaları için belirli sıcaklıktaki (düşük sıcaklıktaki) ısı kaynağı çoğunlukla hava olmaktadır.
Isı pompasının etkin bir şekilde işlevini gerçekleştirebilmesi için, buharlaştırıcı ile yoğuşturucu
arasındaki açıklığın belirli bir düzeyde olması gereklidir. Bu nedenle, ısıtma çevriminde düşük
sıcaklıktaki ısı kaynağı olarak dış havadan başka su-toprak, düşük şiddetli güneş enerjisi ve jeotermal
enerji kullanılmaktadır (Öztürk, 2015).
1950’lerde Amerika ve İngiltere’de, evsel ısı pompalarında toprak kaynağının kullanımı ile ilgili
çalışmalara başlanılmıştır. Baker, 1950-51 kış ayları boyunca ortalama ısıtma etki katsayısı 3’ün üzerine
çıkan, çift tesirli, toprak kaynaklı bir ısı pompası geliştirmiştir. 1950’den 1960’a kadar düşük üretim
güvenirliği ve yüksek servis masrafları gelişmeyi engellemiştir. 1960’da Amerika’da elektrik
fiyatlarının düşmesi ve daha düşük üretim güvenirlilikleri nedeniyle ısı pompaları tekrar gündeme
gelmiştir (Öztürk, 2018). Ülkemizde ilk deneysel çalışma 1986 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği
Bölümü’nde yürütülmüş olmakla birlikte, Türkiye’de ilk jeotermal ısı pompası sistemi, İstanbul’da 276
m2 taban alanındaki bir villaya 1998 yılında yerleştirilmiştir (Ültanır, 1998).
Jeotermal Isı Pompası Sistemleri
Jeotermal ısı pompaları, kullanılan ısı enerjisi kaynağı ve iklimlendirilecek ortama verilen ısı
enerjisinin alıcısı olarak toprağı kullanır. PE borulardan oluşan açık ve kapalı devre sistemler, ısı
değiştirici etkisi sağlamak için toprak veya yüzey suyu içerisine yerleştirilir. Jeotermal ısı pompası
kullanımının sağladığı yararlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Kullanıcıya olan yararlar:
 İşletme giderleri düşüktür.
 Dış ortam koşullarına maruz herhangi bir ünite bulunmamaktadır.
 Güvenilirliği yüksektir.
 Kullanım süresi uzundur.
 Bakım giderleri çok düşüktür.
 Etkin bir şekilde nem kontrolü sağlanabilir.
 Uygun konfor koşulları sağlar.

Kamusal yararlar:
 Müşteri memnuniyeti sağlar.
 İş kararlılığı sağlar.
 Güç gereksinimi dengelenir.

Ulusal ve bölgesel ekonomiye olan yararlar:
 İş olanakları artar
 Yeni ekipman satışları artar.
 Rekabet koşulları yaratır.
 Ülkeler arasında ticaret artar.
Jeotermal ısı pompası sistemleri, su ısıtmak ve binaları ısıtmak ve soğutmak için gerekli enerji
için kaynak ve alıcı olarak toprağı veya suyu kullanır. Farklı tasarımlardaki jeotermal ısı pompası
sistemleri Şekil 7‘de verilmiştir. Isı enerjisi toprak ve jeotermal ısı pompası arasında, yeraltında yatay
veya düşey olarak düzenlenen veya yüzey suyuna yerleştirilen PE borular içerisinde dolaşan akışkan
(genellikle antifriz çözeltileri) tarafından transfer edilir. Jeotermal ısı pompalarında ısı enerjisi, uygun
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bir soğutucu ile transfer edilir. Jeotermal ısı pompası sistemlerinin üstünlük ve olumsuzlukları Tablo
4’te karşılaştırılmıştır. Jeotermal ısı pompasının ısıtma ve soğutma çevrimi Şekil 6’da verilmiştir.
Isı pompası, ısı değiştirici veya kazan ünitesi gibi kendi başına tek bir eleman değildir. Isı pompası
sisteminin değişik bölümlerine, buharlaştırıcı ve yoğuşturucular yerleştirilir. Bununla birlikte, değişik
bağlantılar da yapılabilmektedir. Jeotermal uygulamalarda farklı tasarımlar oluşturulabilir (Şekil 7).
Herhangi bir sistemde ısı pompasının ısı sağlama yöntemi dikkate alındığında iki temel düzenleme
tanımlanabilir:
1) Isı pompası, jeotermal akışkandan ek ısı sağlayarak asıl ısı değiştiriciye yardım eder. Bu
tasarımdaki ısı pompası düzenlemesi, ısı pompası destekli sistem (HPA) olarak adlandırılır.
2) Isı pompası, jeotermal akışkandan enerji kazanılmasında etkin bir şekilde kullanılır. Isı
pompasının çalışmaması durumunda herhangi bir şekilde ısı transferi gerçekleşmez. Bu tip bir
düzenleme, sadece ısı pompası (HPO) olarak adlandırılır.
Yukarıda belirtilen iki temel yaklaşımdan herhangi birinin uygulanması, sistemde mevcut olan
akışkan sıcaklığına bağlıdır. Daha sonra da belirtileceği gibi, akışkan sıcaklığının yüksek olması
durumunda ısı pompası destekli düzenleme etkin bir şekilde uygulanabilir. Akışkan sıcaklığının düşük
olduğu durumlarda, sadece ısı pompası yaklaşımı daha uygundur.
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Şekil 7: Farklı Tasarımlarda Jeotermal Isı Pompası Sistemleri (Önden ve Ark., 2019)
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Tablo 4: Jeotermal Isı Pompası Sistemlerinin Üstünlük ve Olumsuzlukları (Hepbaşlı ve Ertöz, 1999)
Sistem

Olumsuzlukları

Üstünlükleri

 Enerji tüketimi kısmen düşüktür.
 İşletme giderleri orta düzeydedir.
 Verimleri
havadan-havaya
ısı
pompalarından daha yüksektir.
Isı değiştiricili  İlk yatırım giderleri ısı pompalı sistemden
daha düşüktür.
su bağlantılı
 İşletme giderleri ısı pompalı sistemden
sistem
daha düşüktür.
 Isı kaynağının sıcaklığı, hava ile
karşılaştırıldığında kısmen sabittir.
Yüzey suyu
 Enerji etkinliği iyidir.
bağlantılı ısı  İşletme giderleri orta düzeydedir.
pompalı sistem  Hava kaynaklı ısı pompalarındaki gibi
defrost çevrime gerek yoktur.
 Ek ısı gerekli olmayabilir.
 Isı kaynağının sıcaklığı, kısmen sabittir.
 Enerji etkinliği iyidir.
Toprak suyu
bağlantılı ısı  İşletme giderleri orta düzeydedir.
pompalı sistem  Hava kaynaklı ısı pompalarındaki gibi
defrost çevrime gerek yoktur.
 Ek ısı gerekli olmayabilir.
Isı pompalı
toprak bobini








Kuru toprak iyi bir kaynak değildir.
İlk yatırım giderleri yüksektir.
Sızıntıları bulmak ve tamir etmek güçtür.
Pompalama giderleri vardır.
Sınırlı alanlarda etkin olarak kullanılabilir.
Tasarım etmenleri iyi bilinmelidir.

 Uygun su yapıları sınırlıdır.
 Sistemde
tıkanma,
korozyon
ve
kabuklaşma oluşabilir.
 Akım ve dalga hareketi ekipmana zarar
verebilir.
 İlk yatırım giderleri yüksektir.
 Pompalama giderleri vardır.
 Sistemde korozyon ve kabuklaşma
oluşabilir.
 İlk yatırım giderleri yüksektir.
 Pompalama giderleri vardır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Isı pompaları, öncelikle binaların mekan ısıtması ve soğutulması (bireysel üniteler ve bölgesel
sistemler ile) ve ayrıca endüstriyel ısı uygulamaları için kullanılır. Konut, ticari ve endüstriyel
uygulamalar için verimli ısıtma, soğutma, nem kontrolü ve sıcak su sağlarlar. İçsel verim ve çalışma
koşullarına bağlı olarak, bir ısı pompası, havadan, topraktan, su kütlelerinden ve atık ısı kaynaklarından,
pompayı çalıştırmak için kullanılan enerji miktarından önemli ölçüde daha fazla enerji sağlama
potansiyeline sahiptir.
2018 yılı başlarında mevcut olan ve en iyi koşullarda ve en verimli elektrikle çalışan ısı pompaları,
tüketilen her bir birim enerji için üç ila beş birim enerji sağlayabilir. Bir ısı pompası tarafından birincil
enerji esasına göre verilen yenilenebilir enerjinin toplam payı, ısı pompasının verimliliğine ve çalışma
koşullarına ve ayrıca ısı pompasını çalıştırmak için kullanılan enerjinin bileşimine bağlıdır. Isı pompası
piyasası, 2017 yılında tüm dünyada genişlemiştir. Isı pompalarının yaygınlaştırılmasına yönelik temel
politika faktörleri arasında hava kirliliğini azaltma (özellikle Çin’de) ve Avrupa’da ısıtma ve kullanım
için yenilenebilir elektrik kullanımını artırma olanakları yer almaktadır. Küresel ısı pompası piyasa
ölçeğinin, veri eksikliği ve mevcut veri setleri arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle değerlendirilmesi
zordur. Hava kaynaklı ısı pompalarının, küresel pazarın en büyük payını oluşturduğu ve ardından toprak
kaynaklı ısı pompalarının olduğu tahmin edilmektedir.
Geçmiş ve sürekli gelişen başarılı uygulamalara rağmen, toprak kaynaklı ısı pompaları
konusundaki araştırma ve geliştirme çalışmaları, toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinin verimliliğini
arttırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanmaktadır. Ana geliştirme konuları arasında bakım ve
onarım kolaylığı, gelişmiş kontrol sistemleri, daha verimli çalışma akışkanları ve pompa ve fanlar gibi
yardımcı ekipmanların verimliliğinin artması bulunmaktadır. Zemin toplayıcıları, tasarım ve derz dolgu
malzemesi optimizasyonu ile iyileştirilmektedir. Günümüzde ağırlıklı olarak plastik borular, düşük
maliyet ve korozyon direnci sağlamaktadır.
Isı pompası piyasası, hava kirliliğini azaltmak için (özellikle Çin’de) ve özellikle de Avrupa’da
ısıtma ve soğutma için yenilenebilir elektrik kullanma olanaklarını arttırma politikaları ile büyümeye
devam etmektedir. Isı pompaları, ısıtma ve soğutma talebini karşılamak için güneş, rüzgar ve jeotermal
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enerjiden yararlanarak, yükleri değiştirerek ve değişebilir yenilenebilir enerji kısıtlamasını azaltarak
elektrik sistemini dengeleme potansiyeline sahiptir. Üretici firmalar, yeni pazarlara ulaşmak ve teknoloji
transferi sağlamak için pazar paylarını arttırmaya devam etmektedirler.
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Abstract
This study to aims determine which type of window is preferred in residential buildings according to
the nature of the material, the reasons of preference and the problems encountered in the use of preferred
windows. For this purpose, Istanbul was included in the study. A questionnaire was conducted by
interviewing families residing on the Anatolian side of Istanbul. During the creation of the
questionnaire, the studies on these and similar subjects in the literature were examined and a new
questionnaire was prepared. When 95% confidence level and 5% error margin of the questionnaire were
taken into consideration, it was determined that 385 people should be reached. In order to increase the
reliability of the study, a questionnaire was applied to 460 people. 10 questionnaires were excluded from
the evaluation due to inaccurate and incomplete questionnaires as a result of the evaluation of the
questionnaires. Survey data was evaluated by using the SPSS (2003) package program with the
appropriate statistical methods. The results revealed that 84.7% of the participants were using plastic
(PVC) windows, 11.3% were using wooden windows and 3.3% were using aluminum windows. It was
determined that factors such as “resistant to rain, heat, cold, etc.” and long life were effective in choosing
the type of window used by the participants. The participants stated that the most frequently encountered
problem was the deformation of the tires on the sides of the windows they used.
Keywords: Housing windows, window type, user preferences, encountered problems.

Konut Pencerelerinin Seçiminde Tercihler ve Karşılaşılan Sorunlar; İstanbul
İli Örneği
Özet
Bu çalışmada, malzemenin niteliğine göre konutlarda hangi pencere türünün tercih edildiği, tercih
edilme nedenleri, tercih edilen pencerelerin kullanımında karşılaşılan sorunların belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla İstanbul ili çalışma kapsamına alınmıştır. İstanbul Anadolu yakasında ikamet
eden aileler ile görüşülerek anket çalışması yapılmıştır. Anket formunun oluşturulması aşamasında
literatürde yer alan bu ve benzeri konularda yapılmış olan çalışmalar incelenmiş ve çalışma amacına
uygun yeni bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formunun %95 güven düzeyi ve %5 hata payı dikkate
alındığında 385 kişiye ulaşılması gerektiği belirlenmiştir. Çalışmanın güvenilirliğini arttırmak için 460
kişiye anket formu uygulanmış, anketlerin değerlendirilmesi sonucu bazı anketlerin hatalı bazı
anketlerin ise eksik doldurulması nedeniyle 10 anket değerlendirme dışında tutularak, toplam 450 anket
değerlendirmeye alınmıştır. Anket verileri SPSS (2003) paket programından yararlanılarak uygun olan
istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; katılımcıların %84,7’sinin plastik
(PVC) pencere, %11,3’ünün ahşap pencere, %3,3’ünün alüminyum pencere kullandıkları belirlenmiştir.
Katılımcıların kullandıkları pencere tipini tercih etmelerinde “yağmur, sıcak, soğuk vb, etkilere karşı
dayanıklı olması” ve “uzun ömürlü olması gibi faktörlerin etkili olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar
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kullandıkları pencerelerde “pencere kenarlarında bulunan lastiklerde deformasyon” sorunu ile en fazla
karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Konut pencereleri, pencere tipi, kullanıcı tercihleri, karşılaşılan sorunlar.
GİRİŞ
Bina bölümlerinin dış çevre ile ışık ve hava ilişkilerini sağlamak amacıyla, bina duvarlarında
bırakılan boşluklara yerleştirilen yapı elemanlarına “pencere” denir (Altun 2006:11). Pencereler yapı
cephelerinin önemli bir parçasını oluştururlar. Gerek işlevsel yönleri, gerekse estetik yönleri pencereleri
yapı kabuğunun vazgeçilmez parçaları haline getirmektedir (Karakurt 2008:x).
Pencereler, binalarda en çok görevi olan yapı elemanlarından birisi olup, öncelikle, binanın
kullanılış olanaklarını ve içindekilerin sağlık ve yaşamını etkilemektedir (Altun 2006:12). Pencerelerin
enerji, kullanıcı konfor, yapım ve kullanım sürecine ilişkin ölçütleri en iyi şekilde karşılaması
gerekmektedir (Karakurt 2008:5). Bu bağlamda pencerelerden yerine getirmesi beklenen görevler
(Bulut 2001:8);
 İç hacimlerin yeterli ölçüde aydınlatılmasını sağlamak,
 Etkili bir havalandırma sağlamak,
 İç hacimle dış ortam arasında bağlantı kurulmasını sağlamak,
 Hacimlerin yerleşme düzenine katkıda bulunmak,
 Isıl korunum sağlamak,
 Rüzgar ve gürültüye karşı korunum sağlamak,
 Kullanışlı olmak ve temizlik kolaylığı sağlamak,
 Ekonomik ve az bakım gerektirir olmaktır.
Doğrama ürünlerinin tasarımında, malzeme seçiminde ve üretiminde kullanım amaçlarına uygun
özelliklerin dikkate alınması gerekmektedir (Altun 2006:1). Doğrama ve özellikle pencere üretiminde
ilk kullanılan malzeme ahşaptır. Daha sonra sanayinin gelişmesi ile birlikte sırasıyla demir, alüminyum,
plastik (PVC) ve kompozit malzemeler pencere üretiminde kullanılmaya başlanmıştır (Dilik ve
Kurtoğlu, 1998:585).
Bu çalışma ile konutlarda en fazla tercih edilen pencere tipi, tercih nedenleri ve tercih edilen
pencerelerde karşılaşılan sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla İstanbul ili Anadolu yakası
çalışma kapsamına alınmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden aileler ile yüz yüze görüşülerek anket çalışması
yapılmıştır. Anket formu; katılımcıların bazı demografik özellikleri (1), kullanılan evin özellikleri (2),
pencere seçiminde aranılan özellikler (3), kullanılan pencere ile ilgili durum (4) olmak üzere dört
bölümden oluşmaktadır.
İstanbul ili Anadolu yakasının nüfusunun 2017 yılı adrese dayalı kayıt sistemine göre 5.029.231
olduğu görülmüş ve bunu temsil edecek örneklem büyüklüğünün %95 güven aralığında %5 hata payı
ile 385 olduğu belirlenmiştir (Lemeshow vd., 1990:445). Anketin güvenilirliğini arttırmak amacıyla 460
kişiye anket uygulanmış, anketlerin değerlendirilmesi sonucu 10 anket değerlendirme dışında tutularak,
toplam 450 anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS ortamına aktarılarak tanımlayıcı
istatistikler ile değerlendirilmiştir.
Kullanılan anket formunun faktör modeline uygunluğu konusunda karar verebilmek için
değişkenler arası korelasyon matrisi elde edilmiş ve Kaiser Meyer Olkin (KMO) Örnekleme Yeterliliği
Ölçüsüne bakılmıştır. KMO’nun Örnekleme Yeterliliği Ölçüsü 0,899 olarak bulunmuştur. Elde edilen
bu sonuçlar veri grubunun faktör analizine uygun olduğunu ve geçerlilik açısından bir sorun teşkil
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etmediğini göstermektedir. Kalaycı’ya (2009:322) göre gözlenen korelasyon katsayılarının kısmi
korelasyon katsayıları ile kıyaslanmasında kullanılan bir indeks olan KMO ölçüsü 0,5 ve altına
düştüğünde değişkenlere faktör analizi uygulanması önerilmemektedir. Araştırmada kullanılan ölçeğin
güvenilirlik analizi sonucunda verilerin genel güvenilirlik değeri (Cronbach Alpha Katsayısı) 0,916
olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç dikkate alındığında, ölçeğin yüksek derecede güvenilirliğe
sahip olduğu görülmüştür. Özdamar’a (2002:673) göre alfanın 0,40’dan küçük olması ölçeğin güvenilir
olmadığını, 0,80-1,0 arası ise yüksek güvenilirliğe karşılık geldiğini göstermektedir.
BULGULAR
Katılımcıların Bazı Demografik Özellikleri
İstanbul Anadolu yakasında yapılan bu çalışmaya katılanların %72’sini kadın %28’ini erkeklerin
oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş aralığının 18 ile 81 arasında değiştiği, %34,4’ünün 20-24
yaş aralığında, %26,7’sinin 25-34 yaş aralığında, %18,2’sinin 35-44 yaş aralığında toplandığı, ortalama
yaşın ise 35 olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %55,1’i bekar, %43,1’i evlidir. Katılımcıların
%54,7’sinin lisans, %16,9’unun lise, %8,9’unun ortaokul, %7,3’ünün ilkokul, %6,4’ünün lisansüstü,
%5,8’inin ön lisans mezunu oldukları belirlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Katılımcıların bazı demografik özellikleri
Seçenekler

Cinsiyet

Yaş Grubu

Medeni durum

Eğitim Durumu

Kişi sayısı

Oran (%)

Kadın

324

72

Erkek

126

28

Toplam

450

100

20 yaş altı

27

6

20-24

155

34,4

25-34

120

26,7

35-44

82

18,2

45-54

53

11,8

55-64

10

2,2

65 ve üzeri

3

0,7

Toplam

450

100

Evli

194

43,1

Bekar

248

55,1

Diğer

8

1,8

Toplam

450

100

İlkokul

33

7,3

Ortaokul

40

8,9

Lise

76

16,9

Ön lisans

26

5,8

87

Lisans

246

54,7

Lisansüstü

29

6,4

Toplam

450

100

Katılımcıların ortalama aylık gelir durumları çalışmanın yapıldığı o dönemdeki asgari ücret
tarifesi baz alınarak incelendiğinde; katılımcıların %40,4’ünün ortalama aylık geliri 1404 TL, %26’sının
1405-2500 TL, %23,1’inin 2501-4000 TL arasında ve %10,4’ünün 4001 TL ve üzeri gelir durumları
olduğu belirlenmiştir.
Kullanılan Evin Özellikleri
Katılımcıların oturdukları evin mülkiyet durumu irdelendiğinde, katılımcıların %63,6’sı
oturdukları evin mülkiyet durumunu kendi evi, %34,2’si kira, %1,8’i lojman olarak belirtmişlerdir
(Tablo 2).
Tablo 2: Katılımcıların oturdukları evin mülkiyet durumu
Kişi sayısı

Seçenekler

Oturulan evin mülkiyet durumu

Oran (%)

Kira

154

34,2

Kendi evim

286

63,6

Lojman

8

1,8

Diğer

2

0,4

450

100

Toplam

Katılımcıların %68,4’ünün ev tipinin daire, %26,4’ünün müstakil ev, %4,7’sinin dubleks olduğu
belirlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 3: Katılımcıların oturdukları ev tipi
Kişi sayısı

Seçenekler

Oturulan ev tipi

Oran (%)

Daire

308

68,4

Müstakil ev

119

26,4

Dubleks

21

4,7

Diğer

2

0,4

450

100

Toplam

Katılımcıların oturdukları evin büyüklüğü (m2) irdelendiğinde; %23,3’ünün 100-119 m2,
%21,3’ünün 120-139 m2, %19,3’ünün 80-99 m2, %16,9’unun 140-159 m2, %9,1’inin 200 m2 ve üzeri,
%4,2’sinin 160-179 m2 evde oturdukları belirlenmiştir (Tablo 4).
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Tablo 4: Katılımcıların oturdukları evin büyüklüğü (m2)
Kişi sayısı

Oran (%)

40-59 m2

2

0,4

60-79 m2

11

2,4

80-99 m2

87

19,3

100-119 m2

105

23,3

120-139 m2

96

21,3

140-159 m2

76

16,9

160-179 m2

19

4,2

180-199 m2

13

2,9

200 m2 ve üzeri

41

9,1

Toplam

450

100

Seçenekler

Oturulan evin büyüklüğü

Katılımcıların oturdukları evin yaşı irdelendiğinde; katılımcıların %30,9’u 6-10 yıl, %19,1’i 2029 yıl, %17,6’sı 11-15 yıl ve %1,6’sı 50 yıl ve üzeri olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 5).
Tablo 5: Katılımcıların oturdukları evin yaşı
Kişi sayısı

Seçenekler

Oturulan evin yaşı

Oran (%)

1-5 yıl

72

16

6-10 yıl

139

30,9

11-15 yıl

79

17,6

16-19 yıl

16

3,6

20-29 yıl

86

19,1

30-39 yıl

38

8,4

40-49 yıl

13

2,9

50 yıl ve üzeri

7

1,6

450

100

Toplam

Katılımcıların aynı evde oturma yılı irdelendiğinde; katılımcıların %50,9’unun 1-5 yıl, %21,8’inin 6-10
yıl, %0,2’sinin 50 yılın üzerinde aynı evde oturdukları belirlenmiştir (Tablo 6).
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Tablo 6: Katılımcıların aynı evde oturma yılı
Kişi sayısı

Seçenekler

Aynı evde oturma yılı

Oran (%)

1-5 yıl

229

50,9

6-10 yıl

98

21,8

11-15 yıl

38

8,4

16-19 yıl

12

2,7

20-29 yıl

62

13,8

30-39 yıl

8

1,8

40-49 yıl

2

0,4

50 yıl ve üzeri

1

0,2

450

100

Toplam

Pencere Seçiminde Aranılan Özellikler
Katılımcıların pencere seçiminde aradıkları özellikler incelendiğinde; katılımcıların %96,4’ü
“dayanıklı olması”, %94,7’si “ısı yalıtımının iyi olması”, %93,6’sı “çift camlı olması”, %90,9’u
“fiyatının uygun olması”, %89,8’i “sineklik olması”, %86,7’si “içeriyi göstermemesi” gibi özellikler
aradıklarını belirtmişlerdir (Tablo 7). Sevim Korkut ve diğ. (2010:3524) Düzce ilinde ikamet eden
aileler ile yaptıkları çalışmada, kullanıcıların pencere seçim aşamasında ilk olarak dikkat ettikleri
özellikler; dayanıklı olması (%71,4), ucuz olması (%20) ve servis olanakları (%7) olmak üzere
sıralanmıştır.
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Tablo 7: Katılımcıların pencere seçiminde aradıkları özellikler
Kişi sayısı

Seçenekler
Dayanıklı olması

Isı yalıtımının iyi olması

Çift camlı olması

Fiyatının uygun olması

Sineklik olması

İçeriyi göstermemesi
Servis olanaklarının iyi olması

Markalı olması

Renk, deseninin uygun olması

Oran (%)

Evet

434

96,4

Hayır

16

3,6

Evet

426

94,7

Hayır

24

5,3

Evet

421

93,6

Hayır

29

6,4

Evet

409

90,9

Hayır

41

9,1

Evet

404

89,8

Hayır

46

10,2

Evet

390

86,7

Hayır

60

13,3

Evet

379

84,2

Hayır

71

15,8

Evet

377

83,8

Hayır

73

16,2

Evet

375

83,3

Hayır

75

16,7

Kullanılan Pencere İle İlgili Durum
Katılımcıların kullandıkları pencere tipi irdelendiğinde; katılımcıların %84,7’si plastik (PVC)
pencere, %11,3’ü ahşap pencere, %3,3’ü alüminyum pencere kullandıklarını belirtmişlerdir (Tablo 8).
Sevim Korkut ve diğ. (2010:3524) Düzce ilinde ikamet eden aileler ile yaptıkları çalışmada,
kullanıcıların pencere tercihlerinin %54,5 oranında plastik (PVC), %37,7 oranında ahşap ve %7,8
oranında alüminyum esaslı pencere şeklinde olduğu belirtilmiştir.
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Tablo 8: Katılımcıların kullandıkları pencere tipi
Kişi sayısı

Seçenekler

Katılımcıların kullandıkları
pencere tipi

Oran (%)

Ahşap pencere

51

11,3

Alüminyum pencere

15

3,3

Plastik (PVC) pencere

381

84,7

3

0,7

450

100

Diğer
Toplam

Katılımcıların kullandıkları pencere tipini tercih etmelerinde “yağmur, sıcak, soğuk vb, etkilere
karşı dayanıklı olması”, “uzun ömürlü olması”, “ses yalıtımı sağlaması”, “kalite”, “garanti süresinin
olması”, “mekanik ve direnç özellikleri”, “temizliğin kolay olması”, “bakım gerektirmemesi” gibi
faktörlerin etkili olduğu belirlenmiştir (Tablo 9).
Tablo 9: Katılımcıların kullandıkları pencere tipini tercih etmelerinde etkili olan faktörler
Seçenekler

Aritmetik ort.*

Standart sapma

Yağmur, sıcak, soğuk vb. etkilere karşı dayanıklı olması

4,4578

0,83852

Uzun ömürlü olması

4,3778

0,88009

Ses yalıtımı sağlaması

4,3111

0,91321

Kalite

4,2356

0,96835

Garanti süresinin olması

4,2267

0,97734

Mekanik ve direnç özellikleri

4,1600

0,97460

Temizliğin kolay olması

4,0667

1,02746

Bakım gerektirmemesi

4,0000

1,03610

Satış sonrası hizmetin olması

3,9244

1,07764

Geri dönüştürülebilir bir malzeme olması

3,8244

1,17995

Fiyat ucuzluğu

3,7933

1,11856

Fonksiyonellik

3,6689

1,15566

Estetik görünümü

3,5956

1,20909

Bol çeşit ve seçim imkanı

3,5467

1,26941

*1: Hiç etkili değil, 2: Etkili değil, 3: Ara sıra etkili, 4: etkili, 5: Çok etkili

Katılımcıların kullandıkları pencerelerde karşılaştıkları sorunlardan “pencere kenarlarında
bulunan lastiklerde deformasyon” sorunu ile daha fazla karşılaştıkları belirlenmiştir. Katılımcılar
“pencerelerde üretim hatalarının olması” ve “pencere ölçülerinin iyi alınmaması” sorunlarıyla ise
karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 10).
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Tablo 10: Katılımcıların kullandıkları pencerelerde karşılaştıkları sorunlar
Seçenekler

Aritmetik ort.*

Standart sapma

Pencere kenarlarında bulunan lastiklerde deformasyon

3,0444

1,37841

Çok aşırı derecede kir tutması

2,9644

1,35587

Rüzgar alması

2,9222

1,85815

Zamanla rengini yitirmesi

2,8556

1,32948

Sürekli bakım gerektirmesi

2,8533

1,37292

Yağmur suyunu sızdırması

2,7800

1,46771

Ses yalıtımının iyi olmaması,

2,6733

1,33230

Isı yalıtımının iyi olmaması,

2,6533

1,32638

Estetik görünümünde meydana gelen kusurlar

2,5244

1,28745

Pencere kolunun iyi takılmaması

2,5111

1,32346

Montaj sırasında hataların ortaya çıkması

2,4778

1,30638

Pencere kanadının iyi takılmaması

2,4067

1,58682

Tam zamanında müşteriye ulaşmaması,

2,3889

1,22787

Menteşelerin iyi takılmaması

2,3178

1,25355

Pencerelerde üretim hatalarının olması

2,2911

1,22052

Pencere ölçülerinin iyi alınmaması

2,2889

1,25079

*1: Hiç karşılaşmıyorum, 2: Karşılaşmıyorum, 3: Ara sıra karşılaşıyorum, 4: Karşılaşıyorum
5: Çok karşılaşıyorum

SONUÇ
Katılımcılar pencere seçiminde dayanıklı olması, ısı yalıtımının iyi olması, çift camlı olması,
fiyatının uygun olması, sineklik olması, içeriyi göstermemesi, servis olanaklarının iyi olması, markalı
olması, renk deseninin uygun olması gibi özellikler aradıklarını belirtmişlerdir.
Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%84,7) plastik (PVC) pencere tipini tercih ettikleri
belirlenmiştir. Ahşap pencere ve alüminyum pencere kullanım oranı ise çok azdır. Katılımcıların
kullandıkları pencere tipini tercih etmelerinde “yağmur, sıcak, soğuk vb, etkilere karşı dayanıklı
olması”, “uzun ömürlü olması”, “ses yalıtımı sağlaması”, “kalite”, “garanti süresinin olması”, “mekanik
ve direnç özellikleri”, “temizliğin kolay olması”, “bakım gerektirmemesi” gibi faktörlerin etkili olduğu
belirlenmiştir.
Katılımcılar kullandıkları pencerelerde en fazla “pencere kenarlarında bulunan lastiklerde
deformasyon” sorunu ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Pencereler için çeşitli standartların ve kalite
deneylerin belirlenmesi, kalite noktasında kullanılan malzemenin seçimine özen gösterilmesi önemlidir.
Ayrıca, sorunların giderilmesi için bayiliklerin eğitimine önem verilmeli ve müşteri memnuniyeti ile
ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.
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Abstract
It is observed that the carboxamide structured ligands give an easy complex formation due to their
having a donor atom such as N and O, and also give displacement reactions because of their active
carbonyl group. Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic and it is well known as one of the World Health
Organization's List of Essential Medicines. Sulfonamides were included in the treatment more than a
century ago for the prevention and treatment of bacterial infections in humans. Sulfadiazine is a
sulfonamide with well-known antibacterial activities and is used clinically as a topical agent either alone
or in combination with other compounds in the treatment of wound and burn infections. The interest in
the metal complexes of sulfadiazine is due to its use as a pharmaceutical. Similarly, pyrimidine
derivatives are an important class of organic compounds with a wide variety of biological properties.
Many studies have been reported regarding the biological activities of pyrimidine ring compounds,
including their anticancer, antibacterial, antifungal, and herbicidal activities.
In this work, we present the synthesis and characterization of heteroleptic Ni(II) and Cu(II) complexes
of sulfadiazine and N-aminopyrimidine-2-thione.
Keywords: Mixed ligand, Metal complexes, Spectroscopic structure determination

N-Amino pirimidin-2-thion ve Sulfadinizinin Karışık Ligand Bakır (II),
Nikel (II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Özet
Karboksamid yapılı ligandların, N ve O gibi bir donör atomuna sahip olmaları nedeniyle kolay bir
kompleks oluşumu sağladığı ve ayrıca aktif karbonil gruplarından dolayı yer değiştirme reaksiyonları
verdiği gözlemlenmiştir. Sülfadiazin bir sülfonamid antibiyotiktir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel
İlaçlar Listesi'nden biri olarak iyi bilinir. Sulfonamidler, insanlardaki bakteriyel enfeksiyonların
önlenmesi ve tedavisi için bir yüzyıldan daha uzun süre önce tedaviye dahil edilmiştir. Sülfadiazin, iyi
bilinen antibakteriyel aktiviteleri olan bir sülfonamiddir ve klinik olarak, tek başına veya yara ve yanık
enfeksiyonlarının tedavisinde diğer bileşiklerle kombinasyon halinde topikal bir ajan olarak kullanılır.
Sülfadiazin metal komplekslerine olan ilgisi, farmasötik olarak kullanımından kaynaklanmaktadır.
Benzer şekilde, pirimidin türevleri, çok çeşitli biyolojik özelliklere sahip önemli bir organik bileşik
sınıfıdır. Pirimidin halka bileşiklerinin, antikanser, antibakteriyel, antifungal ve herbisidal aktiviteleri
de dahil olmak üzere biyolojik aktiviteleri ile ilgili birçok çalışma rapor edilmiştir.
Bu çalışmada, sülfadiazin ve N-aminopirimidin-2-tiyonun heteroleptik Ni (II) ve Cu (II)
komplekslerinin sentezini ve karakterizasyonunu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Karışık ligand, Metal kompleks, Spektroskopik yapı belirlemesi
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Introduction
Pyrimidine is a heterocyclic aromatic organic compound similar to benzene and pyridine, containing
two nitrogen atoms at positions 1 and 3 of the six-member ring. Pyrimidines are heterocyclic, sixmembered, nitrogen-containing carbon ring structures, with uracil, cytosine and thymine (Figure 1).

Figure 1. Structures of pyrimidine bases.
They are found in nucleic acids, vitamins, amino acids, antibiotics, alkaloids, and a variety of toxins.
These derivatives play a variety of functions, from production of amino acids and proteins, contributing
to an organisms’ health, providing vital nutrients, boosting the immune system, or antagonising and
destroying cells (Figure 2).

Figure 2. Some of pyrimidines compounds in DNA
Sulpha drugs are chemotherapeutic agents whose molecular structures contain a 4- amino benzene
sulfonamide moiety. Sulfonamide was introduced in therapy about half a century ago for prevention and
cure of bacterial infections in humans[Simo et al, 2000:275; Chohan and Supuran, 2008:240 ]. Due to
low cost, low toxicity, and excellent activity against bacterial diseases, sulfonamides are among the most
widely used as antibacterial agents.
The metal complexes of sulfadiazine drug (Figure 3) have gained considerable importance due to their
pronounced biological activity. It has now been observed that some of these drugs show increased
biological activity when administered in the form of metal complexes
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Figure 3. Structure of sulfadiazine compound
Between N and S donor ligands, molecules containing the pyrimidines and purines derivatives are
known to possess a range of biological properties, including anti-inﬂammatory and antimicrobial
activities between each other. It is known that metal complexes of biologically active compounds may
have increased activities compared to the non coordinated ligands [Sönmez et al., 2010:1986; Ashraf et
al., 2016:279; Sönmez et al., 2006:101; Abul-Haj et al., 2004:2373]. In recent years, the investigations
have been carried out to test antimicrobial activity and it has been found that indeed several pyrimidine
metal complexes showed selective and effective antimicrobial activity against virus, bacteria, and fungi.
Mixed ligand metal complexes are known to take significant role in biological systems such as galactose
oxidase (GO), chlorophyll, vitamin B12, laccases and hemoglobin.[ Yogesh et al., 2013:491]
Pyrimidine which is an integral part of DNA and RNA imparts diverse pharmacological properties as
effective bactericide and fungicide. Many pyrimidine derivatives are known to exhibit analgesic,
antihypertensive, antitumour, antimalarial, antioxidant, antimitotic, and anti HIV activities. [Mohamed
et al., 2005:1059; Sönmez and Şekerci, 2002:907] Mixed ligand complexes are biologically more active
than their constituting ligands for the corresponding homoligated bis complexes.[Sogukomerogullari et
al., 2005:497]

Result and Discussion
Synthesis of the metal complexes:
First 0.111 g (0.25 mmol) (HL1) of the ligand [Akçamur et al., 1988:1419] and 0.045 g (0.25 mmol)
(HL) were solved in 30 mL of MeOH (4:1) mixture, and a solution of 0.25 mmol of the metal salt
Cu(OAc)2 or Ni(OAc)2 in 10 mL of methanol was added dropwise with continuous stirring. The mixture
was stirred further for 30 min at 70 ◦C. The product separated out solid was ﬁltered, washed with cold
methanol, and dried.
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Figure 4: Supposed structures metal complexes of mixture ligands
Mixed ligand metal complexes were characterized by elemental analysis and UV-Vis, FT-IR spectral
analysis [Sönmez, 2003:397].
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Figure 5: FT-IR spectrum of Cu(II) complex

Figure 6: UV-Vis spectrum of Ni(II) complex

98

1000

500 400

Table 1. Some important analytical values of the complexes
Molecular
Formula
Mol Wt. (g/mol)

[Cu(L1)(L)]
C27H21CuN7O3S2
(618,04)

Elemental analysis
Found % / ( Calcd. %)

Color
Melting Point

Brown
231 °C decompose

[Ni(L1)(L)(OAc)2]
C31H27N7NiO7S2(731,08) Brown-Claret red
216 °C decompose

C

H

N

S

53.01
(52.37)

3.27
(3.42)

15.07
(15.84)

10.52
(10.36)

50.43
(50.84)

3.51
(3.72)

13.02
(13.39)

9.01
(8.76)

Conclusion
The structures of the complexes were tried to be elucidated by spectrophotometric measurements such
as Elemental Analysis, IR, Electrolytic Conductivity, and UV-Vis. Spectrophotometer. Compounds did
not show electrolytic conductivity.
It is known that mixed ligand metal complexes have important biological activities. Therefore, it is
planned to work on the biological activities of mixed ligand complexes in advanced stages.
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Abstract
Pathology is a branch of science which allows commenting on the causes of diseases by examining the
changes in tissues and cells - triggered by different reasons. Owing to these properties, pathology has
an important role in providing diagnostic support to clinical sciences. A pathology laboratory, where
many skills and particular knowledge is required, is of great significance for the pathologists to provide
accurate diagnosis. Pathology Laboratory Techniques program the one opened in the Vocational School
of Healthcare Services with the aim of offering education to the qualified healthcare personnel working
in pathology laboratories - which are commonly found in Turkey. There are 29 Pathology Laboratory
Techniques programs in universities, 10 of which are public, the rest of which is private/foundation
universities. Until now, through on-the-job-training in the field of pathology, the quality of techniques
which were initially carried out by the laymen have considerably increased with introduction of the
newly graduated technicians from the vocational schools at tertiary education. However, in the
pathology laboratory which contains different specialized areas, there is a high need for qualified
technicians who are compatible with increasing materials and developing techniques. Certificate
programs are those designed to provide career opportunities for professionals wishing to specialize in
their field, and for professionals seeking additional training in business. Some of the programs required
for pathology techniques are; macroscopy technician certificate program, cytotechnician certificate
program, forensic technician certificate program and molecular pathological techniques certificate
program. The certificate programs in the pathology laboratory to improve the technical quality and to
speed up the workflow in a qualified manner help contribute to the healthcare sector. In certain
universities with Pathology Laboratory Techniques program, studies on certificate programs have been
initiated. With the support of the Federation of Pathology Societies, the Cytotechnician Certificate
Program is considered to be a priority. Alongside pathology laboratory technicians, graduates from
biology departments are also accepted to the program. Clinical cytology has been used as a screening
test all over the world to determine gynaecologic cancers at an early stage. Clinical cytology has been
used as a screening test all over the world in order to determine gynaecologic cancers at an early stage.
In many countries, like European Countries and the US, special cytology training has been offered to
those having received basic education in healthcare. The Cytotechnician Certificate Program, which has
been supported by our 30 years of clinical cytology experience in this field, has trained cytotechnologists
in our country by many centers until today. By supporting the Pathology Laboratory Techniques
program with certificate programs, the added value we provide to the field and the self-confidence and
professional satisfaction will be realized. In addition, pathology laboratory technician training programs
should be planned for pathology departments, and the qualified labour force should be increased in the
pathology laboratory by providing the regional courses to be organized and the privatization of these
personnel with certificate programs.
Keywords: Pathology Laboratory Techniques, Certificate Programs, Cytotechnician Certificate
Program
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Patoloji Laboratuvarlarında Sertifika Programları ile Desteklenen Teknik
Eğitimin Önemi - Türkiye Örneği
Özet
Patoloji, değişik nedenlerin doku ve hücreler üzerinde oluşturduğu değişiklikleri inceleyerek hastalıklar,
hastalıkların nedenleri hakkında yorum yapmayı sağlayan bilim dalıdır. Bu özellikleriyle patoloji klinik
bilimlere tanısal destek sağlamak açısından önemli bir yere sahiptir. Birçok özel bilgi ve beceri
gerektiren tekniğin uygulandığı patoloji laboratuvarı, patologların doğru tanı vermesine destek
sağlaması açısından oldukça önemlidir. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı ülkemizde yaygın
olarak bulunan patoloji laboratuvarlarına donanımlı teknik eleman yetiştirmek amacı ile sağlık
hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesinde açılmış bir programdır. Türkiye’de 10’u devlet, 19’u vakıf
olmak üzere 29 üniversitede Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı bulunmaktadır. Bugüne kadar,
patoloji alanında usta çırak ilişkisiyle, beceri geliştirerek mesleği icra eden örneklerle yürütülen
tekniklerin kalitesi meslek yüksekokullarından mezun olan patoloji teknikerlerinin çalışmaya başlaması
ile oldukça yükselmiştir. Ancak değişik özelleşmiş alanları içinde barındıran patoloji laboratuvarında
artan materyal ve gelişen tekniklere uyumlu nitelikli teknik eleman ihtiyacı çok fazladır. Sertifika
programları bir alanda uzmanlaşmak isteyen kişilere ve kendi iş alanlarıyla ilgili ek eğitim isteyen
profesyonellere kariyer imkanı sağlamak amacı ile açılan programlardır. Patoloji teknikleri açısından
çok gerekli olan bu programlardan bazıları; makroskopi teknikerliği sertifika programı, sitotekniker
sertifika programı, adli tıp teknikerliği sertifika programı ve moleküler patolojik teknikler sertifika
programıdır. Bu sertifika programlarının patoloji laboratuvarında teknik kaliteyi yükseltmek ve iş
akışını nitelikli bir şekilde hızlandırmak açısından önemi ve sonuca olumlu katkısı açıktır. Patoloji
Laboratuvar Teknikleri programı bulunan üniversitelerin birkaçında sertifika programları ile ilgili
çalışmalar başlatılmıştır. Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun desteği ile Sitotekniker Sertifika
Programı öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu programa patoloji laboratuvar teknikerlerinin yanı sıra
biyoloji gibi lisans mezunlarının da alınması olanaklı kılınmıştır. Klinik sitoloji uzun yıllardır
jinekolojik kanserlerin erken evrede belirlenebilmesi amacı ile bütün dünyada bir toplumsal tarama testi
olarak kullanılmıştır. Avrupa Ülkeleri ve Amerika gibi dünyanın birçok ülkesinde sağlık alanında temel
eğitim almış kişilere özel bir sitoloji eğitimi verilerek sitolojik değerlendirmede patoloji
laboratuvarlarına önemli destek sağlanmıştır. Bu alanda 30 yıllık klinik sitoloji deneyimimizle destek
verdiğimiz Sitotekniker Sertifika Programı, ülkemizde bugüne kadar birçok merkez tarafından kendi
bünyesinde benimsemiş ve kendi içinde sitolojik tarama yapan sitoteknologları yetiştirmiştir. Patoloji
Laboratuvar Teknikleri programını sertifika programları ile destekleyerek hem alana sağladığımız
katma değer hem de kişilerde özgüven ve mesleki tatmin gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıca patoloji
bölümlerinde patoloji laboratuvar teknikeri olarak çalışanlara yönelik sertifika programları
planlanmalıdır, düzenlenecek bölgesel kurslar ile bu personelin sertifika programları ile özelleşmesi
sağlanarak patoloji laboratuvarında nitelikli iş gücü artırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sertifika Programları, Sitotekniker Sertifika
Programı
El becerisi ve pratik aktiviteler yolu ile kariyer kazandırmayı hedefleyen meslek yüksekokulları
nitelikli iş gücü olacak teknik elemanları yetiştirerek çok önemli bir görevi üstlenmektedir.
Ülkemizde ‘’Sağlık Meslek Yüksekokulları’’ sağlık meslekleri alanında teknik eğitim veren
yükseköğretim kurumlarıdır. Sağlık alanında ihtiyaç duyulan teknik personeli yetiştirmeyi
amaçlamakta, önemi ve sayısı giderek artmaktadır.
Sağlık Meslekleri Eğitimi (SME);
Sağlık Alanında , tıp eğitimi dışında kalan,
•

mesleki yeterlilikler temelinde eğitim-öğretim verilen, deneyim kazandırılan,

•

önlisans düzeyinde,
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•

mesleklerini, elde edilen yasal yetkiler çerçevesinde yapabilme sorumluluğunda

•

“Sağlık Teknikeri” yetiştiren diploma programlarının genel adı olarak tanımlanabilir.

Kelime anlamıyla hastalık bilimi olan patoloji, hastalık nedeniyle hücre, doku ve organlarda oluşan
morfolojik değişiklikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu özellikleriyle patoloji klinik bilimlere tanısal
destek sağlamak açısından önemli bir yere sahiptir. Birçok özel bilgi ve beceri gerektiren tekniğin
uygulandığı patoloji laboratuvarı, patologların doğru tanı vermesine destek sağlaması açısından
oldukça önemlidir.Patolojik değerlendirmelerde doğru preparasyon doğru tanıya ulaşmada çok önemli
bir faktördür. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı ülkemizde yaygın olarak bulunan patoloji
laboratuvarlarına donanımlı teknik eleman yetiştirmek amacı ile sağlık hizmetleri meslek
yüksekokulları bünyesinde açılmış bir programdır
Tanı amacıyla alınan örneklerin mikroskopik incelemeye hazır hale gelebilmesi için laboratuvarda bir
dizi işlemden geçmesi gerekmektedir “Histoteknolojik ve Sitoteknolojik” işlemler olarak tanımlanan
bu işlemler patoloji laboratuvar teknikerlerince yürütülmektedir Günümüzde patologlar dokulara tanı
verirken morfolojik özellikler yanı sıra dokuların antijenik ve genetik özelliklerini incelemektedirler.
Bu tekniklere hakim donanımlı teknik personele ihtiyacın hızla arttığı gün geçtikçe daha fazla idrak
edilmektedir. Patologlar tanı koyma sürecinin sorumluğunu üstlenirken tanı sürecine en önemli
yardımcıları patoloji laboratuvarında çalışan teknik elemanlar olmaktadır.
Bugün ülkemizde gelinen noktaya baktığımızda; 2008 yılında Başkent, Acıbadem, Marmara
Üniversitelerinde başlatılan ‘Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’ eğitimi bugün 29 üniversitede
sürdürülmektedir ve yılda yaklaşık 1500 mezun verilmektedir
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Eğitimi
 “Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı” eğitim hedefine ulaşabilmişmidir?
 Beklentiler karşılanabilmişmidir?
 Patoloji laboratuvarlarının ve patologların tanı koymalarında en önemli faktör olan preparat
kalitesi yükselmişmidir?
 İş gücüne ve iş akışına sağladığı fayda ne kadar artmıştır?
 Bu konuda aşılması gereken sorunlar nelerdir?
 Sorularının cevaplarının verilebilmesi gereklidir.
Bugüne kadar, patoloji alanında usta çırak ilişkisiyle, beceri geliştirerek mesleği icra eden kişilerce
yürütülen tekniklerin kalitesinin, meslek yüksekokullarından mezun olan patoloji teknikerlerinin
çalışmaya başlaması ile oldukça yükseldiği görülmektedir.Patoloji laboratuvarları gelişen teknoloji ile
uyumlu olarak birçok yeni tekniği içinde barındırmakta artan materyal ve gelişen tekniklere uyumlu
nitelikli teknik eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Değişik özelleşmiş alanları içinde barındıran
patoloji laboratuvarı kendi içinde zorunlu olarak özel uzmanlaşma gerektiren kısımlara ayrılmaktadır

Sertifika Programları
Sertifika programları bir alanda uzmanlaşmak isteyen kişilere ve kendi iş alanlarıyla ilgili ek
eğitim isteyen profesyonellere kariyer imkanı sağlamak amacı ile açılan programlardır.
Patoloji teknikleri açısından çok gerekli olan bu programlardan bazıları
•

makroskopi teknikerliği sertifika programı,

•

sitotekniker sertifika programı,

•

adli tıp teknikerliği sertifika programı

•

moleküler patolojik teknikler sertifika programıdır

Önlisans eğitiminin dört dönem içinde tamamlanan eğitiminde temel sağlık alanı ve özelleştiği
programla ilgili temel beceriler ve temel eğitim verilebilmektedir. Patoloji teknikleri eğitimi,
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rutin histoteknolojik işlemlerde ve sitoteknolojik işlemlerde gerekli olacak teorik ve pratik
becerileri kazandırırken aynı zamanda immünohistokimya, moleküler patolojik teknikler ve özel
histokimyasal tekniklerin de temel bilgi ve becerilerini, kazandırmaktadır. Ancak iş akışının çok
yoğun olduğu patoloji laboratuvarlarında özel alanlara daha çok hakim olması gereken teknik
ekibe bir adım ileri giderek sertifika eğitimiyle becerilerini geliştirme olanağının verilmesi hız ve
kaliteyi artıran en önemli unsur olacaktır.

Sitotekniker Sertifika Programı
Klinik sitoloji uzun yıllardır jinekolojik kanserlerin erken evrede belirlenebilmesi amacı ile bütün
dünyada bir toplumsal tarama testi olarak kullanılmaktadır. Avrupa Ülkeleri ve Amerika gibi dünyanın
birçok ülkesinde, sağlık alanında temel eğitim almış kişilere özel bir sitoloji eğitimi verilerek sitolojik
değerlendirmede patoloji laboratuvarlarına önemli destek sağlanmıştır
Jinekolojik kanserleri erken evrede belirlemek amacı ile özellikle jinekoloji kliniklerinden tarama
amacı ile gönderilen çok sayıda örneğin değerlendirilmesi, zaten çoğu zaman az sayıda eleman ile
hizmet vermeye çalışan patoloji laboratuvarları için sıkıntı yaratmaktadır. Bu gerçekten hareketle
Amerika, Avrupa, Japonya gibi gelişmiş ülke örneklerine bakılarak Türkiye’de patoloji laboratuvar
teknikleri ve biyoloji bölümleri mezunlarına ‘’Tarayıcı Sitotekniker ve Sitoteknolog’’sertifika
programları eğitimine yönelik çalışmalar başlatılması düşünülmüştür.
Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş birçok ülkede Sitoteknoloji eğitim programları önlisans ve/veya
lisans sonrası (sertifika) seviyelerinde verilmektedir.
Türkiyede Sitoteknolog Eğitimi
Ülkemizde sitoteniker yada sitoteknolog yetiştirilmesi konusunda ilk adımı atan sayın ‘’Prof. Dr. Nuri
Sağıroğlu’’ olmuştur. Sayın Sağıroğlu 1956 – 1964 yılları arasında Klinik Sitoloji’nin babası kabul
edilen Dr. George Papanicolau ile çalışmıştır. Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın daveti ile 1964 de
Hacettepe Üniversitesi'nde "Sitoloji ve Kanser Ararştırma Bölümü"nü kurmuştur. Bu Bölümde
Amerika’da edindiği tecrübelere dayanarak sitoteknolog ve sitotekniker eğitimi vermeye başlamıştır.
Hocamın hayali Türkiye’de de kanser tarama programlarını biran önce oluşturarak kadın sağlığına
destek vermekti. Dr. Nuri Sağıroğlu Hacettepe Üniversitesinden 1992 yılında emekli olmuştur ve
emekli olana kadar sitoteknolog yetiştirmiştir. O yıllarda bu eğitimi almış on kişiden sadece üç kişi bu
göreve halen devam etmektedir.
Bu amaçla 2010 yılında “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” kapsamında Sağlık
Bakanlığı ve KETEM işbirliği ile Başkent Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, ve Sitopatoloji
Derneği ile birlikte çalışmalar başlatılmıştır.
Başlatılan çalışmada






Sertifika eğitiminin kapsamı,
Sürdürülebilirliği,
Ortalama eğitim süresi,
Eğitimin yeterliliğinin değerlendirilmesi
Değerlendirme komisyonu

İle illgili konulara açıklık getirilmiş ve belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmeler ile sürekli
eğitimin güvence altına alınması istenmiştir.
Ancak bu süreç devam ederken Sağlık Bakanlığında yeniden yapılanma süreci başlamış ve sertifikalı
eğitim başvuruları cevap alamadan kesintiye uğramıştır. 4 Şubat 2014 “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı
Eğitim Yönetmeliği” yeniden düzenlenerek yayınlanmıştır.Ancak kanser taramasında daha hızlı ve
etkin bir yöntem olan HPV tarama testlerinin kullanılmaya başlanması nedeniyle program için
yaptığımız başvurular yanıtsız kalmıştır
Bu gelişme çalışmalara bir süre ara verilmesine neden olmuştur. Ancak “Sitopatoloji Derneği”
tarafından “Tarayıcı Sitotekniker Komisyonu “ hazırlık toplantısı 15 Nisan 2015 de
gerçekleştirilmiştir. “Tarayıcı Sitotekniker” eğitim programına ivedilikle başlanabilmesi için
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çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.Bu konu ile ilgili çalışmaları yapmak için Sitopatoloji
Dernek tüzüğüne uygun bir komisyon oluşturulması için çalışma başlatılmıştır.
Oluşturulan komisyon “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı”ile
yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt alamamıştır.

Sitoteknolog sertifika programları
Gelişmiş birçok ülkede jinekolojik sitolojik örnekleri ilk taramadan geçirerek şüpheli vakaları
patologların incelemesine bırakan tarayıcı sitoteknologlar bulunmaktadır. Sitoteknologlar İİAB
uygulamasında hücre yeterlilik değerlendirmesi yaparak kaliteli İİAB uygulamasına önemli destek
vermektedir. Ayrıca sitoteknologlar jinekoloji dışı örneklerde de başarılı bir şekilde patologlara destek
olmaktadır.Türkiye’de bugüne kadar birçok merkez bu uygulamayı kendi bünyesinde benimsemiş ve
kendi içinde sitolojik tarama yapan sitoteknologları yetiştirmiştir. Sayıları yaklaşık 60’ı bulan ve
yıllardır başarı ile görevlerini sürdüren bu tarayıcı kişilerin bir kısmı Eurocytology projesi
kapsamında 5 – 9 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul da gerçekleşen EFCS (European Federation of
Cytology Societies) yaptığı sınavda başarılı olarak yeterliliklerini kanıtlamışlardır
Sitoteniker-Sitoteknolog Programında Türkiye’de Bugün Neredeyiz?
Türkiye’de birçok merkez bugüne kadar bu yöntemi kendi bünyesinde benimsemiş ve kendi içinde
sitolojik tarama yapan sitoteknologları yetiştirmiştir. Sayın Sağıroğlu’nun eğitiminden geçerek
kazandığımız 35 yıllık klinik sitoloji deneyiminden ve on yıldır ‘Patoloji Laboratuvar Teknikleri’
konusunda verdiğimiz eğitimden aldığımız güçle destek verdiğimiz “Sitotekniker Sertifika Hazırlık
Programı”, “Başkent Üniversitesi” çatısı altında küçük gruplar halinde devam etmektedir.

Biz bu eğitimde neler başardık….
Sitoloji temel mikroskop eğitimi I
Patoloji laboratuarlarında servikal sitolojik yaymalarda ön tarama yapmak üzere yetiştirilecek
“Tarayıcı Sitotekniker” programı için alt yapı oluşturacak temel bilgileri yerleştirmek ve temel
düzeyde mikroskop eğitimi vermek amacı ile bir eğitim başlatıldı. Eğitim 30 saatpratik/14 saat teorik
olarak düzenlendi. Bu eğitimde; klinik sitolojide temel yöntemler ve klinik sitolojik teknikler yanısıra
ışık mikroskobu tanıtımı (Işık mikroskobu kullanımı ve bakımı, ışık mikroskobunda preparat tarama
tekniği, ışık mikroskobunda preparat işaretleme tekniği, uygulama eğitimi) verilmiştir. Yanısıra;
jinekolojik sitolojik değerlendirme (Kadın genital sistem anatomisi, kadın genital sistem histolojisi,
jinekolojik yaymalarda görülen hücrelerin tanıtılması, Bethesta sistemine göre preparatların
yorumlanması, yeterli ve yetersiz kategorideki örneklerin tanımlanması, mikroskop başında uygulama
eğitimi) ve jinekolojik yaymalarda görülen fizyolojik ve inflamasyona ikincil değişiklikleri ve
inflamasyon etkeni mikroorganizmaları tanıma (hormonal değişiklikler, pre puberte ve atrofik
değişiklikler, post partumla uyumlu hücresel değişiklikler, inflamasyon ile ilişkili hücresel
değişiklikler, inflamasyon ajanlarını tanıma. Bakterial enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, parziter
enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar.Reaktif ve reperatif değişiklikler) ile ilgili mikroskop başında
uygulama eğitimi verilmiştir.
Sitoloji Temel Mikroskop Eğitimi Programı II
Bu programa “Sitoloji Temel Mikroskop Eğitimi Programı”nı tamamlamış ve başarılı olmuş
adaylar kabul edilmiştir. Katılımcılarımız, 30 saat pratik 14 saat teorik eğitim alarak daha ileri düzeyde
sitolojik tanı yöntemlerinde deneyim kazanmış, atipik hücre özelliklerini ayırt edebilmeyi öğrenmiş,
jinekolojik sitolojik örneklerde reaktif atipik hücreler, SIL( LSIL-HSIL) , SCC ve glandüler atipileri
morfolojik özellikleri ile tanıyarak ayırt edebilme becerilerini geliştirmişler ve pratik ağırlıklı “Sitoloji
Mikroskop Eğitimi Programı II” eğitimini tamamlamışlardır.
.Ancak; ciddi sorumluluğu olan bu görevin eğitim standartlarının ve kişilerin yeterlilik düzeyinin
belirlenmesi çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı ve Patoloji Dernekleri Federasyonu, Sitopatoloji Derneği
tarafından oluşturulacak komisyonlar ile bu konuda çalışan kişilere legal bir kimlik sağlanması ve
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legal bir çerçevede bu görev sorumluluğunu üstlenmiş kişilerin tanımlanması için sertifikasyon
programlarının başlatılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir

Makroskopi Teknikeri
Patoloji laboratuarına gelen sitoloji dışındaki materyalin teknik hazırlığına yardımcı olan, genel
anatomi ve histoloji bilgisi olan ve patoloji örnekleme standartlarına uyarak materyali örnekleyen ya
da örneklenmesine yardımcı olan sağlık personelidir. Patoloji teknikeri eğitiminde temel anatomi ve
temel histoloji derslerine ek olarak, histoteknoloji teknikerleri, sistem anatomisi ve sistem histolojisi
bilgisi ile desteklenen ve özel uygulamalar ile geliştirilen sertifika eğitimleri ile makroskopi
işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek patologlara destek vermektedir. Makroskopi teknikeri uzman
patoloğun gözetiminde ve direktifleri doğrultusunda çalışan ve alanında eğitim almış bir sağlık
çalışanıdır.Bu çalışma sırasında uzman patolog ya da patoloji uzmanlık öğrencisi doktorlarla iletişim
içindedir ve onların direktifleri doğrultusunda görevlerini yerine getirir. Yaptığı işin ana öğesi
patolojik tanının konma sürecine katkıda bulunmaktır ancak bu süreç boyunca insiyatif uzman
patoloğun elindedir.

Moleküler Patoloji ve Adli Tıp Teknikeri
Gelişen moleküler teknikler artık patoloji rutininin bir parçası olmuştur. Birçok tümörün
tiplendirmesinde, tedavi programlarının belirlenmesinde moleküler patolojik teknikler oldukça önemli
yer tutmaktadır. Temel moleküler bilgi ve moleküler uygulamalar konusunda özel eğitimle
desteklenen moleküler patoloji sertifika programı bu önemli alanda nitelikli sonuçlara ulaşmak
açısından oldukça önemlidir.

Türkiye’de durum…..
İş yoğunluğu çok olan merkezlerde laboratuvarlar kendi içlerinde histoteknologlara eğitim vererek
makroskopi teknikerleri ile moleküler patoloji teknikerlerini yetiştirmektedirler. Ancak yapılan

görevin sorumluluğunu kişilerin üstlenmesi, yapılacak hatalı uygulamaların önlenmesi legal
olarak görev tanımlarının yapılması ile mümkün olacaktır.
Patoloji bölümlerinde patoloji laboratuar teknikeri olarak çalışanlara yönelik sertifika
programları ivedilikle planlanmalıdır.Düzenlenecek bölgesel kurslar ile 3 yıl içerisinde bu
personelin tümünün mevcut istihdam kadrolarına bakılmaksızın sertifika alması sağlanmalıdır.
Bu sertifika programlarını uygulayarak yetiştireceğimiz sitoteknikerlerin ve sitoteknologların,
makroskopi teknikerlerinin, adli tıp teknikerlerinin, moleküler patoloji teknikerlerinin patoloji
laboratuarına iş yükünü rahatlatmak anlamında önemli katkılarda bulunacağını ve kaliteyi
artıracağını düşünmekteyiz
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Abstract
Soil is a rich environment of microorganisms. Among the organisms which are the living layer of the
soil, one of the largest groups is the fungus. In this study, it was aimed to determine fungal populations
in the soil where three different fungicides [Captan (%50), Thiram (%80), Benomyl (%50)] were
applied. Soil samples were taken from agricultural land and put in pots. The use of fungicides, Captan;
0.02g (for 10ml), Thiram; 0.01g (for 10ml), Benomyl; 0.006 g (for 10 ml) was adjusted and poured into
the soil. only water was supplied to the control group. The pots were closed and placed in the climate
chamber and soils watered every two days. Approximately 2 weeks later, soil dilution method was
applied. Petri dishes were left in the incubator at 24 ° C and the fungal colony was recorded daily. At
the end of the experiment, it was identified as Penicillium, Alternaria, Aspergillus, Mucor, Fusarium,
Sclerotinia species. Among these, respectively, Penicillium, Alternaria and Aspergillus species were
isolated more frequently. The fungi population was the most intense application control trial. In the
application of captan and benomyl, colony development was close to each other and decreased according
to control. Most rare population rate was seen in thiram application. Finally, thiram application of three
fungicides was found to be more effective against fungal development.
Keywords: Fungicides, fungal population, dilution method

Bazı Fungisidlerin Toprak Funguslarına Etkisi
Özet
Toprak mikroorganizma bakımından zengin bir ortamdır. Toprağın canlı tabakası olan organizmalar
arasında sayısal olarak en geniş gruplardan birini funguslar oluşturmaktadır. Bu çalışmada üç farklı
fungisidin [Captan (%50), Thiram (%80), Benomyl (%50)] uygulandığı toprakta fungus
popülasyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bunun için tarım arazisinden toprak örnekleri alınarak
saksılara konulmuştur. Fungisidlerin kullanım dozları, Captan için; 0.02gr (10 ml için), Thiram için;
0.01gr (10 ml için), Benomyl için; 0.006 gr (10 ml için) ayarlanıp toprağa dökülmüştür. Her bir fungisid
için bir saksı kullanılmış ve kontrol amaçlı toprağa sadece su verilmiştir. Saksıların üzerleri kapatılıp
iklim odasına konulmuştur. İkişer gün aralıklarla topraklar sulanmıştır. Yaklaşık 2 hafta sonra toprak
örneklerinden dilüsyon (toprağı sulandırma) yöntemi yapılmıştır. Petriler 24 C' ye ayarlı inkübatöre
bırakılmış ve hergün fungus çıkışı gözlemlenerek kaydedilmiştir. Deneme sonucunda çıkış yapan
funguslar; Penicillium, Alternaria, Aspergillus, Mucor, Fusarium, Sclerotinia cinsleri olarak teşhis
edilmiştir. Bunlar arasında sırasıyla Penicillium, Alternaria ve Aspergillus cinsleri yoğunluk
oluşturmuştur. Fungus popülasyonu en yoğun olan uygulama kontrol denemesi olmuştur. Captan ve
benomyl uygulamasında popülasyon çıkışlarının birbirlerine yakın olduğu ve kontrole göre azaldığı
belirlenmiştir. Thiram ise en seyrek popülasyon oranını içeren uygulama olmuştur. Son olarak çok
miktarda bakteri gelişiminin de gözlemlendiği denemede kullanılan üç fungisidden thiramın fungus
çıkışına karşı daha etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fungisid, fungus popülasyonu, dilüsyon yöntemi
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GİRİŞ
Fungisid, bilindiği gibi tarımda kullanılan ve bitkilerde hastalık yapan funguslara karşı kullanılan
tüm kimyasal ilaçlara verilen genel bir isimdir. Tarım ürünlerinde kullanımı yaklaşık 200 yıl öncesine
dayanmakla birlikte, ikinci dünya savaşından sonra hızla artmıştır. Fungisidler, bitkiye, toprağa, ürüne,
tohuma, depolama yerlerine uygulanabilmektedir. Dayanıklılık, kalıntı ve toksisite gibi sorunlar son
yıllarda tarım ilacı kullanımı ile beraber ortaya çıkan sıkıntılardır (Anonim, 2018).
Bitkiye ve direk toprağa uygulanan tarım ilaçlarının ardından toprak yüzeyinde kalan kalıntılar,
özellikle üst katmanlarda bulunan birçok mikroorganizmayı olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu
organizmalar arasında funguslar oldukça yoğun olarak toprakta bulunmakta ve kimyasallardan zarar
görmektedirler. Bu durum iki yönlü düşünülebilir; Patojen olarak adlandırdığımız zararlı funguslar ve
bunların dayanıklı formları için kullanılması (hedef uygulama), faydalı olarak nitelendirdiğimiz
biyokontrol organizmaların zarar görmesi (istenmeyen durum).
Toprak, birçok fungusun doğal yaşam alanı ve olumsuz çevre koşullarında saklanma yeridir.
Yeterli nem, sıcaklık ve gıda bulunan bu alanda çoğu fungus varlığını uzun süre devam ettirir (Anonim,
2017). Toprak kaynaklı patojen funguslarla mücadelemiz oldukça sınırlı olmaktadır. Kimyasal
kullanımı da çok etkili olmayan, istenilen sonuca ulaştırmayan ve birçok negatif etkisi bulunan bir
uygulamadır.
Bu çalışmada üç farklı fungisidin uygulandığı toprakta fungus popülasyonlarının belirlenmesi
hedeflenmiştir.
MATERYAL METOT
Materyal
Kampüs alanı tarım arazisinden alınan toprak örnekleri, fungisidler ve kullanılan laboratuvar
malzemeleri çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Kullanılan fungisidlerin etkili maddesi: Captan
(%50), Thiram (%80) ve Benomyl (%50)' dir.
Metot
Araziden alınan toprak örnekleri saksılara konulmuştur. Fungusidlerin kullanım dozları ayarlanıp
toprağa püskürtülmüştür. Her bir fungisid için bir saksı kullanılmış ve kontrol amaçlı toprağa sadece su
verilmiştir. Saksıların üzerleri kapatılıp iklim odasına konulmuştur. İkişer gün aralıklarla topraklar
sulanmıştır. Yaklaşık 2 hafta sonra toprak örneklerinden dilüsyon yöntemi yapılmıştır (Dhingra and
Sinclair 1986).
Kullanılan fungisid dozları; Benomyl ;0.006 gr (10 ml için), Captan; 0.02gr (10 ml için),
(Thiram); 0.01gr (10 ml için) olarak ayarlanmıştır. Toprağı sulandırma yöntemi esasına dayanan kültür
tekniğinin uygulanmasında, 10 gram taze toprak 250 ml’lik steril beher içerisine konularak üzerine 90
ml steril saf su ilave edilmiştir. Bu şekilde elde edilen 1/10' luk toprak süspansiyonu mekanik çalkalama
makinesinde 20–30 dakika çalkalanmıştır. Çalkalama işlemi tamamlandığında 1/10’luk
süspansiyondan, toprak zerrecikleri dibe çökmeden, steril, bir pipetle, 1ml örnek alınmış ve 9ml. steril
saf su içeren tüpe aktarılarak 1/100’lük süspansiyon elde edilmiştir. Bu süspansiyondan da 1ml örnek
alınarak 9ml steril saf su içeren diğer bir tüpe aktarılmıştır. Bu şekilde 1/1.000’lük süspansiyon elde
edilmiştir. Bu süspansiyondan alınan 1ml örneğin 9 ml steril saf suya aktarılması sonucunda
1/10.000’lik süspansiyon elde edilmiştir.
Yukarıda anlatılan şekilde hazırlanan seyreltme faktörlü toprak süspansiyonlarından, organik
madde ve toprak zerrecikleri dibe çökmeden, steril pipetle 1ml örnek alınarak petri kaplarına
bırakılmıştır. Patates dekstroz agar ve su agarı hazırlanmış, otoklav edilmiş, ılındığında petrilere
dökülmüştür. Petriler 24 C' ye ayarlı inkübatöre bırakılmış ve hergün fungus çıkışı gözlemlenerek
kaydedilmiştir. Çıkış yapan funguslar saf olarak izole edilmiş ve cins bazında teşhisleri yapılmıştır.
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BULGULAR
Bu çalışmada topraklara uygulanan bazı fungisidlerin var olan mikroorganizma populasyonunu nasıl
etkilediği araştırılmıştır. Bunun için dilüsyon yöntemi kullanılmış ve farklı süspansiyonlardan günler
baz alınarak çıkış yapan koloniler ve sayıları belirlenmiştir. Captan etkili maddesinin oran ve günlere
göre fungus cinslerinin koloni sayısına etkisi Tablo 1' de verilmiştir. Buna göre en fazla çıkış 10²' de
görülmüştür. Penicillium, Alternaria, Aspergillus ve Fusarium cinsleri tanılanmış, Alternaria cinsinin
ise en fazla çıkış yapan koloni olduğu belirlenmiştir.
Tablo1: Captan etkili maddesi uygulanan topraklarda seyreltme faktörü ve günlere göre çıkış yapan
funguslar ve sayıları
Seyreltme Faktörü

10²

Günler

Koloni sayısı

Teşhis Edilen Funguslar ve sayıları

3.gün

2

Penicillium spp.(2 adet)

6.gün

27

Alternaria spp.(11 adet)
Penicillium spp.(16 adet)

9.gün

27

Alternaria spp.(15 adet)
Penicillium spp.(12 adet)

Toplam
10³

56
3.gün

1

Penicillium spp.(1 adet)

6.gün

9

Aspergillus spp.(9 adet)

9.gün

11

Penicillium spp.(1 adet)
Aspergillus spp.(9 adet)
Fusarium spp. (1 adet)

Toplam

104

21

3.gün

-

6.gün

23

Penicillium spp. (1adet)
Alternaria spp.(22 adet)

9.gün

23

Aspergillus spp. (1 adet)
Alternaria spp. (21adet)
Penicillium spp.(1 adet)

Toplam

46

Tablo 2' de Benomyl etkili maddesinin dilüsyon oranı ve günlere göre fungus cinslerinin koloni sayısına
etkisi verilmiştir. Buna göre, koloni çıkışı en fazla 102 seyreltme oranında olmuştur. Penicillium,
Alternaria, Sclerotinia, Aspergillus ve Fusarium cinsleri tanılanmış, Alternaria ve Penicillium' un en
fazla çıkış yapan koloniler olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 2: Benomyl etkili maddesi uygulanan topraklarda seyreltme faktörü ve günlere göre çıkış yapan
funguslar ve sayıları
Seyreltme faktörü
102

Günler

Koloni sayısı

Teşhis edilen funguslar ve sayıları

3.gün

4

Penicillium spp.(4 adet)

6.gün

33

Penicillium spp.(4 adet)
Alternaria spp.(29 adet)

9.gün

33

Penicillium spp.(10 adet)
Alternaria spp.(23 adet)

Toplam
103

70
3.gün

1

Penicillium spp.(1 adet)

6.gün

27

Sclerotinia spp.(1 adet)
Penicillium spp.(26 adet)

9.gün

17

Sclerotinia spp.(1 adet)
Penicillium spp.(5 adet)
Fusarium spp. (1 adet)
Alternaria spp.(11 adet)

Toplam
104

45
3.gün

-

6.gün

7

Penicillium spp.(4 adet)
Alternaria spp.(3 adet)

9.gün

8

Aspergillus spp.(5 adet)
Penicillium spp.(3 adet)

Toplam

15

Thiram etkili maddesinin oran ve günlere göre fungus cinslerinin koloni sayısına etkisi Tablo 3' de
verilmiştir. Buna göre en fazla çıkış 103' de görülmüştür. Penicillium, Alternaria, Aspergillus,
Sclerotinia, Mucor ve Fusarium cinsleri tanılanmış, Penicillium cinsinin ise en fazla çıkış yapan koloni
olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 3: Thiram etkili maddesi uygulanan topraklarda seyreltme faktörü ve günlere göre çıkış yapan
funguslar ve sayıları
Seyreltme faktörü
102

Günler

Koloni sayısı

Teşhis edilen funguslar ve sayıları

3. Gün

5

Penicillium spp.(5 adet)

6. Gün

4

Mucor spp. (1 adet)
Penicillium spp.(3 adet)

9.Gün

4

Penicillium spp.(3 adet)
Alternaria spp.(1 adet)

Toplam
103

13
3.Gün

-

6.Gün

5

Penicillium spp.(4 adet)
Alternaria spp.(1 adet)

9.Gün

22

Aspergillus spp.( 3 adet)
Sclerotinia spp. (1 adet)
Penicillium spp.(4 adet)
Alternaria spp.(13 adet)
Fusarium spp. (1 adet)

Toplam
104

27
3.Gün

-

6.Gün

3

Penicillium spp. (3 adet)

9.Gün

2

Alternaria spp.(1 adet)
Fusarium spp. (1 adet)

Toplam

5

Kontrol amaçlı sadece su uygulanan topraklarda seyreltme faktörü ve günlere göre çıkış yapan funguslar
ve sayıları Tablo 4' de verilmiştir. Buna göre en fazla çıkışın 10 2' de görüldüğü belirlenmiştir.
Penicillium, Alternaria, Aspergillus, Mucor ve Fusarium cinsleri tanılanmış, Penicillium cinsinin ise en
fazla çıkış yapan koloni olduğu saptanmıştır.
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Tablo 4. Kontrol amaçlı sadece su uygulanan topraklarda seyreltme faktörü ve günlere göre çıkış yapan
funguslar ve sayıları
Seyreltme faktörü

Tarih

Fungus sayısı

Teşhis edilen funguslar ve sayıları

102

3. Gün

4

Penicillium spp. (4 adet)

6. Gün

37

Penicillium spp. ( 24 adet)
Aspergillus spp. (13 adet)

9.Gün

37

Penicillium spp. ( 29 adet)
Aspergillus spp. (8 adet)

Toplam
103

78
3.Gün

-

6.Gün

13

Mucor spp. (1 adet)
Penicillium spp. (12 adet)

9.Gün

19

Mucor spp. (1 adet)
Penicillium spp. (10 adet)
Alternaria spp. (8 adet)

Toplam
104

32
3.Gün

-

6.Gün

17

Fusarium spp. (1 adet)
Aspergillus spp. (15 adet)
Penicillium spp. (1 adet)

9.Gün

21

Penicillium spp. (1 adet)
Fusarium spp. (1 adet)
Aspergillus spp. (19 adet)

Toplam

38

SONUÇ
Günümüzde ziraat alanında modern tarım tekniklerinin ve girdilerinin kullanılması tarımsal
ürünlerin verim ve kalitesini artırmak için gereklidir. Tarım ilacı yani pestisitlerde bu girdilerden biridir
modern tarımın önemli bir parçasıdır. Son zamanlarda ürün artışına bağlı olarak, sebze ve meyvelerde
yılda 10 – 15 pestisit uygulaması normal hale gelmiştir. Pestisitler, genellikle suyla karıştırılarak
doğrudan ürünler üzerine uygulanmaktadırlar. İlaçlamalar çoğunlukla yer aletleriyle yapılmakla birlikte
birçok ülkede havadan ilaçlamalarda yaygınlaşmıştır. Katı formulasyonlu ilaçlar genellikle tohum ilacı
ve depolama ürünlerinde kullanılmaktadır. Granül halindekiler de doğrudan toprağa uygulanmaktadırlar
(Anonim 2012). Kullanılan tarım ilaçlarının %0.015-%6.0’sının hedef canlıya ulaştığı, geri kalan % 94113

99.9’luk kısımın ise hedef dışı organizmalara ve toprağa ulaştığı yada sürüklenme ve akıntı nedeniyle
çevreye kimyasal kirleticiler olarak karıştığı ifade edilmektedir (Coushee, 1960; Graham-Bryce, 1977;
Cilgi and Jepson, 1992). Yapılan bir çalışmada toprağa uygulanan pestisitlerin, toksik etki göstererek
topraktaki mikroorganizmaların ölmesine neden olabilecekleri bildirilmiştir (Domsch et al. 1983).
Toprak mikroorganizma bakımından zengin bir ortamdır. Toprağın canlı tabakası olan
organizmalar arasında sayısal olarak en geniş gruplardan birini funguslar oluşturmaktadır. Bu çalışmada
bazı fungisidlerin topraktaki fungus popülasyonuna etkisi incelenmiştir.
Genel olarak seyreltme oranları arttıkça mikroorganizma çıkışının azaldığı gözlemlenmiştir.
Çıkış yapan funguslar; Penicillium, Alternaria, Aspergillus, Mucor, Fusarium, Sclerotinia cinsleri
olarak teşhis edilmiştir. Bunlar arasında sırasıyla Penicillium, Alternaria ve Aspergillus cinsleri
yoğunluk oluşturmuştur. Fungus popülasyonu en yoğun olan uygulama kontrol denemesi olmuştur.
Captan ve benomyl uygulamasında popülasyon çıkışlarının birbirlerine yakın olduğu ve kontrole göre
azaldığı belirlenmiştir. Thiram ise en seyrek popülasyon oranını içeren uygulama olmuştur. Son olarak
çok miktarda bakteri gelişiminin de gözlemlendiği denemede kullanılan üç fungisidden Thiram' ın
fungus çıkışına karşı daha etkili olduğu görülmüştür.
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Abstract
This study was carried out to investigate the deformations and historical remains of the existing area in
a historical building in Fatih-Istanbul region. In recent years, GPR applications have become the most
preferred method in structural researches of narrow and congested areas such as settlements. Moisture
and micro fracture seen in the foundation and wall sections of the building are detailed in this method.
It is thought that this damage is caused by soil conditions. For this purpose, it was tried to determine the
structure of the ground with the 200 MHz antenna option and the ground structure to the depth of about
0.00-11.00 meters. In this context, 65-piece GPR profiles measurements were taken in an area of 750
m² and in various lengths, in the building and its surroundings. 2-D underground sections of the study
area were prepared and problem areas were determined by applying data-processing to these
measurements.
Keywords: Building Geophysics, Ground Penetrating Radar, İstanbul-Fatih Region

İstanbul-Fatih Bölgesinde Yapı Jeofiziği ve Jeoradar Uygulamaları
Özet
Bu çalışmada, İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan tarihi bir yapı içerisindeki mevcut alanın zemininde
meydana gelen deformasyonlar ile tarihsel kalıntıların araştırılması amacıyla yapılmıştır. Son yıllarda
yer radarı uygulamaları yerleşim yerleri gibi dar ve sıkışık bölgelerin yapısal araştırmalarında en çok
tercih edilen yöntem haline gelmiştir. Binanın temelinde ve duvar bölümlerinde görülen nem ve mikro
kırılma bu yöntemde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Meydana gelen bu hasarın zemin koşullarından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu amaçla 200 MHz anten seçeneği ile yüzeyden yaklaşık 0.00-11.00
metre arası derinliğe kadar yer altı yapısının araştırılması ve zeminin yapısı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bu kapsamda çalışmanın yapıldığı bina ve çevresinde olmak üzere yaklaşık 750 m²’lik bir alanda ve
çeşitli uzunluklarda 65 adet yer radarı ölçüleri alınmıştır. Alınan bu ölçülere veri-işlem uygulaması
yapılarak çalışma sahasının 2-Boyutlu yer altı kesitleri hazırlanarak sorunlu bölgeler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapı Jeofiziği, Yer radarı, İstanbul-Fatih Bölgesi
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GİRİŞ
Bu çalışmada yer radarı (GPR) uygulaması, İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan tarihi bir yapı
içerisindeki mevcut alanın zemininde meydana gelen deformasyonlar ile tarihsel kalıntıların
araştırılması amacıyla yapılmıştır. Radar ölçümü yapılabilir alanlar belirlenip uygun kısımlarda,
yaklaşık -7.50 m kot farkı bulunan bölümde farklı uzunluklarda toplam 65 adet yer radar profili
uygulaması yapılmıştır. Şekil 1’de çalışma alanının bulunduğu bölge gösterilmektedir.

Şekil 1: Çalışma Alanı
Çalışmanın yapıldığı yer, İstanbul ili Fatih İlçesinde tarihi yarımada olarak isimlendirilmekte olup
kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı, güneyde Marmara Denizi ile çevrilidir. Batısında ise tarihi
surlar ile sınırlayan Eyüp ve Zeytinburnu İlçeleri oluşturmaktadır. Yöre deniz seviyesi ile maksimum
+75m kotuna kadar yükselen kuzeybatı-güneydoğu gidişli yayvan tepe düzlükleri ve bunların arasında
yer alan geniş ve eski bir dere yatağı olan yayvan bir vadiden oluşan morfolojik bir yapı içermektedir.
Yörenin bugünkü konuma ulaşmasında fayların yanında dayanımları farklı kayaçların etken rol aldığı
da gözlenmektedir. Temel kayaların gözlendiği kesimlerde yamaç eğimleri ortalama 30° iken, diğer
gevşek tutturulmuş litolojilerde bu eğim 10° civarında olmaktadır. İstanbul’da jeolojik olarak yapı
oldukça karmaşıktır. Yerleşim bölgelerindeki örtü veya dolgular da yapısal unsurların izlenmesini
güçleştirir.
JEOFİZİKTE GPR YÖNTEMİ
Jeofiziğin, yüksek ayrımlılıklı, hızlı ve tahribatsız (non-destructive) yöntemlerinden biri olan yer radarı
(ground penetrating radar, GPR), sığ yeraltı yapılarının araştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yer radarı yöntemi yüksek frekanslı bir elektromanyetik radar sinyalinin bir verici antenden yere
iletilmesi ve tabaka sınırlarından veya gömülü nesnelerden yansıyarak ve saçılarak şekil değiştiren bu
sinyalin alıcı antenler tarafından varış zamanının bir fonksiyonu olarak kaydedilmesi esasına dayanır.
Jeoloji, çevre ve mühendislik problemleri, buzul araştırmaları, arkeolojik prospeksiyon ile adli bilimler
yöntemin uygulandığı temel alanlar olarak verilebilir (Reynolds, 1997).

Sismik yöntemde olduğu gibi iki farklı düzende hem yüzeyde hem de kuyu içinde uygulanabilen yöntem
dünyada olduğu gibi ülkemiz de de yüksek araştırma çözünürlüğü, uygulama kolaylığı gibi nedenlerle
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sığ yapıların araştırılmasında tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir (Şekil 2). Yer yüzeyinde
gerçekleştirilen yer radarı ölçümleri ve bunlara uygulanan veri işlem teknikleri genel olarak sismik
yansıma yöntemi ile benzer özellikler sergilemektedir (Fisher vd.. 1992). Yer radarı yöntemindeki
donanım ve yazılım alanları başta olmak üzere teknolojideki gelişmeler neticesinde veri toplamak ve
toplanan veriye temel veri işlem tekniklerini uygulamak basit bir işlem gibi görünebilir. Ancak toplanan
verilerin değerlendirilmesi ve yorumu yer radarı ölçümlerinin etkilendiği gürültü kaynaklarının çeşitli
ve çok sayıda olması nedeniyle çoğu zaman kolay olmamaktadır (Özürlan ve Ulugergerli, 2005). Bu
durum öncelikle EM dalga teorisinin ve EM dalganın yer içinde nasıl yol aldığının bilinmesini
gerektirmektedir (Conyers, 1997).

Şekil 2: a) Yer radarı yönteminin genel çalışma sistemi, b) Radargram (Grégoire vd., 2003’ten
düzenlenmiştir)
Yer radarı verilerinin değerlendirilmesi ve sonrasında yorumlanması kolay değildir. Özellikle yeni
araştırmacılar için başlangıçta oldukça karmaşık gelebilir. Uygulanacak veri işlem teknikleri genel
olarak toplanan verinin kalitesine, araştırmacının gereksinimlerine ve araştırmanın zaman / maliyet
gereksinimlerine göre değişiklik gösterse de toplanan verilerin sadece %10’ı ileri veri işlem
tekniklerinin uygulanmasını gerektirir. (Cassidy, 2009). Bunun dışında çoğunlukla temel veri işlem
teknikleri ile hızlı ve yaklaşık olarak araştırmanın amacına ulaşılacak bilgiler elde edilebilmektedir.
Tersi durumlarda başta veri kalitesi, gürültü içeriği sorgulanmalıdır. Toplanan verinin değerlendirilmesi
ve yorumu söz konusu verinin toplanmasından daha uzun zaman ve zahmet gerektirebilir ve çoğu
durumda araştırmacının bunun için yeterli vakti olmayabilir.

Araştırmacıların gösterilen veri işlem adımlarının niçin gerçekleştirildiği ve veri üzerinde ne gibi
etkilerinin olduğu konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken noktada,
özellikle alansal çalışmalarda, benzer karakteristik özellikler gösteren veri setlerinin
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değerlendirilmesinde aynı veri işlem adımlarının (Ör. Enerji kazanımı, başlangıç zamanı düzeltmesi ve
sonrasında uygun filtrelerin uygulanması gibi) ve parametrelerin kullanılmasıdır. Verilen veri işlem
adımları araştırmacı tarafından farklı sırada uygulanabilir. Burada koyu harflerle gösterilen veri işlem
adımları uygun ve makul veri değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi için uygulanması gereken
işlemlerdir. Şekilde görüldüğü gibi çalışma alanında temel veri işlem tekniklerini uygulayarak (genelde
otomatik olarak) ilksel, gerçek zamanlı yorumlamayı gerçekleştirmek mümkündür. Dekonvolüsyon ve
göç işlemleri gibi daha gelişmiş ve karmaşık adımlar isteğe bağlıdır. Bunların kullanımı araştırmanın
gereksinimleri ve koymak amacıyla kullanılır. Kesitlerin yorumlama aşamasına hazırlanması için, çeşitli
veri-işlem yöntemleri kullanılır ve Sinyal/Gürültü (S/G) oranının arttırılmasının ardından veri jeolojik
ve jeofizik yorumlamaya uygun hale getirilir. Bu yöntemler, verinin kalitesi, toplanma parametreleri ve
diğer özelliklere bağımlı olarak doğru bir şekilde seçilmeli ve uygun sırayla kullanılmalıdır. Bu yüzden
her bir yöntemin dayandığı temel ilkeleri ve hata sınırlarını bilmek büyük önem taşır.
ARAZİ ÇALIŞMALARI
Aşağıdaki resimde alınan profillerin yönleri arazi üzerinde çizilmiştir. Profiller ölçü alınabilecek uygun
alanlarda alınmıştır. Çalışmalarda GSSI SIR 3000 model cihaz ile 200 Mhz’lik anten kullanılarak 65
adet profil ölçüsü alınmıştır.

Şekil 3: Radar ölçüsü alınan arazideki profiller
Yer radarı ölçüleri yapının zemininde ve iki ayrı bölge üzerinde alınmıştır. A bölgesi olarak tanımlanan
alanda 35 adet profil ölçüsü alınmıştır. B-1, B-2 ve B-3 bölgelerinde ise 3 ayrı alanda olmak üzere 30
adet profil ölçüsü alınmıştır (Şekil 3).

A Bölgesi:
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Bu alanda 35 adet yer radarı profil ölçüleri alınmıştır. Profiller 18,90 m-11,30 m aralığında değişen
uzunluklarda olup karelaj oluşturacak biçimde alınmıştır. Bu alanda 4 adet muhtelif profillere ait
örnekler seçilerek Şekil 4’de verilmiştir. Ölçü alma şeklinin altında yorumlanmış radargramlar yer
almaktadır.
Şekil 4’te P1 ve P2 incelendiğinde, 5-6 m’ler arasında ortalama 3 ns uzunluğunda yansıma vermiş olan
yapı kolonu göze çarpmaktadır. Benzer şekilde profilin son 4 m’lik bölümünü ise gider olarak
tanımlanan dikdörtgen biçiminde yansıma görüntüsü oluşturmaktadır. Diğer alanları ise, yansıma
alınmadığından dolayı dolgu alanları olarak tarif edebiliriz.

Şekil 4: P1-P2 profilleri ve radargramları
Şekil 5’te P15 ve P16 incelendiğinde, profilin başlangıcından itibaren ilk 2 m’lik kesiminde kuvvetli
yansıma kaydı dikkati çekmektedir. Ortalama 2 ns kalınlığında olan bu yapının dikdörtgen bir şekle
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sahip olduğu görülmektedir. Tespit edilen bu geometrik şeklin, arama yapılan bölgedeki yapıya ait
frekans aralığının dışında bir frekansa sahip olması dolayısıyla arkeolojik bir kalıntıya ait özellik
sergilediği düşünülmektedir.

Şekil 5: P15-P16 profilleri ve radargramları
B Bölgesi:
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Bu alanda ise, 30 adet yer radarı profil ölçüleri alınmıştır. Profiller 2,10 m- 8,40 m aralığında değişen
uzunluklarda olup, 3 ayrı bölgede karelaj oluşturacak biçimde alınmıştır. Bu üç bölgenin ikisinde
arkeolojik yapıya ait izler dikkati çekmektedir. Bu bölgeye ait 3 adet muhtelif profillere ait örnekler
seçilerek Şekil 6 ve 7’de verilmiştir. Yine burada da ölçü alma şeklinin altında yorumlanmış
radargramlar yer almaktadır.

Şekil 6: P49-P50 profilleri ve radargramları
Şekil 6’da görüldüğü üzere 49 nolu profilde kuvvetli yansıma alınmadığından dolgu zemin olarak
değerlendirilmiştir. Ancak 8,40 m uzunluğundaki 50 nolu profilin son 2 m’lik kesiminde 1,75 m
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deriliğinden başlayarak 4 m derinliğe kadar uzanan bir arkeolojik yapı görülmektedir. Bunun dışında
kalan alanları ise dolgu zemin olarak tarif edebiliriz.

Şekil 7: P65 profili ve radargramı
Şekil 7’de görüldüğü üzere 3,80 m uzunluğundaki 65 nolu profilin hemen hemen tamamını kaplayacak
şekilde kuvvetli yansımalar alınmıştır. Yüzeyden ortalama 1 m derinlikten itibaren başlayan ve yaklaşık
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2 m kalınlığa sahip olan bu yapının frekans özelliğinden dolayı arkeolojik bir yapı olduğu
düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma kapsamında yaklaşık 750 m2’lik alan üzerinde bulunan yer alan mevcut binaların zemin
kısmında ölçüm yapılabilecek uygun yerlerde toplam uzunluğu 706,90 m olan 65 adet yer radarı profili
ölçümleri yapılmıştır. Binanın iç kısmında bulunan bazı bölümlerde eşyalar bulunduğundan ölçüm
yapılamayan kısımlar mevcuttur ve resim ile gösterilmiştir. Mümkün olan kısımlarda birbirine paralel
ve dik olarak yaklaşık 1 metre aralıklar ile ölçümler yapılmıştır. Toplanan veriler çalışma alanının zemin
durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve yorumlanmışlardır.
Profil ölçümleri sonucu ölçüm yapılabilen alan sınırları içerisinde tonozlu yapı olarak adlandırılan
kısımda ve hamam kalıntısı olduğu düşünülen parsel sınırları içerisinde arkeolojik kalıntı ya/ya da
yapılar verilen radargramlar üzerinde gösterilmiştir. Arkeolojik kalıntıların bir yapı temeli ve duvarlarını
temsil ettiği düşünülmektedir. Bu kısmında arazi krokisi üzerinde yaklaşık olarak bulundukları alanlar
temsili olarak gösterilmiştir. Kontrollü ve denetimli olarak kurtarma kazı yapılması önerilmektedir.

Şekil 8: Arkeolojik yapı ve/veya kalıntıların olduğu yerler taralı alanla yaklaşık olarak
gösterilmektedir.
Bu kapsamda değerlendirilen radar verileri sonucunda mevcut yapının temel derinliği ve yerleşim
düzeni ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yüzeyden yaklaşık ilk 0,00-11,00 m derinlikleri kapsayacak
şekilde yapılan veri-işlem çalışmalarından sonra 2 boyutlu radargram kesitleri oluşturulmuş ve bu
kısmında sunulmuştur. Radar kesitlerinin topluca değerlendirilmesi neticesinde kesitler üzerinde,
gerekli olması düşünülen ve tahmin edilen zemin durumu ve yer altı yapıları işaretlenmiştir. Yapılan
radar çalışması arazi içinde birbirine dik ve paralel olarak ve uygun olan yerlerde 1 metre profil aralıkları
ile parselin hemen hemen tamamını kapsayacak şekilde ölçüler tamamlanmıştır.
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Radar ölçümlerinde rastlanan arkeolojik kalıntılar belirgin olarak P1-5-13-14-15-16-17-19-37-40-4243-44-45-46-47-50 nolu ölçümlerde görülmektedir (Şekil 8). Parsel içinde kanalizasyon ve su
kuyularının etkileri de görülmüştür. P27-28 nolu profillerde de kalıntı etkisinin yansımaları görülmekte
fakat su kuyusunun yakınına geldiği için kuyu duvarlarının yansıması veya muhtemelen yapı kalıntısı
olma ihtimali vardır. Tonozlu yapı olarak adlandırılan kısımda yapılan ölçümlerde P56-57-58 nolu
radargramlarda alt kısımda bulunan yapının duvar kolon yansımaları gözlenmiştir.
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Abstract
In recent years, animal welfare and behavior in livestock farming has become one of the most
important topics of current importance. As in other sectors of animal husbandry, animal welfare and
behavior is an important issue in the rapidly growing poultry farming sector. Nowadays, the realization
of most of the poultry production in conventional cages is considered as a problem in terms of animal
welfare and behavior in the world, especially in EU countries. There is a negative impact on the breeding
hens in cages. These are stress, health problems and negative behaviors such as inactivity, cage fatigue,
foot and leg disorders, cannibalism, feather plucking.
As a result, alternative production systems have been developed in many countries of the world,
especially in the European Union. At this point, as given priority animal welfare, enriched cage system
in which appropriate environmental conditions provided by different care management practices,
organic farming, new cultivation system, such as the free-range system come to the fore.
In this article, animal welfare, behavior and fertility relationships of breeding systems used in
poultry are investigated.
Key words: Hen, breeding system, welfare, behavior, egg yield

Yumurtacı Tavuklarda Yetiştirme Sisteminin Refah, Davranış,
Performans ve Verimliliğe Etkisi
Özet
Son yıllarda çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde hayvan refahı ve davranışı giderek önem
kazanan güncel konulardan biri haline gelmiştir. Diğer hayvancılık faaliyetlerinde olduğu gibi, sektör
olarak hızla büyüyen kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde de hayvan refahı ve davranışı önemli bir konudur.
Günümüzde yumurta tavukçuluğunun büyük bir kısmının konvansiyonel kafeslerde gerçekleştirilmesi,
başta AB ülkeleri olmak üzere dünya genelinde hayvan refahı ve davranışı açısından bir sorun olarak
ele alınmaktadır. Kafeste yetiştiriciliğin hayvanlar üzerindeki etkisi hareketsizlik, kafes yorgunluğu,
ayak ve bacak bozuklukları, kannibalizm, tüy yolma gibi stres, sağlık sorunları ve olumsuz davranışlar
olarak kendisini göstermektedir.
Bunun sonucunda, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, yumurta
tavukçuluğunda alternatif üretim sistemleri geliştirilmiştir. Bu noktada, hayvan refahının ön plana
alındığı, farklı bakım yönetim uygulamaları ile uygun çevresel koşulların sağlandığı zenginleştirilmiş
kafes sistemi, organik yetiştiricilik, serbest dolaşımlı sistem gibi yeni yetiştirme sistemleri ön plana
çıkmıştır.
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Bu makalede, yumurta tavukçuluğunda kullanılan yetiştirme sistemlerinin hayvanın refah,
davranım ve verim ilişkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tavuk, yetiştirme sistemi, refah, davranış, yumurta verimi
INTRODUCTION
While the egg sector has previously been in competition with production quantity and price,
it is faced with new demands of consumers on food quality and safety in recent years. The quality
of food from animals raised under high welfare standards is also high. For this reason, future
animal production strategies; investment planning on the basis of monitoring potential risks to
improve animal welfare, develop systems to monitor animal welfare at farm level, and reduce
economic losses due to low animal welfare. Today, there are different approaches to scientific
assessment of animal welfare. The main reason for this is that the scientific description of animal
welfare was initially dealt with by three different theoretical frameworks, which were later
understood to be parts of a whole. In this review, each approach developed for scientific welfare
assessment is discussed comparatively and based on these approaches, the methods developed to
evaluate the welfare of livestock have been summarized (Bozkurt, 2016). In the evaluation of
animal welfare by scientific methods, three different theoretical frameworks called biological
functioning, emotional state and natural life have been put forward (Bozkurt, 2016). Animal
welfare is a broad term that includes the physical and mental state of the animal. Therefore, when
the negative emotions are felt intensely, the welfare level is interpreted as low and when the
positive emotions are felt intensely, the welfare level is interpreted as high. For this reason, the
concept of welfare is put forward as a concept that includes all situations related to the emotions
of the animal and especially the absence of suffering. There are two basic questions in determining
the welfare level of animals. First, are the animals healthy? Second, can animals show their natural
behavior? These questions reveal the physical and mental dimensions of animal welfare (Akbaş,
2013).
Welfare can be defined as providing all animals with conditions that allow them to
demonstrate all aspects of their natural behavior (Akbaş ,2013). Research on this subject shows
that animals showing their natural behavior move more and have a healthier body structure and
therefore lead a longer life. By exhibiting their behavior, animals can easily adapt to changes in
their bodies and external environmental conditions (Akbaş, 2013). For this reason, it is one of the
basic points in understanding animal behavior, knowing the environment and its effect well.
Because fear in animals, stress situations will lead to a decrease in yields, a decrease in
marketability of products and a decrease in welfare.
Factors Affecting Behavior In Animals
Genetic
Genetics plays a role in animal behavior, meaning that all behavior is the product of nerve
cells and muscles. Genetic information controls the production of proteins that affect chemical
reactions in body cells in controlling the development of body tissues. This particular behavior
may affect the physiological basis.
Experimental studies have shown that specific genes or groups of genes can affect animal
behavior. This does not mean that the behavior is controlled by genes or gene groups. The
environment also plays a role in the development and appearance of behavior. Behavior is a
combined interaction of genetic and environmental factors.
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Environment
Animals respond to their basic behavior and adapt to the environment in which they live.
One of the environmental factors affecting animal behavior is the type of habitat. There are
different ways to classify hosting systems Caged and non-caged systems can be divided into two
main categories (Anonymous, 2004).
1) Cage systems
1.1) Commercial cages
More chickens are accommodated in the unit area. In the cage system, 2-6% more eggs are
taken in the cage system due to the fact that the chickens are less broody, the competition in feed
consumption decreases, they are comfortable, the animals afraid can consume feed, the mortality
rate is lower and the eating egg habits do not occur. Feed, water, egg collection, fertilizer removal
processes in the cage are automated. It is easy to remove non-laying, injured, injured or sick
animals as animals have individual control (Anonymous 2019b). In this system, especially
parasitic and some bacterial diseases are no longer a risk and the chance of animals to infect each
other is reduced. In particular, problems arising from contamination of feed and water are fully
prevented. Feathering and cannibalism that occur in animals due to various reasons are eliminated.
The eggs obtained are cleaner because they do not come into contact with the litter. It is an
important advantage that no mats are needed in the spawning period as in the growing period. If
there are variations in the herd due to faults in the breeding system during the growing period,
faults arising during the spawning period can be eliminated by hosting the animals separated into
different live weights in separate cages. The cage system allows the egg yield controls to be
performed in the most secure way (Anonymous 2019b).
In chickens breeding in cages; In the first 4-5 months of the ovulation period, there is a
discomfort called cage layer fatigue which prevents animals from standing. Since the metabolic
reservoir of calcium used in eggshell formation is bone marrow, osteoperosis develops due to
calcium extracted from bone due to high egg yield. Feeding calcium level and source, constant
immobilization on inclined wire, or inadequate exercise contribute to the development of this
disease by weakening the skeletal system (Anonymous 2019b).
Chicken in cages have more lubrication due to inactivity. Especially fatty liver can cause
deaths. Depending on the slope of the cages, the quality and flexibility of the wires used, the
characteristics of the egg cradle, the time and number of eggs collected and the number of animals
housed in the cage, more broken and cracked eggs can be obtained. Problems in egg collection,
manure removal, feed and water distribution, lighting and other breeding techniques affect
animals more (Anonymous 2019b).
The chickens are more angry because the roost, perching, padding and other behavior are
restricted. Studies on animal welfare and responses to the egg obtained in the cage are usually due
to this. The proportion of blood stains in eggs is relatively high in the cage. Since there is a
constant social hierarchy in chickens placed in small groups, the problems of welfare related to
cannibalism, feather pecking and pinching are undermined. The weekly mortality rate is generally
less than 0.1% in well-managed herds raised in commercial cages. In addition, studies on
cultivation systems in Scandinavia have reported higher mortality rates in free-flowing and litter
systems than in commercial cages (Baykalır and Şimşek, 2014).
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1.2) Enriched cages
Enriched cage systems allow the chickens to exhibit some normal behavior with the
equipment it contains. There is an expectation of improvement in socialization and welfare of
animals by means of resources such as larger area per chicken, cage perimeter, roost, litter area
and need for nail shortening. It has been emphasized that proper placement of perches reduces the
risk of injury and injury. Roasted chickens have reduced aggression, do not resist catch and live
weight is higher than those who do not use roost.
The unit floor area accommodates fewer animals than conventional cages. Thus, more indoor
space per chicken, machinery and equipment costs and consequently an increase in egg
production costs. In this system, labor costs are increasing and herd management becomes more
difficult. Despite all this, chickens are still closed in the cage (Baykalır ve Şimşek, 2014).
Enriched cages are being investigated extensively. Because it is intended to be the standard
system in the European Union in the future. The full efficiency of the enriched cages was found
to be as good as that of conventional cages. The spawning rate, which is a determinant of using
follicle, is measured between 92% and 95% in different breeding systems and varies between
88% and 99%. In order to explain these differences, differences in nesting management and soil
types used in nests were determined. However, chickens can also use nests as shelter that causes
hygiene problems. The use of roost overnight in large enriched cages ranges between 65% and
80% and 87%, respectively. During the day this rate is 15% in large cages and 40% in small
enriched cages. Other studies have found similar results. However, not only the cage size but also
race, nest material and roost are effective in these ratios. The specific problem for enriched cages
is the pad or pad area. Mostly the problem is that the area is small and it is covered with plastic
material without turning it with wood. Therefore, the litter material interferes with the chicken's
mating behavior. In order to ensure proper use of this area for bathing and powder bathing,
materials must be checked several times a day. In Germany, the mortality rate in medium and
large-scale enriched cages was found to be low. However, the light intensity in the cages has been
found to be low and can help explain these results (Anonymous, 2019a).
When the results of different studies are evaluated together, it is shown that hens use
additional resources in enriched cages. Additional research is envisaged to improve cage design
in terms of matching and sandbox facilities, litter use and management, group size and light
intensity in cages. Modern enriched lattices have shown a good improvement compared to
conventional lattices. However, they require less space and resources than cage-free systems
(Anonymous, 2019a).
2) cage-free systems (Bird Type-Free Circulation-Grid-Backed-Courtyard and Semi-Intensive)
Chickens are protected from wind and natural attackers. Chickens are able to walk around
and walk around. They can exhibit natural behaviors such as powder bathing, roosting, flapping,
stretching. They can form social groups. If it is free circulation, chickens have the possibility to
go out. It is possible to walk in and out. Likewise, it is possible to exhibit and socialize many
natural behaviors such as dust bathing, roosting, mating and foraging behavior. While 93-96% of
the chickens raised in enriched cages lay eggs in nest boxes, this rate is 89% in bird type systems.
In traditional cages there is nest (Anonymous, 2019c). The main shortage of cage-free systems is
the risk of feathering and cannibalism. Causes severe injury and pain. Beak cutting is applied in
the sector as a remedy but even in this way it decreases welfare. The probable cause of
cannibalism is reported as group size. Also beak cutting does not provide a solution for the
behavior itself, which only reduces the damage caused by feather pecking. It has been reported
that canibalism decreases as the group size increases. Wild ancestors of domestic chickens and
old-style courtyard chickens lived in small groups of males and females, allowing individuals
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within this group to know each other's place in the hierarchical system. Since the large group can
also cause hair-pulling and cannabis eruptions, the size of the group should be avoided and it is
recommended that the maximum number be 100 animals. This can be done either by dividing the
flock into portable poultry houses or by dividing the flock into subgroups within the same poultry
house. An important problem in cage-free systems is bone fractures. The timing and causes of
these fractures are not known, but are probably due to hitting the roost, nest and dust bath. The
high yield aspect of the chicken genotypes used is also the most important reason, and in recent
years studies have shown that bone resistance may increase with one or two generations of
selection without a significant decrease in yield. In order to ensure the welfare of chickens in
breeding systems, bone fractures must be prevented. This requires a multi-faceted approach that
will involve cultivation, lighting, and other management and administrative aspects. In bird-type
and perched systems, it is seen that chickens are grouped in nest boxes and this causes eggs to
break and even chickens (Bozkurt, 2009).
Table 1. The predicted behavioral expression level in different breeding systems is
summarized in this way (Lay et al., 2011)

Comparison of Laying Hens Performances in Different Breeding Systems
1- Egg production
According to Anderson (2010), cage and free-circulation rearing systems were found to be
81.9% and 77.7% respectively in terms of egg production of Hy-Line Brown laying hens, Senčić
and Butko (2006) found 80.82% and 72.88% respectively. Yakubu et al., (2007) reported that
74% of the cage system and 69% of the pad system. However, Barbosa et al., (2005) and Ergul
(2005) did not find any difference between cage and litter systems.
2- Mortality
Mortality rates in the cage-free system are considerably higher than in the cage system
(Mostert et al., 1995). According to Anderson (2010), while the mortality rate in the free
circulation system is 28.4%, this rate is 8.9% in the cage system. According to Senčić and Butko
(2006), it is 6.8% in the free circulation system and 5.5% in the cage system. According to Yakubu
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et al. (2007), the weekly mortality rate was in the litter system (1.1%), whereas this rate was lower
in the cage (0.68%).
Table 2. Mortality rates due to canibalism seen in different systems (Fossum et al., 2009)

3- Egg Weight
Egg weight varies depending on the breed of chickens. Castellini et al. (2011), there is a
negative correlation between egg weight and egg yield. Other important factors vary depending
on the age of the chicken (Rizzi and Chiericato, 2005) and the energy-Hp content of the ration
(Krawczyk, 2009).
The egg weight of the chickens raised in the free circulation system is 66.7 g, whereas this
rate is 63.4 g in the cage system. (Hidalgo et al., 2008). According to Senčić and Butko (2006), it
is 62.4 g in free circulation system and 60.5 g in cage system. In addition, there was no difference
in weight in the eggs obtained from the enriched cage and commercial cage system (Guesdon et
al., 2004). Similarly, it was observed that there was no difference in the size of the eggs obtained
from chickens aged 27-63 weeks grown in the bird cage system with commercial cage system
(Tanaka et al., 1992).
Table 3. Performance indicators of laying hens reared in different systems (Anonymous,
2017)

Table 4. Performance indicators of laying hens reared in different systems (Yılmaz
Dikmen et al., 2016)
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4- Egg quality characteristics
In a study conducted in terms of egg quality characteristics, it was observed that the shell
thickness, weight and shell percentage of the eggs in the bird type system were higher.
In another study, shell strength was compared in different breeding systems (commercial cage,
enriched cage, bird type and free circulation) and it was found that the eggs in bird type system
were more robust and those in free circulation system were weak. In free-circulating systems, the
egg color is darker. Eggs obtained from the cage system have higher pH than the free circulation
system. It was observed that ovulation outside the nest was higher in chickens raised in cage-free
systems, which increased the rate of broken and cracked eggs.
It stated that total fat content, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids were higher
than the cage system and total cholesterol, vitamin A and E ratios were similar in eggs obtained
from free circulation systems. In a study on the trace element content in the egg, they reported
that the level of potassium and zinc in the edible part of the egg was high in the commercial
system, the magnesium level in the shell was high in the organic system and the zinc level was
significantly lower (Baykalır & Şimşek, 2014).
CONCLUSION
As a result; studies on stress physiology, bone resistance and bone fractures, immunology,
and mortality in laying hens show that welfare in cage-less systems does not improve as expected.
Although the repertoire of chickens is expanding in cage-free systems, the contribution of this
situation to welfare is not clear. It is thought that animals are more free because there is more
movement in chickens that are generally housed in cage-free systems. This is interpreted as a
better prosperity. Although there are significant differences in some behavioral characteristics of
laying hens in different hosting systems, there is no definite opinion that these behaviors provide
absolute welfare (Lay et al., 2011).
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Abstract
This study was conducted to investigate the effects of housing at different raising conditions on
growth performance, carcass and meat quality parameters of Japanese quails. Three different breeding
systems applied at this study; first group at cage system, second group at cage+ground system (0-2 week
at cage, 3-6 week at ground) and third group at ground system. At the end of study the best results at
live weight, feed consumption and feed conversion ratio were obtained from quails reared at cage
system.
Carcass and meat quality parameters were determined during the 5th and 6th week of trial. There
were no significant difference between groups at 6th week whereas highest results at carcass and meat
quality parameters obtained from group raised at cage system at 5th week of trial. Highest values at 5th
week obtained from ground raised group in terms of leg weight ratio and cage raised group in terms of
breast main part ratio which were main parts of carcass. Only differences in breast weight ratio were
obtained from carcass main parts at 6th week. Difference at pH values determined only for 6th week,
difference between cooking loss(%) values determined for 5th and 6th week. Generally it was found that
there were no effects of raising systems on L, a, b (L: Lightness, a: redness, and b: yellowness) values
of breast meat for 5th and 6th week.
As a result, ıt was concluded that raising of Japanese quails at cage systems give better results in
terms of carcass and performance parameters.
Key words: Japanese quails, Different Breeding Systems, Growth Performance, Carcass and Meat Quality.

Japon Bıldırcınlarında (coturnix coturnix japonica) Farklı Yetiştirme
Sistemlerinin Besi Performansı, Karkas ve Et Kalitesine Etkisi
Özet
Bu araştırma, Japon bıldırcınlarını farklı yetiştirme koşullarında barındırmanın besi performansı,
karkas değerleri ve et kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 3 farklı
yetiştirme sistemi uygulanmış, birinci grup kafes sistemi, ikinci grup kafes + yer sistemi ve üçüncü grup
ise yer sisteminden oluşturulmuştur. Deneme sonunda gruplar arasında en iyi canlı ağırlık, yem tüketimi
ve yemden yararlanma oranı kafeste yetiştirilen bıldırcınlardan elde edilmiştir.
Denemenin 5. ve 6. haftasında karkas ve et kalite özellikleri belirlenmiştir. 5. haftada en yüksek
karkas ağırlığı ve karkas randımanı değeri kafeste yetiştirilen gruptan elde edilirken 6. haftada gruplar
arasında farklılık bulunmamıştır. 5. haftada karkas ana parçalarından but ağırlığı oranları açısından en
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yüksek değer yer sisteminde yetiştirilen gruptan, göğüs ana parça oranı ise kafeste yetiştirilen gruptan
elde edilmiştir. 6. haftada karkas ana parçalarından sadece göğüs ağırlığı oranı açısından farklılık elde
edilmiştir. 5. ve 6. haftada pişirme kaybı değerleri arasında farklılık gözlenmiş, pH değeri bakımından
sadece 6. hafta farklılık görülmüştür. Göğüs eti L, a, b (L: parlaklık, a: kırmızılık ve b: sarılık) değerleri
üzerine yetiştirme sistemlerinin genelde 5. ve 6. haftada etkisi bulunmamıştır.
Sonuç olarak, Japon bıldırcınlarının kafeste yetiştirilmesinin gerek performans, gerekse karkas
özellikleri bakımından daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Japon Bıldırcını, Farklı Yetiştirme Sistemleri, Besi Performansı, Karkas ve Et Kalitesi
INTRODUCTION
Poultry production as a source of animal protein has found an area of rapid development and
spread as a result of both its product values and its superiority in breeding techniques. Chicken meat and
egg production in poultry production is at the forefront in all countries. Quail is one of the poultry which
is a model animal in scientific studies and has recently been intensively grown for commercial purposes
for its meat and eggs.
Quails are used as pilot animals for research usually done with chickens and turkeys, because
they require less time and space, are easier to handle and have low feed requirements, more rapid growth,
earlier sexual maturity, greater laying ability, shorter time of hatching and are more resistant to diseases
compared with chickens (Wilson ve ark.,1961; Toelle ve ark.,1991; Testik ve ark.,1993; Koçak ve
Özkan, 2000).
Chicken poultry meat production in Turkey, turkey, quail, duck, goose and ostrich meat
constitutes. Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica) are both preferred by breeders and researchers
because of their biological advantages such as reproductive power and short inter-generational time, as
well as features suitable for intensive production (Uluocak, 1991).
Quails are well adapted to the environment in natural life. However, as intensive breeding limits
the freedom of movement of quails, they are dependent on the environment they live in. The shelter
environment plays a very important role when cultivation is carried out on the ground or in the cage
system, or when both breeding systems are carried out together, and greatly affect the financial return
on investment. The main target in quail breeding is to provide the highest yield in the shortest time with
minimum feed consumption. For this reason, success in quail breeding is largely dependent on
environmental conditions as in other animal husbandry activities (Ipek et al., 2002).
In recent years, studies on quail breeding techniques are increasing rapidly in our country
(Şengül and Yıldız, 1997). The aim of these researches is to focus on which breeding and feeding
conditions can be achieved with the highest yield level. In addition, the effects of breeding systems on
meat and egg quality and animal welfare have recently become an important research topic. Therefore,
in order to determine the most suitable breeding system, studies have been carried out on different
breeding systems in order to reduce the deaths occurring during the period of chick and growth and to
provide higher yield performance. The results obtained from the studies can be different from each other.
In this study, fattening performance, carcass characteristics and meat quality of quails grown in
different breeding system were investigated.
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MATERYAL METOD
The animal material of the study consisted of 450 daily quail chicks obtained from hatching quail flocks
raised in Cukurova University Faculty of Agriculture Research Application Farm Poultry Unit. In the
study, three different breeding systems were applied and the first group consisted of cage system, second
group cage + ground system (0-2 weeks cage + 3-6 weeks ground) and third group consisted of ground
system. Three replicates were created for each group and the quails were fed for 6 weeks. In the
experiment, 0-2 weeks 24% crude protein 3000 kcal/kg ME chick starter feed, 2-6 weeks 22% crude
protein and 3000 kcal/kg ME containing growth feed were used. The feed taken from a commercial
establishment was weighed daily and given to quails. During the research, feed and water ad-libitum
were given and natural + artificial lighting was applied for 24 hours.
In the cage rearing system, 5-layer quail cages with nipple drinkers measuring 100x50x20 cm
were used. The first two weeks of the quail chicks kept in the automatic heated main machine were
transferred to quail fattening cages after the second week and were kept in these cages until the end of
the research. The quails that were housed in the cage + ground system were housed in the cage on the
main machine measuring 100x50x20 cm in the first two weeks and were grown in the ground system
after the second week until the end of the research. The third group grown on the ground was made in
the quail unit in the first two weeks on the ground of 1m2 circle, then 200x1500x2000 cm in size and
were housed on the floor in the enclosed by wire. During the first two weeks chick feeder and watering
were used in the rearing stage. After the 2nd week, hanging feeders and drinkers were used until the end
of the experiment. At the 5th and 6th weeks of the study, carcass characteristics and meat quality were
examined by cutting 10 male and 10 female quails from each group.
RESULTS AND DISCUSSION
Effects of Different Breeding System on Performance
The weekly live weight values of quails grown in cage, cage + ground and ground system are
given in Table 1. As seen in Table 1, the group grown on the ground in the first week had higher body
weight than the other groups and statistically significant differences were determined between the
groups (P <0.05). After the first week of the study until the end of the experiment, the quails in the cage
system had higher live weight than the other groups, but no statistically significant difference was
observed between the groups in terms of live weights at the 2nd, 3rd and 4th weeks (P> 0.05). At the
6th week, live weights in cage, cage + ground and ground system were determined as 338.59 g, 323.59
g and 328.70 g, respectively (P <0.05). Similar results were reported by Roshdy et al. (2010).
Researchers have reported that quails grown in cages have higher live weight than those grown on the
ground.
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Table 1. Effect of Different Breeding System on Weekly Live Weights of Quails *
Breeding Systems

P

Week

Cage

Cage + Ground

Ground

Chick weight

8.52±0.101

8.53±0.49

8.58±0.34

0.219

1

31.37±0.20ab

29.81±0.39b

32.26±0.73a

0.034

2

89.92±0.62

84.97±2.44

89.03±2.11

0.226

3

170.02±0.94

162.62±9.44

157.10±1.62

0.326

4

239.13±5.77

231.33±2.34

235.64±1.01

0.379

5

307.91±9.28a

282.63±2.69b

286.24±0.69b

0.037

6

338.59±1.65a

323.59±6.17b

328.70±1.11ab

0.074

(*)The difference between the means indicated by different letters on the same line is important (P<0.05).

Inci et al. (2015) determined the fattening performance of quails grown in cage and ground
system and stated that the cage grown 188.5 g, the ground grown 164.9 g live weight and the effect of
cage cultivation on live weight is important. Lacin et al. (2012) reported that live weight gain in broiler
chickens grown on the ground and in cages was better in cage-reared groups. Ipek et al. (2002) reported
that the effect of the rearing system (on the ground and cage) in Japanese quails on live weight was
insignificant. Similarly, Akram et al. (2000) stated that the average live weight values of laying Japanese
quails were higher in the ground-grown group than in the cage-grown group, but the difference between
them was not statistically significant.
Table 2 shows the weekly feed consumption of quails housed in different breeding systems.
When Table 2 was examined, it was determined that there were no statistically significant differences
between the groups in terms of feed consumption except for 1st and 5th weeks. In the 5th week, where
there were differences between the groups, feed consumption in the cage, cage + ground and ground
system groups was 235.53 g, 251.97 g and 254.23 g respectively, and the group that consumed the least
feed was the group grown in cage (P <0.05). The fact that the group grown on the ground consumes
more feed may result from the eating behavior of quails. Because quails have eating behavior by
spreading feed. This may have resulted in higher feed consumption of the groups raised on the ground.
Ipek et al. (2002) support the findings obtained in the study. Inci et al. (2015) stated that the feed
consumption of quails grown in cage and ground system were 820.4 g and 855.9 g, respectively. The
findings of these researchers are in agreement with the findings of the study.
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Table 2. Effect of Different Breeding System on Weekly Feed Consumption of Quails *
Breeding Systems
P
Week

Cage

Cage + Ground

Ground

1

42.41±1.54b

47.98±5.20ab

58.44±1.86a

0.030

2

114.85±1.21

110.91±2.49

114.52±2.84

0.453

3

166.09±2.23

176.32±6.81

160.68±3.22

0.121

4

217.22±5.61

215.13±3.26

219.79±3.65

0.755

5

235.53±4.05b

251.97±6.31a

254.23±0.39a

0.043

6

275.72±7.18

271.71±4.53

264.74±4.18

0.411

1051.82

1074.02

1072.40

Total feed consumption

(*)The difference between the means indicated by different letters on the same line is important (P<0.05).

Similarly, Akram et al. (2000) stated that the amount of feed consumption in laying Japanese
quails is higher in the group grown on the ground than in the group grown in cages. Contrary to the
results obtained in the study, Razee et al. (2016) reported that feed consumption in cage and ground
quails was 320.71 g and 241.89 g in the 6th week, respectively, and that the cage group consumed more
feed.
The values of feed conversion ratio are given in Table 3. The differences between the groups
were found to be statistically significant at all weeks (P<0.05). In all weeks, cage-reared group had a
better conversion ratio than other groups. At the end of the experiment, feed utilization rates were found
to be 3.18, 3.37 and 3.39 in the cage, cage + ground and ground system respectively and the best feed
utilization rate was obtained from quail reared cages. The values obtained in this study are similar to
those reported by Akram ve ark. (2000), İpek ve ark. (2002), İnci ve ark. (2015), El-Sheikh ve ark.
(2016) ve Razee ve ark. (2016).
Table 3. The Effect of Different Breeding System on Feed Conversion Ratio of Quails*
Breeding Systems
Week

P
Cage

Cage + Ground

Ground

0-7 day

1.86±0.08b

2.25±0.23ab

2.48±0.06a

0.057

0-14 day

1.93±0.02b

2.07±0.03a

2.33±0.09a

0.009

0-21 day

2.00±0.01c

2.18±0.05b

2.34±0.02a

0.002

0-28 day

2.34±0.03b

2.46±0.05ab

2.50±0.02a

0.086

0-35 day

2.59±0.07b

2.92±0.06a

2.96±0.01a

0.008

0-42 day

3.18±0.01b

3.37±0.04a

3.39±0.02a

0.004

(*)The difference between the means indicated by different letters on the same line is important (P<0.05).

Laçin et al. (2015), in contrast to the results obtained in the study, they recorded the rate of feed
evaluation in broiler chickens grown in cage and ground system as 1.88 and 1.82, respectively, and
reported that there was no statistically significant difference between the groups. Similarly,
Padmakumar et al. (2000) also stated that having quails in different breeding system had no effect on
feed utilization rate. Quails grown in cages in all weeks had better feed evaluation rate than cage +
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ground and ground system. Feed conversion ratio was better than cage + ground and ground system in
quails housed in cage at all weeks during the experiment. This may be due to the fact that feed loss is
less and less moving in quails grown in cages.
Effects of Different Breeding Systems on Carcass Properties
At the 5th and 6th weeks of the study, 10 female and 10 male quails from each group were cut
and carcass characteristics were determined. In the 5th week of the study, values of carcass
characteristics of quails slaughtered from different breeding groups are given in Table 4. When the
Table 4 is examined, it is seen that the weight of carcasses in cage, cage + ground and ground system
are 229.89 g, 214.89 g and 221.11 g respectively, and carcass yield is 76.03%, 75.35% and 74.97%
respectively. The group grown in cage system had higher carcass weight and carcass yield value than
the other groups (P <0.05). It was also determined that liver weight and liver ratio from internal organs
were higher in the group grown in cage than the other groups and there were statistically significant
differences between the groups (P <0.05). There was no statistically significant difference between the
groups in terms of heart and gizzard weight and gizzard rates (P> 0.05). In the 6th week of the study,
values of carcass characteristics of quails slaughtered from different breeding groups are given in
Table 5. When Table 5 is examined, it is seen that carcass weight is 245.61 g, 232.27 g and 247.61 g
and carcass yield is 74.55%, 75.27% and 75.55% in cage, cage + ground and ground system quails
respectively. Only statistically significant differences were observed between the groups in terms of
carcass weight (P <0.05).
Inci et al. (2015) determined carcass yield and carcass characteristics in quails grown in
different breeding systems. They reported that carcass weight was statistically significant in male and
female quails grown in cage and ground systems (P <0.01). In the present study, while the results
obtained in terms of carcass weight were in agreement with the results of the researchers, it was
determined that carcass yield was important in males and females. Ipek et al. (2002) in Japanese quail
breeding systems and the frequency of settlement studies on the effect of performance and carcass
characteristics, carcass weight 130.85 g in the cage system, 129.90 g in the ground system determined
that the carcass yield in the same order as 70.94% and 70.66%. They reported that the effect of rearing
system on carcass weight and carcass yield was not significant. In the present study, it was observed
that cage rearing increased carcass weight and carcass yield compared to other systems.
Table 4. Fifth Week Carcass Values of Slaughtered Quails

Weight (g)
Parameters

Slaughter
weight

Carcass
weight

N

Weight (%)

sex

Cage

Cage+Ground

Ground

Cage

Cage+Ground

Ground

10

M

296.68±5.88a

276.77±3.22b

293.64±5.72a

10

F

308.13±7.18

293.66±3.91

296.40±3.62

20

Av.

302.41±4.70a

285.22±3.14b

295.02±3.31ab

10

M

226.63±4.44a

208.29±2.24b

221.58±3.61a

76.39±0.17a

75.27±0.33ab

75.51±0.48b

10

F

233.15±5.63

221.45±3.40

220.63±3.25

76.03±0.25a

75.34±0.33ab

74.49±0.32b

20

Av.

229.89±3.57a

214.89±2.49b

221.11±2.37b

76.03±1.13a

75.35±1.48ab

74.97±1.44b

10

M

3.08±0.08

3.06±0.12

2.98±0.34

1.04±0.03

1.11±0.05

1.01±0.03
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Heart
weight

Liver
weight

Gizzard
weight

Inedible
internal
organs

10

F

3.11±0.09

3.30±0.14

2.97±0.16

1.03±0.02b

1.11±0.03a

1.01±0.02b

20

Av.

3.10±0.06

3.18±0.09

2.98±0.09

1.03±0.10b

1.12±0.14a

1.01±0.11b

10

M

9.64±0.77

7.09±0.50

8.89±1.24

3.22±0.20

2.55±0.16

2.97±0.36

10

F

10.34±0.82a

8.24±0.46b

8.96±0.58ab

3.28±0.15a

2.68±0.11b

2.99±0.19ab

20

Av.

9.99±0.55a

7.67±0.35b

8.92±0.67ab

3.28±0.68a

2.68±0.51b

2.99±0.87ab

10

M

6.20±0.31

5.80±0.23

6.42±0.23

2.10±0.11

2.09±0.07

2.19±0.09

10

F

6.87±0.33

6.69±0.30

5.91±0.42

2.16±0.07

2.18±0.06

2.09±0.08

20

Av.

6.54±0.23

6.25±0.21

6.17±0.24

2.16±0.33

2.18±0.27

2.09±0.35

10

M

18.30±0.71a

16.06±0.43b

18.04±0.59a

6.17±0.20

5.80±0.15

6.15±0.18

10

F

18.41±0.86

18.11±1.33

20.55±1.05

6.07±0.15

5.98±0.21

6.55±0.23

20

Av.

18.36±0.54ab

17.08±0.72b

19.30±0.65a

6.07±0.66

5.98±0.95

6.55±1.04

(*)The difference between the means indicated by different letters on the same line is significant (p <0.05).
Table 5. Sixth Week Slaughter and Carcass Values (*).

Weight (g)
Parameters

Slaughter
weight

Carcass
weight

Heart
weight

Liver
weight

Gizzard
weight

N

Weight (%)

sex
Cage

Cage+Ground

Ground

Cage

Cage+Ground

Ground

10

M

311.50±5.41

298.10±8.33

312.81±7.28

10

F

349.00±7.69a

319.40±5.86b

343.03±7.88a

20

Av.

330.25±6.28a

308.75±5.53ab

328.06±6.29b

10

M

239.60±4.47

227.03±7.03

240.08±5.56

76.91±0.37

76.11±0.48

76.77±0.61

10

F

251.61±4.81

237.51±4.99

255.00±7.28

72.20±0.98

74.44±1.38

74.33±1.29

20

Av.

245.61±3.57a

232.27±4.36ab

247.61±4.78a

74.55±3.32

75.27±3.30

75.55±3.35

10

M

3.11±0.14

2.95±0.15

3.04±0.15

1.00±0.04

0.99±0.04

0.97±0.04

10

F

2.96±0.07

3.56±0.62

3.37±0.15

0.85±0.03

1.12±0.20

0.98±0.04

20

Av.

3.04±0.08

3.26±0.32

3.21±0.11

0.93±0.13

1.06±0.45

0.98±0.12

10

M

7.14±0.85

6.41±0.42

7.30±0.60

2.28±0.25

2.14±0.90

2.32±0.15

10

F

9.56±0.69a

7.69±0.41b

9.56±0.53a

2.72±0.16

2.40±0.11

2.78±0.12

20

Av.

8.35±0.60

7.05±0.32

8.43±0.47

2.49±0.70

2.27±0.34

2.55±0.49

10

M

4.97±0.19b

6.23±0.58a

5.88±0.18ab

1.60±0.06b

2.13±0.80a

1.88±0.17ab

10

F

6.52±0.28

6.69±0.34

6.93±0.20

1.87±0.08

2.10±0.10

2.02±0.09

20

Av.

5.74±0.24

6.46±0.33

6.41±0.22

1.74±0.26b

2.11±0.60a

1.95±0.24ab

10

M

21.04±0.84

21.45±1.30

21.12±0.82

6.78±0.31

7.16±0.31

6.74±0.14

10

F

37.50±4.20

31.90±5.21

34.89±3.42

10.74±1.21

9.87±1.54

10.15±0.97
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Inedible
internal
organs

29.27±2.81
20

26.67±2.88

28.01±2.33

8.76±3.39

8.52±3.70

8.45±2.76

Av.

(*)The difference between the means indicated by different letters on the same line is significant (p <0.05).
Razee et al. (2015) found that quails grown in cage and ground system had 1.63 g and 0.71 g
of heard weight, 2.95 g of liver weight, 2.56 g and gizzard weight of 3.18 g and 2.82 g, respectively (P
<0.0.1). They stated that the weight of the edible internal organs was higher in the quails grown in
cages. Findings of these researchers do not show similarity with the findings obtained in our study. As
a matter of fact, in our study, no difference was found between the groups in terms of edible internal
organ weights.
The values of regional carcass values in quails are given in tables 6 and 7. Olawumi (2015)
reported that the different breeding system in quails had no statistically significant effect on thigh and
chest weight, which does not support the findings of our study. As a matter of fact, the effect of
breeding system on chest weight was found to be significant in our study. Inci et al. (2015) reported
that there was a difference between males in terms of chest weight, and that there were differences
between females and that female quails raised in cages had higher chest weight than males (P<0.05).
They also stated that male and female quails grown on the ground in terms of breast ratio were higher
than those grown in cages. They reported that there was no difference between the groups in terms of
thigh ratio, but there was only statistical difference between females in terms of thigh weight. In our
study, contrary to the findings of the researchers, it was found that males were better in cage-reared
group than females and other groups.
Table 6. Regional carcass values of quails slaughtered in the sixth week (*).

Weight (g)
Parameters

Cold
carcass

Right thigh

Right thigh

N

Weight (%)

Sex
Cage

Cage+Ground

Ground

Cage

Cage+Ground

Ground

10

E

241.02±4.42

228.38±7.01

241.15±4.54

10

D

254.75±5.04a

237.33±4.94b

255.04±6.96a

20

Ort

247.88±3.62a

232.86±4.30b

248.15±4.48a

10

E

39.22±0.81a

35.77±1.36b

37.72±0.60ab

16.29±0.30

15.66±0.29

15.67±0.26

10

D

40.80±1.13

37.63±1.26

40.38±1.07

16.00±0.58

15.84±1.03

15.87±1.07

20

Ort

40.01±0.70a

36.70±0.93b

39.07±0.70a

16.15±0.79

15.75±0.95

15.77±0.93

10

E

39.60±0.94

39.31±1.16

39.81±0.92

16.42±0.20

17.23±0.50

16.53±0.20

10

D

41.19±0.84

38.99±0.89

41.67±1.54

16.20±1.04

16.48±1.31

16.32±0.87

20

Ort

40.39±0.64

39.15±0.89

40.78±0.92

16.31±0.84

16.85±1.47

16.42±0.75

10

E

87.42±2.08

84.73±2.86

86.62±2.03

36.25±0.40

37.11±0.58

35.82±0.34

10

D

94.01±2.08

88.89±2.33

91.15±2.40

36.92±1.49ab

37.44±1.52a

35.76±1.27b

20

Ort

90.71±1.62

86.81±1.86

88.80±1.66

36.58±1.38ab

37.27±1.65a

35.79±1.14b

10

E

19.02±0.30

19.10±0.68

19.46±0.39

7.92±0.21

8.38±0.21

8.10±0.11

10

D

20.14±0.49ab

19.24±0.38b

20.79±0.46a

7.93±0.72

8.13±0.61

8.18±0.58

Breast

Wings
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Neck

Abdominal
Fat

Ridge

20

Ort

19.58±0.31

19.16±0.38

20.17±0.36

7.92±0.68

8.25±0.63

8.14±0.47

10

E

11.58±0.50a

9.17±0.52b

11.79±0.46a

4.81±0.20a

4.02±0.21b

4.82±0.14a

10

D

11.41±0.77

9.90±0.61

11.47±0.58

4.47±0.87

4.19±0.88

4.49±0.51

20

Ort

11.50±0.45a

9.54±0.39b

11.55±0.36a

4.64±0.76a

4.10±0.76b

4.65±0.49a

10

E

7.00±0.81

5.51±0.59

6.54±0.56

2.89±0.32

2.38±0.20

2.69±0.22

10

D

8.31±0.96

6.67±0.67

7.64±0.76

3.23±1.06

2.80±0.82

2.95±0.68

20

Ort

7.66±0.63

6.09±0.45

7.10±0.50

3.06±1.02

2.59±0.75

2.82±0.69

10

E

36.50±1.21ab

34.01±1.08b

38.56±0.82a

15.13±0.33

14.90±0.21

16.08±0.39

10

D

38.05±1.17ab

35.71±1.20b

40.99±1.54a

14.93±0.94b

15.01±0.75b

16.06±0.97a

20

Ort

37.28±0.84b

34.86±0.81b

39.86±0.92a

15.03±0.97b

14.96±0.70b

16.07±1.07a

(*)The difference between the means indicated by different letters on the same line is significant (p <0.05).
In the 5th week, the loss of meat cooking in the cage, cage + ground and ground system were
found to be 15.13%, 16.62% and 20.32% respectively. In the 6th week, 19.81%, 17.37% and 17.59%
respectively (P <0.05). At the 5th week, there was a statistically significant difference only in L value
in terms of breast skin color L, a, b (L: gloss, a: redness and b: jaundice). It was observed that L value
was in the group grown at the highest place with 61.59 and followed by the group grown in cage with
60.70 respectively (P<0.05). There was no statistically significant difference between groups in terms
of breast meat L, a, b values (P> 0.05). 6 weeks breast skin color L, a, b values (L: brightness, a:
redness, and b: yellowness) were similar (P> 0.05). In the breast meat L, a, b values, only a value
(redness) was obtained between the groups statistically (P <0.05). Redness value was determined as
9.59, 11.00 and 11.15 in cage, cage + ground and ground system groups and it was found that breast
meat redness was higher in the quails grown on the ground, respectively.
Table 7. Regional carcass values of quails slaughtered in the fifth week (*).
Weight (g)
Parameters

Cold
carcass

Right thigh

Right thigh

Breast

N

Weight (%)

Sex
Cage

Cage+Ground

Ground

Cage

Cage+Ground

Ground

10

M

227.90±4.54

216.72±5.02

223.28±3.83

10

F

232.25±5.58

224.39±3.30

223.55±3.13

20

Av.

230.08±3.53a

220.56±3.05b

223.42±2.41ab

10

M

34.47±0.66

34.21±0.52

35.74±0.79

15.18±0.42

15.85±0.36

16.00±0.19

10

F

36.32±1.10

36.12±0.81

36.34±1.02

15.63±0.26

16.10±0.32

16.24±0.33

20

Av.

35.39±0.66

36.17±0.52

36.04±0.63

15.41±1.09b

15.98±1.06ab

16.12±0.84a

10

M

36.62±1.12ab

34.62±0.33b

37.61±0.82a

16.06±0.33

16.04±0.33

16.85±0.27

10

F

38.52±1.15a

35.42±0.55b

36.43±0.70ab

16.58±0.30a

15.79±0.11b

16.29±0.19ab

20

Av.

37.57±0.81a

35.02±0.32b

37.02±0.54a

16.32±1.00ab

15.91±0.77b

16.57±0.77a

10

M

84.18±1.61a

74.95±0.90b

81.18±1.64a

37.00±0.67a

34.72±0.75b

36.38±0.62ab

10

F

84.07±2.03

80.27±0.94

80.17±1.38

36.23±0.48

35.80±0.32

35.86±0.33

141

20

Av.

84.13±1.26a

77.61±0.88c

80.68±1.05b

36.61±1.84a

35.26±1.86b

36.12±1.56ab

10

M

17.87±0.39b

20.05±0.53a

19.45±0.43a

7.84±0.10b

9.27±0.25a

8.72±0.20a

10

F

18.80±0.53b

21.32±0.61a

20.30±0.31a

8.11±0.23b

9.51±0.25a

9.09±0.16a

20

Av.

18.33±0.33b

20.69±0.42a

19.87±0.28a

7.98±0.56c

9.39±0.79a

8.09±0.60b

10

M

12.41±0.72

10.77±0.62

12.04±1.04

5.44±0.29

4.97±0.28

5.38±0.45

10

F

13.10±0.64a

11.79±0.61a

10.00±0.32b

5.64±0.25a

5.25±0.25a

4.47±0.12b

20

Av.

12.75±0.48a

11.28±0.44b

11.02±0.58b

5.54±0.84a

5.11±0.83ab

4.93±1.11b

10

M

5.47±0.82

4.48±0.52

5.56±0.83

2.38±0.32

2.08±0.25

2.47±0.33

10

F

6.92±1.14

4.55±0.53

4.95±0.53

2.93±0.48

2.03±0.23

2.21±0.22

20

Av.

6.20±0.70a

4.51±0.36b

5.26±0.48ab

2.66±1.29

2.05±0.74

2.33±0.87

10

M

33.54±1.75

31.31±0.50

31.48±1.17

14.67±0.59

14.52±0.41

14.10±0.45

10

F

33.73±1.10

33.01±0.79

33.89±0.99

14.52±0.31

14.70±0.22

15.17±0.42

20

Av.

33.63±1.00

32.16±0.49

32.68±0.79

14.60±1.46

14.61±1.02

14.63±1.44

Wings

Neck

Abdominal
Fat

Ridge

(*)The difference between the means indicated by different letters on the same line is significant (p <0.05).
CONCLUSION
In this study, it was found that the group which was grown in cage performed better than the
other groups according to the findings and results obtained in the examination of fattening
performance, carcass and meat quality in Japanese quails grown in different breeding systems. In
terms of meat quality criteria, it was seen that the group grown in cage was better than the other
groups in terms of the results obtained especially on the 5th week. In the light of these results in the
breeding cage as the Japanese quail farming system it said to be more advantageous.
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Abstract
Reasoning is the most important subject of classical logic that comes after concepts and propositions in
the process of mental functioning. Logic cares reasoning especially in terms of formally and makes the
subject of examination. In classical logic three types of reasoning have been accepted: deduction,
induction and analogy. The most important of these is deductive reasoning, since it provides valid
implications. Therefore, the most remarkable part of classical logic is the deduction. For the reasoning
style which has epistemic deductive character by Aristotle, syllogism expression is used. In the early
periods of Islamic philosophy, this concept was met directly with the syllogism (kıyas). Aristotle is the
first philosopher to systematically address and develop syllogism in terms of shapes, modes, modalities,
validities and types. Therefore, he is considered the founder of the syllogism. He appropriately described
it before addressing all these issues. It is possible to present the definition of syllogism with a little
change in accordance with its purpose. The may be premises of the proposition is to be accepted
correctly, just because of these propositions to propose a mandatory conclusion. This study tries to
analyze how the definition of syllogism by Aristotle is understood by some logician philosophers such
as Fârâbî, Ibn Bâcce and Ibn Rushd in Islamic philosophy.
Keywords: Logic, reasoning, syllogism, Aristotle, Fârâbî, Ibn Bâcce, Ibn Rushd

Aristoteles Ve Fârâbî’nin Kıyas Tanımları Üzerine İbn Bâcce Ve İbn
Rüşd’ün Çözümlemeleri
Özet
Akıl yürütmeler, zihinsel işleyiş sürecinde kavram ve önermelerden sonra gelen klasik mantığın en
önemli konusudur. Mantık, akıl yürütmeleri özellikle formel açıdan önemser ve bu açıdan inceleme
konusu yapar. Klasik mantıkta tümdengelim, tümevarım ve analoji olmak üzere üç akıl yürütme türü
kabul edilmiştir. Bunların içerisinde geçerli çıkarımlar sağladığı için en çok önemsenen tümdengelimsel
akıl yürütme olmuştur. Bu nedenle klasik mantığın en dikkate değer kısmını tümdengelim
oluşturmaktadır. Aristoteles tarafından epistemik olarak tümdengelimsel karaktere sahip olan akıl
yürütme biçimi için syllogism ifadesi kullanılmıştır. İslam felsefesinin ilk dönemlerinde bu kavram,
doğrudan kıyas ile karşılanmıştır. Aristoteles, şekilleri, modları, modaliteleri, geçerlilikleri, çeşitleri
bakımdan kıyası sistematik olarak ele alan ve geliştiren ilk filozoftur. Bu nedenle kıyasın kurucusu kabul
edilir. O, kıyasın bütün bu konularını ele almadan önce onu uygun bir şekilde tanımlamaktadır. Onun
kıyas tanımını maksadına uygun bir şekilde bir az değiştirerek şu şekilde sunmak mümkündür: Öncül
denilen önermelerin doğru kabul edilmesiyle, sırf bu öncüllerden hareketle zorunlu bir sonuç
önermesine varmaktır. İşte bu çalışma, Aristoteles tarafından yapılan ve Arapçada Fârâbî tarafından
yeniden güncellenen kıyas tanımlarına dair İbn Bâcce ve İbn Rüşd gibi mantıkçı filozoflarca geliştirilen
çözümlemeleri ele alarak değerlendirmeye tabi tutmaktadır.
Anahtar Kelimler: Mantık, akıl yürütme, kıyas, Aristoteles, Fârâbî, İbn Bâcce, İbn Rüşd.
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Giriş
Akıl yürütmelerin veya bir bilgiye ilişkin çıkarımda bulunmanın başlıca üç yönteminden
bahsedilebilir: Zihin, tümel hükümlerden zorunlulukla tümel veya tikel hükümlere gitmek suretiyle akıl
yürütmede bulunabilir. Çıkarımın bu türüne tümdengelimsel (dedüktif) akıl yürütme denilmektedir.
Tikellerin araştırılmasından tümel hükümlere varılabilir ki, buna da tümevarım (endüktif) akıl yürütme
denmektedir. Zihin, tekilden tekile gitmek suretiyle yeni çıkarımlarda bulunabilir ki, buna da analoji
(analojik) denmektedir.13 Klasik mantığın kavram ve önermelerden sonraki konusunu akıl yürütmeler
oluşturmaktadır ve zihinsel etkinlik esas bu düzeyde yetkinleşmektedir. Bu nedenle Aristoteles (M. S.
384-322) mantığının en önemli bölümünü bu kısım oluşturmaktadır.
Akıl yürütmelerden en çok önemsenen ise tümdengelimsel yöntem olmuştur. Çünkü mantık,
esas geçerli akıl yürütmelerle ilgilenir ve bu niteliğe sahip olan sadece tümdengelimsel akıl
yürütmelerdir. Her tümdengelimsel akıl yürütme mantıklı veya başka bir ifadeyle geçerli olmayabilir,
ancak her geçeli akı yürütme tümdengelimseldir.14 Bu anlamda çıkarımın mükemmel formunu
oluşturmakta ve klasik mantıkta akıl yürütme denildiğinde tümdengelim akla gelmektedir. 15 Tümel
hükümlerden tümel veya tikel hükümlere varmak anlamına gelen tümdengelim veya dedüksiyon, klasik
İslam felsefesinde kıyas tabiriyle ifade edilmiş ve yukarıda ileri sürülen bilgilere göre kıyas, Aristoteles
mantığının en önemli kısmını oluşturmaktadır. 16
Bilindiği gibi tanımı, unsurları, yapısı, şekilleri, modları, çeşitleri ve değeri gibi kıyasın birçok
teknik alt meselesinden bahsedilebilir. Burada, bunlardan sadece kıyasın tanımına odaklanmaktadır.
Kıyasın sistematiğini oluşturan Aristoteles, kıyası “öncüllerin doğru kabul edilmesiyle, sırf bu
öncüllerden hareketle zorunlu bir sonuç önermesine varmaktır” şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanımın
doğru bir şekilde tahlil edilmesi, adı geçen kıyasın diğer teknik konularının ve bununla bağlantılı olan
insan aklının tümdengelimsel çalışma biçiminin iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu da
öncelikle tanımın çözümlenmesini gerektirmektedir.
Bu çalışmada, kıyasın tanımına ilişkin, ilk ikisi sadece tanımlama, son ikisi ise çözümlemeye
ilişkin dört filozofun görüşleri incelenmektedir. İlk ikisinden birincisi, mantık biliminin kurucusu olan
ve ilk defa kıyası tanımlayan Aristoteles, ikincisi ise Aristoteles’in tanımını İslam dünyasında
güncelleyen, bir anlamda İslam dünyası için mantığın kurucusu sayılabilecek Fârâbî’dir (871-950). Bu
sebepten Aristoteles Muallim-i-Evvel, Fârâbî ise Muallim-i Sânî unvanlarıyla anılmıştır. Kıyasın
tanımını çözümleyen son iki filozof ise İbn Bâcce (1085-1138) ve İbn Rüşd’tür (1126-1198). İlk iki
filozofun sadece kıyas tanımları kayda alındığı için bunlara dair göndermeler sadece tanımla sınırlı
kalınacaktır. Esas üzerinde durulan son iki filozofun görüşleri olacaktır. İbn Bâcce, Fârâbî’nin tanımı
üzerinden, İbn Rüşd ise doğrudan Aristoteles’in tanımı üzerinden bir çözümlemeye gitmektedir.
Dolayısıyla bu çalışma, ilk iki filozofun kıyas tanımlarına yönelik Endülüslü iki filozofun
çözümlemelerini açıklığa kavuşturup, değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
1. Kıyasın (Tasım-Syllogism) Tanımı

Ayrıntılı bilgi için bk. Halil İmamoğlugil, Klasik Mantıkta Akıl Yürütme (Ankara: Araştırma
Yayınları, 2018), 9-14; A. Kadir Çüçen, Mantık (Bursa: Asa Kitabevi, 19999), 16-17; İbrahim Çapak,
Anahatlarıyla Mantık (İstanbul, Ensar Neşriyat, 2012), 151.
14
Doğan Özlem, Mantık, (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2004), 38-39.
15
İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş (Ankara: Elis Yayınları, 2009), 136.
16
Günümüzde yazılmış bazı mantık metinlerinde tümdengelimsel akıl yürütmenin en mükemmel şeklini
kıyasın oluşturduğu ifade edilmektedir. Bk. Nazım Hasırcı, Klasik Mantık El Kitabı (Ankara:
Araştırma Yayınları, 2015), 128; Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, 137; Necati Öner, Klasik Mantık
(Ankara: Vadi Yayınları, 2009), 111. Bu eserlerde tümdengelim ve kıyas kavramları arasında tamgirişimlilik ilişkisi kurulmaktadır. Bu da kıyasın dışından başka tümdengelimsel akıl yürütmelerin
olması gerektiğini ima etmektedir. Oysa kıyasın dışında tümdengelimsel bir akıl yürütme veya akıl
yürütme şekli bulunduğuna dair herhangi bir ifade kullanılmamaktadır. Dolayısıyla böylesi bir
ifadenin doğruluğu kuşkuludur. Bu nedenle tümdengelimsel akıl yürütmenin, kıyas olduğu ve
aralarında herhangi bir ayrım olmadığı kabul edilerek bu çalışma sürdürülmektedir.
13
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Kıyas, sözlükte ölçme, takdir ve eşitlik gibi anlamlara gelmektedir. Yaygın kullanılan bir
kavram olmasından dolayı terimsel olarak kıyasın dilde, fıkıhta ve mantıkta şekillenen farklı anlamları
bulunmaktadır. Sarf ve nahivde tümevarım yoluyla elde edilen ölçüye kıyas denilirken, fıkıhta daha çok
mantık biliminde kullanılan analoji akıl yürütmesine karşılık gelecek şekilde kullanılır. Mantıkta ise
doğruluğu kabul edilen en az iki önermeden zorunlulukla üçüncü bir önermeye ulaştıran akıl yürütme
türü için kullanılmaktadır.17 Burada, Aristoteles tarafından anlaşılan, yani sadece mantık ve felsefedeki
anlamına/kullanımına yönelik bir inceleme yapılacaktır.
Mantık biliminde yaygın kullanımıyla kıyas, öncül denilen en az iki önermenin doğruluğunun
kabul edilmesiyle bu önermelerden hareketle zorunlu olarak bir sonuç önermesine varmaktır. Başka bir
ifadeyle kıyas, öncüller ile sonuç arasında kurulan bu nedenle zorunluluk arz eden mantıksal ilişki
biçimine denir.18 Akıl yürütmelerin en önemlisi olarak kabul edilen kıyas, Aristoteles’ten önce bir tür
kullanılma sahip olsa da bütün yönleriyle inceleyip bir sistematiğe kavuşturmak ona nasip olmuştur.
Kıyasa ilk yapılan, aynı zamanda en uygun tanım da Aristoteles tarafından ileri sürülmüştür. Ondan
sonra yapılan bütün tanımlar, küçük çaplı değişiklikler arz etse de özü itibariyle onun tanımının
çerçevesinin dışına çıkmamaktadır.
Aristoteles, Birinci Analitikler’de kıyası şu şekilde tanımlamaktadır: “İçinde belli şeylerin
belirtilmesiyle, belirtilmiş olanlardan başka bir şeyin, sırf bunların böyle olması açısından zorunlu
olarak sonuçlandığı uslamlamadır.”19 Topikler adlı eserindeki kıyas tanımı da anlam itibariyle Birinci
Analitikler’den farklı görünmemektedir. Buna göre, “kıyas bir sözdür ki, bu söz içinde bazı şeyler
konulmuş olmakla onlardan farklı başka bir şey, konulan şeyler aracılığıyla zorunlu olarak çıkar.”20
İslam düşüncenin önemli filozoflarından Muallim-i Sânî unvanıyla bilinen Fârâbî ise Kitâbu’lKıyâs adlı eserinde kıyası şu şekilde tanımlamaktadır: “Kıyas, birden fazla şeyin kendisinde konulandan
yapılan sözdür ki, bu sözler birleştirildiği zaman ondan bilaraz değil, bizzat başka şeylerin zorunlukla
hâsıl olmasıdır”.21 Bu ifadeleri bir az daha netleştirecek olursak kıyas, ileri sürülen veya kabul edilen
bazı şeylerden (öncül önermeler) ilintisel olarak değil, özsel olarak başka şeylerin (sonuç önermesi)
zorunlukla ortaya çıktığı sözlerdir. Fârâbî’nin Aristoteles’in her iki eserinde ileri sürdüğü tanımları
birleştirdiği ve özü itibariyle bunların anlamlarını koruyarak bir kıyas tanımı geliştirdiği
görülmektedir.22 Zaman ve mekân itibariyle mantık biliminin kurucuları kabul edilen her iki filozofun
kıyas tanımları verildikten sonra şimdi de Endülüslü iki filozofun, yapılan tanımlara yönelik
çözümlemelerine geçebiliriz. Tanımda zamansal sıralamaya dikkat edildiği gibi çözümlemede de
zamansal sıralamaya riayet edilerek İbn Bâcce’den başlanacaktır.
1. İbn Bâcce’nin Kıyas Tanımına Yönelik Çözümlemeleri
17

Seyyid Şerif Cürcânî, el-Tarifât (Beyrut: Daru’l-Kutu’l-İlmiyye, 1971), 181; Ali Durusoy, “Kıyas”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25: 525.

18

Irvin M. Copi-Carl Cohen-Kennth McMahon, Introduction to Logic (Edinburg: Pearson Education
Limited, 2014), 211; Şafak Ural, Temel Mantık (İstanbul: Çantay Kitabevi, 1995), 81; Mehmet Vural,
İslam Felsefesi Sözlüğü (Ankara: Elis Yayınları, 2011), 343.
19
Aristoteles, Birinci Çözümlemeler, trc. Ali Houshiary (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1998), 24b
18-20, 11-13. Ayrıca bk. H. R. Atademir, Aristo’nun Mantık ve İlim Anlayışı (Ankara: A.Ü. İlahiyat
Fakültesi Yayınları, 1974), 119.
20
Aristoteles, Organon V, Topikler, trc. H. R. Atademir (İstanbul: MEB Yayınları, 1996), 3; Ayrıca
Topikler’in İngilizce çevirisi için bk. “Topics”, The Complete Works of Aristotle I, ed. Jonathan
Barnes, by. W. A. Pickard-Cambiridge (New Jersey: Princeton University Press, 1995), 100a 25-26,
167.
21
Fârâbî, “Kitâbu’l-Kıyâs”, el-Mantık ‘inde’l-Fârâbî II, nşr. Refik el-Acem (Beyrut: Daru’l-Meşrik,
1986), 19.
22
Aristoteles’in Birinci Analitikler’in Arapça tercümesi esas alındığında Fârâbî’nin kıyas tanımı,
Aristoteles’in tanımından sadece bilaraz ifadesinin eklenmesi ve bazı ifadelerin yerlerinin değiştirilmiş
olması bakımından farklıdır. Karşılaştırma için bk. Aristoteles “Kitâbu Anâlûtîka’l-Ûlâ ev Kitâbu elKıyâs”, Silsiletu ilmi’l-mantık, en-nassu’l-kâmil li mantiki Aristû, trc. Tazârî (Teodorus), thk. Ferid
Cebr (Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-Lübnânî, 1999), 184; Fârâbî, “Kitâbu’l-Kıyâs”, 19.
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İbn Bâcce, kıyasın tanımına yönelik görüşlerini, özü itibariyle Aristoteles’in tanımından farklı
olmayan Fârâbî’nin Kitâbu’l-Kıyâs’ında yaptığı tanım üzerinden dile getirmeyi tercih etmektedir. O,
Fârâbî’nin yapmış olduğu tanımda yer alan ifadeleri tek tek ele almak suretiyle bir çözümlemeye
gitmektedir. Tanımda geçen ifadeler sırasıyla şunlardır:
1. Söz
2. Konulan
3. Şeyler
4. Birden fazla
5. Birleştirildiği zaman bu sözlerden gereken
6. Bizzat
7. Bilaraz
8. Başka Şeyler
9. Zorunlulukla.
Biz de İbn Bâcce’nin sıralamasını dikkate alarak, bu çerçevede ileri sürdüğü görüşleri
incelemeye ve yer yer değerlendirmeye çalışacağız. Bu çerçevede onun tarafından ileri sürülen yorum
ve değerlendirmeler, doğrudan Fârâbî’nin dile getirdiği tanıma ilişkin olsa da, daha önce değinilen
sebepten ötürü aynı zamanda Aristoteles’le de doğrudan ilişkilidir. Bunun belirtmemizin sebebi, İbn
Bâcce’nin ileri sürdüğü görüşleri hiçbir şekilde Aristoteles’in ismini anmadan, doğrudan Fârâbî
üzerinden sunmasıdır. Onun bu tutumu, kıyasın ilk olarak Fârâbî tarafından yapıldığı izlenimini
vermektedir. Oysa Fârâbî tarafından yapılan tanımın kaynağının Aristoteles’in tanımı olduğuna dair İbn
Bâcce’nin bilgisiz olmadığı konusunda herhangi bir kuşkumuz bulunmamaktadır. Değinilmesi gereken
bu tespitten sonra şimdi de kıyas tanımında geçen kelimeleri sırasına göre ele alabiliriz.
Söz (el-kavl): İbn Bâcce, tanımda ilk dile getirilen kelime olan sözden amaçlanan şeyin zihinde
yerleşik bulunan anlamlar olduğunu ileri sürer. Burada söz, burhan (burhanî değerde bilgiler) da dâhil
diğer bütün sanatların/bilgilerin doğruluk düzeylerini kapsayan bir anlam genişliğine sahiptir. 23 Bu
durumda kıyasın sadece burhana has kılınması doğru değildir. 24 Kıyas, kendine has özellikleriyle bir söz
olarak bütün akıl yürütmelerin (burhan, cedel, hitabet, şiir ve safsata) bir anlamda formunu (epistemik
değeri veya düzeyi ne olursa olsun) oluşturmaktadır. Buna göre söz denilen kombinasyon, burhanın
dışında öncül değerleri farklı olan diğer bilgi düzeylerinde de olabilir. Dolayısıyla İbn Bâcce’nin
nazarında söz ifadesi, bir genel gönderime sahiptir. 25
Genellik ve özellik ikileminde sözü değerlendirdikten sonra bir de düşünce ve dil düzeyinde
yorumlamaya çalışan İbn Bâcce, sözü iç ve dış konuşma şeklinde ayırmaktadır. O, öncelikle sözün bir
iç konuşma olduğu ve daha sonra ortaya çıkan dış konuşmanın da buna bağlı olduğuna değinir. Söz, iç
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, Te‘âlîk İbn Bâcce ‘alâ mantıki’l-Fârâbî,
thk. Macit Fahrî (Beyrut: Dâru’l-Meşrık, 1994), 180.
24
Fârâbî’nin mantık anlayışında, mantığın veya bunun yetkinlik düzeyi olan kıyasın esas amacı
burhandır. Amaç bu olmakla birlikte diğer sanatların da formunu oluşturmaktadır. Fârâbî’nin
nazarında mantığın bölümleri veya beş sanat, epistemik değer itibariyle aynı değildir. Bunlardan
mantık için üstünlük bakımından en önde gelen burhandır. Diğer kısımlar, burhan sebebiyle çalışma
konusu yapılır. Öğretim sıralamasında ondan önce gelen kategoriler, önermeler ve kıyas, ona hazırlık
durumunda; ondan sonra gelen diyalektik, sofistik, retorik ve poetik ise ya burhana destek ve yardım
için ya da sakındırma açısındandır. Bunun için bk. Fârâbî, “İhsâu’l-ulûm”, Mantığa Giriş Risâleleri,
trc. Yaşar Aydınlı (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2018), 122-124. Nihat Keklik, İslam Mantık Tarihi ve
Fârâbî Mantığı 1 (İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1969), 49; “Fârâbî Mantığının Kökleri”,
Şarkiyat Mecmuası 4 (1962): 162-164.
25
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 180.
23
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konuşma olarak başlasa da bir muhataba iletilmesi gerektiğinden dolayı dış konuşmaya ihtiyaç duyulur.
Bu nedenle öncelikle bir iç konuşma olan söz denilen gerçekliğin ortaya çıkması, yani muhataba
iletilmesi, dış konuşmayla mümkün olmakta ve bu da lafızları/sözcükleri gerekli kılmaktadır. Fikirlerin
dile gelmesi, ancak lafızlar aracılığıyla somutlaştığı ve iç konuşmanın mutlak dış konuşmayı gerektirdiği
mevzu bahis olsa da, söz dış konuşmadan önce iç konuşma anlamına gelmektedir. Bu nedenle İbn Bâcce
sözün öncelikle zihinde bir tasavvur olduğunu belirtmektedir.26
Görüldüğü üzere İbn Bâcce söz hakkında iki temel noktaya işaret etmektedir. Birincisi sözün,
sadece burhana has olmayıp, mantıkta beş sanat olarak ifadelendirilen bütün zihinsel düzeyleri içine
alan bir kullanım genişliğine sahip olduğudur. Bu da bir anlamda kıyasın formel oluşuna karşılık
gelmektedir. İkincisi ise sözün ontolojisiyle alakalıdır. Buna göre İbn Bâcce sözü, sadece dil düzeyinde
değil, aynı zamanda dış konuşmaya kaynaklık eden iç konuşma ifadesiyle dile getirdiği düşünce
düzeyinde de ele almaktadır.
Konulan/kabul edilen (tûde‘u): İbn Bâcce’ye göre tanımda geçen ikinci kelime olan
konulandan anlaşılması gereken, insanların genel olarak anladığı ve “bunu bu şekilde koy” şeklinden
dile getirdiği şeylerdir. İnsanların genelinin anladığı şey ise bilinen bir düşüncenin öyle olduğunun
teslim edilmesi, yani genel olarak kabul görülmesidir. İbn Bâcce, söz konusu kelimenin fiil olmasından
dolayı bir anlamla birlikte bir zamana da işaret edeceği durumunu göz önünde bulundurarak ya da
böylesi bir tahmin yürütülebileceğinden dolayı zamansal hiçbir bir anlam göndergesine sahip olmadığını
vurgular.27 Bundan anlaşılan, kıyasın önemli bir parçasını oluşturan unsurların, yani öncelikle öncüllerin
ortaya konulmasıdır ki, bu da epistemik olarak kabul görülenlerdir. Bu ifadeye ilişkin ileri sürülenler,
informel değerin burhanla sınırlı olmadığını da göstermektedir. Dolayısıyla burada esas olan
kabulleniştir. Buna göre formel yetkinlik elde edildikten sonra kabul edilen ifadeler kıyasın formunun
bir parçasını teşkil etmektedir.
Şeyler: Tanımda geçen üçüncü kelime, “sözde konulan şeyler” şeklinde ifade edilen “şeyler”dir.
İbn Bâcce öncelikle tanımda şeyin yerine muhtemel akla gelebilecek, “öncüller” ve “malumat”
ifadelerinin neden kullanılmadığına dikkat çekmektedir. Ona göre eğer öncüller denilseydi, bu durumda
kıyas kendi içyapısına göre, yani unsurlarıyla tanımlanmış olurdu. Öncüller kıyasın parçalardır ve
şeylerin yerine öncüllerin alınması bir şeyin kendi cüzleriyle tanımlanması anlamına gelir ki, bir
kavramın tanımı kendi parçalarıyla yapılamaz. Eğer şeyler yerine malumat denilseydi bu durumda da
kıyas burhana has kılınmış olurdu. Şey denilmesinin sebebi tüm sanatların kastedilmesi içindir. Böyle
denilmekle tanımı yapılan kavramın cinsi geniş alınarak, tamamı kastedilmiş ve türler içerilmiş
olmaktadır. İbn Bâcce bu durumu, tekrardan dolayı bazen, toplam şeylerin birle ifade edilebileceğini ve
muradın da böyle olabileceğini söyler. Örneğin, “bu ev hayvanlardan hali değildir” denildiğinde fertleri
değişse de sürekli evin içinde hayvanların olduğunu ifade eder. Sürekli aynı cinsten ve hep aynı
hayvanlarla dolu olduğu anlamına gelmez. Söz konusu evdeki hayvanlar nicel ve nitel olarak değişime
uğrayabilir. Dolaysıyla “şeyler”den herhangi bir şeyin fertleri değişse de, çokluğun birlikte ifade
edilmesi olarak anlamak gerekir. 28
Birden Fazla: Kıyasın tanımında dile getirilen “birden fazla” ifadesi, bir az önce değinilen
“şeyler” sözcüyle bağlantılıdır. Bunu “birden fazla şey” olarak düşünmek gerekir. İbn Bâcce, bu
bağlantıya dikkat çektikten sonra, bu çerçevede birden fazla olan şeyin, sonuca giden öncüller olduğunu
belirtir. Bir kıyas formunun geçerli olması için büyük ve küçük denilen öncüllerin kıyasta bulunması
gerekir.29 Dolaysıyla buradan hareketle tek bir öncülden sonuca giden bir çıkarımın, kıyas olmadığı
anlaşılmaktadır. Bu da bize klasik mantıkta önermenin hükümleri altında ele alınan önermelerin karşıolum ve eşdeğerlik olarak da ifade edilen döndürmelerin kıyas olarak düşünülemeyeceğini

İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 180.
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 180-181.
28
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 181.
29
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 181.
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göstermektedir.30 Anlaşılan İbn Bâcce’nin nazarında karşı-olum ilişkisinde görüldüğü gibi en az iki
önermeyle bir çıkarım yapılabilir, ancak bu çıkarıma kıyas denilemez.
Birleştirildiği Zaman Bu Sözlerden Gereken: Kıyasın tanımında ifade edilen en önemli
kısımlardan birisi de “bazı yargılar birleştirildiği zaman bu yargılardan zorunlu, yeni ve başka yargılara
varmak gerekir” anlamına gelen kısmıdır. Bu, kıyasın formel omurgasını meydana getirmektedir. Yani
kıyasın olabilmesi için daha önce geçtiği gibi en az iki yargının bir araya getirilmesi gerekir, ancak bu
da yetmez, bu yargıların yeni bir yargıya vardırması gerekir. İbn Bâcce bu hususu, yani bazı sözlerden
başka sözlerin gerektiği kısmını tamamen kıyasın formu açısından düşünür ve ona göre bu husus, kıyası
var eden temel sebeptir.31
Bizzat: Kıyas, ileri sürülen veya kabul edilen bazı öncüllerden hareketle zorunlu olarak bir
sonuç önermesine varmaktır. İşte bu işlem bizzat olmalıdır. İbn Bâcce bizzat oluşu, kıyas formunda ilk
anlaşılan şey olduğunu söyler. İlk anlaşılan şeyin de ne olduğunu kıyasın öncüllerinden çıkan sonuç
önermesi üzerinden çözümlemeye çalışır. Örneğin,
Her insan canlıdır
Her canlı cisimdir
O halde her insan cisimdir.
Bu kıyasta görüldüğü gibi söz konusu öncüllerden, “Her insan cisimdir” sonucu çıkmaktadır.
İbn Bâcce, tümel olumlu sonuç önermesiyle birlikte, bunun döndürülmüş hali olan “Bazı cisimler
insandır” tikel olumlu önermenin de sonuç olarak çıkabileceğini ileri sürer. Ancak ona göre burada ilk
amaç, kendinden çıkan “Her insan cisimdir” önermesidir. İşte kıyas yapısında ilk ve doğrudan çıkan
sonucun yanında, bu sonuç önermesinin döndürülmüş halinin de olabileceği düşünüldüğünde ilk sonuç,
İbn Bâcce tarafından bizzat olarak değerlendirilmektedir.32 O, bizzat kelimesinden başka bir şeyin daha
anlaşılması gerektiğine değinir. Bu da kıyasın tanımında kendinden ortaya çıkan şeylerdir.33 Bunu
kıyasın gereği olarak kendinden ortaya çıkan şeyler olarak değerlendirmek gerekir. Görüldüğü şekilde
ilk anlamda verilen öncüllerden bizzat çıkan bir sonuç vardı, bir de bilaraz bir sonuç vardır. Dolayısıyla
bilaraz çıkan sonuç, kıyasın bizzat gereği olarak düşünülemez.
Bilaraz: Kıyasın tanımında ileri sürülen bütün unsurların bizzat olması gerekir, dolayısıyla
bilaraz olmaması gerekir. İbn Bâcce bizzat oluşu, kıyasın formu, yani şekilsel olarak içerdiği geçerlilik
yönünden değerlendirdi. Dolayısıyla bilaraz olmak da yine formellik bakımdan olması gerekir. Buna
göre bilaraz denildiğinde formel açıdan değil, informel, yani kıyasın maddesi anlaşılması gerekir.
Örneğin,
Hiçbir insan taş değildir
Her taş beslenir
O halde hiçbir insan beslenmez.
Bu kıyasta öncüller, “Hiçbir insan beslenmez” sonuç önermesini gerektirir. Ancak bu
gerektirme, formel açıdandır. Söz konusu kıyas, formu açısından, yani yapısal olarak geçerli olmasına
rağmen, hiçbir insanın beslenmediği bilgisinin yanlış olduğu açıktır. Bu yanlışlık değeri, kıyasın
maddesi bakımından, yani içeriksel bir okumaya tabi tutmakla mümkündür. Ancak bu durum İbn

Bazı modern mantık kitapları önermelerin karşı-olum ve döndürmelerini doğrudan çıkarımlar olarak
ele almaktadır. Bk. Özlem, Mantık, 167. Anlaşılan bu doğrudan çıkarım denilen durumlar, kıyas
tanımın kapsamına girmemektedir.
31
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 181.
32
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 182.
33
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 182.
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Bâcce’nin nazarında kıyasın bizzat önceliği değildir. Bu epistemik değer bilaraz olarak düşünülebilir.
Dolayısıyla kıyasta bilarazı bu şekilde anlamak gerek. 34
Başka Şeyler: Bu ifade, kabul edilen ve ileri sürülen öncüllerden hareketle yeni bir önermenin
elde edilmesiyle ilgilidir. Bir kıyasta elde edilen sonuç önermesi, öncüllerde verilen bilgilerden farklı
ve yeni bir bilgi midir? Yoksa sonuç, öncüllerde geçen kavramların yerini değiştirmek veya
tekrarlamaktan mı ibarettir? Bu durum, kıyasın değerine ilişkin üzerinde durulan ve önemsenen bir
mevzu olmuştur. İbn Bâcce’nin bu husustaki görüşleri, başka (aher) ve dışında (gayr) kavramlarına
ilişkin yaptığı çözümlemede görülmektedir. Öncelikle daha önceki yorumcuların bu iki ifadeyi aynı
anlamda (murâdif) düşündüklerine değinen İbn Bâcce, bu iki ifadenin birebir aynı anlama geldiğini
kabul etmese de bunların birbirini gerektiren kavramlar olduğunu düşünür. Ona göre bir kıyas yapısında
öncüllerden sonucun gerekli olması bakımından, “dışında” olmaksızın “başka”nın üzerinde doğru
olabileceği bir düşünce olamaz. Başka bir ifadeyle, bir şeyin dışı kastedilmeden sadece o şeyden
başkasını dile getirmekle yetinilemez. İbn Bâcce bunun için şu kıyas örneğini vermektedir:
İnsan canlıdır
Canlı cisimdir
O halde insan cisimdir
Ona göre bu kıyasın “İnsan cisimdir” sonuç önermesi, kıyasın kendisinden veya ilk iki öncülden
başkadır ve aynı zamanda öncüllerin dışındadır. Bu göre bir sonuç önermesi öncüllerden başka olunca,
onların dışında da olması gerekir. Böylesi bir işlemde hem başka hem de dışında olmak gerekmektedir.
Her ne kadar ilk öncülden başka ve onların dışında bir şeyden bahsedilse de, sonuç önermesin öncüllerde
gizlendiği durumu, bunu değiştirmez. İbn Bâcce bu iki kavramı çok yakın olarak düşünse de bunları,
özsel/cevher ve ilintisel/araz bakımdan da ayırmaktadır. Buna göre başka ifadesinin delaleti özsel,
dışında ifadesinin delaleti ise ilintiseldir. Bu şekilde değerlendirdiği için o, Fârâbî’nin tanımında yer
alan “başka şeyler” ifadesini “onun dışında başka şeyler” şeklinde dönüştürerek başka ve dışında
ifadelerini birlikte kullanır.35
Zorunlu Olarak: Kıyasın tanımında ele alınan ve çözümlenen son kavram veya problem,
kıyasta dile getirilen bütün hususların zorunlulukla gerçekleşmesine dairdir. İbn Bâcce, Fârâbî’nin
“zorunlukla” sözcüğünü kullanmasındaki amacının kıyasın tanımında geçen “bizzat olan” ve “bilaraz
olamayan” ifadelerinde yaptığı gibi kıyas olanı, kıyas olmayandan ayırmak olmadığını düşünür.
Buradaki zorunluluk, kıyasın mahiyetinde geçen bütün parçalarla ilişkidir. Kıyas sistemini oluşturan
bütün hususlar zorunluluk arz eder. Dolasıyla zorunluluk, yukarıda geçen bazı özelliklerin aksine,
kıyasın mahiyetini oluşturduğu için asla ondan ayrılamaz. Bir akıl yürütmeye kıyas diyebilmemiz için
söz konusu edilen öncüller zorunlu olarak sonucu vermelidir.36
İbn Bâcce’nin kıyasın tanım çözümlemeleri, görüldüğü gibi kıyasta geçen kelimelerin tek tek
ele alınmasıyla gerçekleşti. Şimdi de benzer yöntemle, ama ondan daha öz ifadeler kullanan İbn Rüşd’ün
çözümlemelerine geçebiliriz.
2. İbn Rüşd’ün Kıyasın Tanımına Yönelik Çözümlemeleri
İbn Bâcce’nin kıyas tanımına yönelik çözümlemeleri, Fârâbî’nin tanımına dayanmaktaydı. İbn
Bâcce’nin ardılı olan bir diğer önemli Endülüslü filozof İbn Rüşd ise kıyas tanımına yönelik
çözümlemelerini doğrudan Aristoteles’in tanımından hareketle yapmaktadır. İbn Rüşd, çözümlemelerini
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 182. İbn Bâcce’nin vermiş olduğu kıyas
örneğine göre “Hiçbir insan beslenmez” sonucu formel olarak çıkmaktadır. Bu önermenin yanlış
olduğu ortadadır. Ancak kıyas için ileri sürülen tanım gereği bu durumu bizzat olarak düşünemeyiz.
Çünkü bizzat oluş, maddeye değil, forma ilişkindir. Burada ileri sürülecek “yanlış” yargısı, kıyasın
maddesi açısından düşünmek gerekir. İşte kıyas için burada önemli olan maddesi değil, formudur.
Dolayısıyla kıyas için bilaraz durum kıyasın maddesi için düşünülmektedir.
35
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 182.
36
İbn Bâcce, “Te‘âlîk ‘alâ kitâbî’l-kıyâs ve’t-tahlîl li’l-Fârâbî”, 182-183.
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temellendirdiği kıyas tanımını doğrudan Aristoteles’e dayandırsa da Arapça olarak sunduğu tanımın,
Fârâbî’nin tanımından literal olarak sadece bazı kelimelerin yerlerinin değiştirilmesinden başka bir
farklılığa sahip olmadığını belirtmemiz gerekir. Buna göre, Aristoteles’in Birinci Analitikler’ine yazdığı
Kitâbu’l-Kıyâs adlı şerhinde onun kıyas tanımını şu şekilde aktarmak mümkündür: “Kıyas bir sözdür ki,
onda birden fazla şey konulduğunda, bu konulan şeylerden bilaraz değil, bizzat bu konulan şeylerin
dışında zorunlu olarak, başka şeylerin ortaya çıkmasıdır”.37
İbn Rüşd, İbn Bâcce gibi ayrıntılı bir çözümlemeye girişmese de onula aynı şekilde kıyasın
tanımında geçen tek tek kelimeleri irdelemeye ve bunların ne anlama geldiklerini izah etmeye
çalışmaktadır. Buna göre onun sunduğu tanımda dikkat çektiği ve izah etmeye çalıştığı kelimler sırasıyla
şunlardır: 1. Söz 2. İçine konulduğunda 3. Birden fazla şey 4. Başka şey 5. Zorunlukla gereken 6. Bizzat
ve 7. Bilaraz.
Kıyasın tanımı bağlamında İbn Rüşd’ün bu kelimelerden ne anladığını incelemeye çalışırken,
onun görüşlerini yer yer İbn Bâcce ile karşılaştırmaya çalışacağız. Benzerlik ve farklılıklar üzerinden
yapacağımız karşılaştırma için ayrı bir başlık açmak yerine, bunu İbn Rüşd’ün görüşlerini incelerken
ele almaya çalışacağız.
Kıyas tanımında değinilen kavramların analizine geçmeden önce, tanımın formelliği açısından
dikkat çekici iki noktaya değinmemiz gerekir. Birincisi, tanımda geçen ibarelerin sıralaması her iki
filozofta farklıdır. Bunun anlam ehemmiyetinden ziyade, sıra düzeni bakımından bir görünüş değeri
vardır. İkincisi ise izah edilen kavramların sayısı ile ilgilidir. İbn Bâcce dokuz kelime sayarken, İbn
Rüşd bunun sayısını yediye düşürmektedir. Buna göre İbn Rüşd, İbn Bâcce’nin “şeyler” ve “birden
fazla” şeklinde iki ibaresini, “birden fazla şey” altında; yine benzer şekilde İbn Bâcce’nin “birleştirildiği
zaman bu sözlerden gereken” ile “zorunlulukla” iki ibaresini İbn Rüşd, “zorunlukla gereken” şeklinde
tek ibareyle birleştirmektedir. Tanımda dikkat çekici formel farklılıktan sonra şimdi de ibarelerin
içeriğine geçebiliriz.
Söz: İbn Rüşd’e göre Aristoteles’in kıyasın tanımına dair dile getirdiği ilk kavram olan söz,
burada mantık terminolojine göre kıyasın cinsine karşılık gelir. Buna göre kıyasın içine dâhil edileceği
kavram söz olabilir. Ancak buradaki söz, dile gelen her bir ifadeyi örneğin emir, nehiy, temenni, soru
ve dua gibi cümleleri içine almayacak şekilde düşünmek gerekir. Kıyasın diğer nitelikleri de göz önünde
bulundurmak süratiyle buradaki söz, kesin söz (el-kavlu’l-cazim), yani önermesel olmalıdır. Başta
sözlerin önermesel nitelikte olması gerektiği kaydının İbn Rüşd tarafından konulması ve tanımda daha
sonra ileri sürülecek başkaca özelliklerle birlikte böylelikle kıyasî sözler, kıyasî olmayan sözlerden
ayrıştırılmış olmaktadır.38
İbn Bâcce’nin söze ilişkin dikkat çektiği husus, sözün mantığın beş sanatını formel olarak
kapsadığına dair oldu. Söz sadece burhanî olanlar için değil, diğer sanatlar içinde düşünülmektedir. İbn
Rüşd’ün sözü, kıyasın cinsi olarak düşünmesi ise İbn Bâcce’nin işaret ettiklerini kapsadığını
söyleyebiliriz. O, aynı zamanda sözlerin önermesel değerde olması gerektiği gibi bir sınırlamaya da
gitmektedir. Bu, açıkça İbn Bâcce tarafından ifade edilmezse de ilerleyen pasajlarda kabul edilmektedir.
İçine Konulduğunda: Bu ifadeyi kıyasın ileri sürülen öncülleri olarak düşünmek gerekir. İbn
Rüşd’e göre Aristoteles’in bundan maksadı bir kıyasın öncüllerinin kabul edilmesidir. Ancak bu kabul
edilmenin içeriği sıradan değil, bilimsel bir değer taşıyan önermeler olmalıdır. 39
Burada her iki filozofun yaklaşımında da esas olan kabul edilebilirliktir. Ancak İbn Rüşd’ün
kabul edilen öncüllerin bilimsel bir değerde olmasına vurgu yapması, kabul edilecek önermelerin
sıradan olmaması gerektiğine dair bir sınırlamadır.

İbn Rüşd, Nassu telhisu mantiku Aristû Kitâbu Anâlûtî’l-Ûla ev Kitâbu’l-Kıyâs, thk. Gerard Gihamy
(Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-Lübnânî, 1992), 139; Telhisu mantikû Aristû Kitâbu’l-Cedel, thk. Teşarus
Petrus, Ahmet Abdulmecid Haridî (Kahire: The American Research Center in Egypt,1979), 47.
38
İbn Rüşd, Kitâbu’l-Kıyâs, 139.
39
İbn Rüşd, Kitâbu’l-Kıyâs, 139.
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Birden Fazla Şey: Burada konulan veya kabul edilen şeyler, daha önce değinildiği gibi sıradan
sözler değil, kıyas yapısında formel olarak bir değer ifade eden önermeler veya kıyas gereği varlık bulan
öncüllerdir. Kıyasın çerçevesini belirlemek adına burada İbn Rüşd, Aristoteles’in “birden fazla”
ifadesine dikkat çekmektedir. Çünkü ona göre kıyas, en az iki öncülden oluşmalıdır. Eğer iki öncül
olmazsa bu yapıya kıyas denilmemelidir. Bu durumda İbn Rüşd’ün anlayışında önermelerin karşı-olum
ve döndürme gibi eş-değerlik ilişkileri bir akıl yürütme olabilir, ancak akıl yürütmelerin en mükemmel
formu olan kıyas olarak kabul edilemezler. 40
İbn Rüşd’ün burada “birden fazla şey” şeklinde tek bir ibarede ele aldıklarını, İbn Bâcce, “şey”
ve “birden fazla” şeklinde ayırmaktadır. Burada dikkat çeken önemli bir benzerlik söz konusudur ki, o
da her iki filozofun kıyasta öncül sayısının birden fazla olması gerektiğini düşünmesidir. Buna göre bir
öncülden bir çıkarıma gitmek mümkün olsa da bu, kıyas olarak kabul edilemez.
Başka Şey: Kıyas, en az üç terimi içinde barındıran iki öncül ve bir sonuçtan oluşur. Burada
başka şey ifadesinden maksat, kıyasın sonuç önermesi olduğu açıktır. İbn Rüşd’e göre öncüllerden
sonucun çıkması zorunludur. Başka türlü olmaz. Çünkü burada dile getirilen başka şey, kendinden var
olan bir şey değildir. Başka bir ifade ile sonuç önermesi kendinden var olmaz. Daha önce zikredilen iki
öncülden zorunlu olarak ortaya çıkması gerekir.41
İbn Bâcce’nin burada üzerinde durduğu “başka” ve “dışında” kelimeleri dikkate değerdir. O,
daha önceki yorumcuların bu iki ifadeyi aynı anlamda (murâdif) düşündüklerine dikkat çekmiş ve her
ne kadar birbirini gerektiren kavramlar olarak görse de bunları ayrı ayrı düşünmüştü. İşte o gerekliliği
İbn Rüşd de düşünmüş ve kıyasın tanımında “onun dışında başka şeyler (şeyun mâ âhere gayruhâ)”
şeklinde her iki ibareyi birlikte dile getirmiştir. 42
Zorunlulukla Gereken: Çalışmanın başında değinildiği gibi üç türlü akıl yürütmeden
bahsedildi. Bunlardan zorunlukla bir sonucun ortaya çıkmasını sağlayan tümdengelimsel olanlar, yani
kıyaslardı. Tümevarım ve analoji hiçbir zaman zorunlu sonuçlar vermezler. İbn Rüşd, Aristoteles’in
kıyas için zorunlu ifadesini kullanmasın nedenini bu meseleyle ilişkilendirir. Ona göre kıyasî sözler
zorunluluk niteliğine sahip olanlardır ve bu zorunluluk niteliği, onları diğer sözlerden veya akıl
yürütmelerden ayırır. İbn Rüşd bu sözlerin de tümevarım ve analoji olduğunu beyan eder. Çünkü
tümevarım ve analojide öncüllerin sonuç gerektirme zorunluluğu söz konusu değildir. 43
Kıyastaki zorunluluğa dair her iki düşünürün yaklaşımı ilk etapta farklı okunabilir. Görüldüğü
gibi İbn Rüşd, zorunluluğu akıl yürütmenin türleri bağlamında değerlendirerek, bunu geçeli çıkarım
sağlayan dedüktif karakterli olana hasretmektedir. Oysa İbn Bâcce, kıyasta zorunluluğu öncüller ile
sonuç arasındaki ilişki ekseninde düşünmektedir. Her ne kadar bariz bir farktan söz edilse de bunu
sözlerin göndergesi açısından değil, sözlerin literal farklılığı olarak okunması gerektiğini
düşünmekteyiz. Çünkü İbn Rüşd’ün zorunluluğu akıl yürütmelerden dedüktif olana hasretmesi, öncül
ve sonuç ilişkisinin karakteristiğine göre şekillenmektedir. Benzer şekilde İbn Bâcce’nin öncüller ve
sonuç arasında düşündüğü zorunluluk sadece dedüktif akıl yürütmelerde bulunmaktadır. Dolayısıyla
İbn Rüşd, Kitâbu’l-Kıyâs, 139. Aristoteles ve İbn Rüşd’ün kıyas anlayışında, bir akıl yürütmenin kıyas
sayılabilmesi için, içinde en az iki öncül ve üç terim bulunmalıdır. Bunun için detaylı bili için bk.
Muhammet Nasih Ece, “Aristoteles’in Üç Terim-İki Öncüllü Kıyas Anlayışı ve İbn Rüşd’ün Şartlı
Önerme ve Kıyas Yaklaşımının Şekillenmesinde Etkisi”, VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Yay. Haz.
Vedat Kamer-Şafak Ural (İstanbul: Mantık Derneği Yayınları, 2018), 135-153. el-Rouyheb, kıyasın
iki öncül-üç terim veya basit yapıda olmasını Aristotelyen kıyasın temel standart formunu
oluşturduğunu ifade eder. Bk. Khaled el-Rouyheb, Relational Syllogisms and History of Arabic Logic
900-1900 (Leiden-Boston: Bril, 2010), 31.
41
İbn Rüşd, Kitâbu’l-Kıyâs, 139.
42
İbn Rüşd, Kitâbu’l-Kıyâs, 139. Fârâbî’nin kıyas tanımında sadece “başka” ifadesi geçmişti. İbn Bâcce
bunu öncülleri kastederek “dışında başka şeyler” ifadesini daha isabetli görmüştü. Metinde değinildiği
gibi kendisinden sonra İbn Rüşd de bunu böyle almaktadır. Kendisinden önce İbn Sînâ da bunu bu
şekilde, yani “dışında başka şeyler” şeklinde almakatdır. Bk. İbn Sînâ, eş-Şifâ: el-Kıyâs, thk. Said
Zayed, İbrahim Medkur (Kahire: 1964), 54
43
İbn Rüşd, Kitâbu’l-Kıyâs, 139-140.
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dedüktif akıl yürütme, tümevarım ve analoji olmayıp kıyas olandır ve bu öncüller ile sonuç arasındaki
ilişkinin zorunluluğunu ifade eder. Öncüller ile sonuç arasındaki zorunluluk ilişkisi akıl yürütmeyi
dedüktif kılar.
Bizzat: Kıyasın bilaraz değil de, bizzat oluşuna dikkat çeken İbn Rüşd, bundan anlaşılması
gerekenin kıyasın tam oluşu olduğunu ileri sürer. Bu durumda tam kıyasın ne olduğuna bakmak gerekir.
O, Aristoteles’te olduğu gibi kıyası tam ve tam olmayan şeklinde temelde iki kısma ayırmaktadır. Tam
kıyas, zorunlukla sonucun ortaya çıkması için zikredilen öncül ve terimlerin dışında başka öncül ve
terimlere ihtiyaç duyulmamasıdır. Tam olmayan kıyas ise elde edilen sonuç önermesinde daha önce
zikredilen terim ve konulan/kabul edilen öncüllerin dışında başka terim ve öncüllerin sonuca katılması
veya sonucun elde edilebilmesi için başka terimlere ihtiyaç duyulmasıdır. Görüldüğü gibi kıyasın tam
ve tam olmayışına ilişkin dikkat çekilen husus daha çok onun formuyla alakalıdır. Buna göre öncüllerde
zikredilen terimlerin dışına taşma ihtiyacı yoksa kıyas tam, başka terimlere ihtiyaç duyulursa tam
olmayan olur.44 Eğer kıyasın ilk iki öncülünde olması gerekenin dışında (iki öncül-üç terim) herhangi
bir terim konulursa bu durumda kıyas tam kıyas olmaktan çıkacaktır. Nitekim İbn Rüşd, bilarazı
açıklarken gerçek kıyasın iki öncülden daha az ve daha fazla olmaması gerektiğini ileri sürecektir.
Her iki filozofun bizzat oluştan anladıkları, uzlaştırılamaz tarzda farklı görünmektedir. Buna
göre İbn Rüşd, bizzat kıyası tam olmakla, yani ilk iki öncülde bulunan terimlere yenilerinin
eklenmemesini anlarken, İbn Bâcce ise iki öncülden çıkan sonucun döndürülmüş hali değil, doğrudan
veya kendinden çıkan sonucu anlamaktadır.
Bilaraz: Kıyasın tanımında İbn Rüşd’ün ele aldığı son kavram bilarazdır. Konulan
önermelerden sırf bunlardan dolayı zorunlu olarak bir sonuca gidilmesi kıyasın bizzat yapısı oluyorsa
bu durumda bilaraz olmaması da bu kurallara uyulması demektir. Eğer kıyasa ilk iki öncülün dışında
başka öncül ve bunlarda olmayan terimler katılırsa bu durumda kıyas bizzat bir kıyas özelliğini yitirmiş,
dolayısıyla zorunlu olmaktan da çıkar. Dolayısıyla daha önce de değinildiği gibi İbn Rüşd’e göre bizzat
veya tam kıyas, iki öncül ve üç terimden meydana gelmesi gerekir. Öncül ve terimlerin bundan fazla ve
az olması onu tam olmaktan çıkaracaktır.45 Buna göre bir kıyasta ilk iki öncül ve bunlarda bulunan üç
terimin dışında kıyasa yeni öncül ve terimler katılırsa kıyasın durumu bilaraz olur. Bu nitelikte bir kıyas,
kıyas olarak kabul edilse de tam olmayacaktır.
Görüldüğü gibi İbn Rüşd’e göre kıyasta bilaraz oluş, onun tam olmayan bir kıyas olması
anlamına gelmektedir. Hatırlanacağı üzere İbn Bâcce ise bizzat oluşu kıyasın formu, bilaraz oluşu da
kıyasın maddesi açısından düşünmüştü. Eğer kıyasın sonucu için verilen epistemik değer formel olarak
değil, informel veya kıyasın maddesi açısından düşünülüyorsa bu kıyasa ilişkin bilaraz bir
değerlendirme olur. Buna göre kıyasın bizzat düşünülmesi onun formel açıdan değerlendirmesini
gerektirmektedir. Bir kıyasın bilaraz değil de, bizzat oluşu her iki filozof tarafından farklı
değerlendirilmektedir. İbn Rüşd’ün bilaraz okuması formeldir. Çünkü kıyasa, temel terimler dışında
yeni terimler eklenmektedir. İbn Bâcce’nin okuması ise içeriksel veya kıyasın maddesi açısındandır.
Sonuç
Klasik mantığın en önemli konusu akıl yürütmeler oluşturmaktadır. Akıl yürütmelerin geçeli
olanı ise dedüktif karaktere sahip olan kıyaslardır. Çeşitleri, şekilleri, modaları vb. birçok açıdan kıyasa
sistematik bir yapı kazandıran Aristoteles, bütün bunları belirleyen esaslı tanımı da yapmıştır. Onun
kıyas tanımı kendisinde sonra ortaçağın sonuna kadar çeşitli filozoflar tarafından değerlendirmeye tabi
44
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Aristoteles, Birinci Çözümlemeler, 24b 23-27, 13; İbn Rüşd, Kitâbu’l-Kıyâs, 140. Aristoteles’in tam ve tam
kıyastan tam olarak neyi kastettiği açık değildir. Buna dair zihninde bir problem olmayacak ki, İbn Rüşd de bu
konuda bir açıklamaya girişmez. Bu konuyu merak eden Aphrodisiaslı Alexander, daha çok kıyasın şekilleri
üzerinde bunu tartışır. Bk. Alexander of Aphrodisias, On Aristotle Prior Analytics 1.1-7, trans. by Jonathan
Barnes, Susanne Bozien, Kevin Flannery S. J., Katerina lerodiakonou (London: Bloomsbury Academic, 2014),
75-77. Ancak o da net bir sonuca varmaz. Tam olmayan kıyastan, kıyasın birinci şekli dışındaki şekilleri, basit
olmayan kıyas ve tümdengelimsel olmayan akıl yürütmelerin kastedilme ihtimali vardır. Aristoteles’in
tanımından hareketle, tam kıyasın kategorik kıyaslar olduğu, tam olmayan kıyasların da kategorik olmayan
kıyasların olduğu kanaatindeyiz.

İbn Rüşd, Kitâbu’l-Kıyâs, 140.
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tutulmuştur. En temel konusu kıyas başta olmak üzere, Aristoteles’in kurmuş olduğu mantık biliminin
İslam filozoflarının katkılarıyla belli bir olgunluğa eriştiği söylenebilir. Bu olgunlaşmada ilk ciddi payı
olan filozofun da Fârâbî olduğu konusunda bir kuşku duyulmamaktadır. Bu nedenle İslam dünyasında
mantığın kurucusu olarak Fârâbî’nin kabul edilmesi bu bakımdan şaşırtıcı değildir.
Fârâbî’nin Aristoteles’in kıyas tanımını Arapçada daha anlaşılır bir kapsamda tanımladığı
görülmektedir. Bu nedenle İbn Bâcce, kıyas tanımına ilişkin çözümlemelerini doğrudan Aristoteles’in
değil de, Fârâbî’nin yaptığı tanımı esas alarak yapmaktadır. Buna karşın İbn Rüşd ise kıyas tanımına
yönelik incelemelerini doğrudan ilk kaynağa dayandırarak, yani Aristoteles’in tanımı üzerinden
yapmaktadır.
Aristoteles’in kıyas tanımı ve Fârâbî’nin bunu bir az daha anlaşılır düzeyde ele alması, elbette
mantık biliminin tanım teorisi bağlamında bir kavramın anlaşılması için kendinden bir yeterliliğe
sahiptir. Ancak sadece tanım teorisine göre bir kavramın ifade edilmesi de o kavramın tam anlaşılması
için yeterli olmayabilir. Buna ilişkin birçok soru cevapsız kalabilir. İşte böylesi bir düşünceden dolayıdır
ki, mantık bilimi açısından söz konusu iki kurucu filozofun kıyas tanımları yeterli görülmemiş ve iki
yorumlayıcı filozof konumunda olan İbn Bâcce ve İbn Rüşd tarafından bu tanımlar analize tabi
tutulmuştur.
Kıyas tanımını çözümleyen söz konusu filozofların, kıyası tanımlayan filozoflar kadar olmasa
da benzerlikleri ve onlardan daha çok farklılıkları söz konusudur. Onların çözümlemelerinden, ortaya
çıkan benzerlik ve farklılıkları genel olarak, aşağıda görüldüğü şekilde belirlemek mümkündür:
1. İbn Bâcce’nin çözümlemeleri, Fârâbî’nin tanımına dayanırken onun ardılı İbn Rüşd’ün
çözümlemeleri ise doğrudan Aristoteles’e dayanmaktadır.
2. Her ikisi de tanıma yönelik çözümlemelerini tanımda geçen tek tek kelimeleri ele almak
suretiyle yapmaktadırlar.
3. İbn Bâcce’nin çözümlemeleri İbn Rüşd’e göre daha detaylıdır.
4. İbn Bâcce tanımda geçen söz, konulan, şeyler, birden fazla, birleştirildiği zaman bu
sözlerden gereken, bizzat, bilaraz, başka şeyler ve zorunluluk olmak üzere kavramaları
dokuz sınıfa ayırarak çözümlemede bulunur. İbn Rüşd ise bunların sayısını yediye
indirmektedir. Buradaki sayısal farklılığın sebebi, İbn Rüşd’ün İbn Bâcce’de yer alan
“şeyler” ile “birden fazla” şeklindeki iki ibareyi “birden fazla şey” ve “birleştirildiği zaman
bu sözlerden gereken” ile “zorunlulukla” şeklindeki iki ibareyi de “zorunlukla gereken”
şeklinde birleştirmesidir.
5. Tek tek sözcükler altıda dile getirilen görüşler, birçok noktada aynı maksat ve benzerliğe
sahip olmakla birlikte farklılıklar da barındırmaktadır. En bariz görüş farklılığı “söz”,
“bizzat” ve “bilaraz” sözcükler hakkında olmuştur.
Son olarak, tanım mantığı bakımında her iki kurucu filozofun tanımlarının kıyası olabildiğince
iyi tanıttıkları; çözümleme mantığı açısından da her iki yorumcu filozofun, gerek benzerlik gerek
farklılık arz eden bütün görüşlerinde, kıyasın tanımına derinlik kazandırdıkları ve kıyasın daha iyi
anlaşılmasını sağladıkları söylenebilir.
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Abstract
Although typologies have long been discussed in the tourism literature, generations have been associated
with tourism in a relatively recent period. Starting with the Baby Boomer, followed by X, Y, and finally
with Generation Z, all generations give important clues to the tourism market.
Therefore, in this study, it is aimed to examine the relationship between tourist typologies defined by
Westvlaams Ekonomisch Studiebureau and Baby Boomer, X, Y and Generation Z tourists. The survey
data were obtained face-to-face from a total of 671 local and foreign participants visiting the town of
Bodrum, Muğla in 2018. According to the findings of the study, there is a significant relationship
between the generations discussed in four categories and tourist typologies classified as active sea lover,
contact-minded holiday maker, nature viewers, rest-seeker, discover, family-oriented sun and sea lover
and traditionalist. Based on these findings, it is possible to segment the tourism market and develop a
forward-looking strategy.
Keywords: Tourism, Typology, Generation

Turist Tipolojilerinin Kuşaksal Bağlamda İncelenmesi: Bodrum Örneği
Özet
Tipolojiler uzun süredir turizm literatüründe tartışılan bir konu olmakla birlikte, kuşaklar nispeten yakın
zamanda turizm ile ilişkilendirilmektedir. Bebek Patlaması ile başlayan ardından X, Y ve son olarak Z
ile devam eden kuşak sınıflamaları turizm pazarına yönelik önemli ipuçları sunmaktadır.
Dolayısıyla, bu çalışmada Westvlaams Ekonomisch Studiebureau tarafından tanımlanan turist
tipolojilerinin Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı turistleri ile ilişkisinin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verileri Muğla ili Bodrum ilçesini 2018 yılında ziyaret eden
yerli ve yabancı toplam 671 katılımcıdan yüz yüze elde edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre aktif
deniz aşığı, iletişim meraklısı tatilci, doğa izleyicisi, dinlenme arayan, keşfedici, aile odaklı güneş ve
deniz aşığı, gelenekselci şeklinde sınıflandırılan turist tipolojileri ile dört kategoride ele alınan kuşaklar
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu bulgulardan yola çıkılarak turizm pazarının bölümlendirilmesi ve
ileriye dönük strateji geliştirilmesi mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Tipoloji, Kuşak
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GİRİŞ
Turist tipolojileri turizm pazarlaması literatürünün en sık araştırılan konuları arasında yer
almaktadır. Dünyadaki turist hareketliliği ve turizm sektörünün ülke ekonomilerine katkısı göz önüne
alındığında turist davranışlarını tipolojiler aracılığıyla incelemek büyük faydalar sunmaktadır. Turistleri
belli davranış kalıpları ile tanımlamak ve kategorize etmek anlamına gelen tipolojiler pazarlamanın en
temel kararlarından olan pazar bölümlendirme stratejisine dayanmaktadır. Bu açıdan bir bölümlendirme
stratejisi olarak değerlendirilebilecek olan turist tipolojileri doğru kitleye doğru sunumlar ile yaklaşmayı
amaçlamakta; diğer taraftan da etkin bir kaynak yönetimini mümkün kılmaktadır.
Turizm literatüründe tipolojiler sıklıkla araştırmalara konu olsa da, çalışmaların çoğunun
(McKercher, 2002; Andreu vd., 2005; Chang, 2006; Alexandris vd., 2009) odak noktasında turizm
motivasyonunun yattığı dikkati çekmektedir. Dahası, turistlerin motivasyonu üzerine tipoloji
araştırmaları uygulamacılara önemli psikografik ipuçları sunsa da (Alexandris vd., 2009), tek başına
motivasyonu incelemek turist davranışlarının anlaşılmasında yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, turistleri
önemli ölçüde ayrıştırdığı ancak kendi içlerinde ise benzeştiği düşünülen ve tüketici davranışlarını
aynılaştıran bir diğer kavram bireylerin üyesi olduğu kuşaklardır. Literatürde edebiyattan siyasete,
eğitim bilimlerinden sağlık bilimlerine kadar çok çeşitli araştırmalara odağı olan kuşak kavramı turizm
literatürü için de incelenmeye değerdir. Her ne kadar turizm literatüründe kuşakları incelemeye alan
bazı çalışmalar olsa da (Valentine ve Powers, 2013; Kamboj ve Sharma, 2016; Skinner vd., 2018;
Monaco, 2018), tipolojiler ile kuşaklar arasında bağ kuran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile
literatürdeki söz konusu boşluk giderilmeye çalışılacak olup, literatür taraması Westvlaams Ekonomisch
Studiebureau tarafından öngörülen turist tipolojileri ve Bebek Patlaması, X, Y ve Z kuşakları üzerinden
yapılacaktır.
Turist Tipolojileri
Doğası gereği turizm, somut bir ürün yerine soyut hizmet sunumu olduğundan tüketici
davranışları üzerinde önemli etkilere sahiptir. Turistik ürün ve hizmetlerin tüketicisi konumundaki
turistler ise tercihleri ve davranışları ile sektörün en büyük etkileyicileridir. Bu nedenle, eğer turizm
sektöründeki karar alıcılar, şirket sahipleri ya da diğer aktörler turistlerin davranış kalıplarını
anlayabilirlerse, hedefleri doğrultusunda ilerleyebilecekler, daha da önemlisi hedef kitlenin
beklentileriyle uyumlu ürün ve hizmetler üretme ve onları bu ürün ve hizmetleri satın alma konusunda
ikna edebileceklerdir (Mahika, 2013). Bu nedenle turist davranışlarını anlamak turizm pazarlamasının
en öncelikli konularından birini oluşturmaktadır.
Turist davranışlarının anlaşılması açısından da üzerinde belki de en sık araştırma yapılan
kavramlardan biri turist tipolojileridir. Tipoloji TDK tarafından “insan tiplerini belirleme ve ayırt etme
yöntemi” olarak tanımlanırken, Aşan ve Akoğlan Kozak’a (2015) göre turizm literatüründe
tipolojilerden kastedilen “turistlerin belli özelliklere göre ayrı kategorilerde yer almasıdır” (s.268). Choi
vd. (2016) çalışmaların çoğunda benimsenen turist tipolojileri metotlarının benzerliğine rağmen, bu
metotların farklı turist tipolojilerini ortaya çıkardığını belirtmektedir.
Literatürde turist tipolojileri konusunda öncü çalışmalardan biri olan Cohen (1972) kitle
turistlerine ilişkin “yenilik-aşinalık” ekseninde tipoloji önermiştir. Ancak bu çalışmada önerilen
örgütlenmiş kitle turist, bireysel kitle turist, araştırıcı (kaşif) turist ve başıboş turist şeklindeki dört turist
tipolojisi farklı turist davranışları açısından oldukça çeşitlilik gösteren bir yapıyı yenilik-aşinalık gibi
tek bir eksende incelemesi nedeniyle eksik görülmektedir (Fan vd., 2017). İlgili literatürdeki diğer bir
önemli tipoloji çalışması ise Plog’un (1977) turistleri “alosentrik (bedenin rahatlamasına yönelik)” ve
“psikosentrik (bedenden çok ruhun rahatlamasına yönelik)” olarak sınıflandırdığı çalışmadır. Decrop ve
Zidda (2006) ise Cohen ya da Plog gibi değerler ve yaşam tarzları, tutumlar, ilgi alanları ve fikirler,
güdüler ya da kişilik yapısı gibi sosyo-psikolojik tipolojiler yerine karar verme değişkenlerine ve
süreçlerine dayalı bir turist tipolojisi önermiş ve bu tipolojileri “alışılmış turist, akılcı turist,
hedonik/hazza dayalı turist, fırsatçı turist, kısıtlı turist ve uyumlu turist” şeklinde isimlendirmiştir.
Westvlaams Ekonomisch Studiebureau tarafından 1986 yılında 3000 Belçikalı ile yürütülen
araştırmaya göre yedi farklı tipoloji belirlenmiştir: Aktif deniz aşığı, iletişim meraklısı tatilci, doğa
izleyicisi, dinlenme arayan, keşfedici, aile odaklı güneş ve deniz aşığı, gelenekselciler. Mahika (2013)
bu yedi tipolojiyi şöyle açıklamaktadır:
158

• Aktif deniz aşığı; deniz ve sahil kenarında tatil yapmak isteyen turistlerdir.
• İletişim meraklısı tatilci; tatillerinde yeni arkadaşlıklar kurmaya ve yerel halktan
misafirperverlik görmeye önem veren kimselerdir.
• Doğa izleyicisi; çok güzel manzaraların tadını çıkarırken ev sahibi nüfus tarafından iyi
karşılanmak isteyenleri ifade etmektedir.
• Dinlenme arayan; tatildeyken rahatlama şansı ve bir süre soluklanmak isteyen turistlerin
tipolojisidir.
• Keşfedici; kültür tatilinden ve biraz maceradan hoşlanıp aynı zamanda yeni insanlarla tanışmak
isteyen turistlerden oluşmaktadır.
• Aile odaklı güneş ve deniz aşığı; ailecek birşeyler yapmak isteyenler ve çocuk dostu aktiveler
arayanlardır.
• Gelenekselci; güvenliği ve emniyeti önemseyen ve sürprizlerden uzak durmak için bildik
destinasyon ve tatil türünü seçen kimseleri ifade etmektedir.
Bununla birlikte, turistlerin tatil anlayışı ve tercihlerinde önemli değişiklikler meydana gelse de;
deniz, kum ve güneş üçlüsüne dayalı tatil turizmi dünya ölçeğinde halen önemli bir çekim olarak
görülmektedir (Altunel ve Kahraman, 2012). Bundan dolayı, Westvlaams Ekonomisch
Studiebureau’nun (1986) yedi turist tipolojisi Türkiye’yi ziyaret eden turistler dikkate alındığında hâlâ
güncel ve belirleyici bir sınıflama olarak düşünülebilir.
Turizm pazarında destinasyonlar arası rekabet giderek artmakta olduğundan bugün birçok
destinasyon özel karakteristiklere sahip turist gruplarını motivasyonlar, beklentiler ve destinasyonun
üstün yönlerini ortaya koyan turist deneyimleri bağlamında hedefleyerek rekabetçi olmaya
çalışmaktadır (Chen ve Huang, 2018). Bundan dolayı, destinasyonlar artık motivasyonlara, beklentilere
ya da deneyimlere dayalı turist tipolojileri oluşturabildiği gibi turistlerin ait olduğu kuşaklar da ayırt
edici grupların belirlenmesinde faydalı olacaktır.
Kuşaklar
Turizm pazarlamasında turistler cinsiyet, satın alma alışkanlıkları, milliyet ya da gelir düzeyi gibi
birçok değişkene göre bölümlendirilmekte olup, güncel turizm pazarı bölümlendirme kriterlerinden biri
de kuşaklardır (Özel, 2017). TDK tarafından Felsefi açıdan “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı
çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü
olmuş kişilerin topluluğu” olarak tanımlanan kuşak kavramına ilişkin yürütülen çalışmalarda hem
karakter, hem çalışma yaşamları hem de sosyal hayatlarında önemli ayrımlar ve farklılıklar olduğu
görülmektedir (Akkuş ve Bayrakdaroğlu, 2018). Strauss ve Howe’ye (1997) göre her kuşağın kendine
özgü özellikleri, değerleri ve inançları, ilgileri ve beklentileri vardır.
Kuşakların gruplandırılmasında uzlaşılmış bir fikir birliğinden bahsetmek güçtür (Strauss ve
Howe, 1991). Ancak genel olarak Sessiz Kuşak için 1925-1945 yıllarına, II. Dünya Savaşı sonrası artan
doğum oranları nedeniyle isimlendirilen Bebek Patlaması Kuşağı için 1946-1964 arasına, X Kuşağı için
1965-1979 yıllarına, Y Kuşağı için 1980-1999 arasına ve Z Kuşağı bireylerini tanımlamak için 2000 ve
sonrasına işaret edilmektedir. Erden Ayhün (2013) çeşitli yazarların kuşak sınıflamalarını ele alış
biçimlerini Tablo 1’deki gibi özetlemektedir.
Tablo 1. Kuşakların Kronolojik Olarak Tanımlanması
Sessiz
Kuşak

Bebek
Patlaması
Kuşağı

X
Kuşağı

Y
Kuşağı

1946-1964

1965-1979

1980-1999

1925-1945

1946-1964

1965-1979

1980-1994

1922-1943

1943-1960

1960-1980

1980-2000

Keleş, 2011
Yelkikalan
Altın, 2010
Salahuddin,
2010

ve
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M
Kuşağı

Z
Kuşağı

Haeberle
2009

vd.,

1930-1944

1945-1964

1965-1979

1980-1999

Crumpacker&
Crumpacker,
2007

1929-1945

1946-1964

1965-1979

1980-1999

Kyles, 2005

1900-1945

1946-1964

1965-1979

1980-1999

Lancaster&
Stillman, 2002

1900-1945

1946-1964

1965-1980

1981-1999

Tsui, 2001

1925-1945

1946- 1964

1961-1981

1976-1981

Washburn,
2000

1926-1945

1945- 1964

1965-1981

1982-2003

Spitznas, 1998

1925-1945

1946-1964

1965-1980

1999,…

1982-2002

2002,…

Matthews,
2008
Senbir, 2004

1929-1939

1945-1965

1965-1977

1977-1994

1994-2003

Seçkin, 2005

…,1945

1946-1964

1965-1980

1980-1995

1995,…

2003,…

Kaynak: Erden Ayhün, 2013:97

Pendergast’a (2010) göre şuan yaşayan tüm kuşaklar gerek tüketici davranışları açısından gerekse
turist olarak kendilerine özgü davranış sergilemektedirler. Günümüzde popülasyon olarak oldukça az
sayıda olan Sessiz Kuşak bireylerinin seyahat güdüleri önceden planlanmış, aile ve arkadaşlar ile birlikte
olan rahatlama ve dinlenme amaçlı seyahatler etrafında şekillenmektedir (Özel, 2017). Bununla birlikte,
2050 yılı itibariyle sayıları 2 milyarı geçmesi beklenen Bebek Patlaması Kuşağı bireyleri seyahat
harcamaları açısından da önemli paya sahiptirler. Tatil tercihleri ise genellikle sıcak destinasyonlar başta
olmak üzere, farklı ve egzotik yerlerden oluşmaktadır (Patterson vd., 2017). Tiago vd. (2016)
yürüttükleri çalışmada Bebek Patlaması Kuşağı turistlerinin “kaşifler, enerjikler, tatilciler ve
evcimenler” olarak dört farklı pazar bölümünden oluştuğunu belirtmekte ve bu bölümlerin de kendi
içlerinde farklılık gösterdiklerini ifade etmektedir. Seyahate meraklı bir kuşak olan X Kuşağı turistleri
için yeni kültürleri ve farklı etnik grupları tanımak önemli olmakla birlikte, genellikle paket turları
yoluyla yeni destinasyonları ziyaret etme eğilimindedirler (Özel, 2017). X turistlerinin diğer kuşaklara
kıyasla çocuklarıyla seyahat etme eğilimlerinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Li vd., 2013).
Özel’e (2017) göre, X Kuşağı turistlerini çekmek için birlikte eğlenen ve mutlu görünen çiftler ve aileler,
ebeveynler ve çocuklar, arkadaşlar ve gruplar gibi temalar etkileyici olabilecektir çünkü bu kuşağın
bireyleri sosyalleşmeye ve aile ilişkilerine önem vermektedir. X Kuşağının ardından gelen Y kuşağı,
turizm literatürünün yükselen konuları arasında görülmektedir (Benckendorff vd., 2010). Bunun sebebi;
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre 2020 yılı itibariyle 35 yaş ve altındaki
turistlerin uluslararası seyahatleri 320 milyona ulaşacaktır (WYSE, 2015). Dünya popülasyonundaki
büyük payı ve artan harcama gücü ile stratejik öneme sahip Y Kuşağı turistleri aynı zamanda tahmin
etmesi zor, belirsiz ve çelişkili, çeşitlilik içeren bir tüketici grubunu temsil etmektedir (Canavan, 2018).
Güzel (2018) Y turistlerinin ilk küresel kuşak olduğunu ifade etmekle birlikte, bu kuşağın turizm
motivasyonlarından bazılarının otantik, özgün ve kişiselleştirilmiş deneyim arayışı, heyecan ve macera
isteği, diğer taraftan faaliyetlerinin kendilerinde olma beklentisi, farklı türlerden karmaşık turların
olduğu deneyimler yaşama isteği şeklinde sıralamaktadır. Görüldüğü gibi, Y Kuşağı oldukça
“heterojen” bir pazar bölümüdür (Foscht vd., 2009).
Doğum yılları 2000 ve sonrası olan Z Kuşağı turistlerinin ise 2020’li yıllarda turizm pazarının en önemli
oyuncuları olması beklense de (Monaco, 2018), “aşırı-bağlantılı” olarak nitelendirilen bu kuşağın
karakteristikleri hâlâ yeterince keşfedilmemiştir (Haddouche ve Salomone, 2018). Z Kuşağının genel
özelliği “yüksek değişkenlik” olarak ifade edilmektedir (Urry ve Sheller, 2012). Marka sadakatleri
oldukça düşük olan bu kuşak, iletişim ve bilgi teknolojilerinin diğer kuşaklara kıyasla çok iyi
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kullandığından şikâyetlerini ya da eleştirilerini sosyal medya üzerinden rahatlıkla paylaşmakta ve
birbirlerini viral mesajlarla kolaylıkla etkileyebilmektedir (Özel, 2017).
Yöntem
Tsiotsou ve Vasioti (2006) turizm pazarının bölümlendirilmesi konusunda geçmiş çalışmaların
yeterince üzerinde durmadığı birçok değişkenin kombinasyonu noktasına dikkati çekmektedir. Bu
doğrultuda araştırmanın amacı sosyal bilimlerin en güncel araştırma alanlarından kuşaklar konusu ile
turizm pazarlaması literatürünün önemli kavramlarından olan turist tipolojilerinin ilişkisini
bölümlendirme kriterleri bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın yöntemi saha
araştırması olarak benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini Muğla ili Bodrum ilçesini ziyaret eden yerli
ve yabancı turistler oluşturmaktadır. Söz konusu evrenin büyüklüğü 977.473 kişidir. Araştırmada %95
güven düzeyinde hedeflenen örneklem sayısı 384 olup, toplamda 671 yerli ve yabancı turistten kolayda
örneklem yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Araştırma verileri 2018 yılının sezon aylarında (NisanKasım arası) yüz yüze toplanmıştır.
Araştırmada kullanılan turist tipolojileri Westvlaams Ekonomisch Studiebureau’nun (1986)
çalışmasındaki “Aktif deniz aşığı, İletişim meraklısı tatilci, Doğa izleyicisi, Dinlenme arayan, Keşfedici,
Aile odaklı güneş ve deniz aşığı, Gelenekselci” olmak üzere yedi farklı grup olarak tanımlanmıştır.
Araştırmaya katılanlara bu yedi tipolojinin literatürde belirtildiği şekliyle açıklamaları verilerek yalnızca
bir tanesini işaretlemeleri istenmiştir. Bununla birlikte, kuşak grupları Bebek Patlaması (1946-1964), X
(1965-1979), Y (1980-1999) ve Z (2000 ve sonrası) kuşakları üzerinden incelenmiştir. Katılımcıların ait
oldukları kuşak grubu yalnızca doğum tarihleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, turistlerin
ait oldukları kuşak grupları ile çalışmada ele alınan Westvlaams Ekonomisch Studiebureau’nun
tanımladığı turist tipolojileri arasında bir ilişki olup olmadığını test etmek üzere oluşturulan hipotezler
aşağıdaki gibidir:
𝑯0: Kuşak grupları ile turist tipolojileri arasında bir ilişki yoktur.
𝑯1: Kuşak grupları ile turist tipolojileri arasında bir ilişki vardır.
Araştırma hipotezleri ki-kare testi ile sınanmıştır. Bu testin seçilmesinin nedeni; iki ya da daha
fazla sayıdaki değişken arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmeye hizmet
etmesidir (İslamoğlu, 2011).
Araştırma Bulguları
Araştırmaya katılan 671 turistin demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmaktadır. Buna göre,
katılımcıların çoğunluğu (%52,2) kadınlardan oluşmaktadır. Medeni durum açısından araştırmaya
katılanların çoğu evli olup, bireylerin ait oldukları kuşak grupları X kuşağı (%34,3) ve Y kuşağında
(%32,8) yoğunlaşmaktadır. Demografik özellikler açısından son değişken katılımcıların uyruklarıdır.
Bu açıdan, “diğer” başlığı belirtilen uyrukların dışında tutulduğunda, araştırmaya katılanların
%27,3’ünün Türk, %13,4’ünün Polonyalı, %11,8’inin İngiliz olduğu görülmektedir. Bu sırayı ise
Belçikalılar, Hollandalılar, Almanlar, Ruslar ve Ukraynalılar izlemektedir.
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Tablo 1: Araştırmanın Demografik Bulguları
Demografik Değişken

Frekans

Demografik Değişken

%

Cinsiyet

Frekans

%

Medeni Durum

Kadın

350

52,2

Evli

513

76,5

Erkek

321

47,8

Bekar

155

23,1

Toplam

671

100,0

3

0,4

Toplam

671

100,0

183

27,3

Kuşak

Kayıp Veri

Uyruk

BB Kuşağı

84

12,5

Türk

X Kuşağı

230

34,3

Polonyalı

90

13,4

Y Kuşağı

220

32,8

İngiliz

79

11,8

Z Kuşağı

137

20,4

Belçikalı

61

9,1

Toplam

671

100,0

Hollandalı

43

6,4

Alman

42

6,3

Rus

34

5,1

Ukraynalı

15

2,2

Diğer

124

18,5

Toplam

671

100,0

Araştırmanın amacına uygun olarak yürütülen ki-kare analizinin bulguları Tablo 2’de
gösterilmektedir. Buna göre, kuşak değişkeni ile turist tipolojileri arasında anlamlı bir ilişki elde
edilmiştir (x2=257,810, df= 18, p= 0,000).
Tablo 2: Ki-kare Testi
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

257,810a

18

,000

Likelihood Ratio

244,716

18

,000

Linear-by-Linear Association

,585

1

,444

N of Valid Cases

671

a. 1 cells (3,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,63.

Tablo 3, araştırmada incelenen dört kuşağın yine araştırma kapsamındaki yedi tipolojiye
dağılımları sunulmaktadır.
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Tablo 3: Kuşak- Tipoloji Dağılımları
tipoloji
iletişim
meraklısı
tatilci

doğa
izleyicisi

dinlenme
arayan

26

4

0

9

2

26

% kuşak

31,0%

4,8%

0,0%

10,7%

2,4%

31,0%

20,2% 100,0%

% tipoloji

18,1%

5,9%

0,0%

10,6%

1,6%

16,6%

33,3%

12,5%

% toplam

3,9%

0,6%

0,0%

1,3%

0,3%

3,9%

2,5%

12,5%

Gözlenen
değer

65

13

19

35

22

62

14

230

% kuşak

28,3%

5,7%

8,3%

15,2%

9,6%

27,0%

% tipoloji

45,1%

19,1%

51,4%

41,2%

17,1%

39,5%

27,5%

34,3%

% toplam

9,7%

1,9%

2,8%

5,2%

3,3%

9,2%

2,1%

34,3%

Gözlenen
değer

42

36

12

25

22

65

18

220

% kuşak

19,1%

16,4%

5,5%

11,4%

10,0%

29,5%

% tipoloji

29,2%

52,9%

32,4%

29,4%

17,1%

41,4%

35,3%

32,8%

% toplam

6,3%

5,4%

1,8%

3,7%

3,3%

9,7%

2,7%

32,8%

Gözlenen
değer

11

15

6

16

83

4

2

137

% kuşak

8,0%

10,9%
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Bu dağılıma göre, Bebek Patlaması Kuşağını iki tipoloji eşit oranla (%31) tanımlamaktadır.
Bunlar; aktif deniz aşığı ve aile odaklı güneş ve deniz aşığıdır. Bu bulgu, Bebek Patlaması Kuşağı
turistlerinin deniz tatili arayışında olan, aynı zamanda da aileleriyle vakit geçirmek isteyen bireyler
olduğunu göstermektedir. Bir bakıma geleneksel turizm anlayışından uzaklaşmadıkları ve özellikle
yabancı turistlerin Türkiye’yi deniz- güneş- kum üçlüsü nedeniyle ziyaret ettikleri söylenebilir.
Gelenekselci tipolojisine de yakın olmaları, seyahatlerinde güvenliği önemsemelerini ve bildik
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destinasyonlara yöneldiklerini ifade etmektedir. Bu durum da yaşlarının diğer kuşaklara nazaran
ilerlemiş olmasıyla açıklanabilir. Doğa izleyicisi tipolojisi ise araştırma kapsamındaki Bebek Patlaması
Kuşağı turistlerini tanımlamamaktadır.
Sonraki kuşak X turistlerinin tipoloji dağılımlarına bakıldığında Bebek Patlaması Kuşağına
benzer bir durum olmakla birlikte “dinlenme arayan” tipolojinin payı da dikkati çekmektedir. Başka bir
ifadeyle, X Kuşağı turistleri deniz- güneş- kum tatilini aileleri ve çocuklarıyla geçirmek istemekte,
ayrıca tatillerinde dinlenmeyi de arzulamaktadırlar. Bu kuşağın turistlerini en az tanımlayan tipoloji ise
“iletişim meraklısı tatilci”dir. Dolayısıyla, geleneksel turizm çerçevesinde dinlenmek hedefiyle seyahat
eden ve seyahatlerinde ailesiyle olmak isteyen X Kuşağı turistleri için yerel halk ile kurulan iletişim çok
önemli bir unsur olarak gözükmemektedir.
Kedinden önceki kuşaklara benzer şekilde Y Kuşağı turistlerini tanımlamak için de “aktif deniz
aşığı” ve “aile odaklı güneş ve deniz aşığı” tipolojileri ağırlıktadır. Bununla beraber, önceki kuşaklardan
farklı olarak “iletişim meraklısı tatilci” tipoloji öne çıkmaktadır. Bu durum, Y Kuşağı turistlerinin
tatillerinde yeni arkadaşlıklar kurmaya ya da yerel halk ile iç içe olmaya özen gösterdikleri anlamına
gelmektedir. Y turistlerini en az tanımlayan tipolojinin ise “doğa izleyicisi” olduğu bu kuşağa ilişkin
diğer bir bulgudur.
Araştırmanın bulgularından en çarpıcı olanı Z Kuşağı turistlerinin kendinden önceki üç kuşaktan
farklı olarak “keşfedici” tipolojide yoğunlaşmasıdır. Başka bir ifadeyle, Bebek Patlaması Kuşağından Z
Kuşağına doğru turistlerin keşfedici tipolojisi eğilimlerinin arttığı dikkati çekmektedir. Öyle ki; bu
eğilim Z Kuşağı turistlerinde en yüksek seviyeye çıkarak bu kuşağın yarısından fazlasını tanımlayan bir
tipoloji halini almış gözükmektedir. Bu eğilim, turistlerin yaşının azalmasıyla birlikte seyahatlerinde
daha fazla macera ve yenilik arayışında olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla, turistlerin kuşağı
gençleştikçe tatillerinde daha marjinal faaliyetlere ya da geleneksel turizmin dışında daha farklı turizm
türlerine talep olabileceği anlamına gelmektedir. Z Kuşağına ilişkin diğer bir bulgu ise, bu kuşağı en az
tanımlayan tipolojinin “gelenekselci” olmasıdır. Bu bulgu, kuşağın çoğunluğunun keşfedici tipolojide
olmasıyla oldukça uyumludur. Çünkü alternative turizm faaliyetlerine ya da yeni turizm türlerine ilgi
gösterme eğiliminde olmak gelenekselci tipolojisiyle çelişmektedir.
Son olarak, Tablo 3’te sunulan dağılımlara göre, kuşaklar arası ayrım yapılmadan tipolojilerdeki
ağırlık sıralandığında en fazla payı aile odaklı güneş ve deniz aşığı tipolojisinin (%23,4) aldığı, ardından
sırasıyla aktif deniz aşığı (%21,5), keşfedici (%19,2), dinlenme arayan (%12,7), iletişim meraklısı tatilci
(%10,1) ve son olarak doğa izleyicisinin (%5,5) yer aldığı görülmektedir. Araştırmanın bulgularından
biri de aktif deniz aşığı tipolojisine ilişkindir. Buna göre, turistlerin yaşı ilerledikçe, bir bakıma
bireylerin kuşakları yaşlandıkça, aktif deniz aşığı tipolojisinden uzaklaşmaktadırlar.
SONUÇ
Bebek Patlaması, X, Y ve Z olmak üzere dört kuşağın turistlerinin Westvlaams Ekonomisch
Studiebureau’nun yedi tipolojisiyle ilişkisini incelemeyi amaçlayan bu çalışma turizm pazarının
bölümlendirilmesi bağlamında oldukça özgün çıktılar sunmaktadır. Çünkü her bir kuşağın değerleri,
beklentileri ve motivasyonları farklılaştıkça ait oldukları tipoloji de değişkenlik gösterecektir. Bu
durumda, farklı kuşağın turistlerine aynı turizm ürünü ve hizmeti sunmak başarısızlığı da beraberinde
getirecektir. Bununla birlikte, Ratten ve Tsiotsou da (2010) kuşak gruplarının turist davranışı
araştırmalarının geleceğinde önemli rol oynayacağına, bu nedenle kuşakların farklılaşan
karakteristiklerinin daha fazla araştırılmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekmektedir.
Turistlerin yaşı ile turist tipolojileri arasındaki ilişkiyi inceleyen Altunel ve Kahraman da (2012)
bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını kabul etmiş; örneğin amaçlı-derin deneyimli
turistlerin orta ve üst yaş aralıklarında olduklarını, sıradan-yüzeysel deneyimli ve kazara-yüzeysel
deneyimli turistlerin daha genç olma eğiliminde olduklarını tespit etmiştir. Bu çalışma da benzer şekilde
turistlerin kuşakları ile ele alınan yedi tipoloji arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.
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Buna göre, araştırmada öne çıkan sonuçlardan biri araştırmanın yürütüldüğü Muğla ili Bodrum ilçesinde
tatil yapan turistlerin çoğunun “deniz ve güneş” ikilisi için bu destinasyonu ziyaret etmeleridir. Bunun
sebebi; yaş ve kuşak olgusundan bağımsız olarak bu iki cazibenin söz konusu destinasyon için en önemli
unsur olmasıdır. Bir diğer öne çıkan sonuç ise Z Kuşağının kendinden önceki kuşaklardan çok daha
ağırlıklı olarak keşfedici tipolojiye yakın olmasıdır. Bu sonuç, Haddouche ve Salomone’nin de (2018)
ifade ettiği gibi Z Kuşağı oldukça küresel bir kuşaktır. Başka bir ifadeyle, bu kuşağın İnternet ve iletişim
teknolojileriyle ilişkileri doğduklarından itibaren çok yoğun olması nedeniyle seyahatlerinde de benzer
eğilimleri göstermektedirler. Bununla birlikte, iletişim meraklısı tatilci tipolojisinin en ağırlık kazandığı
kuşak Y Kuşağıdır. Özel (2017) bu bulguyu destekler şekilde, Y Kuşağı turistlerinin “geleneksel” turist
değil, tam aksine “kaşif” olduklarını belirtmektedir. Bir diğer sonuç, Bebek Patlaması Kuşağı turistlerin
hiçbirinin doğa izleyicisi tipolojisinde olmamasıdır. Patterson vd. (2017) Bebek Patlaması Kuşağı
turistleri için sıcak destinasyonlar hala popüler olsa da, bu kuşağın kültür turizmi ya da macera turizmi
gibi niş turizm türlerine yönelik harcamalarının arttığını ifade etmektedir. Dolayısıyla, bu kuşağın
turistleri doğa turizmi yerine daha alternatif turizm türlerine yönelim gösteriyor olabilirler.
Bu bulgular doğrultusunda turizm pazarına ilişkin öneriler ise, farklı kuşakların çeşitli tipolojiler
üzerinden yeniden yorumlanmasıdır. Bu çalışmada, turist tipolojilerinin Westvlaams Ekonomisch
Studiebureau’nun yedi tipolojisiyle sınırlandırılmış olması aynı zamanda bir kısıt olarak
değerlendirilebilir. Bunun dışında, Z Kuşağı turist davranışları açısından yeterince araştırılan bir kuşak
değildir. Gelecek çalışmaların bu kuşağı turizm pazarlaması çerçevesinde ele almaları literatüre önemli
katkılar sunacaktır.
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Abstract
The efficient use of energy is regarded as an development level indicator for countries. It is among the
countries' responsibilities to ensure the efficient use of energy and to take measures. The type of energy
consumed in Turkey is mainly electrical energy. Electrical energy consumption plays a vital role in ecoefficiency studies. According to 2018 data, Turkey has an annual production of 947.952.610 billion kWh
and approximately 3400 kWh per capita consumption. In the Biga region, with the increasing population
and industrialization, the use of electrical energy is growing. Efforts to raise effective energy use
awareness should be more widespread. In this study, production and consumption analyzes were
conducted on provincial and district basis and eco-efficiency measures are explained in the literature
study.
Keywords: eco-efficiency, energy, analysis, Biga

Elektrik Enerjisi Üretim Tüketim Analizi Biga Örneği
Özet
Enerjinin verimli kullanılması ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin göstergesidir. Enerjinin etkin
kullanımını sağlayarak önlemlerin alınması ülkelerin sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Türkiye’de tüketilen enerji türleri elektrik enerjisi ağırlıklıdır. Elektrik enerjisi tüketimi eko verimlilik
çalışmalarında önemli rol oynamaktadır. 2018 verilerine göre Türkiye yıllık 947.952.610 milyar kWh
üretim ve yaklaşık 3400 kWh kişi başına tüketim değerlerine sahiptir. Biga yöresinde artan nüfus ve
sanayileşme ile elektrik enerjisi kullanımı büyümektedir. Etkin enerji kullanımı bilinçlendirme
çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. Bu çalışmada üretim ve tüketim analizleri il ve ilçe bazlı yapılmış olup,
eko verimliliğe yönelik alınabilecek önlemler literatür çalışmasıyla açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: enerji, analiz, eko-verimlilik, Biga
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INTRODUCTION
The need for energy has accelerated on a global basis since new technological developments have been
used intensively in industry. With the increasing demand for energy reserves and the decrease in
resources leads countries to different searches. Because energy is now considered one of the most basic
inputs in the production process for the realization of socio-economic development (Mucuk, Uysal,
2009:105).
The fact that electrical energy may be converted into other energy types, its ease of use and being a
necessary resource in parallel with technological progress, has become one of the most important
indicators of the level of development of countries. Increases in the consumption of electrical energy
are now accepted as an indicator of the welfare level. Therefore, electrical energy plays a major role in
completing the industrialization processes of countries (Ismic, 2015:259).
The demand for energy is increasing day by day due to the rapid growth of Turkey's population,
economic development and the rise in living standards as a result. Energy consumed in the world and in
our country tends to increase continuously in parallel with the population growth along with the
developing economy and technology. In this context, we carried out our analysis methodologically,
primarily on Turkey's population and electricity consumption followed by analysis on Çanakkale,Biga.

Figure 1: Analysis – Level and Structure

1.

Turkey's Energy Consumption Status

Turkey is the only country in the world connects Europe and Asia. Turkey is a developing
country with a population exceeding 80 million. There has been a steady population growth since 2007.
This population increase is around 1.5%. The increasing population leads to an increase in energy
demand.
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Table 1: The Population of Turkey
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Source: https://www.nufusu.com/
When we examine the installed power values in our country, while it was only around 33 MW
in the 1920s, when the Republic was proclaimed, it increased to 4364.2 MW in 1976, then to 10115.2
MW in 1986, 21249 MW in 1996, approximately 40564.8 MW in 2006 and 78497 MW in the year
2016, respectively. In the last two years, it has increased by 10,055 MW.
Table 2: Turkey's Installed Capacity (MW)

Installed Capacity (MW)
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80000
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40000
20000
0

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2018

Kurulu Güç (MW) 4364.2 5538 10115 17209 21250 28332 40565 52911 78497 88551
Kurulu Güç (MW)
Kaynak: https://www.teias.gov.tr/tr/i-kurulu-guc
While per capita electricity consumption was only 271 kWh in the 1970s, this value reached
3658 kWh as of 2018 (www.enerjiatlasi.com). The rapid increase in consumption provides us with the
information that electricity is easily accessible and available to everyone today. With the completion of
infrastructure deficiencies in our country's economic level, it has made it possible for Turkey to compete
with other countries in terms of energy. As of 2018, electricity production in our country is obtained
35% from coal, 25% from natural gas, 30% from hydroelectric power, 8.6% from wind and 2.8% from
geothermal energy (www.enerji.gov.tr)
Figure 2: Electricity Generation Sources of Turkey
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Turkey's electricity consumption areas and percentages are provided. When the graph is analyzed,
it is seen that the highest electrical energy consumption is industrial with 47.37%. The fact that the
consumption of electricity is mostly consumed in the industrial sector is an indication that we are a
developing country.
Figure 3: Turkey’s Electricity Consumption Areas Percentage

TURKEY'S ELECTRICITY CONSUMPTION
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Source: www.enerjienstitusu.org
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In order to keep up with the globalized competition conditions, businesses have also revised the
definition of productivity in their terminology. Efficiency, which was previously defined as the output
to input ratio, is now evolving towards eco-efficiency with the effect of sustainable development
strategies. Eco-efficiency is simply defined as clean production and consumption. Eco-efficiency aims
to increase efficiency and reduce environmental risks by continuously applying clean production
technologies to all processes, products, and services (Kınık, 2012:100).
In line with the sustainability approaches in industry, the concept of clean production continues
to be used by many related institutions, while the concept of sustainable production is rapidly becoming
widespread. This concept also means that production is implemented in a way that creates added value
in a safe and healthy environment for the whole society by preserving energy and natural resources and
processes that do not create pollution in both short and long term.
Many countries initiate the development of the concept of clean production with awareness first and
continue with capacity building activities, including exemplary practices in the production and service
sectors. In this way, it is possible to spread cleaner production practices and to establish their financial
mechanisms and to structure necessary policy reforms (Davarcioglu, Lelik, 2017:99).
2.
Energy Status of Çanakkale and Biga
Çanakkale is located in the northwest of Turkey. It separates the continents of Europe and Asia
and is located on both sides of the Dardanelles. The climate of Çanakkale shows the characteristics of
transition climate due to its location. While it reflects the characteristics of the Mediterranean climate
with its general character, the average temperature is lower in winter due to its location in the north.
Another feature that distinguishes Çanakkale from the surrounding provinces is that the majority of the
year is windy.
Çanakkale, in addition to its well-established historical and touristic features, is also one of the provinces
with the highest potential energy sources in Turkey. Çanakkale's wind energy, solar energy, geothermal
energy, and biomass energy are among its sustainable energy sources. When we review the potential of
other non-renewable energy sources, thermal power plants are also within the scope of the province
because of the high coal and lignite potential.
Figure 4: Canakkale’s Enegy Sources Percentage
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The installed capacity of Çanakkale's electric power generation is 3,964 MW and its approximate annual
production is 21,107 GWh. The production/consumption ratio of Çanakkale is 438%. The electricity
generated from renewable energy sources in Çanakkale is 353.48 MW. Electricity consumption per
capita was determined as 8152 kWh in 2018. (TSI, 2018) The reason for this high consumption is due
to the high level of industrial investments.
Table 3: Electricity consumption per capita by provinces (Kwh)
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Çanakkale is also very suitable for Wind Power Plant since it provides the minimum required values in
terms of efficiency, such as 7 m/s wind speed at 50 meters and 5 capacity factor. (www.gmka.gov.tr).
The Biga region is one of the major industrial potentials of Çanakkale. All of the power plants
that produce electricity from imported coal are located in Biga. Biga district had 614471 MWh electricity
consumption in 2018. In 2012, the demand load of Biga was around 38 MW. Thus, with increasing
demand each year, the demand increased to 45.24 MW in 2018.
Table 4: Biga Demand Loads- Year (MW)

Source: www.teias.gov.tr

In the Biga district, the agriculture-based industry is also making progress, and as agriculturebased industrial organizations, flour and feed factories, rice milling factories, vegetable-fruit processing
plants, tomato paste and canning factories, meat and milk processing plants, agricultural machinery are
manufactured. In addition, the biggest import and export private iron and steel plant of our country and
major furniture factories are located in Biga.
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CONCLUSION
Since urbanization and industrialization is not as intensive in Çanakkale, environmental issues
seen throughout the country are not experienced in our province. Necessary measures are taken in terms
of liquid and gas wastes in existing industrial facilities, and liquid and solid wastes originating from
residential areas are disposed of with minimum damage. The installed capacity of Çanakkale's power
plant is 3,964 MW. The power plants in Çanakkale, which total up to 25 electric power plants, generate
approximately 21,107 GW of electricity annually. In addition, there are power plants which are
underway in the region, mainly wind power plants, with a total installed capacity of approximately 70
MW. Biga District is one of the districts with the highest number of wind power plants. In addition, it is
also one of the richest districts in terms of the high energy levels of animal and waste plantal oils used
bacteria in biogas plants. For this reason, Biga is one of the potential districts for biogas investments.
Environmental Impact Assessment Studies are carried out in order to determine the negative impacts of
the planned investments on the environment in advance and to take the necessary measures. In the Biga
region, with the increasing population and industrialization, the use of electrical energy is increasing.
The high energy consumption in Biga stems from the electricity demand of the developing industry.
Most of the electricity consumption in Biga is realized in the industry and in the iron and steel industry,
which is a sector where energy demand is intense. In the Biga region, the concept of clean production
should first be initiated by raising eco-efficiency awareness. It should be continued with studies
including model practices in the production and service sectors. Initially, the cost may be high, but in
the long run, the sum of operating and maintenance costs are lower, because, as a result of clean
production applications, consumption of materials such as materials, water, and energy is reduced.
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Abstract
In the present study, we isolated α-amylase producer mesophilic bacterium Bacillus sp. CSP3
strain from the soil samples collected from the Çukurova University campus area. The optimum enzyme
activity was observed at 40-50 °C. Optimum pH value was estimated as 6.0 for the enzyme. α-Amylase
protected all of its activity after pre-incubation at 40 and 50 ℃ for 30 min and could retain more than
26% of maximum activity after pre-incubation at 60 ℃. Activities of alpha-amylase was found to be
stimulated by CaCl2 MgCl2, and EDTA with the rates of between 112% and 128%. However, in our
study, α-amylase activity was strongly inhibited by FeSO 4. The isolate was found to be sensitive to
penicillin, tetracycline, gentamycin, travid ofloxacin, rifampicin, streptomycin, and ampicillin, while
resistant to spectinomycin.
Key Words: Mesophilic Bacillus sp., α-amylase, isolation, characterization

Introduction
Amylases are enzymes that hydrolyze starch molecules to produce diverse products including
dextrins and progressively smaller polymers composed of glucose units (Yamashita, 1994; Nielsen and
Borchert, 2000; Asgher et al., 2007). Endoamylases and exoamylases are two categories of the amylases.
Endoamylases hydrolyze the starch from the interior of the molecule to produce linear and branched
oligosaccharides of various chain lengths whereas exoamylases act from the non-reducing end resulting
in short products (Yamagata and Udaka, 1994; Haki and Rakshit, 2003). α-Amylase (EC 3.2.1.1; α-4glucan glucano-hydrolase) is an endo-type enzyme that hydrolyze the α-1-4-glucosidic linkages of
starch molecules (Yamashita, 1994). Thermostable α-amylases have great importance in commercial
applications such as starch processing, brewing, sugar production, desizing and textile, and detergent
industries (Leveque et al., 2000; Shafaat et al., 2011). Nevertheless, the amylases are the most widely
used enzymes in starch processing all in.
Amylases are widely distributed in plants, animals and microorganisms and show varying
patterns of action depending on the source (Adeyanju et al., 2007; Hagenimana et al., 1992). However,
many amylases used in the industries obtained from microorganisms. Bacteria and fungi were the most
interested and studied microbes in amylase-producing microorganisms (Adeyanju et al., 2007). B.
subtilis, B. stearothermophilus, B. licheniformis, and B. amyloliquefaciens are good producers of αamylase, and they have been widely used for commercial production of the enzyme for industrial
applications (Demirkan, 2011). The industrial importance of amylases and the attractiveness of
microorganisms promote the isolation of new microorganisms for the production of amylases with better
properties.
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In the study, α-amylase producer Bacillus strain was isolated and some properties of the enzyme
were determined.
MATERILAS AND METHODS
Organism and cultivation conditions
Bacillus sp. CSP3 strain was isolated from the soil sample collected from Çukurova University
campus area in Adana, Turkey. One g of the soil sample was diluted with 10 mL of sterile deionized
water. 0.5 mL of diluted sample was incubated at 80 ℃ for 10 min for selection of Gram-positive spore
forming bacteria. The isolated were screened for α-amylase production on LB-starch-agar plates
containing (g L-1) tryptone 10, yeast extract 5, NaCl 10, soluble starch 5, agar 15 at 37 ℃. α-Amylase
positive colonies with clear zones were determined by iodine staining.
Enzyme assay
Bacillus sp. CSP3 was cultivated in LB medium at 37 ℃ with shaking at 200 rpm for 24 h. After
removal of cells by centrifugation (Hettich Universal EBA12) (5000 rpm, 10 min), the supernatant was
used for enzyme experiments. α-Amylase activity was assayed by adding 1 mL enzyme to 1 mL soluble
starch (2%, w/v) in 50 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0, and incubating for 30 min. The reactions
were stopped by addition of 3 mL of 3,5-dinitrosalicylic acid reagent and A540 nm was measured in a
Pharmacia spectrophotometer (Miller, 1959).
Effect of pH and temperature on enzyme activity
Temperature and pH effects on enzyme activity was assayed at various temperatures ranging
from 30 to 100 °C and at pH values ranging from 5.0 to 12.0 for 30 min. Following buffers were used
in pH reactions: 50 mM Na-acetate (pH 5.0-6.0), 50 mM Na-phosphate (pH 6.0-8.0), and 50 mM Tris
(pH 8.0-12.0) (Burhan et al., 2003)
Effect of temperature on stability of enzyme
For determination of thermal stability, the enzyme was pre-incubated at temperatures between
40-100 °C for 30 min. The retained enzyme activity was determined under standard enzyme assay
conditions.
Effect of chemicals on enzyme activity
The effect of various chemicals on the α-amylase activity were determined by pre-incubating
the extracellular enzymes in the presence of CaCl2, MgCl2, FeSO4, CuSO4 and EDTA (5 mM each) for
30 min at optimum temperature values before adding the substrates (Lo et al., 2001). Relative enzyme
activities were measured at standard enzyme assay conditions. The control (without any additive) was
taken as having 100% activity.
Determination of antibiotic resistance of isolate
Commercial antibiotic discs (Oxoid; P10: Penicillin, TE30: Tetracycline, SH10: Spectinomycin,
CN10: Gentamycin, OFX10: Travid ofloxacin, RD5: Rifampicin, S10: Streptomycin, Amp10:
Ampicillin) were used for determination of bacterial resistance. Antimicrobial resistance condition of
isolate was determined by examining whether bacterial colonies developed around antibiotic discs.
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RESULTS
Bacillus sp. CSP3 was Gram-positive, spore forming and aerobic. The growth was observed
between pH 7.5 in LB medium at 37 ℃. It was showed enzyme activity on LB-agar plate containing
starch as substrate (Figure 1).

Figure 1. α-Amylase activity zones of isolates on LB-agar plate
The isolate showed maximum enzyme production at 24 hours from inoculation time (Figure
2A). Enzyme production decreased after 48 hours from the inoculation time and was occurred
relatively 39% at 96 hours. The enzyme had good activity between 40-60 ℃ and the optimum activity
was observed at 40 ℃ (Figure 2B).
The mean enzyme activity was 94% between 40-60 ℃. The enzyme activity was rapidly reduced
after 60 ℃ and showed 55, 48, and 7% relative activity at 70, 80, and 90 ℃, respectively. Enzyme
activity was completely lost at 100 ℃.
The enzyme showed optimum activity at pH 6.0. The enzyme rapidly lost its activity except for
this pH value (Figure 2C). The mean relative activity of the enzyme was 58% between pH 5.0 and 7.0.
For thermal stability estimation, the retaining activity was determined at optimum pH and
temperature. The enzyme was completely stable after pre-incubation at 40 and 50 ℃ for 30 min.
However, the enzyme lost its activity with the rates of 74, 90 and 94% after pre-incubation at 60, 70 and
80 ℃, respectively (Figure 2D).
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Figure 2. Some properties of Bacillus sp. CSP3 α-amylase (A: Time dependent enzyme production, B:
Effect of temperature, C: Effect of pH, D: Thermal stability)
The enzyme was pre-treated with various chemicals (5 mM each) and then residual activity was
calculated. The relative enzyme activity was slightly increased to 112, 116 and 128% by MgCl2, EDTA,
and CaCl2, respectively. The enzyme was strongly inhibited by FeSO4 (Figure 3).

Figure 3. Effect of various chemicals on Bacillus sp. CSP3 α-amylase activity
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The antibiotic disc studies on LB-agar showed that the strain was sensitive to penicillin,
tetracycline, gentamycin, travid ofloxacin, rifampicin, streptomycin, and ampicillin. Whereas, resistant
to spectinomycin. The results of overall antibiotic sensitivity tests on the agar plate have shown in the
Figure 4.

Figure 4. Antibiotic sensitivity and resistant pattern of the isolate on LB-agar plate (P10: Penicillin,
TE30: Tetracycline, SH10: Spectinomycin, CN10: Gentamycin, OFX10: Travid ofloxacin, RD5:
Rifampicin, S10: Streptomycin, Amp10: Ampicillin)
DISCUSSION
Many Bacillus species including B. amyloliquefaciens, B. subtilis, B. stearothermophilus, B.
licheniformis, B. cereus, B. thuringiensis, B. macerans, B. megaterium, B. coagulans, B. circulans, B.
alvei, and B. globisporus that can produce α-amylases were isolated and well-studied (Claus and
Berkeley, 1986). Few of these microorganisms are known to produce thermo-tolerant α-amylase. B.
stearothermophilus and B. amyloliquefaciens α-amylases are very important for starch processing and
due to this reason these enzymes were well characterized (Ozcan et al., 2010). Because thermostability
is an important feature for use of amylolytic enzymes, thermophilic and hyperthermophilic
microorganisms have special role as a source of novel thermostable enzymes (Burhan et al., 2003).
Bacillus sp. CSP3 is aerobic, spore-forming wild-type strain and isolated in the present study.
The isolates were identified as Genus Bacillus because they germinated from spore forms under aerobic
conditions (Remize 2017). The growth of Bacillus sp. CSP3 was poor at 55 ℃, but good at 37 ℃. While
the α-amylase of the isolate was showed its optimum activity at 40 ℃, it showed 97% activity at 50 ℃.
These results show that a mesophilic bacterium produces a slightly thermo-stable α-amylase. The
production of thermostable enzymes by mesophilic bacteria is not common and the number of papers
on this subject is very limited. Piechula et al (2001) reported that thermostable restriction enzymes in
mesophilic strains have been reported in cyanobacteria (Laue et al., 1991) and other systematic groups
of bacteria (Roberts and Macelis, 2000; Wilson and Murray, 1991). However, cloning of thermostable
enzyme genes in mesophilic bacteria is often preferred in molecular genetic studies due to industrial
advantages.
It has been reported that the pH optimum of α-amylases was vary from 2.0-12.0 (Vihinen and
Mantsala, 1989) and generally α-amylases were stable over a wide range of pH from 4.0-11.0 (Fogarty
and Kelly, 1979; Reddy et al., 2003). CSP3 a-amylase showed optimum activity at pH 6.0. However, it
was observed that the enzyme lost its activity substantially at other pH values. This is an undesirable
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property and greatly limits the industrial use of enzymes. Likewise, the enzyme showed a very low
residual activity after pre-incubation at 60 ℃. All of these properties are significantly limit the industrial
use of CSP3 α-amylase. In addition, the chemicals used in the study did not cause a significant increase
in enzyme activity. But FeSO4 strongly inhibited CSP3 α-amylase. The effect of Fe2+ varied between
amylases. For instance, it had a strong inhibitory effect on the amylase from P. woesei, whereas it could
poor inhibitory effect on the amylase from P. furiosus and poor stimulatory effect on the amylase from
P. profundus (Leveque et al., 2000). The most stimulating chemical for CSP3 amylase was calcium
(128%). The stimulatory effect of Ca 2+ ion presence on the amylases from various microorganisms have
been reported (Asgher et al., 2007; Burhan et al., 2003; Leveque et al., 2000; Lin et al., 1998; Srivastava,
1987). It was also reported that Ca 2+ can bind some catalytic residues (Boel et al., 1990) and therefore
can inhibit α-amylase activity (Levewue et al., 2000).
COCLUSION
In the present study, mesophilic Bacillus sp. CSP3 which capable of producing slightly
thermostable α-amylase was isolated and studied. Research findings suggest that CSP3 α-amylase is not
suitable for industrial use with its current properties. However, the enzyme properties can be improved
by molecular methods such as cloning and site-directed mutagenesis and could make suitable for
industrial use.
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Abstract
The North Anatolian Fault Zone (NAFZ) along the northern shore of Lake Sapanca exhibits the PullApart movement, thus creating landslides in this area. Seismic refraction and reflection studies were
conducted in order to determine the basement rock depth and the underground structural features up to
this depth and the level of landslides. Data-processing applications were performed and seismic sections
were obtained. Thus, seismic stratigraphy of the section up to the level of the landslide was determined
by removing the sub-layers.
Keywords: NAFZ, Seismic Methods, Seismic Stratigraphy, Landslide

Sapanca Gölünün Kuzey Kıyısında Heyelan Araştırması
Özet
Sapanca gölünün kuzey kıyısı boyunca Kuzey Anadolu Fayı (KAF) çek-ayır hareketi sergilediğinden
bu kesimde heyelanlar meydana getirmektedir. Bölgede ana kaya derinliği ve bu derinliğe kadar ki
yeraltı yapısal özelliklerini ve heyelan seviyesinin belirlemek amacıyla sismik kırılma ve yansıma
çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen verilere veri-işlem uygulamaları yapılarak sismik kesitler elde
edilmiştir. Böylece yüzey altı tabakalar tespit edilerek heyelan seviyesine kadar olan kesimin sismik
stratigrafisi çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: KAFZ, Sismik Yöntemler, Sismik Stratigrafi, Heyelan
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GİRİŞ
Sismik araştırmalar, depreme dayanıklı binaların zemin araştırmasında, binalar, köprüler, tüneller ve
barajlar gibi yapıların, ya da temel çalışmaları için kayaç tipleri ve ara yüzey derinliklerinin
haritalanmasında çok başarılı sonuçlar vermektedir. Bu çalışma kapsamında; Sapanca Gölü kuzeyinde
Bayrak Tepe bölgesinin jeolojik özelliklerinin ortaya çıkarılarak heyelan riskinin belirlenmesi amacıyla
sismik kırılma ve sismik yansıma çalışmaları yapılmıştır. Yeraltı süreksizliklerinin tespitinde jeofizik
yöntemlerinden sismik yansıma tekniği çok etkili bir yöntemdir ve sismik araştırmalarda özellikle yer
ara yüzeylerinin ortaya çıkarılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışma alanında kullanılan
sismik kırılma ve sismik yansıma yöntemleri ile bölgenin stratigrafik yapısının ortaya çıkarılması ve
heyelan riskinin belirlenmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda sismik verilerin bilgisayar ortamında
işlenmesiyle çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Bu mevcut bulgular ışığında, kesitler yorumlanıp
sonuçlandırılmıştır. Sapanca Gölü kuzeyinde yeraltı yapısının incelenmesi, zeminin mühendislik
özelliklerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağladığı gibi ortaya çıkarılan stratigrafik yapının bölge
tektoniğine de ışık tutmuş ve yeni bilimsel yaklaşımlar oluşturulmasında yararlı olmuştur (Şekil 1).
Çalışma alanı jeolojik olarak farklı yaş özellikte çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Sarıaslan ve diğ.
1998’e göre çalışma alanının yakın çevresinin jeolojisi yaşlıdan gence doğru aşağıdaki gibi özetlenebilir
(Şekil 2). Çalışma alanında yaygın olarak bulunan Akveren Formasyonu Adapazarı’nın güney ve
güneybatısındaki tepelerde ve bu arada çalışma alanı olan Serdivan İlçesinin batı kesimlerinde mostra
verir. Killi kireçtaşı, marn, kiltaşı, silttaşı, çakıltaşı, resifal kireçtaşı ve volkanitlerden oluşan bu
formasyon Ketin ve Gümüş 1963 tarafından adlandırılmıştır. Birim sarı, beyaz, grimsi yeşil, yer yer
kırmızı renkli, ince ve orta tabakalı, ender olarak ta masif görünümlüdür. Altta açısal uyumsuzlukla
kumtaşı, çakıltaşı ve kırıntılı kireçtaşı ile başlayan birim üste doğru killi kireçtaşı-marn- kiltaşı-silttaşı
ardalanmalı olarak devam eder. İçerdiği fosillere göre Akveren Formasyonu Maestrihtiyen (Ü. Kretase)
– Alt Eosen yaşındadır. Çalışma alanında ovalık kesimlere ve aşağı kotlara doğru yaygın olarak
gözlenen Kuvaterner yaşlı Alüvyon birim Sakarya ili ve ona bağlı ilçelerin kısmen tümü Kuvaterner
yaşlı, pekişmemiş alüvyon zemin üzerinde kalmaktadır. Sediman zeminleri oluşturan Kuvaterner yaşlı
birimler genel olarak iri taneli havza kenarı ve ince taneli havza içi birimler (sedimanlar) olarak iki
kategoride değerlendirilmektedir. Bunlardan havza kenarı sedimanlarıbaşlıca eski ve yeni alüvyon
yelpazesi tortulları ve delta tortullarından oluşur ve havzanın kenar kesimlerinde genişlikleri 2-3 km
arasında değişen kuşaklar halinde uzanır. Havza içi sedimanlar ise başlıca menderesli nehir, taşkınovası,
bataklık ve göllerde çökelmiş olan, göreceli olarak ince taneli sedimanlardır. Havza kenarı sedimanları;
yelpaze, yelpaze-önlük ve deltaların dağılımına bakıldığında bunların, hemen hemen tümüyle, Sakarya
Havzası’nın fay denetimli kenar kesimlerinde oluştuğu görülür. Tane boyu yelpazelerin oluşum
noktasından uzağa doğru azalır. Sedimanlar kaynak kayanın türü ve bileşenine göre şekillenir.
Adapazarı havzasındaki yelpaze tortulları, bu havza kenarında yüzeyleyen hemen hemen tüm kayaların
çakıllarını içerir. Bölgemiz Alp Orojenizine bağlı hareketlerin Kuaterner’ e kadar devam ettiği
görülmektedir. Bu zaman zarfında çökeller tektonik hareketler neticesinde kıvrımlanmaya
uğramışlardır. Eosen ve Neojende bölge tektonik olarak oldukça aktif bir dönem geçirmiştir. Etkin
tektonizma neticesinde Adapazarı Ovası çökmeye uğramış ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi bu zamanda
ortaya çıkmıştır (Koçyiğit, A., 2000). Bu fay zonuna paralel irili ufaklı birçok fay oluşmuştur. Bu faylar
incelendiğinde güney blokların çöktüğü veya kuzey blokların yükseldiği görülmektedir. Ferizli Mağara
Köyü uzanımda olan fay hattında Paleozoyik yaşlı birimler üzerine bindirdiği görülmektedir. Kuzey
Anadolu Fay Zonu, oluşumundan itibaren sürekli aktivitesini korumuş ve Adapazarı Ovasının
deprasyonlarına sebep olmuştur. Bu özelliğinden dolayı Ova devamlı çöken sübsidans havza ortamı
haline gelmiştir.
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Şekil 1. Çalışma Alanının Tanıtımı.
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Şekil 2. Çalışma Alanı ve Yakın Çevresinin Jeoloji Haritası (Sarıaslan ve diğ. 1998)
TEORİ ve YÖNTEM
Bu çalışmada sismik kırılma ve sismik yansıma yöntemleri kullanılmıştır. Bu tekniklerden yansıma
sismiği ara yüzeylerin ortaya çıkarılmasında oldukça yaygın bir tekniktir. Sismik kırılma ise yeraltı
litoloji kalınlıklarını ve hızlarını tespitinde yoğun olarak kullanılmaktadır (Us, A. E., 1998; Yılmaz, O.,
1987). Veri kazanımı için Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’ne ait 12 kanallı sismik
kayıtçı (Geometrics), sismik kaynak olarak da 10 kg’lık ağırlık (balyoz) kullanılmıştır. Sismik yansıma
verisinin yaklaşık 15 m derinliğe inebilmesi, sismik yansıma veri kazanım parametreleri; örnekleme
aralığı 0,000125 sn ve jeofon aralığı 2 m alınmıştır. Sismik profiller boyunca bu şekilde elde edilen
sismik yansıma yer kayıtları daha sonra bilgisayar ortamında, sismik yansıma veri- işlem paket programı
(jrg) ile sismik kesitlere dönüştürülmüştür.
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Sismik Kırılma Yöntemi; Aşağıdaki şekillerde sismik kırılma ve sismik yansıma yöntemlerinin arazi
uygulamaları görülmekte. Hat-2 profili için kırılma yol-zaman grafiği ile yeraltı hız yapısı ve jeolojik
kesiti Şekil 4’ de görülmektedir. Arazi verileri üzerine uygulanan bir dizi veri-işlem çalışmalarından
sonra yeraltı jeolojik modellerine ulaşılmaktadır.

Şekil 3. Hat-2 için Sismik Yanısma-Kırılma Profili.
Sismik Yansıma Yöntemi; Sismik yansıma yöntemi yerin ara yüzeyleri arasındaki akustik empedans
farklarından dolayı yansıyıp dönen varışların zamanlarının kaydedilmesidir. (Dobrin, M.B., and Savit,
C.H., 1988). Sismik verinin frekans bandının belirlenmesinin ardından filtreleme işlemi için en uygun
geçiş bandı aralığı belirlenerek sismik veri hız analizine hazırlanmaktadır. Şekil 5 de 16 ve 18 yansıma
verisine uygulanan veri işlem aşamaları (1, 8, 16) ve (1, 10, 18) numaralı kayıtlar üzerinde Şekil 6’ da
gösterilmiştir.
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4.11(m)
479m/s

1966m/s

3,11 (m)

Şekil 4. Hat-2 P dalgasının tomografi yer altı kesiti.
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Şekil 5. 18 adet sismik yansıma verisinin genel görünümü.

Şekil 6. Hız analizi ile elde edilen NMO hız kesitleri. A: 350 m/s hız değeri verilerek elde edilen
NMO hız kesiti, B: 800 m/s hız değeri verilerek elde edilen NMO hız kesiti, C: 1300 m/s hız
değeri verilerek elde edilen NMO hız kesiti.
Aşağıda verilen Şekil 7’ de ise Hat 2 (AB profili) sismik yansıma yığma kesiti görülmektedir. Yığma
gerçekleştirildikten sonra migrasyon yapılarak eğim kayma yüzeyleri daha net bir şekilde belirlenmeye
çalışılmıştır. Burada Kirchhoff yöntemi ile migrasyon yapılmıştır (Pasasa, L., Wenzel, F., Zhao, P.,
1998). Burada ortalama 25- 35 msn arasındaki derinlikte heyelan kayma yüzeyi açıkça görülmektedir.
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Şekil 7. Çalışma alanına ait Hat 2 (AB profili) sismik yansıma yığma kesiti.

Şekil 8. Hat-1 ve Hat-2 Sismik yansıma 3 Boyutlu (3D) hız-derinlik ve yeraltı litolojisi kesiti.

189

SONUÇ ve ÖNERİLER
Sakarya Üniversitesi’ nin güneyinde bulunan Bayraktepe bölgesinde yapılan sismik çalışmalarda
bölgenin jeolojik yeraltı yapı kesitleri elde edilerek heyelan potansiyeli incelenmiştir. Çalışmada alınan
toplam 5 profile ait veriler değerlendirildiğinde; Hat-1 sismik yansıma profilinde Vnmo: ~750 m/s
1.tabakanın net bir şekilde ayrıldığı izlenmektedir. Sismik kaynağımızın enerjisinin yeterli düzeyde
olmaması dolayısıyla diğer tabakaların ise tespiti yapılamamıştır. Ayrıca Hat-1 profiline paralel olan
Hat-4 profili ile karşılaştırdığımızda (yaklaşık aralarında 20 m uzaklık) iki profilinde 1.tabakaları
eğimsiz düz bir tabaka olduğu anlaşılmaktadır. Hat-2 profilini temsil eden sismik kırılma ve sismik
yansıma çalışmalarından 2 tabakalı yapı tespit edilmiştir. 1.tabaka için, nebati toprak+dolgu 2.tabaka
ise marn olduğu anlaşılmaktadır. Sismik kırılmada 1.tabaka derinliği 3.11 metre ve 1.tabaka hızı
Vp: ~429 m/s 2.tabaka hızı Vp: ~1966 m/s bulunmuştur. Sismik yansıma çalışmasında ise 1.tabakanın
nebati toprak + dolgu tabakasından oluşan ve Vnmo: ~800 m/s ile derinliği 4.05 metre olan güneye
doğru eğimli (Sapanca gölüne doğru) bir yapı sergilediği anlaşılmaktadır. Aynı profil için sismik kırılma
ve sismik yansıma çalışması birlikte değerlendirildiğinde ise yine güneye eğimli 2. bir tabakanın varlığı
anlaşılmaktadır. Diğer sismik kırılma profillerine ait yeraltı kesitleri değerlendirildiğinde ise yine
güneye eğimli bir tabaka olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu eğimli bu tabakaların heyelan için bir
kayma yüzeyi olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Özet
Kaymak yüksek süt yağı içeriği (en az %60) sayesinde beslenme açısından büyük önem taşıyan kendine
has bir tat ve kokuda olan bir süt ürünüdür. Bu çalışmada, inek sütünden üretilen kaymaklara tarçın
(%0.3) ve tarçın uçucu yağı ilave edilerek (% 0.002 ve %0.005) iki farklı oranda kaymak üretilmiş ve
kontrol grubu (tarçın ilavesiz) ile karşılaştırılmıştır. Toplamda 4 örnek üzerinden numunelerde meydana
gelebilecek değişiklikler kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizlerle değerlendirilmiştir. Örnekler
arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak incelenerek sonuçlar yorumlanmıştır. Toz tarçın ve tarçın
uçucu yağı ilave edilen örneklerde, titrasyon asitliği değeri daha düşük tespit edilmiştir. Yapılan duyusal
değerlendirmede sütten gelen kötü süt kokusu ve ekşi koku ve tat kusurlarını bu maddelerin maskelediği
belirlenmiştir. Kontrol örneklerinden sonra en yüksek kabul edilebilirlik değerlerine toz tarçın ilave
edilen örneklerde rastlanmıştır. Bu örnekleri % 0.005 tarçın uçucu yağı eklenen örnekler takip etmiştir.
Kaymaklarda % 0.3 toz tarçın ve % 0.005 oranında kabuk tarçın uçucu yağının ilavesinin gerek ürünün
fonksiyonel özelliklerini artırması, gerekse duyusal kabul edilebilirliğini arttırması ve ürün çeşitliliği
kazandırması açısından değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaymak, Tarçın, Tarçın Uçucu Yağı

Determination of Some Characteristics of Clotted Cream (Kaymak) Produced
by Cinnamon and Cinnamon Essential Oil
Abstract
Clotted Cream (Kaymak) is a milk product with a unique taste and odor, which is of great importance
for nutrition thanks to its high milk fat content (at least 60%). In this study, two different amounts of
clotted cream were produced by adding cinnamon powder (0.3%) and cinnamon essential oil (0.002%
and 0.005%) to the cow's milk cream and compared with the control group (without the addition of
cinnamon). Changes in the samples were evaluated by chemical, microbiological and sensory analyzes
on a total of 4 samples. The differences between the samples were analyzed statistically and the results
were interpreted. In the samples with cinnamon powder and cinnamon essential oil, the titration acidity
value was lower. In the sensory evaluation, it was determined that these substances masked the bad milk
odor and sour odor and taste defects from milk. After the control samples, the highest acceptability
values were found in the samples with cinnamon powder. These samples were followed by the addition
of 0.005% cinnamon essential oil. It has been concluded that the addition of 0.3% cinnamon powder
and 0.005% cinnamon essential oil in cream can be evaluated in terms of both increasing the functional
properties of the product, increasing the sensory acceptability and providing product variety.
Keywords: Cream, Cinnamon, Cinnamon Essential Oil
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GİRİŞ
Baharatlar, yemeklere lezzet katması yanı sıra antimikrobiyal, antioksidatif, tansiyon düşürücü,
gaz söktürücü, kuvvet verici, ağrı kesici ve yatıştırıcı olarak da kullanılmaktadır (Yaldız ve Kılınç,
2010). Bugün dünyada kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin sayısı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 20.000
civarındadır. Tarçının bu bitkiler arasındaki yeri oldukça önemlidir (Tomas ve Duethi, 2001).
Lauraceae familyasından olan tarçın Çin, Hindistan ve Avustralya’da yaygın olarak kullanılan
geleneksel bir bitkisel ilaçtır. Antimikrobiyal, antioksidan ve antikarsinojenik aktivitelerinden dolayı
kozmetik, gıda, baharat ve tıbbi endüstrilerde uygulanmaktadır (Zhang vd., 2016). Toplamda on farklı
tür içeren tarçının en fazla bilinen ve kullanılan türleri Seylan tarçını (Cinnamomum zeylanicum) ve Çin
tarçınıdır (Cinnamomum cassia) (Akarca vd., 2015).
Tarçın, prosiyanidinlerce zengindir. Ayrıca içerdiği tanenden dolayı ayurveda ve Çin tıbbında
yaygın kullanılmaktadır. Çin tarçını (Cinnamomum cassia), sinnamaldehit bakımından zengindir.
Toksik dozlarda kumarin içermektedir. Ancak ekstraktları yüksek dozlarda kumarin içermediği için
güvenlidir (Kemerci ve Elçioğlu, 2017).
Tarçın yağının önemli bileşenlerini sinnamaldehit (%88.2), benzil alkol (%8.0) ve öjanol (%1.0)
oluşturmaktadır. Eugenol tarçın yaprak uçucu yağının başlıca bileşenidir (Fraser vd., 2007).
Jayawardena ve Smith (2010), tarçın yapraklarından üretilen uçucu yağın %98’den fazla eugenol
içerdiğini bildirmişlerdir. Tarçın, GRAS (Generally Recognized as Safe) statüsünde bir gıda katkı
maddesidir (Barceloux, 2009). Yapılan bir araştırmada, tarçının yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip
olduğu ve en güçlü antimikrobiyal aktivitesinin pH 4’ün altında gerçekleştiği belirlenmiştir (Akarca vd.,
2015).
Yağ globüllerinin oluşturduğu ve %60 oranında yağ içeren krema tabakasına kaymak ismi
verilmektedir (Akarca vd., 2014). Balkanlar, Asya, Ortadoğu, Hindistan, İran ve Afganistan’da kaymak
yaygın olarak üretilmektedir. Kaymak, bu ülkelerde ‘‘geymar, gemagh, kaimak ve kajmak’’ gibi adlarla
ifade edilmektedir (Pudja vd., 2008). Kaymak üretimi için yüksek yağ ve kuru madde içeriğine sahip
manda sütü veya krema ilavesiyle yağ oranı artırılan inek sütü kullanılmaktadır (Akalin vd., 2005;
Akarca vd., 2014). Geleneksel yöntemle üretimi yapılan kaymağın raf ömrü 4-7 gündür (Dereli ve Şevik,
2011; Akarca vd., 2014).
Kaymak, yüksek süt yağı içeriği nedeniyle ve içerdiği esansiyel doymamış yağ asitleri, yağda
çözünen A, D, E, K vitaminleri ve konjuge linoleik asit sayesinde beslenme açısından büyük önem
taşımaktadır (Akalin vd., 2006; Anlı ve Gürsel, 2013).
Bugüne kadar fiziksel ayırma tekniği ile üretilen kaymağın geleneksel ve teknolojik üretimi ve
kalite özellikleri (Pamuk, 2017; Akarca vd., 2014), bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri (Anlı ve
Gürsel, 2013), bazı karbonil bileşenler ve serbest yağ asitleri içeriği ve aromaya etkisi (Şenel, 2011),
uçucu aroma özellikleri (Çakmakçı ve Hayaloğlu, 2011), mikrobiyolojik özellik ve patojen bakterilerin
varlığı (Yılsay ve Bayizit, 2002), konjuge linoleik asidin aktif izomerleri (Akalin vd., 2005), raf
ömrünün uzatılmasında modifiye atmosferde paketleme ve kimyasal değişim (Dereli ve Şevik, 2011)
üzerine birçok çalışma yapılmıştır.
Tarçın bazı süt ürünlerinde (içecek ve probiyotik yoğurt üretimlerinde) kullanılmıştır (Akarca vd
2015, Illupapalayam vd 2014). Yapılan literatür taramasına göre tarçın tozu ve tarçın uçucu yağı ilave
edilmiş kaymakların özelliklerinin incelenmesi üzerine bir araştırma bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın birinci amacı, insan sağlığı açısından pek çok yararı bulunan aromatik özellikleri
yüksek doğal bir gıda katkı maddesi olan tarçın ve tarçın kabuğundan elde edilen uçucu yağın, inek
sütünden üretilen kaymaklarda kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Çalışmanın ikinci amacı, üretilen
örneklerde meydana gelen bazı kimyasal değişiklikleri gözlemleyerek, duyusal kabul edilebilirliklerini
incelemektir.
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MATERYAL VE METOT
Materyal
Kaymak üretiminde kullanılan çiğ inek sütü Isparta Süt Sığırcılar Birliği’nden, krema (%70 yağ)
Isparta Ünsüt Süt ve Süt Ürünleri İşletmesi’nden temin edilmiştir.
Üretimde ayrıca tarçın (A.101 Yeni Mağazacılık A.Ş., İstanbul, Türkiye) ve tarçın kabuk uçucu
yağı (GYG Gıda ve Kim. Üm. San. Tic. Paz. Ltd. Şti., Antalya, Türkiye) kullanılmıştır.
Kaymak Üretimi
Kaymak sütü, önce krema ile standardize edilerek yağ içeriği arttırılmıştır. Daha sonra standardize
edilen sütlere ön ısıtma uygulanmıştır (70-75 oC). Tüm kaymaklar daha sonra kaymak tavalarında süt
sürekli karıştırılarak 90-95 oC’ye kadar ısıtılmıştır. Kaymağın gözenekli ve köpüklü olabilmesi için
tavalardaki sütler genişliği ve derinliği farklı (8-10 cm derinliğinde) tavalara yüksekten dökülmüştür.
Soğutma işlemi gerçekleştirilmiştir (40-45 oC). Bu aşamada sütler dört gruba ayrılmıştır. İlk grup kontrol
grubu (K; Tarçın tozu yada yağı ilave edilmeyen), ikinci grup kabuk tarçın tozu ilave edilmiş (% 0.3)
kaymaklar (T), üç ve dördüncü örnekler ise % 0.002 (Y1) ve % 0.005 (Y2) oranında tarçın kabuk yağı
ilave edilmiş örneklerdir. Tavalardaki süte soğutma sonrası ikinci bir ısıl işlem (70-75 oC) daha
uygulanmıştır. Son olarak, kaymak tabakasının şekillenmesi için tavalar 24 saat soğuk bir odada (+4 oC)
beklemeye alınmıştır. Kaymaklar kesilerek (10x10 cm) porsiyonlanmıştır. Plastik kutular içerisinde
ambalajlanmıştır. Analizler depolamanın ilk gününde gerçekleştirilmiştir. Kaymak üretimi iki tekerrür
olarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).
İnek Sütü
↓
Yağ standardizasyonu
↓
Ön ısıtma (70-75 oC)

↓
Pastörizasyon (90-95 oC) (Karıştırma)
↓
Soğutma (40-45 oC)
↓
Gruplara ayırma;
Kontrol (K), Toz tarçın % 0.3 (T),
Tarçın kabuk uçucu yağı % 0.002 (Y1), % 0.005 (Y2) ilavesi
↓
İkinci ısıl işlem (70-75 oC)
↓
4 ºC’ de bekletme (24 saat)
Şekil 1: Toz tarçın ve tarçın uçucu yağı ilavesi ile kaymak üretimine ait akış şeması
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Çiğ Sütlere Uygulanan Analizler
Toplam KurumaddeTayini
Sütlerin kurumaddesi standart gravimetrik yöntem ile tespit edilmiştir. Kurutma dolabında
kurutulup, desikatörde soğutulan ve tartımı alınan kurutma kapları içerisine yaklaşık 3 g örnek alınmış
ve kurutma dolabında 105 ± 1°C’ de sabit ağırlığa gelene kadar kurutulmuştur. Desikatöre alınıp
soğutulmuştur. Tartımlar hassas terazi kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar yüzde olarak hesaplanmıştır
(Oysun, 1996).
Yağ Tayini
Yağ oranı gerber yöntemi (ISO 2446) ile belirlenmiştir (Oysun, 1996).
Titrasyon Asitliği
25 ml süt alınarak % 2’lik fenolfitalein indikatörlüğünde N/4’lük NaOH ile titre edilerek % süt
asidi cinsinden hesaplanmıştır (Oysun, 1996).
pH Tayini
Her analiz öncesi pH metre standart çözeltiler kullanılarak pH 4 ve 7 olarak kalibre edilmiş daha
sonra homojenize örneklerin pH’ları direkt olarak dijital pH metre ile (WTW-pH meter, Germany)
okunmuştur.
Kaymaklara Uygulanan Analizler
Fiziko-Kimyasal Analizler
Kurumadde Tayini
Kaymak örneklerinde toplam kurumadde gravimetrik yöntemle belirlenmiştir (Anonim, 1995).
Yağ Tayini
Gerber yöntemi ile belirlenmiştir (Anonim, 1995).
Titrasyon Asitliği
10 g kaymak hassas terazide tartılarak su banyosunda 35-40 °C sıcaklığına kadar ısıtılmış ve
köpürme olmayacak şekilde 10 ml saf su ile birlikte iyice karıştırılmıştır. Sıcaklık 20-25 °C’ye
düşürülmüştür. 1 ml % 1’lik fenolftalein çözeltisi ilave edilmiş ve 0.1N NaOH ile 30 sn içinde
kaybolmayan hafif pembe renk oluşana kadar titre edilmiştir. Titrasyonda sarf edilen miktar ile % süt
asidi aşağıdaki formülle elde edilmiştir (Metin, 2008; Akalın vd., 2006).
pH Tayini
10 g kaymak 100 ml saf su ile karıştırılmış, homojen hale getirilmiştir. Daha sonra pH metre
(WTW, pH meter, Germany) ile asitliği saptanmıştır.
Renk Tayini
Hunter renk değerleri probiyotik içecek örneklerinde ColorFlex s/n CX2733 HunterLab renk
ölçüm cihazı ile ölçülmüştür (Birch vd., 2010). Örneklerinin L (parlaklık), a (yeşilden kırmızıya
değişim), b (maviden sarıya değişim) değerleri belirlenmiştir (Karakul, 2006).
Mikrobiyolojik Analizler
Maya - Küf Sayımı
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Potato dekstroz agar (PDA, Merck) kullanılarak dökme plaka yöntemine göre maya-küf sayısı
belirlenmiştir. 10 g örnek 90 ml ringer çözeltisi içerinde homojenize edilmiştir. Ekim için gerekli
seyreltmeler 9 ml ringer çözeltisinde yapılmış her dilüsyondan çift ekim yapılmıştır. 1 ml inokulum
steril petrilere aktarılarak daha önceden hazırlanıp steril edilmiş ve 45-50°C’de su banyosunda bulunan
PDA besiyerinden 15-20 ml dökülerek standart şekilde karıştırılmıştır. Besiyerleri donduktan sonra ters
çevrilerek 25-28°C’de 4-5 gün inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda koloni sayısı 30300 arasında olan petriler sayılmış ve ortalaması alınmıştır. Ortalamalar seyreltmefaktörüyle çarpılarak
maya-küf sayısı hesaplanmıştır (Dokuzlu, 2004; Halkman, 2005).
Koliform Grubu Bakterilerin Sayımı
Violet Red Bile Agar (VRBA, Oxoid) kullanılarak dökme plaka yöntemine göre koliform grubu
bakterilerin sayısı belirlenmiştir. 10 g örnek 90 ml Ringer çözeltisi içerisinde homojenize edilmiş ve
dilüsyonlar hazırlanmıştır. Hazırlanan uygun dilüsyonlardan 1 ml inokulum steril petrilere aktarılmış ve
üzerine daha önce hazırlanmış 45-50°C’ye soğutulmuş VRBA besiyeri dökülmüş, standart şekilde
karıştırılmıştır. Dökülen besiyerleri donduktan sonra ikinci tabaka besiyeri dökülmüştür. İkinci
tabakadaki besiyeri de donduktan sonra ters çevrilerek 35-37 °C’de 48 saat inkübasyona bırakılmıştır.
İnkübasyon süresi sonunda koloni sayısı 30-300 arasında olan petriler sayılmış ve ortalaması alınmıştır.
Ortalamalar seyreltme faktörüyle çarpılarak koliform grubu bakteri sayısı hesaplanmıştır (Halkman,
2005).
Duyusal Analiz
Örneklerin duyusal değerlendirilmesi 11 adet panelist tarafından yapılmıştır. Panelistler
kaymaklarda görünüş, renk, aroma, ağızda bıraktığı his, tekstür ve genel kabul edilebilirlik açısından
değerlendirme yapmışlardır. Duyusal değerlendirme panelinde 9-8 mükemmel, 7-6 çok iyi, 5 iyi, 4-3
orta, 2-1 kötü puan aralığındaki hedonik skalayı kullanarak yapmışlardır. Değerlendirme öncesi kaymak
oda sıcaklığında 10-15 dakika bekletilmiştir (Altuğ, 1993).
İstatistiksel Analiz
Çalışmada, kaymaklarda meydana gelen bazı kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal değişmeler
varyans analizi tekniği uygulanarak değerlendirilmiştir (SPSS 16.0). Farklılık görülen gruplarda
farklılığın hangi düzeyde olduğu Duncan testi ile belirlenmiştir.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Çiğ Süt Analiz Sonuçları
Kaymak üretiminde kullanılan çiğ inek sütlerinin pH, titrasyon asitliği (% Laktik Asit; LA), kuru
madde (%), yağ (%) ve kurumaddede yağ (%) değerleri Çizelge 1’ de gösterilmiştir. Kaymak üretiminde
kullanılan çiğ inek sütlerin kurumadde (%), yağ (%) ve toplam azot (%) içerikleri Aydemir (2000)’ in
bulgularıyla benzerlik göstermektedir.
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Çizelge 1: Çiğ sütlerin bazı kimyasal niteliklerine ilişkin analiz sonuçları
Kimyasal Analizler

Ortalama±SS

pH

6.65±0.01

Titrasyon asitliği (% LA)

0.15±0.01

Kuru madde (%)

11.53±0.39

Kurumadde de yağ (%)

28.86±1.92

Yağ (%)

3.29±0.33

SS:Standart sapma

Kaymak Fiziko-Kimyasal Analiz Sonuçları
Tarçın ve tarçın uçucu yağı ilaveli kaymak örneklerinin kimyasal analiz sonuçları Çizelge 2'de
verilmiştir.
Depolama sonucunda kontrol grubunun pH’ı 6.51 ve toz tarçın ilaveli örneğin pH’sı 6.44 olarak
belirlenmiştir. Tarçın uçucu yağı ilaveli örneklerde (% 0.002 ve % 0.005) pH değeri daha düşük olarak
tespit edilmiştir. Örneklerin pH değerleri,depolama süresince istatiksel olarak incelendiğinde farkın
önemli olduğu bulunmuştur (P<0.05). Bu sonuçlar Akalın vd. (2004)’nin bulguları ile benzerlik
göstermektedir.
Farklı oranlarda (%0.2, %0.5 ve %1) toz tarçın ilave edilen pastörize sütlerin raf ömrünü
inceleyen bir çalışmada, tüm pastörize sütlerin 0. gündeki pH’ları 6.81’ dir ve % 0.2 toz tarçın ilaveli
örneklerin pH’ının 2. günde 6.87 ve 25. günde 5.47 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca %0.5 ve %1 toz
tarçın ilaveli örneklerin 2. gündeki pH’ları sırasıyla 6.85 ve 6.78 olarak tespit edilmiştir. Çalışma
sonucunda %0.5 ve %1 tarçın ilaveli sütlerin, %0.2 tarçın ilaveli sütlere göre daha kısa sürede koagüle
olduğu belirlenmiştir ve buna asidik özelliğe sahip tarçının süt asitliğini olumsuz yönde etkilemesinden
kaynaklandığı düşünülmüştür (Akarca vd., 2015).
En yüksek laktik asit değeri kontrol (%0.51) örneklerinde gözlenmiştir. Bu örneği %0.002 tarçın
uçucu yağ ilave edilen örnek (%0.38) izlemiştir. Örnekler arasındaki % laktik asit değerleri arasındaki
fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Çalışmadaki titrasyon asitliği sonuçları bu çalışmaların
titrasyon asitliği değerleri ile benzerlik göstermiştir (Çön vd., 2000).
Kaymak örneklerinin yağ içerikleri %56.50-56.75 arasında belirlenmiştir. Yağ değerleri arasında
istatistiksel bir farklılık gözlenmemiştir. Özsüz vd. (2000), yağ değerlerinin kaymaklarda %59.70-68.60
arasında olduğunu tespit etmişlerdir.
Araştırmada kuru madde değerlerinin %58.99-60.33 arasında değiştiği belirlenmiştir. İstatistiksel
fark örnekler arasında kurumadde açısından önemli olarak tespit edilmiştir. Kurt ve Özdemir (1988)’ de
yapmış oldukları çalışmada kuru madde değerlerini %41.99-77.08 olarak bildirmişlerdir.
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Çizelge 2: Kaymak örneklerinin bazı kimyasal analiz bulguları
pH

%LA

% Yağ

% Kuru Madde

K

6.51±0.12a

0.51±0.01a

56.75±0.25

58.99±0.33a

T

6.44±0.037b

0.25±0.03b

56.50±0.50

60.33±0.43b

Y1

6.46±0.002ab

0.38±0ab

56.50±0.50

59.40±0.17ab

Y2

6.44±0.019b

0.25±0.03b

56.50±0.50

59.57±0.60ab

*K: Kontrol (Tarçın yada tarçın yağı içermeyen örnek), T: % 0.3 toz tarçın ilaveli kaymak, Y1: %0.002 tarçın
uçucu yağı ilaveli kaymak, Y2: %0.005 tarçın uçucu yağı ilaveli kaymak
**Harfler; örnekler arasındaki istatistiksel farkı ifade etmektedir. P<0.05 seviyesinde farklılık önemlidir.

Kaymak Renk Analiz Sonuçları
Tarçın ve tarçın uçucu yağı ilaveli kaymak örneklerine yapılan renk tayini sonuçları Çizelge 3’de
verilmiştir.
L* değeri kontrol grubunda 93.22, toz tarçın içeren örnekte 92.61 ve %0.002 tarçın yağı içeren
örnekte 93.92 olarak bulunmuştur. Uçucu yağ ilave edilen ve kontrol grubu örneklerinde L değerleri
arasında istatistiksel bir fark görülmemiştir. Ancak toz tarçın içeren örneklerde L değeri daha düşük
olarak tespit edilmiştir.
Örnekler a* değeri yönünden incelendiğinde negatif a* değerine sahip olduğu belirlenmiştir.
Kaymak örneklerinde a değerleri -2.94 ile -3.09 aralığında değişmiştir. İstatistiksel olarak
incelendiğinde örnekler arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (P<0.05). Örneklerde b* değeri
kontrol örneklerinde 11.40 olarak belirlenirken, diğer tüm örnekler bu değerden yüksek olarak tespit
edilmiştir. Ancak örnekler arasındaki istatistiksel fark önemli değildir.
Durmuş (2015) tarafından yapılan çalışmada, yoğurtlara fermantasyon öncesi ve sonrası olmak
üzere farklı oranlarda meyve püresi ilave etmiş ve meyve oranı arttıkça L* değerlerinde azalma, a* ve
b* değerlerinde artış gözlenmiştir.
Tarçın tozu ile zenginleştirilerek ve püskürtmeli kurutucuda kurutularak üretilen keçi sütü tozu
ile ilgili yapılan bir araştırmada, tarçın ile zenginleştirilmiş keçi sütü tozlarının L* değerinin sade keçi
sütü tozuna göre daha düşük olduğu, a* ve b* değerlerinin sade süt tozunun a* ve b* değerlerine kıyasla
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Baykal vd., 2018).
Çizelge 3: Kaymak örneklerinin renk analiz (L*, a*, b*) bulguları
L*

a*

b*

K

93.22±0.69a

-3.08±0.10a

11.40±0.04

T

92.61±0.05b

-2.94±0.02ab

11.48±0.01

Y1

93.92±0.82a

-3.09±0.08a

11.55±0.17

Y2

93.25±0.84a

-3.04±0.16a

11.52±0.01

*K: Kontrol (Tarçın yada tarçın yağı içermeyen örnek), T: % 0.3 toz tarçın ilaveli kaymak, Y1: % 0.002 tarçın
uçucu yağı ilaveli kaymak, Y2: % 0.005 tarçın uçucu yağı ilaveli kaymak
**Harfler; örnekler arasındaki istatistiksel farkı ifade etmektedir. P<0.05 seviyesinde farklılık önemlidir.
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Kaymak Örneklerinde Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları
Küfler doğada çok yaygın olarak bulunan mikroorganizmalardır. Bölünme ile çoğalan hücreler
birbirine ekli kaldığından dallanıp budaklanarak miselleri oluştururlar. Doğada çok fazla bulunmaları
nedeniyle küfler süt mamullerine çeşitli şekillerde çabuk bulaşan mikroorganizmalardır. Mayalar,
proteinleri ve yağları parçaladıklarından süt ve ürünlerinin bozulmasına, istenmeyen bazı tat ve
kokuların oluşmasına neden olurlar (Kılıç, 2001).
Kaymak örneklerde koliform ve maya-küf grup mikroorganizmaya rastlanmamıştır.
Yapılan bir çalışmada, beş faklı baharatın (adaçayı, biberiye, kekik, tarçın ve zencefil) etanol
ekstraktları keçiboynuzu çekirdeğinden elde edilen gamla kaplanmış kaşar peynirleri 28 gün depo
edilmiştir. Depolama sonunda en düşük psikrofilik bakteri (2.81 log kob/g), toplam aerobik mezofilik
bakteri (4.98 log kob/g) ve maya-küf sayısının (4.59 log kob/g) tarçın ekstraktı içeren gamla kaplanmış
kaşar peyniri örneklerinde olduğu ve örneklerin tümünde toplam koliform grup ve Staphylococcus
aureus türü bakteri gelişiminin olmadığı tespit edilmiştir (Tomar ve Akarca, 2019).
Akarca vd. (2015) yaptıkları araştırmada, depolama süresince farklı oranlarda toz tarçın ilaveli
pastörize sütlerin maya-küf sayısının, kontrol grubu sütlere kıyasla çok daha düşük olduğunu tespit
etmişlerdir. Tüm örneklerde maya-küf sayısının depolama başlangıcında <1 log kob/ml olduğu,
depolamanın 15. günde maya küf sayısının kontrol grubunda 4.72 log kob/ml’e ulaştığı ve %0.2, %0.5
ve %1 tarçın ilaveli pastörize sütlerde sırasıyla 2.73, 2.58 ve 2.30 log kob/ml olduğu belirlenmiştir.
Tarçın esansiyel yağının E. coli ve Staphylococcus aureus’a karşı antibakteriyel etkisinin
incelendiği bir çalışmada, tarçın esansiyel yağının patojenik bakterilere karşı antibakteriyel etki
gösterdiği belirlenmiştir. Tarçın esansiyel yağının minimum inhibisyon konsantrasyonunun her iki
bakteri için de benzer olduğu (1.0 mg/ml) ve minimum bakteri öldürücü konsantrasyonunun E. coli ve
Staphylococcus aureus için 4.0 mg/ml ve 2.0 mg/ml olduğu belirlenmiştir (Zhang vd., 2016).
Kaymak Duyusal Analiz Sonuçları
Tarçın ve tarçın uçucu yağı ilaveli kaymak örneklerinin dış görünüş, kıvam, tat, koku ve kabul
edilebilirlik yönünden derecelendirilmesi Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 4, incelendiğinde dış görünüş, kıvam, tat ve kabul edilebilirlik yönünden kontrol
örneklerinin en yüksek puanı aldıkları anlaşılmaktadır. Koku yönünden ise en yüksek beğeniyi toz tarçın
ilave edilen örnekler almıştır. %0.005 oranında uçucu yağ ilave edilen örnek diğer örneklerin almış
olduğu puanlara istatistiksel olarak benzerlik göstermesine rağmen yinede daha yüksek puanlar almıştır
(kıvam hariç). Toz tarçın ilave edilen örnek kabul edilebilirlik açısından daha çok tercih edilmiştir.
Çizelge 4: Kaymak örneklerinin duyusal analiz bulguları
Dış Görünüş

Kıvam

Tat

Koku

Kabul
edilebilirlik

K

7.65±0.15a

6.95±0.15a

7.25±0.45a

4.95±0.25b

7.35±0.65a

T

4.97±0.45b

5.90±0.35ab

6.54±0.56ab

6.40±1.10a

6.67±0.70ab

Y1

5.18±0.92ab

5.82±0.33ab

5.05±0.86b

5.41±0.61ab

5.06±0.90bc

Y2

5.00±0.65ab

5.62±0.32ab

5.47±0.54b

5.77±0.49ab

5.93±0.67b

*K: Kontrol (Tarçın yada tarçın yağı içermeyen örnek), T: % 0.3 toz tarçın ilaveli kaymak, Y1: %0.002 tarçın
uçucu yağı ilaveli kaymak, Y2: %0.005 tarçın uçucu yağı ilaveli kaymak
**Harfler; örnekler arasındaki istatistiksel farkı ifade etmektedir. P<0.05 seviyesinde farklılık önemlidir.
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Kaymak örneklerinin beyazlık-sarılık ve matlık-parlaklık duyusal değerlendirme sonuçları Şekil
2’de verilmiştir. Toz tarçın ilave edilen örnek daha sarı belirlenirken uçucu yağ ilave edilen örnekler
birbirine yakın sonuçlar vermiştir. En parlak görünümde olan örnek kontrol grubuna ait olurken, buna
en yakın sonucu veren uçucu yağ ilave edilen örnekler olmuştur.
Beyaz-Sarılık

Mat-Parlak

Şekil 2: Kaymak örneklerinin beyazlık -sarılık ve matlık-parlaklık duyusal değerlendirme sonuçları
Kaymak örneklerinin pıhtılı yapı-taneli yapı duyusal değerlendirme sonuçları Şekil 3’de
verilmiştir. Pıhtılı ve taneli yapı toz tarçın ilave edilen örneklerde görülürken, diğer örnekler de bu
değerlere ait puanlar daha düşük olarak görülmüştür.

Pıhtılı Yapı

Taneli Yapı

Şekil 3: Kaymak örneklerinin pıhtılı yapı-taneli yapı duyusal değerlendirme sonuçları
Kötü süt kokusu en yoğun kontrol grubu örneklerde görülmüştür (Şekil 4). Diğer tüm örneklerde
bu koku derecesi daha az hissedilmiştir. Tarçın kokusu ise toz tarçın ilave edilen örnekte en yüksek
düzeyde algılanırken buna en yakın sonucu % 0.005 oranında tarçın uçucu yağı ilave edilen örnekler
almıştır. Ekşi koku en yüksek kontrol örneğinde görülürken diğer kaymak örneklerinde bu koku daha
az hissedilmiştir.
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Kötü Süt Koku

Tarçın kokusu

Ekşi koku

Şekil 4: Kaymak örneklerinin kötü süt kokusu, tarçın kokusu ve ekşi koku duyusal değerlendirme
sonuçları
Kaymak örneklerinde ekşi tat en yüksek kontrol grubu örneklerinde belirlenmiştir. En az ise toz
tarçın ilave edilen örneklerde tespit edilmiştir. Buna en yakın sonuç %0.005 tarçın yağı ilave edilen
örnekler olmuştur. Tarçın tadı toz tarçın ilave edilen örneklerde en yüksek oranda tespit edilirken bunu
yine sırayla %0.005 ve %0.002 tarçın yağı ilave edilen örnekler takip etmiştir (Şekil 5).

Ekşi Tat

Tarçın Tadı

Şekil 5: Kaymak örneklerinin ekşi tat ve tarçın tadı duyusal değerlendirme sonuçları
Akarca vd. (2015), farklı oranlarda tarçın ilave edilmiş pastörize sütlerin duyusal analizlerini
yapmışlardır. Araştırma sonucunda 0. günde en fazla beğenilen numunenin kontrol numunesi olduğunu
ve bunu sırasıyla % 0.2, % 0.5 ve % 1 oranlarında toz tarçın ilaveli süt örneklerinin izlediğini
belirlemişlerdir. Depolamanın 15. gününde ise en fazla beğenilen numunenin % 0.2 tarçın ilaveli sütün
olduğunu, bunu sırasıyla %0.5 ve % 1 tarçın ilaveli süt örneklerinin izlediğini ve kontrol numunesinin
en az beğenilen numune olduğunu tespit etmişlerdir.
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SONUÇ
Geleneksel bir süt ürünü olan kaymaklara çeşni katarak (toz tarçın ve kabuk tarçın uçucu yağı)
duyusal kabul edilebilirliğini arttırmaya yönelik olarak yapılan çalışmada bazı kimyasal mikrobiyolojik
ve duyusal özellikler değerlendirilmiştir.
İlave edilen bu maddelerin kaymaklarda ki asitlik değerinin daha düşük tespit edilmesine sebep
olmuştur. Yapılan duyusal değerlendirmede sütten gelen kötü süt kokusu ve ekşi koku ve tat kusurlarını
maskelediği belirlenmiştir. İlave edilen toz kabuk tarçın renk değişimleri ve taneli görünüm oluşmasına
neden olmuştur. Buna rağmen kontrol örneklerinden sonra en yüksek kabul edilebilirlik değerlerine toz
tarçın ilave edilen örnekler ulaşmıştır. Bu örnekleri %0.005 tarçın uçucu yağı eklenen örnekler
izlemiştir.
Kaymaklarda %0.3 toz tarçın ve %0.005 oranında kabuk tarçın uçucu yağının ilavesinin gerek
ürünün fonksiyonel özelliklerinin arttırılması gerekse duyusal kabul edilebilirliğini arttırması ve ürün
çeşitliliği kazandırması açısından değerlendirilebileceği ancak çalışmanın depolama süresince
değerlendirilmesinin ve daha ayrıntılı analizlerinin de yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
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Abstract
Lysozyme (EC.3.2.1.17) is an enzyme that catalyses the hydrolysis of beta-1,4 glucosidic
linkages between N-acetyl glucosamine (NAG) and N-acetyl muramic acid (NAM) in the peptidoglucan
heteropolymers of prokaryotic cell walls. In this study, lysozyme enzyme found in chicken egg white
was treated under different pH conditions (pH 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0) and the results were observed as
electrophoretic. Electrophoretic results revealed that egg white lysozyme was best yielded at pH 4.0. As
a result of dropping the egg white solution on the Bacillus subtilis spreaded on the LB-agar plates with
a glass rod, it was observed that the bacteria could not developed due to the lysozyme of egg white. On
the other hand, genomic and plasmid DNAs were isolated from the bacteria in DNA isolation studies in
which the egg white solution was replaced by commercial lysozyme. The results showed that, in the
absence of commercial lysozyme under laboratory conditions, chicken egg white can be used as a
lysozyme source in DNA isolation from bacteria.
Key Words: Chicken egg white, lysozyme, DNA isolation, bacterial lysis

Bakteriyel DNA İzolasyonunda Lizozim Kaynağı Olarak Farklı pH
Koşullarında Tavuk Yumurtası Akının Kullanımı
Özet
Lizozim (EC.3.2.1.17), prokaryotik hücre duvarlarının peptidoglukan heteropolimerlerinde Nasetil glukozamin (NAG) ve N-asetil muramik asit (NAM) arasındaki beta-1,4 glukosidik bağların
hidrolizini katalizleyen bir enzimdir. Bu çalışmada, tavuk yumurtası beyazında bulunan lizozim enzimi
farklı pH koşulları altında (pH 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0) muamele edilmiş ve sonuçlar elektroforetik
olarak gözlenmiştir. Elektroforetik sonuçlar, yumurta akı lizoziminin en iyi pH 4.0’da izole edildiğini
ortaya koymuştur. Bacillus subtilis bakterisinin cam çubukla yayma yöntemiyle ekildiği plaklara
yumurta akı solüsyonu damlatılması sonucunda, damlatmanın olduğu bölgede bakterilerin yumurta akı
lizoziminden dolayı lize olarak üreyemediği gözlenmiştir. Diğer taraftan, yumurta akı solüsyonunun
ticari lizozimle ikame edildiği DNA izolasyonu çalışmalarında, bakterilerden genomik ve plazmit
DNA’lar izole edilmiştir. Sonuçlar, laboratuvar koşullarında ticari lizozimin yokluğunda, tavuk
yumurtası beyazının, bakterilerden DNA izolasyonunda bir lizozim kaynağı olarak kullanılabileceğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Yumurta akı, Lizozim, DNA izolasyonu, bakteriyel lizis
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INTRODUCTION
Lysozyme (EC.3.2.1.17) is an enzyme that catalyzes the hydrolysis of beta-1,4 glucosidic
linkages between N-acetyl glucosamine (NAG) and N-acetyl muramic acid (NAM) found in
pepdidoglucan heteropolymers of prokaryotic cell walls. It was first discovered by Alexander Flemming
in 1922. Gram (+), for example, Micrococcus lysodeikticus former name M. leutus has been shown to
be effective against bacteria. For this reason, this bacterium is still used as a test bacteria in enzyme
activity determination. Lysozyme is also known as muramidase. For the purpose of DNA isolation, it is
used together with EDTA which binds chelates such as Mg++ against Gram (-) bacteria such as
Escherichia coli to form chelates and destabilize the cell wall (Stryer, 1988 and Güzel, 2000). The
enzyme breaks down the cell wall by hydrolyzing 1,4-glucosidic bonds between the NAM and NAG
units forming the prokaryotic cell wall. Recently, the gene responsible for the production of lysozyme
enzyme of T4 bacteriophage has been cloned and expressed in E. coli for enzyme characterization and
Streptococcus thermophilus, a yoghurt bacterium to enhance thermo-stability by protein engineering
techniques (Güzel et al., 2002; Akınalp et al., 2002; Akınalp et al., 2002; et al., 2007). The chicken
lysozyme gene was cloned and expressed in yeast cells. In this cloning, it was reported that the lysozyme
gene was expressed under the yeast promoter and that the recombinant lysozyme enzyme produced was
1.5 % of the total yeast proteins, which was secreted in 2/3 of the medium (Oberto and Davison, 1985).
Lysozyme is an important enzyme involved in the anti-bacterial defense mechanism of many
living things. Human and chicken (egg white) lysozyme are enzymes of clinical and industrial
importance. Lysozyme is found in many body fluids in mammals. Lysozyme in breast milk stimulates
the general immune system (non-specific immune system) as it is absorbed raw by infants. Lysozyme
is denatured as cow's milk is pasteurized against tuberculosis. The human lysozyme gene has been
successfully used in mice to clone and develop cancer vaccines (Güzel et al., 2008).
The three-dimensional structure of chicken egg white lysozyme was examined, the base
sequences of the responsible gene were read and the gene mechanism was studied in detail. The synthesis
of lysozyme to egg white is controlled by steroid hormones in the oviduct. The enzyme is first
synthesized as pre-lysozyme, and then converted to mature lysozyme by removal of the signal peptide
consisting of 18 amino acids (Oberto and Davison, 1985). It has been reported that the enzyme, which
has a molecular weight of 14.3 kDa, consists of 129 amino acids (Canfield, 1963).
Egg white lysozyme is commercially produced and lysozyme enzymes are used extensively in
molecular biology laboratories, especially during the DNA isolation from Gram (+) and Gram (-)
bacteria, for the hydrolysis of the peptidoglucan layer of bacteria. This enzyme, which is commercially
available from the market, is also expensive due to its importation and is an important expense in
molecular biology studies where continuous DNA isolation is performed.
In this study, instead of buying the lysozyme enzyme, which is commonly used by microbiology
and molecular genetics laboratories, it was used to purify rapidly from daily fresh egg whites with
laboratory facilities and use in laboratory for 4-5 weeks. Purification of lysozyme enzymes from pure
white eggs obtained from commercially available fresh eggs with purified water at different pH
conditions, results were electrophoretically displayed on SDS-PAGE.
MATERIALS AND METHODS
Materials
The chicken eggs used in the study were obtained by purchasing in the poultry unit within the
Revolving Fund of Çukurova University Faculty of Agriculture. Commercial lysozyme, protein
markers, acrylamide, bis-acrylamide, SDS and other chemicals and consumables were also procured
from the project budget. Vertical electrophoresis, power supply, pH meter, precision balance, incubator,
centrifuge, autoclave, magnetic stirrer, vortex, coolers (-20 and +4 °C) and negatoscope used in the
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study were obtained from Ç.Ü. Faculty of Agriculture Department of Animal Biotechnology and
Genetic Engineering Laboratories.
Methods
Purification of Lysozyme from Egg White by Using Pure Water
Purification of lysozyme enzyme from egg whites was performed according to the following
protocol according to Wang et al. (2009): Fresh eggs were carefully broken from the side and separated
from the flux yolk and placed in a clean beaker. After determining the volume of the egg whites by
means of a tape measure, 50 times sterile pure water was added thereto and homogenized by stirring in
magnetic stirrer for about 1 hour. The mixture was divided into 5 equal parts and the pH of each was
adjusted to different pH values (4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0) with 1 N acetic acid and 0.1 M NaOH solutions.
All mixtures were divided into 3 equal parts and incubated for 10, 20 and 30 min (1 part 10 min, 2 part
20 min, 3 part 30 min) in a water bath set to 100 °C for denaturation of egg white proteins. The solutions
were passed through 4 layers of cheeses separately and transferred to a separate beaker. The obtained
samples were used as lysozyme source.
Electrophoresis of Lysozyme Samples on SDS-PAGE
Obtained egg whites samples the protocol electrophoresis adjusted according to Laemmli 1970s
includes: 12% separating gel (12 ml acrylamide (30 g acrylamide, 0.8 g bis-acrylamide, 100 ml), 5.62
ml tris (2 M, pH) 8.8) 0.3 ml of SDS (10% w/v), 12.1 ml of purified water) were prepared in a clean
beaker. When polymerized, 200 μl of ammonium persulfate (10% w/v) and 20 μl TEMED were added
to the mixture and then placed on a lost clean pipette between two glass plates. To remove contact of
the gel with oxygen, water-saturated butanol was added in a thin layer to cover the gel and wait 45
minutes for polymerization. At the end of time, a separate coarse collecting gel (1.8 ml acrylamide (30
g acrylamide, 0.8 g bis-acrylamide, 100 ml), 3.65 ml tris (0.5 M, pH 6.8), 0.15 ml SDS (10% w/v), 9.4
ml purified water). For polymerization, 100 μl of ammonium persulfate (10% w/v) and 10 μl of TEMED
were added. The butanol on the separating gel was absorbed into a blotting paper and the collecting gel
was poured onto it with a clean pipette. The electrophoresis comb was placed from the top to form the
sample wells and waited again for 45 minutes for polymerization. At the end of the period, the comb
was removed and the gel assembly consisting of two glass plates was placed in the electrophoresis tank.
To the electrophoresis tank was added electrode solution (0.05 M glycine, 0.05 M tris-base, 0.1% SDS,
volume to 1 liter with pure water) from bottom to top and remaining in the gel. 100 μl of each lysozyme
sample and half of the volume (50 μl) of boiling solution (1 ml 30% spacer gel solution (0.5 M TrisHCL (pH 7.6), 10% w/v SDS), 0.8 ml 25 % SDS, 0.5 ml of β-mercaptoethanol, 1 ml of Glycerol, a few
bromphenol blue crystals) were added. The samples were kept in boiling water for 3 minutes. 50 μl of
each sample was taken and loaded carefully into the wells in the gel. Meanwhile, commercial egg white
lysozyme prepared at 0.1 mg/ml with the commercial protein marker and 1 M tris (pH 8.8) was loaded
onto the gel for control purposes. The electrophoresis tank was connected to the power supply as
specified in the instruction manual and the samples were run at 40 mA, 60 volts on the collector gel and
60 mA at 80 volts on the collector gel. When the monitoring dye reached the end of the gel, the power
supply was turned off and the gel was carefully removed between the two glass plates. Coomassie blue
dye (2 g Coomassie blue (0.2% w/v), 500 ml methanol (50% v/v), 100 ml glacial acetic acid (10% v/v),
400 ml pure water ) and the gel was kept in this dye for 1 hour. At the end of the period, the gel was
removed from the dye, this time washing solution destain (50 ml methanol (5% v/v), 70 ml glacial acetic
acid (7% v/v), 880 ml of pure water) was taken into the protein bands to remove the excess dye for 24
hours. During this time the destain solution was changed several times. The gel was photographed and
recorded.
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Determination of the Effect of Lysozyme Isolated from Egg White on Bacterial Growth
In order to investigate the effects of egg white lysozyme solution on bacterial growth; 100 µl of
Bacillus subtilis bacterial culture grown in LB-liquid medium overnight was sown by means of smear
instead of LB-agar medium. The plates were kept in the sterile cabinet for 10-15 minutes without closing
the covers of the petri dishes and the floor was allowed to dry. After the drying process was completed,
15 µl of egg white solution and commercial lysozyme solution (5 mg/ml) were dropped by means of a
sterile pipette to two different spots on the planted soil and allowed to dry for another 20 minutes. After
the drying process was completed, the lids of the petri dishes were closed and the media were inverted
and allowed to incubate in the incubator set at 37 ºC until the next day. The next day, whether or not
bacterial growth occurred in the areas where egg white lysozyme was dropped was photographed and
recorded.

DNA Isolation from Bacteria Using Egg White Solution
The following protocol was applied to investigate the effect of lysozyme in egg white solution
on genomic DNA isolation from bacteria (Cutting and Van der Horn, 1990). LB-liquid medium was
seeded by inoculation and incubated at 37 ºC in medium shaking rate until the next day. The next day,
the bacterial culture developed was divided into 10 ml sterile centrifuge tubes (4 parallel) and then
centrifuged at 4500 rpm for 10 minutes. The liquid phases (supernatant) were poured and the bacterial
pellets were washed by dissolving with 10 ml of lysis solution (50 mM EDTA, 100 mM NaCl, pH 7.5).
Cultures were pelleted again by centrifugation at 4500 rpm for 10 min. The supernatants were removed
and the bacterial pellets were dissolved with 4 ml of lysis solution. 10 mg of commercial lysozyme was
weighed onto one of the bacterial cultures (control). The second culture 50 µl of egg white solution was
added to and 100 µl was added to the third culture. The last culture was left as a control without adding
any lysozyme and all samples were incubated for 10 min without shaking in an incubator set at 37 ºC.
300 µl of 20% w/v sarcosyl was added to the samples and incubation was continued for 5 minutes. The
mixtures were divided into 1.5 ml volume microcentrifuge tubes (500 μl), and 1 volume of phenolchloroform (phenol: chloroform: isoamyl alcohol, 25: 24: 1 ratios) was added and carefully inverted
until suspended. The mixtures were centrifuged at 15000 rpm for 10 minutes, after which the
supernatants were carefully removed by means of an automatic pipette and transferred to clean
microcentrifuge tubes. 1 volume of chloroform (chloroform: isoamyl alcohol, 24: 1 ratio) was added
and turned upside down. The mixtures were again centrifuged at 15000 rpm for 10 minutes and the
supernatants were taken by means of an automatic pipette and transferred to clean microcentrifuge tubes.
1/10 volumes of Na-acetate (3 M, pH 5.2) and 2.5 volumes of cold 99% ethanol were added to the
samples. The tubes were inverted several times to allow the DNA samples to flocculate in suspension.
The DNA pellets were taken into clean microcentrifuge tubes with a pipette and 70% v/v ethanol was
added to remove the salt residues. The DNA pellets were collected at the bottom of the tube by a short
centrifuge to remove 70% alcohol. The DNA pellets were dried at room temperature for 10-15 minutes
and dissolved with approximately 50 µl TE solution (50 mM tris (pH 7.6), 1 mM EDTA (pH 8.0)) and
then electrophoresed on a 0.8% agarose gel.
FINDINGS
Electrophoresis of Lysozyme Samples Isolated from Egg White
Fresh egg white 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 and 12.0 were diluted with 5 different pH of pure water and
the solutions were prepared and each solution was divided into 3 groups, each was kept at 100 °C for
10, 20 and 30 minutes. The samples were then electrophoresed in 12% SDS-PAGE. In electrophoretic
findings, it was observed that only egg whites lysozymes treated at pH 4.0 yielded bands of 14.3 kDa in
line with the commercial egg white lysozyme band loaded on the gel as a control (Figure 1). The density
of the bands revealed no difference between the 10, 20 and 30 min treated samples. The same band was
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not observed in egg white samples treated at other pHs. On the other hand, samples obtained by ethanol
precipitation were loaded onto the gel but no lysozyme bands were observed as a result of staining of
the gel.

Figure 1: Electrophoresis result of egg white lysozyme on SDS-PAGE (M: Marker)
The Effect of Lysozyme Enzymes Isolated from Egg White on Bacterial Growth
Samples of egg whites containing lysozyme enzyme treated with distilled water were
periodically instilled into LB-agar plates on which the B. subtilis bacteria were seeded by glass-smear
method with commercial lysozyme used as a control and the optimum growth temperature of the bacteria
was 37 °C until the next day were left to incubate. On the next day, although the growth of bacteria was
observed on the whole plaque surface, it was observed that there was no bacterial growth in the regions
where both the commercial lysozyme sample (control) and the egg white solution obtained during the
study were dropped, and the bacteria could not grow lysed (Figure 2).

Figure 2: Image of LB-agar plates with B. subtilis bacteria in which lysozyme samples were dropped
and bacterial growth was not observed (1: Commercial lysozyme enzyme instilled regions, 2: Egg
white solution instilled regions)
DNA Isolation from Bacteria Using Egg White Solution
Using the egg white solution, it was investigated whether the DNA was isolated from B. subtilis
bacteria. Commercial lysozyme was used as control, and no lysozyme was used in the other control.
Electrophoresis results showed no DNA residue as expected in the sample where was used no lysozyme.
In the sample using commercial lysozyme, genomic DNA and RNA bands were observed. Genomic
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DNA, plasmid DNA and RNA bands were observed in electrophoresis in samples using egg white
solution prepared within the scope of this study (Figure 3).

Figure 3: DNA isolation gel image using egg white solution (1: Control with no lysozyme
added, 2: Plasmid DNA isolation using egg white solution, 3: Genomic DNA isolation using
commercial lysozyme, 4-5: Egg white solution (Genomic DNA isolation using 100 and 50 µl
respectively)
DISCUSSION AND CONCLUSION
In the study, lysozyme enzyme was purified from egg whites by using pure water and it was
investigated usability in laboratory studies. Thus, it is aimed to make a contribution to the national
economy, albeit partially, by reducing the dependence on commercial lysozyme. Accordingly, white
parts from the eggs obtained by commercial purchase were separated from the yolks as precisely as
possible, and lysozyme enzymes were purified from these obtained egg whites using purified water. The
method of dissolving egg whites in distilled water Wang et al. (1990). In this method, lysozyme enzyme
could be obtained from egg whites treated under different pH conditions only from the sample treated
at pH 4.0. Lysozyme enzyme was purified from egg white using different methods and it was determined
enzymatic character (Alderton et al. 1945; Chang et al., 2000; Gemili et al., 2007; Krilova and Vitins,
2012; Luding et al., 2011; Rathnasamy et al., 2014; Rizwana et al, 2006; Safaric et al. Strang et al.,
1984; Yan et al., 2011). Wang et al. (2009), after the purification at different pHs, they perform isolation
in all pH values they work, although they reported that they perform lysozyme at pH 6.0. Wang et al.
(2009) 's findings and the findings obtained in this study may be due to differences in breeding and/or
differences in the feeding regimens of the chickens from which the eggs were obtained. This can only
be demonstrated by using egg materials from chickens of different breeds using different feeding
regimens. Moreover, the effect of the addition of lysozyme as a feed additive on egg lysozyme level can
be investigated in an additional study using eggs obtained from chickens whose lysozyme enzyme has
been added as a feed additive to their rations.
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Abstract
Turkey is a country rich in renewable energy sources due to its geographic location and geological
structure. Utilizing these resources at the highest level will contribute to the security of energy supply
and will pave the way for new business opportunities. Generating electricity from renewable energy
sources and the promotion of energy efficiency measures in Turkey are the two priorities of energy
policy. The share of renewable energy sources in Turkey's electricity system is increasing. With the high
potential of renewable energy sources such as hydraulic, wind, solar and geothermal energy in our
country, it has determined very ambitious targets for electricity generation based on these resources for
2023. With the use of these resources, the share of renewable energy sources in electricity generation
will increase to at least 30% in 2023. Significant progress has been made recently in the generation of
electricity from renewable energy sources (especially wind and sun). These developments indicate that
Turkey's energy sector towards a long-term transformation. In this study, the developments in electricity
generation from renewable energy sources were evaluated in the period between 2016-2018.
Keywords: Renewable energy, heating, cooling

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimindeki
Gelişmeler
Özet
Türkiye, coğrafi konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin
bir ülkedir. Bu kaynaklardan en yüksek oranda yararlanmak, hem enerji arz güvenliğine katkı
sağlayacak hem de yeni iş olanaklarının oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Türkiye’de yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi ve enerji verimliliği önlemlerinin teşvik edilmesi enerji
politikasının iki önceliğini oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye elektrik
sistemindeki payı giderek artmaktadır. Ülkemizde hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir
enerji kaynakları potansiyelinin yüksekliğinden hareketle 2023 yılı için bu kaynaklara dayalı elektrik
üretimine ilişkin oldukça iddialı hedefler belirlemiştir. Bu kaynakların daha fazla kullanımı ile birlikte
2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı en az % 30’a yükselecektir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından (özellikle rüzgâr ve güneşte) elektrik üretiminde son dönemde
görülen gelişmeler, Türkiye’nin enerji sektörünün uzun vadeli dönüşüm yolunda olduğunu
göstermektedir. Bu çalışmada 20162018 yılları arasındaki dönemde, yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik üretimindeki gelişmeler değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, elektrik üretimi, Türkiye
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GİRİŞ
Türkiye bir yandan 2023 yılına kadar yenilenebilir enerjinin toplam elektrik enerjisi talebinin en
az yüzde 30’unu karşıladığı bir üretim portföyü oluşmasını ve ulaştırma sektörü ihtiyaçlarının yüzde
10’unun yenilenebilir enerjiden karşılanmasını hedeflemekte, diğer yandan 2023 yılında enerji
yoğunluğunu yani birim GSYH başına tüketilen enerji miktarını 2011 referans yılında gerçekleşmiş
olana göre en az yüzde 20 düşürmeyi amaçlamaktadır. Hükümet hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi
yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yüksekliğinden hareketle 2023 yılı için bu kaynaklara
dayalı elektrik üretimine ilişkin oldukça iddialı hedefler belirlemiştir. Bu kaynakların daha fazla
kullanımı ile birlikte 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı en az
%30’a yükselecektir (Öztürk ve Ark., 2018).
Türkiye, coğrafi konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları bakımından
zengin bir ülkedir. Bu kaynaklardan en yüksek oranda yararlanmak, hem enerji arz güvenliğine katkı
sağlayacak hem de yeni iş olanaklarının oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Türkiye’de yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi ve enerji verimliliği önlemlerinin teşvik edilmesi enerji
politikasının iki önceliğini oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye elektrik
sistemindeki payı giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından (özellikle rüzgâr ve güneşte)
elektrik üretiminde son dönemde görülen gelişmeler, Türkiye’nin enerji sektörünün uzun vadeli
dönüşüm yolunda olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada 20162018 yılları arasındaki dönemde,
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki gelişmeler değerlendirilmiştir.
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ
Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi 2018 yılında 3.350,80 MW net artış göstererek, yıl sonu
itibari ile 88.550,80 MW düzeyine ulaşmıştır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ, 2019) tarafından
açıklanan verilere göre artışta en büyük pay 1.642,2 MW ile güneş enerjisi yatırımlarının olmuştur.
İkinci sırada 760,10 MW’lık kurulu güç artışı ile barajlı hidroelektrik santral yatırımları, üçüncü sırada
ise 460,10 MW ile rüzgar enerjisi yatırımları gelmiştir. Geçtiğimiz yıl (2018) jeotermal enerji
santrallerinin kurulu gücü 218,80 MW, akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü ise 258,20
MW artış göstermiştir. 2018 yılında rüzgâr enerjisi kurulu gücü 7 GW’ı, güneş enerjisi 5 GW’ı aşarken,
fosil yakıtlara dayalı kurulu güç ise devreden çıkan 625,90 MW gücündeki doğal gaz santralinin etkisi
ile 17,7 MW azalmıştır. 31 Aralık 2018 itibari ile Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi kaynaklarına
göre Tablo 1’de verilmiştir (Dikmen, 2019).
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Tablo 1: Türkiye’de Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı (TEİAŞ, 2019)
2017 Yılı Sonu İtibariyle

31 Aralık 2018 Sonu İtibariyle

Kurulu
Güç

Kurulu
Güç

(%)

Santral
Sayısı
(Adet)

303,6

0,4

12

Yerli kömür (Taşkömürü+Linyit+Asfaltit)

9.872,6

11,6

İthal Kömür

8.793,9

Doğalgaz+LNG

(%)

Santral
Sayısı
(Adet)

294,0

0,3

11

30

10.203,5

11,5

31

10,3

11

8.793,9

9,9

11

23.063,7

27,1

243

22.437,8

25,3

251

Yenilenebilir+Atık+Atık Isı

575,1

0,7

98

738,8

0,8

127

Çok yakıtlılar (Katı+Sıvı)

682,9

0,8

22

697,1

0,8

22

Çok yakıtlılar (Sıvı+Doğal gaz)

3.433,6

4,0

47

3.443,2

3,9

48

Jeotermal

1.063,7

1,2

40

1.282,5

1,4

48

Hidrolik (Barajlı)

19.776,0

23,2

117

20.536,1

23,2

118

Hidrolik (Akarsu)

7.489,7

8,8

501

7.747,7

8,7

524

Rüzgar

6.482,2

7,6

161

6.942,3

7,8

175

Güneş

17,9

00

3

81,7

0,1

9

Termik (Lisanssız)

201,1

0,2

67

300,5

0,3

104

Rüzgar (Lisanssız)

34,0

0,0

46

63,1

0,1

74

Hidrolik (Lisanssız)

7,4

0,0

10

7,6

00

11

3.402,8

4,0

3.613

4.981,2

5,6

5.859

85.200,0

100,0

5.021

88.550,8

100,0

7.423

Yakıt Türleri

(MW)
Fuel-Oil+Nafta+Motorin

Güneş (Lisanssız)
TOPLAM

Katkı

(MW)

Katkı

Türkiye’de 2018 yılında % 93’ünü yerli ve yenilenebilir kaynakların oluşturduğu toplam 4.025
MW kurulu güç devreye alınmıştır. Kurulu gücün % 40,8’i güneş, % 22,1’i hidroelektrik, % 12,7’si
rüzgâr ve % 8,2’si linyite dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kaynakları % 6,7 ile doğal gaz, % 5,4 ile
jeotermal, % 3,5 ile biyokütle ve % 0,6 ile ithal kömür izlemiştir. Böylece, geçen yıl devreye giren diğer
kalemlerle birlikte, toplam kurulu gücün % 93’ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları
oluşturmuştur. Güneş enerjisinde kapasiteye 1642,1 MW’lık kurulu güç eklenirken, bunu 889,9 MW ile
hidrolelektrik izlemiştir. Rüzgârda geçen yıl devreye giren kurulu güç 509,4 MW olurken, linyitte 331
MW ve doğal gazda ise 271,3 MW kurulu güç devreye alınmıştır. Geçen yıl ayrıca, jeotermal enerjide
218,8 MW kurulu güç devreye girmiştir. Bunu 139 MW ile biyokütle ve 24 MW ile ithal kömür
izlemiştir.
Fosil Yakıtlardan Elektrik Üretimi
Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye‘de de elektrik üretimi fosil yakıtlara dayalı olarak
üretilmektedir. Türkiye’de, 2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, toplam (lisanslı+lisansız) elektrik kurulu
gücünün ve üretiminin fosil enerji kaynakları bazında dağılımı, sırasıyla Tablo 2 ve 3’de verilmiştir.
Tablo 2. incelendiğinde, Türkiye’de, 2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, fosil enerji kaynaklarına bağlı
toplam elektrik kurulu gücünün 46.359,81 MW olduğu görülmektedir. Toplam elektrik kurulu gücünü;
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26.415,19 MW’ını doğal gaz, 9.267,12 MW’ını linyit ve 8.936 MW’ını da ithal kömür yakılan termik
santraller oluşturur.
Tablo 2: Türkiye’de Toplam Elektrik Kurulu Gücünün Fosil Enerji Kaynakları Bazında Dağılımı
(EPDK, 2018)
Kurulu Güç (MW)
Kaynak Türü

Lisanslı

Oran (%)

Lisanssız

Toplam

Doğal gaz

26.329,31

85,88

26.415,19

56,979

Linyit

9.267,12

-

9.267,12

19,990

İthal kömür

8.936,35

-

8.936,35

19,276

Fuel oil

712,27

-

712,27

1,536

Taş kömürü

616,15

-

616,15

1,329

Asfaltit

405,00

-

405,00

0,874

Nafta

4,74

4,74

0,010

LNG

1,95

1,95

0,004

Motorin

1,04

1,04

0,002

46.359,81

100,00

TOPLAM

46.273,93

85,88

Tablo 3: Türkiye’de Toplam Elektrik Üretiminin Fosil Enerji Kaynakları Bazında Dağılımı
(EPDK, 2018)
Elektrik Üretimi (MWh)
Kaynak Türü

Lisanslı

Oran (%)

Lisanssız

Toplam

Doğal gaz

8.909.718,09

12.941,37

8.922.659,46

50,049

İthal kömür

4.756.105,46

-

4.756.105,46

26,678

Linyit

3.586.730,40

-

3.586.730,40

20,119

Taş kömürü

275.572,83

-

275.572,83

1,546

Asfaltit

199.907,90

-

199.907,90

1,121

Fuel oil

86.081,03

-

86.081,03

0,483

Motorin

600

-

600

0,003

LNG

352

-

352

0,002

TOPLAM

17.815.067,71

12.941,37

17.828.009,08

100,00

2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle fosil yakıta dayalı toplam elektrik kurulu gücünün % 96,05’ini
lisanslı olarak üretim yapan doğal gaz, linyit ve ithal kömür kullanan santraller oluşturmaktadır. Termik
santraller arasında kurulu güç bakımından doğal gaz santralleri % 56,98 değeri ile birinci sırada olup,
doğal gaz santrallerini % 19,99 değeri ile linyit yakan ve % 19,28 ile ithal kömür kullanılan santraller
izlemektedir.
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Türkiye’de 2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, fosil enerji kaynaklarına bağlı toplam
17.828.009,09 MWh elektrik üretilmiştir (Tablo 3). Termik santrallerin kurulu güç değerlerine paralel
olarak, belirtilen tarih itibariyle, fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminin % 50’si doğal gaz
santrallerinde, % 26,68’i linyit santrallerinde ve % 20,12’si ithal kömür kullanılan santrallerde
gerçekleştirilmiştir (Tablo 3).
TEİAŞ verilerine göre, Haziran-2019 sonu itibariyle Türkiye’nin kurulu gücü 91 GW’a
yaklaşmaktadır. TEİAŞ’ın verilerine göre, geçtiğimiz bir ay içerisinde 1.683 MW’lık yeni santral
kurulmuştur. Böylece, Haziran-2019 sonu itibariyle Türkiye’de bulunan santrallerin kurulu gücü
90.420 MW olmuştur. Kurulu santrallerden üretilen elektrik iletimi için yapılan iletim hattı uzunluğu
ise 68.203 km’ye ulaşmıştır. Haziran-2019 sonu itibariyle elektrik üretimi 146,3 TWh, elektrik
tüketimi ise 145,6 TWh olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz Şubat-2019 ayında bu değerler sırasıyla
48,2 TWh, 48,9 TWh olarak gerçekleşmiştir. Haziran-2019 ayı itibariyle doğal gaz santrallerinin kurulu
gücü 25.877 MW, Barajlı HES’lerin kurulu gücü 20.582 MW, kömür santrallerinin kurulu gücü 19.408
MW, Rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü 7.155 MW olmuştur.
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ
Enerji Piyasası Düzenlenme Kurumunun (EPDK) verilerine göre, 2017 yılında yenilenebilir
enerji kurulu gücü 38,4 GW ve elektrik üretimi 84,5 TWh olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de, 2017 yılı
Aralık ayı sonu itibariyle, toplam (lisanslı+lisansız) elektrik kurulu gücünün ve üretiminin yenilenebilir
enerji kaynakları bazında dağılımı, sırasıyla Tablo 4 ve 5’de verilmiştir. Ülkemizde, barajlı hidrolik ve
akarsular dışında, 6514,22 MW rüzgar, 2997,49 MW güneş, 1063,73 jeotermal ve 516,44 MW biyokütle
kaynaklı kurulu güç bulunmaktadır (Tablo 4). Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu
gücünün, % 16,98’ini rüzgâr elektrik santralleri (RES), % 7,81’ini güneş elektrik santralleri (GES), %
2,77’sini jeotermal elektrik santralleri (JES) ve % 1,35’ini biyokütle elektrik santralleri (BES)
oluşturmaktadır (Dikmen, 2019).
Türkiye’de 2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı toplam
84.525.578,23 MWh elektrik üretilmiştir (Tablo 5). Barajlı hidrolik ve akarsu santralleri dışında,
yenilenebilir elektrik santrallerin kurulu güç değerlerine paralel olarak, belirtilen tarih itibariyle,
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin % 21,14’ü RES, % 7,06’sı JES, % 2,39’u
BES ve % 0,30’u GES’lerinde gerçekleştirilmiştir (Tablo 4).
Tablo 4: Türkiye’de Toplam Elektrik Kurulu Gücünün Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bazında
Dağılımı (EPDK, 2018)
Kurulu Güç (MW)
Kaynak Türü

Lisanslı

Oran (%)

Lisanssız

Toplam

Barajlı hidrolik

19.742,95

-

19.742,95

51,459

Akarsu

7.522,68

8,69

7.531,37

19,630

Rüzgâr

6.482,12

32,1

6.514,22

16,979

Jeotermal

1.063,73

-

1.063,73

2,773

Biyokütle

449,72

66,72

516,44

1,346

Güneş

17,9

2.979,59

2.997,49

7,813

TOPLAM

35.279,10

3.087,10

38.366,20

100,00

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi 2019’un ilk ayında 343,2 MW değerinde net artış
göstermiştir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ, 2019) tarafından açıklanan verilere göre toplam
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kapasite 88.894 MW düzeyine yükselmiştir. 2019-Ocak ayındaki artışta en büyük pay, 200 MW’lık
artış ile yerli kömüre dayalı yatırımlarda olmuştur. İkinci sırada 117,3 MW’lık artış ile lisanssız güneş
enerjisi yatırımları gelmektedir. Güneş enerjisinde toplam kurulu güç ise 5 180,2 MW düzeyine
ulaşmıştır. Rüzgâr enerjisinde Ocak ayında sadece 4,5 MW’lık artış gerçekleşmiştir ve toplam kurulu
güç 7009,9 MW olmuştur. Türkiye’nin doğal gaza dayalı elektrik üretim kapasitesinin gerilemeye Ocak
ayında da devam etmiş ve 84,9 MW kapasite devreden çıkmıştır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye elektrik üretimindeki payı artmaktadır. 2017
sonlarında, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi, toplam elektrik üretiminin yaklaşık % 30’unu
oluşturmuştur. Bu oran % 20 hidroelektrik, % 6 rüzgâr, % 2 jeotermal, % 1 güneş ve % 1 biyoenerji
şeklinde dağılım göstermiştir. Rüzgâr ve güneş, aynı yıl içerisinde Türkiye’nin toplam elektrik
ihtiyacının sadece % 7’sine karşılık gelmiştir. Bu pay, ülkenin önemli kaynak potansiyeline kıyasla, hala
çok düşük bir seviyededir. Bununla birlikte, yenilenebilir enerjide (ve özellikle rüzgâr ve güneşte) son
dönemde görülen büyüme, Türkiye’nin enerji sektörünün uzun vadeli dönüşüm yolunda olduğunu
açıkça göstermektedir (SHURA, 2019).
Tablo 5: Türkiye’de Toplam Elektrik Üretiminin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bazında Dağılımı
(EPDK, 2018)
Elektrik Üretimi (MWh)
Kaynak Türü

Lisanslı

Oran (%)

Lisanssız

Toplam

Barajlı hidrolik

41.278.222,47

0

41.278.222,47

48,835

Rüzgâr

17.859.858,19

9.646,93

17.869.505,12

21,141

Akarsu

17.130.225,74

1.647,45

17.131.873,19

20,268

Jeotermal

5.969.481,97

0

5.969.481,97

7,062

Biyokütle

2.004.901,88

16.256,89

2.021.158,77

2,391

Güneş

24.557,68

230.779,03

255.336,71

0,302

TOPLAM

84.267.247,93

258.330,3

84.525.578,23

100,00

26 Eylül 2018 tarihinde, Türkiye’nin toplam elektrik üretimi yıl boyunca görülen en yüksek
seviyelerden birine ulaşmıştır. Aynı gün, rüzgâr enerjisinde de yeni bir rekora imza atılmıştır. Toplam
elektrik üretiminde rüzgârın payı % 16,8’e ulaşarak, hidroelektrik ve linyit gibi kaynakları geçerek
doğalgazın hemen altında yer almıştır. Bu rekor, Türkiye’nin sahip olduğu ancak tam anlamıyla
kullanamadığı önemli bir potansiyeli ortaya koymaktadır. İletim ve dağıtım şebekelerinde, rüzgâr ve
güneş kaynaklı elektrik üretim oranlarında, çift haneli dağılım rakamlarına sistemde kesinti olmaksızın
ulaşılabilir. Türkiye’nin büyük bir işletim sorunu yaşamaksızın, 2026 yılına kadar toplam elektrik
tüketiminde en az % 20’lik bir rüzgâr ve güneş enerjisi payına ve şebeke altyapısına TEİAŞ’nin daha
önceden planladığının da ötesinde ilave yatırımlar yapma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir
(SHURA, 2019).
Türkiye’de Yenilenebilir Elektrik Üretiminin Gelişimi
Yenilenebilir enerji alanında küresel ölçekteki gelişime paralel olarak, Türkiye’de de benzer bir
gelişim yaşandığı ve hala dönüşüm sürecinde olduğumuz söylenebilir. Yenilenebilir kaynaklı kurulu
gücün Türkiye toplam kurulu gücü içindeki payının 2000–2017 yılları arasında gelişimi incelendiğinde,
ülkemizin kurulu gücünün 2000 yılında 27 000 MW civarında olduğu ve yenilebilir enerjinin toplam
kurulu gücünün Türkiye’nin toplam kurulu gücü içerisindeki payının yaklaşık % 41 olduğu
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görülmektedir. Ayrıca, 2000 yılında toplam yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün ise tamamına yakını
hidroelektrik enerji kaynaklarından oluşmuştur.
Türkiye’de 2023 yılında en ucuz elektrik üretim kaynağı rüzgâr ve güneş olacaktır. Türkiye’de
üretilen elektriğinin yarısı rüzgâr, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilir.
Türkiye elektrik piyasasında 20182050 arası döneme ilişkin aşağıdaki öngörülerde bulunulmuştur
(BNEF, 2018):
 Türkiye’nin elektrik talebi ekonomik büyüme ve artan nüfusa bağlı olarak, 20172050 yılları
arasında % 126 oranında artarak, 2050 yılında yıllık 653 TWh seviyesine ulaşacaktır.
 Rüzgâr ve büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinin seviyelendirilmiş elektrik üretim
maliyetleri, 2023 yılında kömürden elektrik üretimiyle aynı seviyeye geleceklerdir. Bu
kaynaklar günümüz koşullarında doğal gaz santrallerinin gerisindedir.
 Türkiye’yi güneş enerjisi yatırım maliyetlerinde 2050 yılında % 77 oranında gerileyecektir.
Türkiye’deki güneş enerjisi yatırımları için seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetleri 79
$US/MWh seviyesinde bulunmaktadır.
 Rüzgâr enerjisinde 2018 yılında 67 $US/MWh seviyesinde olan maliyetler, 2050 yılında 29
$US/MWh seviyesine gerileyecektir.
 2018 sonu itibari ile 88,5 GW olan Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi 2050 yılında 261
GW olacaktır. Bu kapasitede kömürün payı % 5’e inecek, PV sistemler % 26 ile kapasite
içinde en büyük paya sahip olacaktır. Rüzgâr santrallerinin payı % 24’e ulaşacaktır.
 Türkiye’nin 2050 yılı elektrik üretim kapasitesinin % 88’i karbon emisyonuna neden olmayan
elektrik üretim santrallerinden karşılanacaktır.
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ, 2019) tarafından açıklanan verilere göre, 2018
yılı itibariyle lisanslı ve lisanssız toplam güneş enerjisi santrali (GES) kurulu gücü 5.063 MW olarak
gerçekleşmiştir. 2017 yılının Eylül ayında yaklaşık 1.500 MW olan GES kurulu gücün geçen 15 ayda
3.500 MW artmıştır.
Güneş enerjisi uzun yıllar boyunca geleceğin enerjisi/teknolojisi olarak gündemde yer almıştır.
2019 yılında YEKA GES’lerin devam etmesi, lisanssız yönetmelik değişikliğinin yayınlanması ve kredi
faizlerindeki düşüşlerle birlikte 1.500 MW ilave GES kurulumu 2023 yılı hedefimiz olan 15 bin
MW’lara ulaşılmasını sağlayacaktır. Kurulan her 10 MW’lık GES, yıllık 1 milyon dolar değerinde petrol
ve doğalgaz karşılığı elektrik üretimine eşit üretim yapmaktadır. Önümüzdeki yıl 5 bin MW’ dan fazla
GES’ in devrede olması 500 milyon dolar değerindeki elektriğin doğal bir kaynak olan güneşten
üretilerek dış ticaret açığının azalmasına katla sağlayacaktır (GENSED, 2019). Türkiye’de lisanslı
GES’ler için, 49 projeye 582 MW kapasite tahsisi yapılmıştır. Günümüzde 82 MW lisanslı GES
devrededir. 2019 yılı içerisinde yaklaşık 200 MW’lık lisanslı GES’in işletmeye alınması
beklenmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB, 2018) tarafından, Türkiye’de önümüzdeki 10 yıl
boyunca 10.000 MW rüzgâr ve 10.000 MW güneş yeni kapasite kurulumu yapılması planlandığı
açıklanmıştır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümünün ardındaki önemli etmenlerden biri de
rüzgâr ve güneş enerjisi teknolojilerinin azalan maliyetleri. Türkiye, küresel enerji sektöründeki
değişimindeki eğilim ve gelişmeleri yakından takip ederek rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarını efektif
bir şekilde kullanma ve enerji sektöründe uluslararası oyuncular arasında yer alma potansiyeline
sahiptir.
Yeni kapasite devreye girdikçe rüzgâr ve güneş enerjisinin şebekedeki payı artacaktır. Bu artışla
birlikte, Türkiye’nin, enerji sisteminin güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmaya devam etmesini garanti
altında almak için gerekli olan dönüşümü planlamaya başlaması gerekecektir. Birçok ülke, toplam
üretimlerinde % 15 veya daha fazla rüzgâr ve güneş enerjisi payı elde etmeyi, büyük problemler
yaşamaksızın başarmıştır. Danimarka, Almanya ve İspanya gibi bazı ülkeler, enerji üretiminin dörtte
birine yakınını veya daha fazlasını rüzgâr ve güneş enerjisinden sağlamaktadır. Danimarka ve Almanya,
sistem güvenilirliği konusunda listenin en üst sıralarında yer almaktadır. Ülkeler enerji dönüşümü
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süreçlerinde, daha yüksek rüzgâr ve güneş enerjisi dağılımına imkân tanıyacak esnek bir enerji sistemine
sahip olmak için kendi stratejilerini geliştirmişlerdir.
Enerji sektörünün küresel ölçekte uzun vadeli ekonomik tahminlerine dayanılarak hazırlanan
raporda (BNEF, 2019), uzun vadeli değişimlerin Türkiye’nin elektrik sektöründeki kaynak türlerine
etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmada, 2050 yılına kadar Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına
yapılabilecek yatırımlar ve bunun ekonomik yansımaları incelenmiştir. Türkiye’nin kurulu gücünün
2050 yılına kadar iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Bunun yarısının rüzgar ve güneş enerjisinin
oluşturması beklenmektedir. 2050 yılı itibarıyla güneş enerjisi yatırım maliyetlerinin % 77, rüzgarın ise
% 56 oranında düşmesi öngörülmektedir. Türkiye’nin bu düşüş potansiyelinden yararlanması için,
başarılı birçok ülke örneğinde olduğu gibi, uzun vadeli planlamayı önceliklendirmesi önemlidir. Bu
planı hayata geçirebilmek için daha güçlü bir düzenleyici çerçeve belirlenmelidir. Bu çerçevenin de
Türkiye’de enerjinin yarısından fazlasının yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi için gereken esnekliği
sağlayacak şekilde düzenlenmesi büyük fayda sağlayacaktır. 2023 yılında yeni rüzgar ve güneş enerjisi
kurulu gücünden üretilecek elektriğin ise yeni termik santrallerden daha rekabetçi olabileceği
belirtilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bütün dünyada yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin önemli bir geçiş süreci yaşanmaktadır.
Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak hedefi, bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir.
Yatırım mekanizması, hem en az vergi yükü hem de bu yerelde istihdam ve katma değer oluşturmalıdır.
Fosil yakıtlara, özellikle de kömüre olan yatırım konusunda dünya genelinde çok büyük çekince
bulunmaktadır.
Türkiye, daha temiz enerjiye geçmek için iyi bir başlangıç yapmıştır. Jeotermal, güneş ve rüzgar
enerjisine yatırımlarını artırması gerekmektedir. Enerji verimliliğine yönelik hedeflerin belirlenmesi de
öncelik olmalıdır. Türkiye’nin çevre vergilerini kullanması özellikle petrole yönelik yüksek vergi
oranları önemlidir. Bununla birlikte, sistem tüketicilerin daha eski ve daha yüksek emisyonlu olabilecek
kullanılmış araçlar satın alması için teşvikler içermektedir. Ayrıca, daha temiz enerjiyi ve taşımacılık
seçeneklerini teşvik etmek için fosil yakıt sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması
gerekmektedir.
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Özet

Bireylerin risk altında rasyonel karar verdiklerini iddia eden beklenen değer teorisi karşısında ortaya
atılan beklenti teorisine göre yatırımcılar her zaman rasyonel hareket etmemektedir. Bu çalışmada
beklenen değer teorisi ve beklenti teorisinin gelişim evreleri incelenmiş, literatürdeki tartışmalara yer
verilmiştir. Teorik incelememenin yanı sıra beklenti teorisinin finansal okur-yazarlık seviyeleri yüksek
olan katılımcılar üzerinden sınanması ile konuya farklı bir perspektiften bakılmaya çalışılmıştır. Çalışma
evreni Anadolu Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Çalışma örneklemi ise Anadolu Üniversitesi’nde
finans, ekonomi teorisi ve finansal yönetim dersi almış dolayısıyla finansal okur-yazarlık düzeyinin
yüksek olması beklenen iktisadi ve idarim bilimler fakültesi öğrencileridir. İnceleme katılımcıların
ulaşılabilirliklerine göre birebir mülakatlar aracılığıyla yapılmıştır. Yapılan incelemelerde katılımcıların
çoğunluğunun kayıptan kaçındığı ve dolayısıyla elde edilen sonuçların beklenti teorisini destekler
nitelikte olduğu görülmüştür. Çalışma sonucuna göre finansal okur-yazarlık düzeyi ile kayıptan kaçınma
arasında bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır.

A Review On Risk And Return Of Behavior Anadolu University’s Students
Within The Frame Of Prospect Theory
Abstract

According to the prospect theory put forward against the expectancy-value theory which claims that
individuals make rational decisions at risk, investors do not always act rationally. In this study, the
development phases of expectancy-value theory and prospect theory have been examined and
discussions in the literature included. In addition to the theoretical examination, the subject have been
tried to be examined from a different perspective by testing the expectancy theory through participants
with high levels of financial literacy. The target population of the study have been determined as
Anadolu University. Sample of this study are students of faculty of economics and administrative
sciences that are expected their financial literacy level is high. The examination have been done through
one to one interviews according to accessibility of the participants. . In the examinations have been seen
that the majority of the participants avoided loss and thus the results obtained support the expectation
theory. According to the results of the study, there is no relationship between financial literacy level
and avoidance of loss.
Giriş
Geleneksel finans ya da savunucularına göre modern finans 2. Dünya Savaşından sonra hızlı bir gelişme
göstermiştir. Erken neoklasik iktisat araştırmacıları tarihsel olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki
Jevons, Walras, Fisher’ın aralarında olduğu, matematiksel yaklaşımla iktisadi analiz yapılabileceğini
benimseyen grup, diğeri ise iktisadi olayların kantitatif olarak ifade edilebileceğini kabul ederken,
Menger, Friedrich von Wieser (1851-1926), Böhm-Bawerk (1851- 1914), John Bates Clark (1847-1938)
gibi isimlerin temsil ettiği matematiksel olmayan ve “psikolojik okul” olarak isimlendirilen gruptur
(Acar, 2005: 3; Eser ve Toıgonbaeva, 2011: 287-321). Alfred Marshall mikroekonomi çalışmalarında
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da (1842-1924), Hume’un “bütün bilimler insan doğası çalışmasına dönecektir” ifadesini takip eden
psikolojik çalışmalar yapmıştır (Eser ve Toıgonbaeva, 2011: 287-321).
2. Dünya Savaşı sonrasındaysa neoklasik iktisatta, psikolojinin iktisadi analizlerdeki önemi giderek
azalmıştır. Bu dönüşüm, John Hicks (1904‐1989), Roy George Allen (1906‐1983) ve Paul Samuelson
(1915‐2009) ile devam etmiş, rasyonel seçimler prensibinin iktisat teorisinde temel alınmasıyla,
psikolojik konular ekonomiden ayrılmıştır (Bruni ve Sugden, 2007: 146). Yatırımcıların rasyonel karar
alıcılar olduğu varsayımı altında birçok modelin geliştirilmesi 1950 yılı sonrasına denk gelmektedir.
Örneğin; 1958 yılında Modigliani ve Miller işletme finansının modern temellerini oluşturdukları
çalışmalarını yayınladırlar (Emin, 2018: 5-6). MM modelinde vergi ödenmediği varsayımından iflas
maliyetlerinin sıfır olduğu varsayımına kadar birçok tartışmaya açık varsayım bulunmakla birlikte en
önemli varsayımı bilgi asimetrisinin bulunmadığı ve piyasada rasyonel kararlar verildiği varsayımıdır.
Modigliani ve Miller gibi Markowitz (1952) de “Portföy Seçimi” isimli çalışmasında yatırımcıların
rasyonel oldukları varsayımı ile modern portföy teorisini geliştirmiştir. Samuelson (1965) ve
Mandelbort (1966) tarafından genel çerçevesi çizilen Etkin Piyasalar Hipotezi 1970’lerde Fama
tarafından piyasaların etkinliğinin üç çeşit etkin piyasa şeklinde sınıflandırılmasıyla genel kabul
görmüştür. Genel olarak EPH; menkul kıymet fiyatlarının piyasaya ulaşan tüm bilgiyi yansıttığını ve
yatırımcıların normal-üstü getiri elde etmelerinin mümkün olmadığını varsaymaktadır (Karan, 2013:
277). Fama’ya göre yatırımcılar irrasyonel davransa bile arbitraj sayesinde fiyatlar yine olması gereken
seviyeye gelecektir ve piyasadaki tüm bilgiyi yansıtacaktır. Piyasa anomalilerine rağmen modern
finanstaki hâkim paradigmalarda genellikle yatırımcıların rasyonel davrandığı varsayılmaktadır.
Aslında bu varsayım temel olarak Adam Smith (1776) tarafından yapılan çalışmaya kadar
dayanmaktadır. Smith, söz konusu çalışmasında bireylerin tam ve mükemmel bilgi altında karar verme
evrelerini yürüttüklerini, elde ettikleri bilgiyi de doğru ve önyargısız olarak işleyebildiklerini
varsaymaktadır (Tekin, 2016). Bu anlayış finansta rasyonel yatırımcıların olduğunu ileri süren
modellerin hakimiyetini sürdürmekte olduğu 1970’lerde bu varsayımların geçerli olmadığını ileri süren
araştırmacılar da olmuştur.
1953’te Allais, 1975’te ise Langer rasyonel olmayan davranış kalıplarını incelemişlerdir ve bireylerin,
kendi yeteneklerinin olayları kontrol edebilmelerine yetecek düzeyde olduğuna inandıklarını ve bu
durumun bireylerin, yüksek düzeylerde risk almalarına neden olan bir unsur olarak karşımıza çıktığını
vurgulamışlardır. (Jureviciene ve Ivanova, 2013: Tekin, 2016). En önemli eleştiri 1979’da Kahneman
ve Tverstky tarafından yapılmıştır. Rasyonel insanların belirsizlik altında karar almalarının aracı olarak
kullanılan ve modern finansın temel taşı beklenen değer teorisine alternatif olarak öne sürdükleri
beklenti teorisi (prospect teory), iktisat ve finansta yeni bir alanın doğmasına yol açmıştır. 2000’li yıllara
kadar ampirik analizlerde modern finans teorileri üzerine çalışmalar ağırlık kazansa da 2002 yılında
Kahneman46 ‘nın psikoloji ve ekonomiyi birleştirdiği çalışmasıyla Nobel Ekonomi Ödülünü alması
davranışsal finans alanında yapılan çalışmaların yoğunlaşmasını sağlamıştır.
Bu çalışmada beklenen değer teorisi ve beklenti teorisi konularından bahsedilecek, teoriler arasındaki
farklılıklara değinildikten sonra beklenti teorisinin temel soruları finansal yönetim ve finans teorisi dersi
almış, finansal okur-yazarlık seviyesi yüksek olan katılımcılara yöneltilecektir. Böylece katılımcıların
rasyonellikleri üzerine araştırma yapılarak beklenti teorisinin finansal okur-yazarlık seviyesiyle ilişkisi
olup olmadığı sınanacaktır.
Beklenen Değer Teorisi ve Beklenti Teorisi
Bernoulli tarafından 1738 yılında yapılan çalışmaya dayanan (Grant ve Vandt, 2018) beklenen değer
teorisi Savage (1953) tarafından gerçekleştirilen çalışmada asıl şeklini almıştır (Gazel, 2014). Luce ve
Raiffa (1957); Pratt vd. (1964) ve Fishburn (1970) tarafından teoriye katkılar sunulmuştur (Taşdemir,
46 Bknz. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/kahneman/facts/
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2007). Belirsizlik altında rasyonel karar verme süreci beklenen değer teorisince riskli alternatifler
üzerindeki tercihleri açıklamada sonlu sayıda ödül içeren bir oyun tarafından ifade edilmektedir.
Finans teorisi açısından bakıldığında risk altında karar almaya katkı sağlayan en önemli araştırmacı
Markowitz’tir. Markowitz’e göre yatırımcılar portföy seçiminde yapılacak yatırımların gelecek
değerlerinin bugüne indirgenmiş halini maksimize etmek istemektedirler. Markowitz’e göre yatırımcılar
rasyonel hareket etmekte, getirilerin varyansının (çalışmada risk kavramını varyans ile eşanlamlı
kullanmaktadır) minimum düzeyde olmasını istemektedir. Buna ek olarak Markowitz getirilerin normal
dağıldığını ve yatırımcıların sadece riskli varlıklara yatırım yaptığını varsaymaktadır. Portföy
çeşitlendirmesinde ise Markowitz yatırımcıların beklenen getiri ve riski dikkate aldıklarını, N sayıda
menkul kıymet olan bir portföyde yatırımcının başlıca görevinin, belirli bir beklenen getiri oranı
düzeyinde, kovaryansların ağırlıklı ortalamasını mümkün olduğu kadar düşürecek şekilde parasını
menkul kıymetler arasında paylaştırabilmek için, “etkin portföyleri” seçmek olduğunu ifade etmektedir
(Aksoy vd., 2009).
Von Neumann ve Morgenstern’in beklenen değer teorisi aksiyomları aşağıdaki gibi ifade edilebilir
(Schoemaker, 1982; Jehle ve Reny, 1998; Taşdemir, 2007; Aksoy vd., 2009):





Aksiyom 1 Tamlık; birbirlerinden farklı iki farklı varlık için, ya birinci varlık ikinci kadar ya da
ikinci varlık birinci kadar iyidir yahut ikisi birden iyidir.
Aksiyom 2 Geçişlilik; birbirinden farklı üç varlık içerisinde şayet birinci varlık ikinci kadar
ikinci varlıksa üçüncü kadar iyiyse o halde birinci varlık üçüncü kadar iyidir.
Aksiyom 3 Bağımsızlık; birbirinden farklı üç varlık (A,B ve C) kura olursa eğer α∈ [0,1]için,
𝛼𝐴 + (1 − 𝛼 )𝐶 > 𝛼𝐵 + (1 − 𝛼 )𝐶 ise bu iki kuranın tercih sıralaması kullanılan üçüncüye
bağlı değildir, ondan bağımsızdır.
Aksiyom 4 Süreklilik; üç farklı varlık kura olmak üzere şayet birinci kura ikinciden ve ikinci
kura üçüncüden daha iyiyse α∈ [0,1] için α olasılıkla B 𝛼𝐴 + (1 − 𝛼 )𝐶 kadar iyidir.

Yukarıda yer alan koşullar beklenen değer teorisi için gerek ve yeter koşulları oluşturmaktadır. Eğer
yatırımcıların tercihleri yukarıda verilen aksiyomları sağlıyorsa, bu bireyin tercihleri beklenen değer
formuna sahip bir fayda fonksiyonu ile temsil edilebilir (Taşdemir, 2007). Görüldüğü gibi beklenen
değer normatif bir modeldir. Ayrıca bu teoriye göre gözlemlenen yatırımcı davranışlarını uygun
koşullarda modellemek şartıyla optimaldir. Beklenen değer teorisinin en temel varsayımı risk altında
karar veren insanların faydalarını maksimize etmeye çalıştığıdır. Oysa bu varsayım çoğu çalışmada
insanların beklenen değer teorisinin bu varsayımıyla hareket etmediğini göstermektedir (Stamer, 2000).
Beklenen değer teorisinin bu normatif yapısına karşın beklenti teorisi yatırımcıların belirsizlik ve risk
içeren durumlarda rasyonel davranamayabileceğini iddia etmektedir. 1970’lerde Kahneman ve Tversky
tarafından sunulan bu seçim modelinde; yatırımcının kayıplara kazançlardan daha fazla tepki verdiğini
söylenmektedir. Teorinin ana varsayımları şu şekilde ifade edilmektedir (Tversky ve Kahneman, 1992):



Değer fonksiyonu kazançlar için iç bükey, kayıplar için dış bükeydir ve kayıplarda kazançlardan
daha diktir. Bu ise “kayıptan kaçınma” olarak ifade edilir.
Olasılık ölçeğinin nonlineer dönüşümünde orta ve yüksek olasılıklar az, küçük olasılıklar ise
fazla ağırlıklandırılmıştır. Başka bir deyişle yatırımcılar farklı kayıp ve kazançlara farklı olasılık
düzeylerinde farklı ağırlıklar vermektedirler.

Beklenen değer teorisi hangi seçimlerin rasyonel olduğunu açıklarken beklenti teorisi hangi tür
kararların daha sık gözlendiğini açıklamaktadır. Odean (1998) kayıptan kaçınmayı hisse senedi
sahibinin kaybetmekten çekindiği için değeri düşen hisse senedini satmaya yanaşmaması ile ifade
etmektedir. Bu durum beklenen değeri maksimize etme anlayışı ile örtüşmemektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta beklenen değer teorisinde yatırımcıların rasyonel olmasının tek
ve yeter koşul olmadığıdır. Etkin piyasalar hipotezine (dolayısıyla beklenen değer teorisine göre) göre
irrasyonel yatırımcıların yapacağı rassal alım-satımlar birbirini dengeye getirerek piyasayı etkin hale
221

getirecektir. Kahneman ve Tversky’nin teorileri de bu argüman üzerine kuruludur. Araştırmacılara göre
psikolojik bulgular insanların rasyonellikten rastsal olarak değil genellikle aynı biçimde saptıklarını
göstermektedir (Gürünlü, 2011: 42).
Yatırımcıların algısal sapmaları davranışsal finans yazınında dikkate değer bir yer edinmiştir. Bunlar
çıpalama, referans noktaları, yanlı olasılık değerlendirme ve risk eğilimleri olarak sıralanabilir. Risk
eğilimi algısal sapması aynı alternatiflerin farklı şekillerde (kazanç veya kayıp gibi) sunulduğu takdirde
kişilerin risk eğilimlerinde büyük farklılıklar ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır (Oran vd., 2011).
İşte bu durum Kahneman ve Tversky beklenti teorisinin geliştirilmesini sağlamıştır.
Veri Seti ve Metodoloji
Bu araştırmanın amacı beklenti teorisi varsayımlarını finansal okur-yazarlığı yüksek olan kesim
üzerinde incelemek ve risk-getiri beklentilerinin söz konusu kesim üzerinde değişip değişmediğine dair
yargıya ulaşmaktır. Finansal okuryazarlık kavramı finansal bilgi, ürün ve uygulamaları içeren bu
başlıklarda temel düzeyde bilgi sahibi olarak finansal kararlar almayı ifade etmektedir (Er vd., 2014).
Finansal okur-yazarlık düzeyinin coğrafi dağılımı ve ana kütlenin büyüklüğü nedeniyle tam sayım
yapılma imkânının olmaması nedeniyle çalışma kısıtı olarak Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi öğrencileri örneklem olarak seçilmiştir. İlgili fakülte öğrencilerinin seçilmesinin bir
diğer nedeni ekonomi ve finans derslerini almaları ve haliyle temel düzey finansal okur-yazarlık
seviyelerinin yüksek olduğunun bilinmesidir. Daha önce Er vd. (2014) tarafından yapılan bir incelemede
iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri ile finansal okur-yazarlık düzeyi arasında anlamlı bir
ilişkinin tespit edilmiş olması bu varsayımı desteklemektedir.
İlgili fakültenin 2018 tarihi itibariyle aktif lisans öğrenci sayısı 4180’dir. Örneklem sayısı belirlenirken
Altunışık vd. ifade ettiği belirli evrenler için kabul edilebilir örnek büyüklükleri tablosundan
yararlanılmıştır. Evreni 4180 olan çalışmanın örneklemi bu bağlamda 354 olarak belirlenmiştir.
Örneklem belirlenirken olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden biri olan basit tesadüfi örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örneklemede; tanımlanan her elemanın, eşit ve bağımsız seçilme
imkanına sahip olması gerekir. Başka bir deyişle her eleman eşit seçilme şansına sahip olmalı ve aynı
zamanda birisinin seçilmesi diğerinin seçilmesine kesinlikle engel olmamalıdır (Altunışık vd., 2005:
129).
Araştırmada yüzyüze görüşülerek yapılan anket uygulanmıştır. Yapılan araştırmada araştırmacıların 166
kadın, 188’i erkektir. Gelir dağılımlarına bakıldığında ise araştırmaya katılan 2 öğrencinin gelirini
belirtmek istemedikleri kalan öğrencilerin ise %59,2’sinin 0-1000₺, %40,1’inin de 1001₺ ve üstü gelire
sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıların ortalama yaşı ise 22’dir.
Araştırmaya katılan öğrencilere Kahneman ve Tversky’nin çalışmalarında kullandıkları sorular
günümüz ve ülke koşullarına göre revize edilerek yönetilmiştir. Revize edilirken sorulara 3 kişiden
oluşan tercüme-yeniden tercüme metodu uygulanmıştır. Katılımcılara iki soru bir grup olacak şekilde
sorular yöneltilmiş, sorulardan biri kesinlik diğeri olasılık içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sorulara
ek olarak katılımcılara finans terminolojisinde risk sıralaması genel kabul görmüş finansal araçlardan
hangilerine yatırım yapacakları yöneltilerek bir önceki bölümde kayıptan kaçınma ile riskli yatırım
aracına verdikleri cevaplar arasındaki farklılık kıyaslanmak istenmiştir. Son olarak katılımcıların kazanç
için risk, şans, deneyim gibi faktörlerden hangisinin daha önemli olduğunu sıralamaları istenmiştir.
Elde edilen veriler normal dağılım sergilememektedir. Bu nedenle nonparametrik testlerden olan ve
değişkenler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır (Altunışık
vd., 2005). Parametrik bir testle analiz yapılabilmesi için verilerin; rassal ve bağımsız olarak elde
edilmesi, normal dağılması, ana kitle varyanslarının homojen olması gibi koşullar gerekmektedir
(Karagöz, 2010). Bu çalışmada elde edilen verilerse bu koşulları sağlamamaktadır. Bu nedenle
nonparametrik testlerin güçlerinin parametrik testlere göre daha az olmasına rağmen nonparametrik test
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tercih edilmiştir. Çünkü Karagöz’ün belirttiğine göre; normal dağılıma uygun verilere nonparametrik
test uygulaması pek hatalı sayılmamakta normal dışı dağılım gösteren verilere parametrik test
uygulaması sakıncalıdır. Şayet analiz edilecek verilerin uygun koşulları sağlayıp sağlamadığı
bilinmiyorsa, verilerin analizinde nonparametrik test kullanılması daha güvenli olmaktadır (Karagöz,
2010).
Mann-Whitney U testi bağımsız örnekler için uygulanan t-testinin nonparametrik alternatifidir. Test
sürekli değişkenlerin, iki grup içerisinde değerlerini sıralı hale dönüştürür. Böylece, iki grup arasındaki
sıralamanın farklı olup olmadığını değerlendirir (Kartal, 2006; Karagöz, 2010).
Uygulama
Katılımcılara kayıptan kaçınma düzeylerini ölçmek için yöneltilen grup sorularına ilişkin veriler
yüzdesel olarak ifade edilmiştir. Çalışmanın hipotezleri şu şekildedir:
H1: Finansal okur-yazarlık seviyesi ile risk alma arasında ilişki vardır
H2:Kayıptan kaçınan ve risk alan yatırımcıların düşük riske verdikleri önem farklıdır
Tablo 1.’de kayıp-kazanç durumlarına ilişkin ifadelere dair dağılımlara verilen cevaplar yüzdesel olarak
verilmiştir:

Tablo 1. Tercihlerin Yüzdesel Dağılımı
Tercihler

Dağılım

Tercih 3.

Tercih 2.

Tercih 1.

Yüzdesi
a) %50 ihtimalle 100.000 ₺ kazanacaksınız, %50 ihtimalle hiçbir şey
kazanamayacaksınız

%33,1
%66,9

b) 50.000 ₺ kesinlikle kazanacaksınız
a)%33 ihtimalle 100.000 ₺ kazanacaksınız, %67 ihtimalle hiçbir şey
kazanamayacaksınız
b)%34 ihtimalle 90.000 ₺ kazanacaksınız, %66 ihtimalle hiçbir şey
kazanamayacaksınız
a) %50 ihtimalle 3 haftalık İngiltere, Fransa, İtalya Turu kazanacaksınız, %50
ihtimalle hiçbir şey kazanamayacaksınız
b) 1 haftalık İtalya turu kesinlikle kazanacaksınız
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%63,4

%36,6
%48,6
%51,4

Tercih 4.

a) %5 ihtimalle 3 haftalık İngiltere, Fransa, İtalya Turu kazanacaksınız

%62,3

b) %10 ihtimalle 1 haftalık İtalya turu kazanacaksınız

%37,7

İlk tercih sorusunda katılımcıların %66,9 u risk almayarak düşük ancak kesin kazancı tercih etmiştir.
Risk alan ve daha çok kazanç isteyen katılımcıların oranı ise %33,1’dir. İkinci tercih sorusu kazançkayıptan kaçınma tercihinin belirleyici sorusu olarak yöneltilmiştir. Tablo 1.’de yer alan sonuçlara göre
daha yüksek kayıp olasılığına rağmen daha yüksek getiri tercih edilmektedir. Katılımcıların %63,4’ü
100.000 ₺ kazancın elde edilme olasılığı daha düşük olmasına rağmen yüksek getiri beklentisi bu
seçeneği tercih etmişlerdir. 3. Tercih grubuna ait sorularda ise katılımcıların %51,4’ü kesinlik içeren
ancak düşük süreli tatili tercih etmiş, 4. Tercih sorusunda %62,3 oranında ise düşük olasılıklı ancak
değer yüksek (süresi uzun) tatili tercih etmişlerdir.
Tercihlere ilişkin seçeneklere verilen cevaplara istinaden katılımcıların kesinlik içeren yani riski düşük
durumları tercih ettiği, risk seviyesi birbirine yakın olasılıklı tercihlerde ise risk alarak yüksek beklentide
oldukları yargısına ulaşılabilir. Başka bir deyişle risk eğiliminin bireysel kararlar üzerinde etkili olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulguların beklenti teorisini desteklediği görülmektedir. Bu
sonuçlara dayanarak “finansal okur-yazarlık seviyesi ile risk alma arasında ilişki vardır” hipotezi de
reddedilebilir.
Çalışmada katılımcıların aldıkları risk düzeylerine göre hangi yatırım araçlarını
ettikleri/edebilecekleri de incelenmiştir. Tablo 2’de yatırım araçları tercihleri sunulmuştur.

tercih

Tablo 2. Yatırım Araçları Tercihleri
Finansal Araç

Kayıptan Kaçınan Yatırımcı (1b)

Risk Alan Yatırımcı (1a)

Yatırım Yapmam

121

46

Döviz

31

17

Faiz (Vadeli
Mevduat)

46

16

Bireysel Emeklilik

9

4

Altın

24

22

Hisse Senedi

5

12

Tahvil

0

0

(Yapmıyorum)

Katılımcılara yatırım yapıyorlarsa hangi finansal araca yatırım yaptıkları veya yatırım yapacak olurlarsa
hangi finansal araçları tercih edecekleri sorusu yöneltilmiştir. 354 Katılımcının %66,9 ‘u Tercih 1-b
seçeneği ile kesin kazancı tercih ederken bu katılımcılardan 121 kişi yatırım
yapmadıklarını/yapmayacaklarını söylemişlerdir. Hem risk alan hem de kayıptan kaçınan iki katılımcı
grubundan hiç kimse yatırım için tahvili tercih etmemiştir. Birden fazla finansal varlığa da yatırım
yapabilecekleri söylenmesine rağmen katılımcılar sadece tek bir finansal varlığı tercih etmişlerdir. Risk
alan yatırımcıların %39’u yatırım yapmadıklarını/yapmayacaklarını söylerken yatırım
yapabileceklerini/yaptıklarını söyleyen katılımcıların finansal varlık tercihi ise ağırlıklı olarak altın
yönünde olmuştur. Kayıptan kaçınanların %2’sinin hisse senedi tercihine karşın bu oran risk alan grupta
yaklaşık %10’dur.
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Araştırmanın diğer bir hipotezi kayıptan kaçınan ve risk alan iki yatırımcı grubu için düşük riskin önem
düzeyinin farklı olduğudur. Bu hipotezin sınanmasında tercih 1 sorusuna a ve b yanıtı veren 2 grubun
yatırım yaparken dikkate aldığı temel faktörler içerisinde ifade edilen düşük risk kavramına verdikleri
puanlamada (az önemli-çok önemli) iki grup arasında farklılık olup olmadığını incelemek suretiyle
hipoteze cevap aranmıştır. Yönteme ilişkin istatistiksel sonuçlar Tablo 3.’te verilmiştir.
Tablo 3. Mann- Whitney U Testi Sonuçları
Test İstatistikleri
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

5223,500
20101,500

Z

-4,004

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

Tercih 1 seçeneğinde yer alan a ve b grupları risk alan ve kayıptan kaçınan iki grubu temsil etmektedir.
Düşük risk seçeneği az önemli-çok önemlidir şeklinde sıralamalı olarak gruplara sorulmuştur. Araştırma
hipotezi risk alan ve kayıptan kaçınan iki grup arasında düşük riskin önem düzeyinin farklı olduğudur.
Mann-Whitney U testini yokluk hipotezi iki grup arasında fark yok şeklindedir. Testin p olasılık
düzeyinin 0,05 ten küçük olması nedeniyle yokluk hipotezi reddedilmiştir. Başka bir deyişle düşük
riskin önem düzeyi risk alan ve kayıptan kaçınan yatırımcı için farklılık göstermektedir.
Sonuç
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin örneklem olarak seçildiği bu
çalışmada katılımcıların riskten kaçınma davranışları incelenmiştir. Kahneman ve Tversky’nin Beklenti
Teorisine göre kayıptan kaçınmada beklenen değer teorisinin aksine dağılım rassal değil birikimli yapı
sergilemektedir. Buradan hareketle rasyonel yatırımcı davranışı kalıbına uymayan bir birikim söz
konusudur. Kahneman ve Tversy’nin çalışmalarında yer alan sorular tercüme-yeniden tercüme
metoduyla ve ülke, günümüz koşullarına göre revize edilerek katılımcılara yöneltilmiştir. İnceleme
sonucuna göre katılımcıların kayıptan kaçınma davranışları rassal değil birikimlidir. Buradan hareketle
beklenti teorisi varsayımlarının geçerliliği kabul edilmiştir. Yine Mann-Whitney U testi sonuçlarına
göre kayıptan kaçınan yatırımcıların düşük risk alarak düşük getiriye razı oldukları, yüksek kayıptansa
düşük getiriye razı oldukları ya da beklenti hipotezine göre yatırımcıların kayıplara kazançlardan daha
fazla tepki verdikleri sonucu kabul edilebilir. Çalışma örneklemi büyütülerek ve parametrik testler ile
incelemeler yapılarak beklenti teorisi varsayımlarının geçerliliği konusunda genelleme yapılacak
sonuçlara ulaşabilmekte mümkündür. Ancak bu çalışma sonuçlarına göre teorinin varsayımlarının
spesifik bir alan için geçerli olduğu kabul edilmiştir.
Kaynakça
Acar, G. T. (2005).Tarihsel Koşullar Açısından Neoklasik İktisadın Ortaya Çıkış Süreci. http://www.c
eterisparibus.net/dusunce/diger.htm
Aksoy, T ve ŞahinI.(2009).Belirsizlik Altında Karar Alma: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar. Türki
ye
Ekonomi Kurumu Tartışma Metni.
Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS
Uygulamaları. Sakarya Yayıncılık.
Bernoulli, D. (1738). Specimen Theoariae Novae De Mensura Sortis. Commentarri Academiae Scientiarum
Imperialis Petropolitanae, Tomus V,175-192. Translated by Louise Sommer as ``Expositions of a New
Theory on the Measurement of Risk.’’ Econometrica.vol.22, no.1:.23-36, Jan. 1954.

225

Bruni, L. ve R. Sugden (2007).
The Road not Taken: How Psychology was Removed from Economics and How It Might Be Broug
ht Back. The Economic Journal, 117(1), 146‐173.
Emin, D. (2018). Finansın Temel Teorileri. Ed. Aysel Gündoğdu. İstanbul: Beta Yayıncılık.
Er, F., Temizel F., Özdemir A. ve Sönmez H. (2014). Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık
Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4).
113-126.
Eser, R., ve Toıgonbaeva , D. (2011). Psikoloji ve İktisadın Birleşimi Olarak, Davranışsal İktisat. Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 287-321.
Gazel, S. (2014). Davranışsal Finans (Psikolojik Eşik ve Önyargılar). Ankara: Detay Yayıncılık
Gürünlü M. (2011). Finansal Piyasaların Etkinliği Teorisinden Davranışsal Finansa: Finans Teorisinin Evrimi.
Maliye ve Finans Yazıları, 25(92), 31-50.
Jehle, G. A. and Reny, P. J. (1998).Advanced Microeconomic Theory. Massachusetts: Addison-Wesley.
Jurevicienė, D. ve Ivanova, O. (2013). Behavioural Finance: Theory and Survey. Science-Future of
Lithuania/Mokslas-Lietuvos Ateitis, 5(1), 53-58.
Kahneman, D. ve A. Twersky (1973). On the Psychology of Prediction. Psychological Review, 80
(4), 237–51.
Kahneman, D. ve A. Twersky (1979).Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica 47(2
), 263‐291.
Karagöz, Y. (2010). Nonparametrik Tekniklerin Güç Ve Etkinlikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33).
Karan, M. B. (2013). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Kartal, M. (2006), Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Odean, T. (1998). Do Investors Trade Too Much?. The Amerıcan Economıc Revıew.
Oran, A., Yılmaz Ö. ve Özer T. (2011). Türkiye’de Algısal Sapmalar. İşletme Fakültesi Dergisi, 11(2), 297-307.
Schoemaker, P. J. (1982). The Expected Utility Model: Its Variants, Purposes, Evidence And Limitations.
Journal Of Economic Literature, 529-563.
Taşdemir, M. (2007). Belirsizlik Altında Tercihler ve Beklenen Fayda Modelinin Yetersizlikleri. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1).
Tekin, B. (2016). Beklenen Fayda ve Beklenti Teorileri Bağlamında Geleneksel Finans - Davranışsal Finans
Ayrımı. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies. 75-107.

226

Investigation Of Acceleration Data From The Elazığ-Kovancılar
Earthquake Of March 8, 2010; Turkey
Ayhan KESKİNSEZER
Assist.Prof.Dr., Sakarya University,
Turkey
ayhank@sakarya.edu.tr

Günay BEYHAN
Assist.Prof.Dr., Sakarya University,
Turkey,
gbeyhan@sakarya.edu.tr

Abstract
An earthquake of magnitude M w = 5.8 occurred at 4:32 am local time in Elazığ-Kovancılar on March 8,
2010. The earthquake was recorded by many accelerometers in the region. However, in this study, the
records of the 4 acceleration stations which are closest to the epicenter point of the earthquake were
evaluated. Approximately 12 km distance from the outer center of the earthquake, the nearest ElazığKovancılar acceleration-measure station, the maximum acceleration value of the KG component was
measured as 62.00 cm/sec2. The acceleration record taken at the Elazığ-Kovancılar station of the
earthquake occurring in this region, where the complex and very intense fault systems of our country
are located and has an important seismic activity, is very important for the strong ground motion
seismology in close source. In this medium-sized earthquake, the greatest ground acceleration was above
the expected empirical values, whereas the same acceleration value was not as large and widespread.
This case is explained by reasons such as the source of the earthquake, frequency content, effective
duration, effective acceleration value, local ground conditions and rupture direction.
Keywords; Elazığ-Kovancılar earthquake, strong motion records, peak acceleration

8 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Depreminin Kuvvetli Yer Hareketi
Kayıtlarının Analizi
Özet
8 Mart 2010 tarihinde yerel saat ile 04:32’de Elazığ-Kovancılar’da Mw=5.8 büyüklüğünde bir deprem
meydana gelmiştir. Deprem bölgede yer alan çok sayıdaki ivmeölçer istasyonu tarafından
kaydedilmiştir. Ancak bu çalışmada depremin episantrına en yakın olan 4 ivme-ölçer istasyonunun
kayıtları değerlendirilmiştir. Depremin dış merkezine yaklaşık 12 km uzaklığı ile en yakın ElazığKovancılar ivme-ölçer istasyonunda, KG bileşen en büyük ivme değeri 62.00 cm/sn2 olarak ölçülmüştür.
Ülkemizin karmaşık ve çok yoğun fay sistemlerinin yer aldığı ve önemli sismik aktiviteye sahip bu
bölgede meydana gelen depremin Elazığ-Kovancılar istasyonunda alınan ivme kaydı, yakın kaynak
açısından kuvvetli yer hareketi sismolojisi için oldukça önemlidir. Bu orta büyüklükteki depremde, en
büyük yer ivmesi beklenen ampirik değerlerin üstünde gerçekleşirken, aynı hızlanma değeri o kadar
büyük ve yaygın değildir. Bu durum, deprem kaynağı, sıklık içeriği, etkin süre, etkin hızlanma değeri,
yerel zemin koşulları ve kırılma yönü gibi nedenlerle açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Elazığ-Kovancılar depremi, kuvvetli yer hareketi, pik ivme
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GİRİŞ
8 Mart 2010 Elazığ depremi, yerel saatle 04:32'de Elazığ ilinin yaklaşık 12 km kuzeyinde meydana
gelmiş ve büyüklüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından (DAD) 5.8 (M d), Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından 6.0 (Mw)olarak belirlemiştir. Depremin olduğu bölge
genel olarak deprem etkinliğinin yoğun olduğu bir alandır. Özellikle 2003 Bingöl ve Pülümür
Depremleri, 2005-2007 Sivrice–Elazığ Depremleri son yıllarda bölgede görülen önemli deprem
etkinlikleridir. Bölge genel anlamda Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nun
kesişme noktası olarak nitelendirilir ve bölgede yoğun deformasyon ve buna bağlı deprem etkinliği sıkça
görülmektedir. Bölgede bu iki fay zonunun da özelliğine bağlı olarak çok fazla sayıda aktif irili, ufaklı
fay parçası bulunmaktadır. Deprem genel doğrultusu D-B yönde olan ve genel olarak Bingöl-Karakoçan
Fayı olarak adlandırılan kırık sistemi içerisinde meydana geldiği tahmin edilmektedir. Elazığ ili,
Karakoçan ilçesi, Başyurt beldesi yakın doğusuna rastlar. Ana şoku takiben bölgede üçü ML: 5.0 ‘dan
büyük olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşmiştir. Deprem, Elazığ ilinin Kovancılar,
Karakoçan ve Palu ilçeleri ile Bingöl merkez ilçeye bağlı bazı köylerinde can kaybı ve yapı hasarlarına
yol açmıştır. 42 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmış, Elazığ iline bağlı 82 yerleşmede
1580’ini ağır olmak üzere toplam 2558 konut, Bingöl merkez ilçeye bağlı 4 köyde ise 115 konut ağır
hasar görmüştür.
8 Mart 2010 depremi Türkiye’nin güncel tektonik çatısında Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’n dan sonra
ikinci büyük dönüşüm (transform) fay sistemi olan Doğu Anadolu Fayı (DAF) zonuna rastlar (Şekil 1).
DAF, KAF ile birlikte Arap-Afrika levhası ile Avrasya levhası arasında gerçekleşen kıta-kıta çarpışması
sonucu ortaya çıkan bir dönüşüm fayıdır. Bu iki fay Bingöl kuzeydoğusundaki Karlıova üçlü
birleşmesinden başlar. Günümüz tektonik süreçleri altında Karlıova üçlü birleşmesi doğusunda kalan
Doğu Anadolu K-G yönlü sıkışmalı tektonik rejimi altındadır. KAF ve DAF dönüşüm fayları tarafından
sınırlandırılan Anadolu bloğu ise batıya doğru hareket etmektedir (Şengör ve diğ, 1985). En son deprem
Anadolu bloğunun doğusunda, DAF zonunda meydana gelmiştir. Depremin merkez üstü bölgesi yakın
çevresinin güncel tektoniğinde DAF ana tektonik yapıdır. Bölgesel neotektonik çatı içinde depremin
meydana geldiği bölge aynı zamanda, Türkiye’nin neotektonik evriminde en önemli yapılardan biri olan
Güneydoğu Anadolu bindirmesinin apeksinde yer alır. DAF ile bu bindirme arasında sağ yönlü doğrultu
atımlı Yayla fayı uzanır. Kuzeyde yer alan Bingöl- Karakoçan fay zonu ise KB-GD genel doğrultusunda
DAF’na çapraz uzanan, sağ yönlü
doğrultu atımlı diğer bir diri fay sistemidir. DAF’ nın Palu-Göynük segmentleri arasında gelişmiş
Gökdere yükselimine bağlanan bu fay yaklaşık 100 km uzunluğundadır. Son depremin kaynak fayının
tanımlanması açısından DAF’ nın genel ve bölgeye ilişkin yapısal ve morfotektonik özellikleri önem
taşımaktadır. Bu nedenle aşağıda DAF’ na ilişkin genel bir bilgilendirme sunulmuştur.
Elazığ depremi ana şoku sırasında, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi (DAD)
tarafından işletilen 4 ivme-ölçer istasyonu kayıt almıştır. Depremin dış merkezine yaklaşık 12 km
uzakta bulunan Elazığ-Kovancılar (ELZ-PALU) istasyonu tarafından ölçülen en büyük ivme değerleri;
KG 62.00 cm/sn2, DB 66.50 cm/sn2 ve düşey bileşeninde ise 30.00 cm/sn2 olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca, bu deprem sırasında diğer ivme-ölçer istasyonları tarafından kaydedilen maksimum yatay ivme
değerleri; Bingöl-Merkez (BNG-Merkez) 55.31 cm/sn2 (gal), Bingöl-Karlıova (BNG-Karlıova) 17.84
cm/sn2 (gal) , Elazığ-Merkez (ELZ-Merkez) 5.56 cm/sn2 (gal) olarak ölçülmüştür.
Şekil 2’ de TÜBİTAK MAM YDBE tarafından bu deprem için yapılmış olan odak mekanizması çözümü
görülmektedir. Depremin ana şoku ile artçı şokların tamamının da doğrultu atımlı ve KD-GB yönlü bir
fay tarafından üretilmiş olduğunu görülmektedir. Ayrıca M > 2.8 mikro-deprem aktivitesi de haritada
görülmektedir.
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Şekil 1. Doğu Anadolu Fayı boyunca tarihsel depremler (Ambraseys, 1989; Nalbant vd., 2002; Akyüz
vd., 2006).

Şekil 2. 8 Mart 2010 Karakoçan (Elazığ) Depremi'nin TÜBİTAK MAM YDBE istasyonları
tarafından tespit edilen artçı makro-deprem (M > 2.8) aktivitesi.
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Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtlarının Değerlendirilmesi
Depremlere ait kuvvetli yer hareketi kayıtlarının incelenmesi ile mühendislik yapılarının deprem
sırasındaki davranışlarının tahmini oldukça önemlidir. Bilindiği üzere büyük bir depremde ölçülen ivme
değeri en önemli dinamik parametrelerden birisidir. Bu nedenle, depremin boyutunun, deprem
dalgasının yayılımı, etkin süresi ve frekans içeriğinin bilinmesi ile deprem-yapı-zemin etkileşiminin
belirlenmesi mühendislik çalışmalarında doğrudan kullanılmaktadır.
8 Mart 2010 Elazığ depreminin ana şoku, bölgede yer alan ve depremin dış merkezine farklı uzaklıklarda
(12 – 102 km) çok sayıda ivme-ölçer istasyonu tarafından kaydedilmiştir. Depremi kaydeden
istasyonları gösteren harita Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. 8 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar depremini kaydeden ivme-ölçer istasyonları, en büyük ivme
değerleri ve tahmini ivme dağılım haritası.
Elazığ depreminin farklı istasyonların kaydettiği ivme değerlerine bakıldığında, özellikle mesafenin ve
jeolojik yapının bir fonksiyonu olarak deprem dalgası önemli bir azalım göstermiştir. Ayrıca, depremin
5 km gibi sığ odak derinliğine sahip olması nedeniyle deprem dar alanda tesirli olmuş ve deprem dalgası
hızla sönümlenerek geniş alana nüfuz edememiştir. Diğer istasyonlar tarafından kaydedilen ivme
değerlerinin daha küçük olması dolayısıyla, ivme-azalım bağıntılarına göre tahminlerin altında olması,
deprem dalgasının enerjisi önemli ölçüde azaldığı ve bölgedeki soğurulmanın yüksek olduğunu
göstermektedir.
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Kuzey PGA = 62.00 cm/sn2 (gal)
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Doğu PGA = 66.50 cm/sn2 (gal)
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Düşey PGA = 30.00 cm/sn2 (gal)
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Şekil 4. 8 Mart 2010 Elazığ Depremi ELZ-Palu istasyonu üç bileşenli ivme kaydı.
Deprem sırasında diğer ivme-ölçer istasyonlarda kaydedilen maksimum yatay ivme değerleri; BingölMerkez (BNG-Merkez) 55.31 cm/sn2 (gal), Bingöl-Karlıova (BNG-Karlıova) 17.84 cm/sn2 (gal),
Elazığ-Merkez (ELZ-Merkez) 5.56 cm/sn2 (gal) olarak ölçülmüştür (Şekil 4 ve 5). ELZ-Palu
istasyonunda kaydedilen en büyük ivme, Boor ve diğ., (1997) tarafından önerilen ampirik eğrinin
üstünde iken, uzak istasyonlardaki ivmeler tahmin edilen değerlerin altında kalmıştır. Bu istasyonlarda
alınan ivme dalga formları Şekil 5’de gösterilmiştir.
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ELZ-Palu ivme kaydının hız bileşenleri
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Ayrıca, depremin ana şoku sırasında kayıt alan istasyonların koordinatları ve maksimum yer
hareketine ait üç bileşenli ivme genlik değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. 8 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar depremini kaydeden ivme-ölçer istasyonları ve
kaydedilen ivme değerleri.
Koordinat
Kuzey

Doğu

BNGMerkez

39.78

40.39

BNGKarlıova

39.74

ELZMerkez
ELZ-Palu

48

ELZ-Palu ivme kaydının yerdeğiştirme bileşenleri

Şekil 5. 8 Mart 2010 Elazığ Depremi ELZ-Palu istasyonuna ait hız-zaman ve yerdeğiştirme-zaman
grafikleri.
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(a) BNG-Merkez

(b) BNG-Karlıova
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Şekil 6. 8 Mart 2010 depremi ana şoku sırasında kaydedilen diğer istasyonların ivme kayıtları;
(a)BNG-Merkez , (b) BNG-Karlıova(c) ELZ-Merkez.
SONUÇ ve ÖNERİLER
8 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar depremini kaydeden 4 istasyona ait ivme değerleri Tablo 1’de
verilmiştir. Tablolardaki ivme değerleri üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmadan verilmiştir. ElazığKovancılar depreminin dış merkezine yaklaşık 12 km uzaklıkta bulunan Palu istasyonu tarafından
ölçülen en büyük ivme değerleri; KG doğrultusunda 62.0 cm/sn2, DB doğrultusunda 66.5 cm/sn2, düşey
doğrultuda ise 30.0 cm/sn2 olarak ölçülmüştür. Bu depremin diğer istasyonlara ait kuvvetli yer hareketi
kayıtları temsil eden ivme-zaman, hız-zaman ve yerdeğiştirme-zaman grafikleri Şekil 6’ de
görülmektedir. İvme-zaman serilerine lineer eksen kayması düzeltmesi (linear baseline-offsetscorrection) ile 0.2 – 25 Hz arasında Butterworth band geçişli filtre uygulanarak hız-zaman ve
yerdeğiştirme-zaman grafikleri elde edilmiştir.

Şekil 7. 8 Mart 2010 ML=5.8 Elazığ-Kovancılar depreminin Palu ve Bingöl istasyonlarına ait Fourier
Spektrumları görüntüsü.
ML=5.8 Elazığ-Kovancılar depreminin Palu ve Bingöl istasyonlarından elde edilmiş zaman ortamındaki
ivme kayıtlarının Fourier Spektrumları alınarak frekans ortamına aktarılmış ve baskın frekans değerleri
ile en büyük genlik değerleri incelenmiştir (Şekil 7). Buna göre Palu istasyonundan elde edilmiş ivme
kaydının Fourier Spektrumu incelendiğinde KG doğrultusu için baskın frekansın 1.65 Hz (0.6 sn) ve
DB doğrultusu için ise 2.0 Hz (0.5 sn) olduğu görülmektedir.
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Abstract
The pyrimidine ring-containing compounds play an important role in many biological systems. In
nucleic acids, in most vitamins, the pyrimidine ring in coenzymes and antibiotics constitutes the
potential binding site for metal ions. Therefore, information on the co-ordination properties of the
respective compounds is very important for understanding the role of metal ions in biological systems.
The chemistry of the complexes provided by the pyrimidine compounds involved in the structure of
nucleic acids by ligating them with metals largely interest to researchers working in the field of
bioanorganic chemistry. The metal complex studies of pyrimidines are important not only in
bioinorganic viewpoint but also in terms of electrochemical and catalytic properties of related
complexes.
In this work, we present the synthesis and characterization of octahedral mononuclear Cr(III) and Ru(III)
complexes of N-aminopyrimidine-2-thione.
Keywords: Pyrimidine ligand, Metal complexes, Spectroscopic structure determination

N-Amino pirimidin-2-thion’un Cr (III) ve Ru (III) Komplekslerinin Sentezi
ve Karakterizasyonu
Özet
Pirimidin halkası içeren bileşikler birçok biyolojik sistemde önemli bir rol oynar. Nükleik asitlerde,
çoğu vitaminde, koenzimler ve antibiyotiklerdeki pirimidin halkası, metal iyonları için potansiyel
bağlanma bölgesini oluşturur. Bu nedenle, metal iyonlarının biyolojik sistemlerdeki rolünü anlamak için
ilgili bileşiklerin koordinasyon özellikleri hakkında bilgi çok önemlidir. Nükleik asitlerin yapısında yer
alan pirimidin bileşikleri tarafından sağlanan komplekslerin, metallerle bağlanmalarını sağlayan
kimyasallar, biyoanorganik kimya alanında çalışan araştırmacıları büyük oranda ilgilendirir.
Pirimidinlerin metal kompleksi çalışmaları sadece biyoinorganik bakış açısında değil, aynı zamanda
ilgili komplekslerin elektrokimyasal ve katalitik özellikleri açısından da önemlidir.
Bu çalışmada, N-aminopirimidin-2-tiyonun oktahedral mononükleer Cr (III) ve Ru (III) komplekslerinin
sentezini ve karakterizasyonunu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Pirimidine ligand, Metal kompleks, Spektroskopik yapı belirlemesi
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Introduction
Pyrimidine is the generic name for a class of aromatic, nitrogen-containing bases that have a sixmembered, heterocyclic ring system. The name also refers to a specific compound (composition
C4H4N2), not found in nature that can be regarded as the parental structure of a wide range of naturally
occurring chemical species. This suggests that hemilability may produce metal complexes with
increased flexibility, by balancing reactivity and stability features.
Modification of the metal complexes’ structure by coordinating with different organic compounds has
been carried out to improve their potential use as drugs [Sobha et al., 2012:175]. Between N and S
donor ligands, molecules containing the pyrimidines and purines derivatives are known to possess a
range of biological properties, including anti-inflammatory and antimicrobial activities between each
other. It is known that metal complexes of biologically active compounds may have increased activities
compared to the noncoordinated ligands [Arslan et al., 2009:519; Hueso-Urena et al., 2003:326; Yogesh
et al., 2013:491]. In recent years, the investigations have been carried out to test antimicrobial activity
and it has been found that indeed several pyrimidine metal complexes showed selective and effective
antimicrobial activity against virus, bacteria, and fungi [Sönmez et al., 2010:1986; Ashraf et al.,
2016:279; Sönmez et al., 2010:1935; Abul-Haj et al., 2004:2373].

Result and Discussion
Synthesis of the metal complexes:
1-Amino-5-benzoyl-4-phenyl-1H-pyrimidine-2-thione (N -aminopyrimidine-2-thione) was prepared
according to the literatures. [Akçamur et al., 1988:1419]. Following the synthesis of this substances, Naminoalkylpyrimidine-2-thion derivative was synthesized. Starting material from the hydrolysis of the
synthesized compound 1-amino-5-benzoyl-4-phenyl-1H-pyrimidine-2-thione (N-aminopyrimidine-2thion) (Figure 1).

O

O

CH3

O
Ph

Ph

-H2O

H
N
O

O

H3C

NH2

N

N
Ph

N

Ph

S

N

+H2O
+H
O
NH2
Ph

N

Ph

N

Ph

-CO2

S

Figure 1: Synthesis of N -aminopyrimidine-2-thione
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S

Ru(III) and Cr(III) complexes were obtained according to a general procedure: a solution of the
corresponding ligand (0.5 mmol)in 20 ml THF/MeOH (4:1) was added with stirring to a solution of
(0.25 mmol) MCl3.nH2O in 10 ml methanol. The reaction mixture was stirred for 30 min at 50–60 °C,
the precipitate was filtered off, washed with methanol and diethylether, and dried in vacuo. The
complexes [Cr(L)2Cl(H2O)]4H2O and [Ru(L)2Cl(H2O)] were synthesized by following the above
procedure using CrCl3.6H2O (0.25 mmol, 0.066 g), RuCl33H2O (0.25 mmol, 0.065 g)(Figure 2).
Pyrimidine metal complexes were characterized by elemental analysis and UV-Vis, FT-IR spectral
analysis [Sönmez, 2003:397; Sönmez and Şekerci, 2002:907; Sogukomerogullari et al., 2005:497]
(Figure 3-5, Table1).
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Figure 2: Supposed structures metal complexes of the N-Pyrimidine-2-thione amine

Figure 3: FT-IR spectrum of [Ru(L)2Cl(H2O)] complexes
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Figure 4: FT-IR spectrum of [Cr(L)2Cl(H2O)]4H2O complex

Blue-Ru
Red-Ligand
Black-Cr

Figure 5: UV-Vis spectrum of ligand and its metal complexes
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Table 1: Some important analytical values of the complexes
Molecular
Formula
Mol Wt. (g/mol)

Mp Elemental analysis
Color (°C) Found %-( Calcd. %)

C

H

N

S

[Cr(L)2]5H2O
182 50.90 4.24 10.23 7.86
C34H34ClCrN6O7S 2 Green
(51.68) (4.34) (10.63) (8.12)
(789,10)
[Ru(L)2Cl(H2O)]
213 53.99 3.30 11.35 8.31
C34H26ClN6O3RuS2 Brown
(53.22) (3.42) (10.95) (8.36)
(767,02)
Conclusion
The structures of the complexes were tried to be elucidated by spectrophotometric measurements such
as Elemental Analysis, IR, Electrolytic Conductivity, and UV-Vis. Spectrophotometer. Compounds did
not show electrolytic conductivity.
It is known that mixed ligand metal complexes have important biological activities. Therefore, it is
planned to work on the biological activities of mixed ligand complexes in advanced stages.
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Özet
Küreselleşme sürecinde çalışma yaşamında yapısal bir değişiklik meydana geldiği
görülmektedir. İşletmelerin yönetim ve organizasyon yapılarının bazı kademelerinde taşeron diğer bir
ifade ile alt işveren yöntemlerinin kullanılması, teknolojik gelişme karşısında üstünlüğün sağlanması ve
insan kaynaklarının etkin bir bicimde kullanılması hedeflenmektedir. Küreselleşme piyasasında uyum
dengesini kurmak ve uluslararası işletmeler karşısında rekabet üstünlüğünün sağlanması için
işletmelerin stratejik planlarında önemli değişmelerin olduğu ve bu faaliyetlerin küreselleşme yarışında
istenilen hedeflere ulaşılması temel hedeftir. Bu hedeflere ulaşmak için düşük maliyetli ve üstün kaliteli
mal veya hizmet üretmek stratejik planların en önemli unsuru olmaktadır. Bu durumda esnek çalışma
ve alt işveren yöntemlerinin kullanılması tercih edilmekte ve dolayısıyla beraberinde bir yığın ekonomik
ve sosyal sorunları da getirmektedir. Bu sorunların başında esnek çalışma, alt işveren çalışma sistemleri
ve kayıt dışı ekonomi gelmektedir.
Taşeron sistemi, inşaat gibi geleneksel sektörlere özgü bir uygulama olmaktan çıkmıştır.
Günümüzde taşeron uygulaması, hem ulusal işletmeler de ve hem de çok uluslu işletmelerde
tamamlayıcı faaliyet olarak düşünülmekte ve bu faaliyetleri devredilmesi biçiminde gerçekleşmektedir.
Taşeronluk sisteminde çalışanlar, sosyal hak ve özgürlüklerden uzaklaştırılmak istenmektedir.
Taşeronun bünyesinde çalışanların, iş güvencesi, iş güvenliği ve sosyal güvenlik haklarına riayet
edilmemekte; bu nedenle çalışanlar düşük ücretle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca Alt işveren
çalışma şeklinde çalışanların ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını savunmakta güçlüklerle
karşılaşmaktadırlar.
Küreselleşme sürecinin diğer sorunlar ise kayıt dışı ekonomi ve esnek çalışma yöntemleridir.
Esnek Çalışma yöntemi, beraberinde Kayıtdışı ekonomiyi tetiklemekte ve sürece bağlı olarak da arttığı
görülmektedir. Bulunduğu ülkeye ekonomik ve mali politikası yönünden büyük zararlara yol açtığı gibi
Endüstri İlişkileri Sistemini de olumsuz şekilde etkilemektedir.
Bu sorunların çözümü için, tarafların çalışma şartlarını günün ihtiyaçlarına göre ikili
antlaşma ile düzenleyebilme imkânı yaratan bir sistemin, İŞ Düzenleme Kurumunun kurulması
(İDK) gerekmektedir. İşletmelerin Küreselleşme sürecine uyumun hızlandırılması ve maliyetleri de
asgari düzeye çekerken işgörenlerin mağdur olmaması için, tarafların ekonomik ve sosyal haklar
konusunda hakkaniyetli bir antlaşmanın yapılması gerekmektedir. Bu antlaşmada taraflar (işçi-işveren)
biri diğerinin yaptığı antlaşmayı onaylamakla yükümlüdür. Söz konusu antlaşma aynı zamanda iş akdi
hükmü de taşımalıdır. Esnek çalışma antlaşmasında, ücret, sosyal güvenlik ve iş güvencesi konuları
nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği belgelerle İDK.’ ya sunulmalıdır. Çalışmalarında herhangi bir sorunla
karşılaştıklarında yine müracaat yapacakları ilk yasal mercii İDK. olmalıdır. İDK. ’nın kararları
mahkeme kararı niteliğini taşımalıdır. Taraflar İDK.’ yi kendileri tercih ettikleri için kurula itiraz
edemezler ve temyize mahkemesine de başvuramazlar İDK’ nın kararı en yüksek mahkeme kararı
niteliği taşımalıdır.
Anahtar Kelimeler ve ifadeler: Küreselleşme, İş Düzenleme Kurumu, Alt İşveren, Esnek Çalışma,
Kayıtdışı Ekonomi
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Employment Regulatory Authority
Aganist Socioeconomic Problem Of The Globalization
Abstract
It is seen that there is a structural change in the working life in the process of globalization.
It is aimed to use subcontractor methods, in other words subcontractor methods in some levels of
management and organization structures of enterprises, to provide superiority against technological
development and to use human resources effectively. In order to achieve a balance of harmony in the
globalization market and to provide competitive advantage over international enterprises, it is the main
objective that there are significant changes in the strategic plans of the enterprises and that these
activities achieve the desired goals in the globalization race. In order to achieve these goals, producing
low cost and high-quality goods or services is the most important element of strategic plans. In this case,
it is preferred to use flexible working and subcontractor methods and thus bring with it a lot of economic
and social problems. Flexible problems, subcontractor working systems and the informal economy are
the main problems.
The subcontractor system is no longer an application specific to traditional sectors such as
construction. Nowadays, subcontracting is considered as a complementary activity in both national and
multinational enterprises and takes place in the form of transferring these activities. Employees in the
subcontracting system are required to be removed from social rights and freedoms. Job security,
occupational safety and social security rights of subcontractor employees are not respected; therefore,
employees have to work at low wages. In addition, subcontractors face difficulties in defending the
economic, social and democratic rights of employees.
Other problems of globalization process are informal economy and flexible working
methods. The Flexible Working method triggers the informal economy and increases depending on the
process. It causes great damages in terms of economic and financial policy to the country where it is
located and it also affects the Industrial Relations System negatively.
In order to solve these problems, it is necessary to establish a system, BRI (Regulatory
Authority), which provides the possibility of regulating the working conditions of the parties according
to the needs of the day with bilateral agreements. In order to accelerate the adaptation of enterprises to
the globalization process and to minimize costs while avoiding the victimization of employees, an
equitable agreement on the economic and social rights of the parties is required. In this treaty, the parties
(employers and employers) are obliged to ratify the treaty of one another. The treaty in question must
also have the effect of employment contract. In the flexible labor agreement, how and in what way the
wage, social security and job security issues are realized should be submitted to the BRI with documents.
BRI is the first legal authority that they will apply again if they encounter any problems in their works.
should be. Decisions of BRI should be of a court decision. The parties cannot appeal to the Board
because they have translated the BRI themselves and cannot appeal to the Court of Appeal. The BRI's
decision should be the highest court decision.
Keywords: Employment Regulatory Authority, Globalism, Subcontractor, Flexible working, İnformal
Economy
1. KÜRESELLEŞMENİN TANIMI
Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların, toplumluların ve devletlerarasındaki karşılıklı
menfaate dayalı ekonomik sosyal ve kültürel iletişim ve etkileşim derecesine bağlı ilişkilerdir.
Küreselleşme, yerel-evrensel bağlamda her iki yöne doğru ilerleyen bir süreci tarif etmekte, statik bir
yapıdan ziyade son derece dinamik ve değişken bir kavramdır. Küreselleşme, her geçen gün dünyanın
farklı alanlarını nüfuzu altına almaya devam etmekte ve bünyesine kattığı yeni oluşumu (ekonomiksosyal, siyasi ve kültürel yapıları) kendi yapısına göre uyarlamaktadır. Dolayısıyla dahil olduğu
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toplumun sadece ekonomik yapısını değil, siyasi hukuk, kültürel ve sosyal yapısında da değişmelere
neden olmaktadır. Bu nedenle küreselleşme dinamik ve etken bir yapıya sahip bulunmaktadır.

2- KÜRESELLEİMENİN TARİHÇESİ
Küreselleşmenin tarihçesini anlamak için 3 boyutta inceleme yapmak gerekmektedir.
1.
Dönem: Sanayi döneminin başladığı tarihi 1790 li yıllar dayandığı görülmektedir. Bu 18.yy ikinci
yarısından itibaren teknolojik ekonomik ve sosyal yapıdaki bu değişim süreci hem sanayi ve teknolojinin
başlangıcı ve hem de küreselleşmenin başlama süreci olarak değerlendirme yapıldığında durumun daha
anlaşılacağı kanaatindeyim. Bu dönemde Lonca döneminden sanayi dönemine geçiş evresi olarak
bilinmekte ve iş emek sermayenin birbirinden ayrıldığı bir dönemdir.
Küreselleşmenin 2. Everesi de 19. yüzyılın sonlarından 1914’lere kadar geçen dönemde,
küreselleşmenin, özellikle iktisadi anlamda, oldukça ileri bir seviyede olduğu görülmektedir. Bu
dönemde, uluslararası ticaretin önündeki engel ve tarifeler yok denecek seviyelere gerilemiş, küresel
piyasaların entegrasyonu derinleşmiş, ulaşım maliyetleri ve uluslararası alanda kişilerin Serbest
dolaşımı önündeki kısıtlamalar en düşük seviyelere inmiştir. Telefonon 1890 lı yılların sonuna doğru
dünyada kullanmaya başlaması ve Osmanlı imparatorluğunda da 1908 yıllarında telefonu kullanması
küreselleşmeye ayrı bir ivme kazandırmıştır. Küreselleşme lehinde gelişen bu durum, 1914’lerden 194550’lere kadar süren evre içerisinde ise tersine dönmüştür. I. Dünya Savaşı ile başlayan, Büyük Bunalım
ile devam eden ve II. Dünya Savaşı’nın bitmesi ile sona eren bu dönem, küreselleşme dinamiklerinin ve
global entegrasyon akımlarının ciddi bir biçimde sekteye uğradığı bir dönemdir. Siyasi anlamda aşırımilliyetçilik, iktisadi anlamda korumacılık ve kendi kendine yeterlilik türündeki eğilimler bu dönemin
tipik özellikleridir.(Bayar,2008 :26-27)47
1945-50 sonrası ise telefon, Fax, ve diğer iletişim
tekniklerinin gelişmesi küreselleşmeye büyük bir ivme kazandırdığı görülmektedir. Bu dönemde
Ekonomik anlamda, uluslararası ticaret hacmi ve uluslararası sermaye akımlarının hızı daha önceden eşi
görülmemiş seviyelere erişmiş, küresel üretim süreçleri büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Öte yandan,
özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde böyle büyük bir savaşın bir kez daha yaşanmamasını
teminen, siyasi küreselleşme ivme kazanmıştır. Bu süreçte AB, ILO ve BM kuruluşlarının bu
dönemlerde olduğu ve uluslararası siyasi küreselleşmede etkili rol oynadıkları bir gerçektir.
Küreselleşmenin 3. Evresi ise 1980 li yıllından itibaren yani çalışma yaşamını bilgisayarın girmesi
ile başlamış bulunmaktadır. Bu dönemden sonra ülkelerin sektörel yapıda önemli değişmeler saptanmış
ve iletişim sektöründe de hızla gelişmesi sayesinde küreselleşmede de baş döndürücü bir hız ve gelişme
tespit edilmiştir. Bu gelişmenin nedeni, teknolojik gelişme ve bilgisayar olduğu bir gerçektir. Çünkü
toplumların sosyo-ekonomik yapısı ile teknolojiye sahip olma durumunda doğrusal bir oran
bulunmaktadır. Sosyo- ekonomik yapısı gelişmiş toplumlar, sanayi toplumu sürecini tamamlamışlar;
diğer bir deyişle sanayi toplumu olmanın sosyal alt yapısının niteliklerine sahip olarak, bilgi toplumuna
geçmişlerdir. Ekonomik yapısı geri kalmış ülkeler ise henüz tam anlamıyla sanayi toplumu olmanın
bütün özelliklerini taşımamaktadırlar.(Sünbül,2004:28)48
Dolayısıyla bilgisayar teknolojisi,
küreselleşmenin 3. Evresinin temelini oluşturmaktadır.
Bu konuşmada sizlere küreselleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri ve etkileşim sonunda iş
piyasasına, çalışma yaşamına ve İş görenlerin sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm önerilerim
olacaktır.
3. GENEL OLARAK KÜRESELLEŞMENİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

BAYAR, F., (2008) “üKreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, Uluslararası Ekonomik
Sorunlar Derg. Dış İşleri Bakanlığı yay.sayı,32 ,s.26-27, Ankara
http://www.politikadergisi.com/sites/default/files/kutuphane/kuresellesme_kavrami_ve_kuresellesme_surecinde
_turkiye.pdf
47

Sünbül, M.A.,(2004)” Teknolojik gelişmelerin Büyük Ölçekli İşletmelerdeki Endüstriyel İlişkileri
Sistemine Etkileri”, yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enst. İzmir, s:28
48
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Ülkeler için küreselleşme, dünyaya kapılarını açmak, dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik
gelişmelere uyum sağlamaktır. Ülkeler, ekonomik, sosyal ve hukuk kurallarını esneklik kazandırarak
diğer ülkelerin uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Ülkelerin normatif kurallarını alırken kendi
bünyesine yeni ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuksal normatif kurumlarına uyacak biçimde
değiştirerek almalıdır. Dünyada ulusal ve uluslararası bağlamda küreselleşmenin en somut örneği AB
dir. Türkiye’ nin AB’ne girmek için uğraş sarf ederken, kendine özgü bütün sistemlerinden ödün vermek
zorunda değildir. Çünkü her türlü fedakârlığa göz yummanın sonucu, dünya ile küreselleşme yerine çok
önemli sorunlarla karşılanabilir ve bunların çözümünde sorunlar yaşanabilir. Ekonomik sistemin dışa
bağımlı kalması ve yıpranması, toplumsal özgürlüğün zayıflaması gibi önemli ekonomik ve sosyal
sorunlarla karşılaşması ihtimali bulunmaktadır.(Sünbül,2004:33)49
Bu durumun aksine küreselleşmiş bir dünyada bu gelişmenin dışında kalan ve içe dönük
politikalarında direnen ekonomilerde marjinalleşme riski eskiye oranla daha büyük olacaktır. Çünkü
genişleyen uluslararası ticaret ve yatırımlar tarafından beslenen büyüme imkânlarından mahrum
kalacaklar ve ekonomileri kaynak yetersizliği ve darboğazların yol açtığı fakirliğin kısır döngüsüne
girecektir.(Duman,1997:100)50
Günümüzde bilgi kaynaklarının üretimi, yönetimi ve dağıtımı doğrudan küresel ekonominin
şekillendirdiği küresel bilgi toplumunun nitelikleri doğrultusunda düzenlenmektedir.(Öğüt,2016:21)51
Dolayısıyla küreselleşme kaçınılmaz bir durumdur ve küreselleşmeyi değerlendirirken çok boyutlu bir
kavram çerçevesinde değerlendirmek gerekmektedir. Küreselleşmenin boyutlarını karşılıklı etkileşimi
sonucunda şekillenmektedir. Küreselleşme olgusu tahlil edilirken, farklı boyutları olan, Ekonomik,
sosyal – kültürel, siyasi, Teknolojik, iletişim, Endüstri ilişkileri, iş piyasası, esnek çalışma, sosyal
güvenlik ve çalışanların ekonomik ve sosyal hakları yönüyle de değerlendirme yapmak gerekmektedir.
Bu konuşmamda Küreselleşme sürecinde çalışma yaşamında yapısal bir değişiklik meydana
geldiği görülmektedir. Bu küreselleşme sorunu içinde en çok Sosyal Güvenlik ve Endüstri ilişkileri
ilgilendiren konular:
Bu doğrultuda İşletmelerin yönetim ve organizasyon yapılarının bazı kademelerinde taşeron
diğer bir ifade ile alt işveren yöntemlerinin kullanılması, teknolojik gelişme karşısında üstünlüğün
sağlanması ve insan kaynaklarının etkin bir bicimde kullanılması hedeflenmektedir. Küreselleşme
piyasasında uyum dengesini kurmak ve uluslararası işletmeler karşısında rekabet üstünlüğünün
sağlanması için işletmelerin stratejik planlarında önemli değişmelerin olduğu ve bu faaliyetlerin
küreselleşme yarışında istenilen hedeflere ulaşılması temel hedeftir. Bu hedeflere ulaşmak için düşük
maliyetli ve üstün kaliteli mal veya hizmet üretmek stratejik planların en önemli unsuru olmaktadır. Bu
durumda esnek çalışma ve alt işveren yöntemlerinin kullanılması tercih edilmekte ve dolayısıyla
beraberinde bir yığın ekonomik ve sosyal sorunları da getirmektedir. Bu sorunların başında esnek
çalışma, alt işveren çalışma sistemleri ve kayıt dışı ekonomi gelmektedir.
3 .1 Küreselleşmenin Esnek Çalışma Sistemine Etkisi
1970 yıllarında Konjonktürel dalgalanmanın, ekonomik ve sosyal krize düşmesi,
gelişmiş ülkelerde Neo – Liberalizmin egemen politikası, küreselleşme ve Uluslararası rekabetteki artış
işletmelerin yeniden yapılanmalarına neden olmuştur. Hem işçinin hem de işverenin korunması gereği
doğmuştur. Böylece işçi-işveren ortaklaşa karar alma pozisyonlarının oluşması ile Esnek Çalışma (E.Ç)
oluşmuştur. Esneklikte yumuşaklık, hoşgörü bulunmaktadır.(Yavuz,1995:6)52 İşçi – işverenin olumlu
diyaloğu insana yaklaşım tarzının değişmesi EÇ. sisteminin zorunlu duruma gelmesine neden olmuştur.
Bu durumda Neo-liberalizm küreselleşme sürecinde makroekonominin düzenini oluştururken, esneklik
ise mikroekonominin alt yapısını oluşturmaktadır.
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Makro mekanizmalar (neo- iberalizm, özelleştirme, küreselleşme, rekabet) zorunlu olarak üretim
sürecinde de değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yeni dünya düzeninin en
önemli unsurlarından ve tartışma noktalarından birini oluşturan esneklik üretim sistemindeki yapısal
değişimi ifade etmektedir.(Sapancalı,2001:120)53
Özellikle sermaye kesimi esnekliği 1980 sonrası bilgi-iletişim alanındaki teknolojik
gelişmeler, artan rekabet ve işsizlik karşısında kaçınılmaz bir gereklilik olarak savunmakta ve
uygulamaktadır. Bu yeni üretim biçiminde, mikro-elektronik bazlı teknolojilerin üretim süreçlerine
adapte edilmesi ve yeni iş örgütlenme modellerinin uygulanması söz konusudur. Teknolojik
gelişmelerle üretim şeklinin ve organizasyonunun değiştiği yeni dünya düzeninde, rekabet şartları
ağırlaşmakta ve keskinleşmekte, sürekli olarak konjonktürel dalgalanmalar yaşanmakta ve ekonomide
sık sık arz ve talep değişiklikleri mevcut olmaktadır. Esnekleşme ile kitlesel üretim ve tüketim yerine
esnek talep ve pazara göre sıfır stokla çalışma, sıfır hata, tam zamanında üretim ve kalite yarışında öne
geçme gibi hedeflere ulaşılmak istenmektedir. Esnekliğin temel nedenlerinin başında değişim ve
küreselleşme karşısında uyum sağlamak olduğu ve esnekliğin amacının üretimin kolaylaştırılması ve
rekabet gücünün arttırılması olduğu ifade edilmektedir. Küreselleşme sürecinde artan rekabet karşısında
maliyet avantajı, verimlilik ve kalite sağlamanın en etkin yolunun esneklik olduğu savunulmaktadır.
Mikro düzeyde bir düzenleme biçimi olarak esneklik üretimin hemen her aşamasında temel yaklaşım
olarak öne çıkmaktadır. Bu duruma bağlı olarak İş yasalarının esnekleştirilmesi (iş yasalarında gerekli
yasal mevzuatta değişiklik yapılması gibi. en azından işgücünün büyük çoğunluğu için bu tehdidi
içermekte işçilerin sosyal, ekonomik sendikal hak ihlallerinin arttığı ve bu soruna paralel sendikaların
zayıfladığı görülmektedir.(John, Russel ve CHRISSE,1999:123) 54
Küreselleşme sürecinin temel felsefesi, rekabet yarışında, verimlilik ve kalite arttırılmasına
karşın girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Girdi maliyetini ucuzlatmanın başlıca yolu
işgücü maliyetinin ucuzlatılması olarak görülmekte ve üretimin yeniden yapılandırılması adıyla aslında
işgücünün ve çalışma koşullarının esnekleştirilmesi istenmektedir. Küreselleşme düzeni sermayeye
önemli avantajlar sunarken, toplumun büyük kesimini oluşturan ücretli çalışanlar için belirsizlikler ve
büyük mücadelelerle elde edilmiş hakların yitirilmesi anlamı taşımaktadır. İşgücü piyasasının
esnekleştirilmesi işgücü için standartların sürekli olarak aşağıya çekilmesi anlamına gelmekte ve işgücü
için olumsuzun olumluyu tehdit etmesi, geriletmesi sonucunu getiren bir gelişme olmaktadır ve bu
sonuçlarıyla da son derece “ideolojik” anlamları olduğu iddia edilmektedir. Esnekleşmenin işgücü için
tehdit anlamında üç önemli gelişmeye yol açtığı söylenebilir. Bu üç önemli gelişmeyi hemen her ülke
ve ekonomide hatta işletme de gözlemek mümkündür. Bunlardan birincisi işgücünde küresel, bölgesel,
sektörel ve hatta işletme bazında kutuplaşma eğiliminin belirginleşmesi veya hız kazanmasıdır. İkincisi
yine her yerde çalışma koşullarında “kuralsızlaştırma” eğiliminin öne çıkmasıdır. Üçüncü olarak da ulus
devletlerin ve onların getirdiği koruyucu kuralların işgücünü koruma gücünün giderek azalmakta
olduğunu ifade edilmektedir.(Spancalı,2001:123)55 Bu bağlamda esnek çalışmanın getirdiği
olumsuzluklardan en somut örneği olan, Alt İşveren Sistemi ve kayıtdışı ekonominin işgörenler
üzerindeki sosyo-ekonomik hakların ihlalini ifade etmek isterim.
3.2 Alt İşveren Sistemi
Alt İşveren sistemi, inşaat gibi geleneksel sektörlere özgü bir uygulama olmaktan
çıkmıştır. Günümüzde taşeron uygulaması, hem ulusal işletmeler de ve hem de çok uluslu işletmelerde
tamamlayıcı faaliyet olarak düşünülmekte ve bu faaliyetleri devredilmesi biçiminde gerçekleşmektedir.
Taşeronluk sisteminde çalışanlar, sosyal hak ve özgürlüklerden uzaklaştırılmak istenmektedir. Alt
işveren bünyesinde çalışanların, iş güvencesi, iş güvenliği ve sosyal güvenlik haklarına riayet
edilmemekte; bu nedenle çalışanlar düşük ücretle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca Alt işveren
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çalışma şeklinde çalışanların ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını savunmakta güçlüklerle
karşılaşmaktadırlar.
Sendikal haklardan yoksun bırakılmakta ve aleyhlerine olacak şekilde müdahaleler yapılmaktadır.
Böylece EİS.’nin kapsamının gelişmesine engel oluşturmaktadır. Bu tür çalışılmalarda sendikalaşma
özgürlüğün kazanılması ve toplu sözleşmelerden yararlanacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir.
“Taşeron işçilerinin çalıştıkları işyeri hangi iş koluna giriyorsa o iş kolunda kurulu sendikaya
üye olmalarına bir engel yoktur.”(Şahlanan,1997:49)56 Çünkü bir işyerinde yapılan işin, asıl iş yardımcı
iş olması gibi yasal düzenlemelerin bulunması bir durum kabul edilemez. Bir işletmede yapılan işin
niteliği ne olursa olsun o işyerine verilen bir hizmettir. Bu bağlamda İşletmelerde yönetimin etkin ve
koordinasyon sistemin kolaylık açısından, taşeron sistemine uygulansa bile işgörenlerin sosyoekonomik ve sendikal hakları verilmelidir. Küreselleşme sürecinin diğer sorunlar ise kayıt dışı
ekonomidir.
3. 3. Kayıtdışı Ekonomi
Kayıtdışı ekonomi, teknolojik gelişme sürecine bağlı olarak arttığı görülmektedir. Bulunduğu
ülkeye ekonomik ve mali politikası yönünden büyük zararlara yol açtığı gibi EİS’ni de olumsuz şekilde
etkilemektedir. Kayıtdışı ekonomi, sistem olarak çok kompleks bir yapıya sahiptir. Bunun kapsam
alanının tespitinde güçlükler bulunmaktadır. Bu nedenle kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı çalışma olarak
iki ayrı boyutta tanımlama yapılmalıdır. Kayıtdışı ekonomi, bilinmeyen, tahmin edilemeyen ve GSMH.
Hesaplarını elde etmede kullanılmayan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü, ekonomiyi
düzenleyen yasalara ve yönetmenliklere aykırı olarak gerçekleştiren yasal bir belgeye bağlanmamış,
hem kayıt dışı ve hem de yasa dışı gelir ve kazançtır. Diğer bir tanıma göre, “mal ve hizmet üretimine
konu olmasına karşılık, ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleri ile bütünüyle tespit edilemeyen ve
ulusal gelir hesaplarına yansımayan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanır”.(Temiz,2003:233)57
Kayıtdışı çalışma ise, ekonomik gelişme ve endüstriyel kalkınmaya olumsuz etkileri ile
birlikte, endüstriyel ilişkileri sisteminden, istihdam düzenine kadar her alanda ekonomik gelişmeye
darbe vurmaktadır. Yasalara saygılı vatandaşların, kamu düzenine ve devletin maliye düzenine olan
güvenlerini bu durum zedelemektedir.(Korkusuz,1995:62)58 Kayıtdışı çalışan firmalar kar marjları
yüksek olduğundan, kayıtlı çalışan firmalara karşı rekabet üstünlüğü de sağlamaktadır.
Böylece kayıtdışı çalışma düzeninde işçileri, sosyal güvenlik sisteminin dışında tutarak hem
haksız rekabete neden olmakta ve hem de endüstriyel ilişkiler sistemini zayıflamasına neden olduğu
görülmektedir. Bu durumda kayıtdışı ekonomi, mal ve hizmet üretiminde yasal denetimin
yetersizliğinden faydalanması veya denetimden uzak kalması suratıyla sistem dışı çalışma tercih
edilmesidir. Bu sistemde planlı ve organize olan bir sistemin secimi ön plana çıkmaktadır. Kayıtdışı
çalışma ise, çalışma ortamı veya sektörel yapının özelliklerinden oluşan sorunlar nedeniyle kayıtdışı
sistemin oluşmasıdır. Bu sistemde büyük bir kesim, özgür irade ile bu sistemi tercih etmiş
bulunmamaktadırlar. Böylece Kayıtdışı çalışma, kayıtdışı ekonominin bir alt yapısını oluşturduğu
gerçeği görülmektedir. Kayıtdışı ekonomiyi, kayıtlı ekonomik sisteme dahil edilmek süratiyle makro
ekonomik dengelerin korunması ve E.İ.S.’nin gelişmesi yönünde olumlu katkıları olacağı gerçeği
bilinmektedir.
Kayıtdışı ekonomiye her ülkede rastlamak mümkündür. Ancak kalkınmakta olan, kamu
düzeninde sorunlar yaşayan, siyasi otoritesi zayıf ülkelerde daha çok rastlanılmaktadır. Kayıt dışı
sektörün en yaygın sektör, tarım sektörü olduğu görülmekte; diğer kesim ise, kendi hesabına çalışanlar,
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İşverenler, küçük işletmeler, ücretsiz aile işçileri, düşük ücrete çalışan memurlar ve işçiler de yaşam
standardını yükseltmeleri için, sistem dışı çalışmaları görülmektedir.(Togan,1995:62)59

Ayrıca kadın işgücü yoğunluğunun artması, çocuk işçiler, işsizlik gibi unsurlar kayıtdışı ekonomi
hacminin büyümesine neden olduğu bilinmektedir. Kısacası kayıtdışı iktisadi bir sistem ve sosyal bir
organizasyondur. Bu sistemin şeffaf olması gerekmektedir.(Altuğ, 2002:41)60
Bu sorunların çözümü için, tarafların çalışma şartlarını günün ihtiyaçlarına göre ikili
antlaşma ile düzenleyebilme imkânı yaratan bir sistemin, İŞ Düzenleme Kurumunun kurulması
(İDK) gerekmektedir. İşletmelerin Küreselleşme sürecine uyumun hızlandırılması ve maliyetleri de
asgari düzeye çekerken işgörenlerin mağdur olmaması için, tarafların ekonomik ve sosyal haklar
konusunda hakkaniyetli bir antlaşmanın yapılması gerekmektedir. Bu antlaşmada taraflar (işçi-işveren)
biri diğerinin yaptığı antlaşmayı onaylamakla yükümlüdür.
Söz konusu antlaşma aynı zamanda iş akdi hükmü de taşımalıdır. Esnek çalışma antlaşmasında, ücret,
sosyal güvenlik ve iş güvencesi konuları nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği belgelerle İDK.’ ya
sunulmalıdır. Çalışmalarında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında yine müracaat yapacakları ilk yasal
mercii İDK. Olmalıdır. İDK. ’nın kararları mahkeme kararı niteliğini taşımalıdır. Taraflar İDK.’ yi
kendileri tercih ettikleri için kurula itiraz edemezler ve temyize mahkemesine de başvuramazlar İDK’
nın kararı en yüksek mahkeme kararı niteliği taşımalıdır.
4. İŞ DÜZENLEME KURUMU
Esnek çalışma, tarafların çalışma şartlarını günün ihtiyaçlarına göre ikili antlaşma ile
düzenleyebilme imkânı yaratan bir sistemdir. Batı ülkelerinde 1970 yıllarında esnek çalışma sistemi
uygulanmaya başlandı. Bunu takip eden yıllarda gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin
Almanya 1974 yılında iş yasasında geniş biçimde bir düzenleme yaparak esnek çalışmayı yasal zemine
taşımıştır. Türkiye’ de 1980 yılından bu yana esnek çalışmaya başlanmış ve bu alanda istihdam
hacminde olumlu yönde aritmetiksel bir artış süreci görülmektedir.
Küreselleşmenin hızla geliştiği, uluslararası rekabetin arttığı ve globalleşen bir iş dünyasında
uyum sağlamak ya da ayakta kalabilmek için değişim yapmak gerekmektedir.. Bu nedenle bu konuda
hem yasal değişiklik hem de İŞ DÜZENLEME KURUMU (İDK) kurulmalıdır. İDK. Ya gerekli yasal
yetkiler tanınarak E.Ç.’ de işçi ve işveren haklarında hakem rolünü oynaması gibi fonksiyonel görev
üstlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca dünya ülkeleri diğer ülkelerdeki sorunu, biçimsel bir
sorun ya da hantal olarak görmek yerine mevcut sorunları bir bütün olarak görmek
gerekmektedir.(Roland,1999,s:29) 61
4.1. İş Düzenleme Kurumunun Tanımı
İDK. Esnek çalışma ve buna benzer çalışma şekillerinde işçi ve işveren haklarını gözeterek
ekonomik ve sosyal yönden tarafların antlaştığı çalışma biçimini onaylayan kurum veya kişidir.
4. 2. İş Düzenleme Kurumunun Fonksiyonları
Taraflardan birinin yaptıkları antlaşmayı onaylamakla yükümlüdür. Söz konusu antlaşma aynı
zamanda iş akdi hükmü de taşımalıdır. Esnek çalışma antlaşmasında, ücret, sosyal güvenlik ve iş
güvencesi konuları nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği belgelerle İDK.’ ya sunulmalıdır. Çalışmalarında
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herhangi bir sorunla karşılaştıklarında yine müracaat yapacakları ilk yasal mercii İDK. Olmalıdır. İDK.
’nın kararları mahkeme kararı niteliğini taşımalıdır. Taraflar İDK.’ yi kendileri tercih ettikleri için kurula
itiraz edemezler ve temyize mahkemesine de başvuramazlar İDK’ nın kararı en yüksek mahkeme
kararını taşımalıdır.
4 3. İş Düzenleme Kurumunun Kurulması
İş Düzenleme Kurumu, faaliyetlerini yürütebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na bağlı bir İş Düzenleme Kurumu’nun kurulması gerekmektedir.
4857 sayılı yasanın 114 maddesinde “çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde,
çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; Hükümet ile
işveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak üzere,
üçlü temsile dayalı istişare mahiyette bir danışma kurulu oluşturulur”.(T.C.,4857 sayılı İş Yas.)62
4857 sayılı yasanın 114 maddesinde de ifade edildiği gibi istişare mahiyette bir danışma kurulu
oluşturulmuştur; yasanın yaptırım gücü bulunmamaktadır. Eğer yasa da herhangi bir değişim olmazsa
yasa şu durumu ile istişare diğer bir ifade ile danışma kurulu toplantıları dilek ve temennilerden ibaret
olacağı düşünülmektedir.
Küreselleşen iş dünyasında, sosyal barışın sağlanması ve grevlerde işgünü kaybının önlenmesi,
bakımından 4857 sayılı yasanın 114 maddesinde yer alan danışma kurulu önemli bir gelişmedir. Ancak
bu durumda bu yasayı olgunlaştıran ve danışma kurulunun önerilerini uygulattıran bir kurum bulunması
gerekmektedir. Ayrıca bu bağlamda çalışanların sosyal güvenlik sorunları da çok önemli sorunlar
içeresinde yerini almakta ve temel bir ihtiyaç olan sosyal güvenlik sorunu bireyin kendi çabaları ile
aşması mümkün görülmemektedir.(Alper,2016,5)63
Bu kuruma örnek olarak Türkiye de Arabuluculuk, Uzlaşmacılık kurumları İş Hukuku
kapsamında yer aldığı görülmekle birlikte yeterli ve sorunlara cevap verememektedir. İDK hem ulusal
düzeyde ve hem de uluslararası bir düzeyde geliştirmek gerekmektedir. Ulusal kapsamda bu kurumun
içinde, İşçiler, işverenler, sendikalar, Ticari ve Sanayi odaları ve üniversitelerde bu alanda çalışan
bölümler ve Çalışma Bakanlığı bu kurumun içinde yer almalıdır.
Uluslararası kuruluşunda ise, uluslararası sendika Federasyonları, ILO, BM ve diğer ticari,
sanayi, siyasi ve işçi örgülerinin gerekli desteği sağlanmalıdır.
SONUÇ
Küreselleşme ulusal ve uluslararası alanlarda ekonomi, sosyal, siyasi, hukuki ve kültürel yönü ile
olumlu yönlerinin yansıra iş piyasasında ve Endüstri İlişkileri Sisteminde bir dizi sorunlar
yaratmaktadır. Mikro ekonomik piyasasında değişikliklere neden olması ve esnek çalışma altında
getirdiği yeni çalışma sistemi çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını olumsuz şekilde
etkilemektedir. Küreselleşmenin bu olumsuz etkileri çok yönlü olmasına karşın bu çalışmada sadece
esnek çalışma sistemlerinin sorunlarına ve bu sistemin yarattığı Alt İşveren ve Kayıtdışı Ekonomi
sistemlerinden ifade edilmektedir.
Esnek çalışmanın bir türevi olan Kayıtdışı Ekonomi ve Alt İşveren Sistemi uygulama
neticesinde çalışanlar ekonomik, sosyal ve siyasi bağlamında birçok haklarında mahrum
kalmaktadırlar. Bu haksız uygulama karşısında ulusal ve uluslararası boyutta sorunların çözümü için
hukuki zemini olan ve siyasi destekli, İş Düzenle Kurumu adı altında yeni bir kurumun kurulması
önerilmiş bulunmaktadır.
Söz konusu İş Düzenleme Kurumu, ulusal seviyede işçi-işveren ve temsilcileri olan
sendikalar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Valilik ve Çalışma Bakanlığı düzeyinde temsilcilerin bulunması
ve bu temsilcilerin kurucu üye olmaları zorunlu olması aranmaktadır. Uluslararası seviyede ise İLO,
BM, uluslararası Sendika Federasyonları ve konu ile ilgili siyasi kurumların zorunlu kurucu üye
olmaları önkoşul olmalıdır.

T.C.,4857 sayılı İş Kanunu,m:114
ALPER, Y.(2016), “Sosyal Güvenlik ve Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumları”, Toprak işveren
Derg. Aralık, sayı:112, s:5
62
63
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Böylece hem ulusal ve hem de uluslararası bir seviyede kurulacak ve gerekli siyasi desteğe
sahip olan İş Düzenleme Kurumu çalışma alanı genişleterek etkin yaptırım gücü olan ve yaptırımını
siyasi, ekonomik ve hukuki normlardan alan bir kurum olmalıdır. Böyle bir kuruma sahip ülkelerin ve
milletlerin çalışanları, ekonomik, siyasi ve sosyal yönden gerekli destek alacakları umut edilmektedir.
Bu durum sonucunda çalışanlar, haksızlığa uğramaktan kurtulacaklar ve sosyal barışın sağlanmasında
hak edilen bir noktaya gelinecektir.
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Abstract
Text mining, as a sub-branch of data mining, is a method that provides information inferences from
texts. By applying this method, natural language processing methods and data mining techniques are
utilized in order to extract information from the texts in accordance with the structure of the language
in which the text belongs. Text Mining is used for different purposes such as text summarizing, finding
the topic of the text, text classification, text clustering, keyword extraction, emotion analysis.
In this study, it is aimed to determine the standard file plan code in Turkish official correspondence and
the topic determination based on this code by using text classification algorithms, which is one of the
text mining methods. For this purpose, in a data set consisting of 1000 pcs official correspondence texts,
text preprocessing operations were applied for the texts and standard file plan code and subject
determination based on this code were made by using different classification algorithms.
For each official correspondence in the data set, the new standard file plan code information which
corrected by manual checking according to the content fields of the correspondence is deemed to be
correct, compared with the standard file plan code automatically determined as a result of the
classification and the standard file plan code issued by the author of official correspondence. Orange
software was used as the analysis tool in the this study. As a result of this study, the most successful
classification results were obtained by applying Logistic Regression algorithm. It was observed that all
classification algorithms applied in the study were found to be more accurate than file plan codes given
by the official correspondents.
Keywords: Text Mining, Turkish Text Mining, Turkish Text Classification.
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Öz
Metin madenciliği, veri madenciliğinin alt dalı olarak, metinlerden bilgi çıkarımları yapılmasını
sağlayan yöntemdir. Bu yöntem uygulanarak metinlerden bilgi keşfi için yapılandırılmamış doğal dilde
yazılmış metinler üzerinde metnin ait olduğu dilin yapısına uygun olarak doğal dil işleme yöntemleri ve
veri madenciliği tekniklerinden yararlanılmaktadır. Metin madenciliği, metin özetleme, metnin
konusunu bulma, metin sınıflandırma, metin kümeleme, anahtar kelime çıkarma, duygu analizi gibi
farklı amaçlar için kullanılmaktadır.
Bu çalışmada metin madenciliği yöntemlerinden biri olan metin sınıflandırma algoritmaları kullanılarak,
Türkçe resmi yazışmalarda standart dosya planı kodu ve bu koda bağlı olarak konu tespiti yapılabilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada 1000 adet resmi yazışma metninden oluşan bir veri setinde metinler
için metin ön işleme işlemleri uygulanmış ve farklı sınıflandırma algoritmaları kullanılarak standart
dosya planı kodu ve bu koda bağlı olarak konu belirlemesi yapılmıştır.
Veri setinde yer alan her bir yazışma için, yazışmaların içerik alanlarına göre manuel olarak kontrol
edilerek düzeltilmiş yeni standart dosya planı kodu bilgisi doğru olarak kabul edilerek bu bilgi,
sınıflandırma sonucunda otomatik olarak belirlenen standart dosya planı kodu ve resmi yazışmayı yazan
kişi tarafından daha önceden verilmiş standart dosya planı kodu bilgisi ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada
analiz aracı olarak Orange yazılımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, en başarılı sınıflandırma
sonuçları Logistik Regresyon algoritması uygulanarak elde edilmiştir. Çalışmada uygulanan tüm
sınıflandırma algoritmalarının resmi yazışmayı oluşturan kişiler tarafından verilmiş dosya planı
kodlarınından daha
fazla
sayıda
doğru
sonuçlar
elde
edildiği
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metin madenciliği, Türkçe Metin Madenciliği, Türkçe Metin Sınıflandırma.
1. GİRİŞ
Bu çalışmada Türkçe resmi yazışmalarda, yazının içerik alanı dikkate alarak yazıda bulunması gereken
standart dosya planı kodu ve bu koda bağlı olarak yazışmanın konusunun çeşitli algoritmalar aracılığı
ile otomatik olarak tespit edilebilmesi ve uygulanan sınıflandırma algoritmalarının başarım sonuçlarının
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda çalışmada, veri setinde metin madenciliği yöntemlerinden metin sınıflandırma
işlemlerinde literatür de sıklıkla kullanılan sınıflandırma algoritmalarından Logistic Regresyon, Naive
Bayes, Yapay Sinir ağları (Artificial Neural Network), Destek Vektör Makineleri (SVM), Ağaç (Tree),
K en yakın komşu (kNN) algoritmaları kullanılarak, çalışmada kullanılan veri setindeki yazışmaların
standart dosya planı koduna göre otomatik olarak sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
sınıflandırma ve metin önişleme işlemleri için orange yazılımı kullanılmıştır
Çalışmada veri seti olarak, Düzce Üniversitesinde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim
Sisteminde oluşturulmuş herhangi bir gizlilik durumu (gizli, çok gizli, kişiye özel, hizmete özel)
bulunmayan resmi yazışmalar içeren ve yazışmayı yazan kişiler tarafından standart dosya planı kodu
olarak (105.04, 106.02, 201.03, 201.99) kodları verilmiş 1000 adet yazışma örneklemi kullanılmıştır
Otomatik sınıflandırma işlemlerinin ardından, daha önceden yazışmayı yazan kişiler tarafından verilmiş
olan dosya planı bilgisi ile sınıflandırma işlemleri sonucunda otomatik olarak belirlenen dosya planı
bilgisi ve manuel olarak kontrol edilerek düzeltilmiş standart dosya planı kodu bilgisi karşılaştırılmıştır.
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Sınıflandırma işlemleri sonucunda kullanılan örneklemde yer alan tüm standart dosya planı kodları için
en başarılı sınıflandırma sonuçları Lojistik Regresyon algoritmasında gözlemlenmiştir. Her bir evrak
için sınıflandırma sonucunda otomatik olarak verilen standart dosya planı kodu ve yazışmayı oluşturan
kişiler tarafından verilen standart dosya planı kodları, veri setinde yer alan her bir yazışma için manuel
olarak kontrol edilerek düzeltilmiş doğru standart dosya planı kodu ile karşılaştırıldığında uygulanan
tüm sınıflandırma algoritmaları sonuçlarında standart dosya planı kodu doğru olarak tespit edilen
yazışma sayısının çoğunluk itibari ile daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
Bölüm 3’de metin madenciliği yöntemlerinden metin sınıflandırmadan ve çalışmada kullanılan
sınıflandırma algoritmalarından, Bölüm 4’de çalışmada kullanılan yöntem ve tekniklerden, elde edilen
bulgulardan bahsedilmiştir. Bölüm 5’de çalışmaya ait sonuçlar ve öneriler verilmiştir.
2. STANDART DOSYA PLANI
Dosya Planı, belgelerin konu ve konu numaralarına göre dosyalanarak saklanması gerektiğini ifade eden
yapıdır [1]. Standart dosya planı, birbirleri ile alakalı konular kapsamında yer alan belgelerin aynı başlık
altında belirli kod numaraları, konu başlıkları, hiyerarşik biçimde alt konu başlıklarından ve kodlara
özgü olarak belirlenmiş saklama sürelerinden oluşan yapıyı dikkate alacak şekilde kamu kurum ve
kuruluşlarında arşivlenmesi mantığına dayanmaktadır [1,2].
Saklama süreli standart dosya planı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde
2005/7 sayılı Başbakanlık genelgesi ile, genelge ekinde yer alan “Ortak Alanlara Ait Dosya Planı”
hazırlanmış ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu plana ilave olarak “Ana Hizmet Birimlerine İlişkin
Dosya Planı’nı” da ekleyerek nihai dosya planlarını hazırlamaları ve sonrasında uygulamaları istenmiştir
[1].
Bu kapsamda üniversitelerin kullanımı için gerekli standart dosya planı Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığı ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2011 yılında hazırlanmış ve
2017 yılında güncellenmiştir. İlgili plan YÖK tarafından oluşturulmuştur [2]. Şekil 1’de YÖK standart
dosya planının içeriği verilmiştir.
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Şekil 1: YÖK Standart Dosya Planı İçeriği [2].
Standart Dosya Planı Kodlarının her biri için belirli saklama süreleri atanmıştır, bu süreler sonunda ilgili
standart dosya planı kodu yazılarak oluşturulmuş evraklar imha edilebilir [2,3,4]. Örneğin, 201 numara
ile başlayan standart dosya planı kodlarının saklama süresi Şekil 2’deki gibi 15 yıl olarak belirlenmiştir.
Resmi yazışma evrakını yazan kişilerin standart dosya planı kodunu yanlış yazmış olması yanlış
dosyalama yapılmasına ve ileride yanlış imha işlemleri yapılmasına neden olabilecektir. Bu nedenle
standart dosya planı kodunun doğru tespit edilmesi ve yazılması önem arz etmektedir.

Şekil 2: 200 ve 201 Standart Dosya Planı Kodu ve Alt Kodları [2].
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Üniversitelerde her bir resmi yazışma evrakının YÖK Standart Dosya Planı yapısına uygun olarak
konusuna uygun biçimde bir standart dosya planı koduna ve konusuna sahip olması gerekmektedir.
Standart dosya planı kodları, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ortak standart bir dosyalama ve
arşivleme sistemini sağlayabilmek açısından önemli olmasına rağmen uygulamada evrakı yazan
kişilerin büyük bir çoğunluğunun maalesef bilgi eksikliği, dikkatsizlik ya da farklı çeşitli nedenlerden
dolayı yazışmalarda yer alan standart dosya planı kodunu hatalı yazdıkları durumlar gözlemlenmektedir
[1,2].
Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) resmi yazışma evrakının standart dosya planı kodunun
otomatik olarak tespit edilmesi ile kullanıcı hatalarının azaltılması ve daha doğru arşivlemenin
yapılabilmesi için fayda sağlayacaktır [5]. Bu sebeple çalışmada standart dosya planı kodunun otomatik
olarak tespit edilmesi için bazı metin sınıflandırma algoritmaları kullanılarak, resmi yazışma
evraklarının standart dosya planı koduna göre sınıflandırılması işlemleri yapılmıştır.
3. METİN MADENCİLİĞİ
Veri madenciliğinden farklı olarak, metin madenciliğinde yapısal formatta olmayan veriler ile işlem
yapılır. Metin madenciliği ile yapısal olmayan formattaki verilerin birtakım önişlemlere tabi tutularak
yapısal formata dönüştürülmesi ile metinlerden istenen bilgi çıkarımları gerçekleştirilmesi
sağlanmaktadır [6].
3.1. Önişlemler
Çalışmada resmi yazışma evrakı içerik metinlerinin üzerinde sınıflandırma algoritmalarının
uygulanabilmesi için, sınıflandırma işlemleri öncesinde uygulanan önişlemler;
-

Tüm karakterleri küçük harfe dönüştürme
Özel Karakter temizleme
Url temizleme
Html karakter temizleme
Stopwords Temizleme :Stopwords listesi olarak Aksoy ve Öztürk tarafından yayınlanan
stopwords listesi üzerine resmi yazışmalarda sıklıkla geçen sözcükler (gereği, gereğine,
bilgilerinize, bilgisine, arz ederim, rica ederim) eklenerek kullanılmıştır [7] .

3.2. Metin Sınıflandırma
Metin sınıflandırma, metin formatındaki veriler üzerinde sınıflandırma algoritmalarından yararlanarak
metnin belirli sınıflara ayrılmasını sağlamaktadır. Yapısal olmayan formattaki metnin üzerinde metin
önişleme yöntemleri uygulanarak veri madenciliği teknikleri uygulayabilmeye hazır hale getirilir.
Uygulanan ön işlemlerin ardından veri madenciliği sınıflandırma algoritmaları kullanılarak metnin daha
önceden belirlenmiş sınıflara ayrılması sağlanır [6]. Literatürde, Türkçe metinler üzerinde sınıflandırma
algoritmaları uygulanarak metinlerin sınıflandırıldığı başarılı çalışmalar bulunmaktadır [8-16].
Çalışmada, metin sınıflandırma işlemleri için literatürde sıklıkla kullanılan Logistic Regresyon, Naive
Bayes, Yapay Sinir ağları (Artificial Neural Network), Destek Vektör Makinesi (SVM), Ağaç (Tree), K
en yakın komşu (kNN) algoritmaları kullanılmıştır.
4. BULGULAR VE YÖNTEMLER
Çalışmada Düzce Üniversitesinde kullanılan EBYS’de oluşturulmuş 1000 adet herhangi bir gizlilik
durumunu (gizli, çok gizli, kişiye özel, hizmete özel) kesinlikle içermeyen resmi yazışma evraklarından
oluşacak şekilde veri seti kullanılmıştır. Çalışma örneklemi üniversitelere ait yazışmalar içerdiğinden,
üniversitelerde bu standart dosya planının kullanılması gerektiğinden, çalışmada yapılan uygulama ve
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analizlerde bu Standart Dosya Planı yapısı dikkate alınmıştır. Veri setinde yer alan yazışmaların standart
dosya planı kodları ve hangi standart dosya planı koduna ait kaç adet yazışma yer aldığı Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1: Veri Setinde yer alan resmi yazışmaların standart dosya planı kodları ve her standart dosya
planı kodundan kaçar adet yer aldığı bilgisi.
Standart Dosya Planı Kodu

Yazışma Adeti

105.04 (Ders Programları-Doktora)

208

106.02 (Sınav Programları ve Sınavlar, Yarı Yıl/Yıl Sonu)

183

201.03 (Seçim ve Atama İşleri, Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Seçimi ve Atanması)
201.99 (Seçim ve Atama İşleri)

323
286

Kullanılan veri seti üzerinde uygulanan işlemlerin sıralaması ;




Metin Önişleme
Sınıflandırma algoritmalarının uygulanması
Sınıflandırma algoritmalarının başarım sonuçlarının karşılaştırılması

belirtilen işlemler için veri madenciliği yazılımlarından orange yazılımı kullanılmıştır [17,18].
Çalışmada sınıflandırma işlemlerinde veri setinin eğitim ve test verisi olarak ayırılabilmesi için iki farklı
yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntem k-katlamalı çapraz doğrulama (cross validation) yöntemi, k
değeri 10 seçilmiştir. İkinci yöntem rastgele örnekleme (random sampling), bu yöntemde veri setinin
%66’lık kısmı eğitim seti %34’lük kısmı ise test seti olarak rastgele ayrılarak kullanılmıştır. Şekil 3’te
Tablo 2’de yer alan verilerin grafiksel gösterimi yapılmıştır.
Tablo 2: Sınıflandırma Algoritmaları Uygulanması Sonucunda farklı yöntemlerin, kullanılan tüm
algoritmalar için doğruluk oranları karşılaştırması.
Sınıflandırma Sonucu Doğruluk Oranı
Sınıflandırma Algoritmaları

1. Yöntem
(CV 10k)

2. Yöntem
(%66 , 10k)

Logistic Regression

0,978

0,978

Naive Bayes

0,943

0,935

Neural Network

0,970

0,966

Random Forest

0,977

0,961

SVM

0,959

0,962

Tree

0,961

0,959

kNN (5 neighbors- Eucludian
Metrics)

0,824

0,784
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Şekil 3: Orange yazılımında kullanılan farklı örneklem seçim yöntemlerinin sınıflandırma başarım
sonuçlarının karşılaştırması.
Uygulanan her iki yöntem sonucunda rastgele örnekleme yönteminin daha başarılı sonuçlar alındığı
gözlemlenmiştir. Bu nedenle çalışmanın devamındaki analizlerde ikinci yöntem olan rastgele örnekleme
yöntemini kullanılarak elde edilen sonuçlar baz alınmıştır. Manuel olarak düzeltilerek belirlenen olması
gereken standart dosya planı koduna göre, sınıflandırma algoritmaları uygulanması sonucunda otomatik
olarak standart dosya planı kodu doğru tespit edilebilen doğru standart dosya planı kodu verilmiş ve
yazışmayı yazan kişiler tarafından başlangıçta doğru standart dosya planı kodu verilmiş yazışma evrakı
sayıları Tablo 3’te verilmiştir. Tüm sınıflandırma algoritmalarının doğruluk değerleri Şekil 4’te yer
almaktadır.

Tablo 3: Sınıfı doğru verilmiş olan yazışma evrakı sayıları.
Standart
Dosya
Planı
Kodları

Kullanıcılar
Tarafından
Başlangıçta
Doğru Standart
Dosya
Planı
Kodu Verilmiş
Resmi Yazışma
Evrakı Sayısı

Sınıflandırma algoritmaları uygulanması sonucunda otomatik
olarak sınıfı doğru tespit edilebilen yazışma evrakı sayıları

Naive
Bayes

kNN

SVM

Neural
Network

Tree

Logistic
Regression

Random
Forest

105.04

84

203

195

192

204

201

204

203

106.02

16

183

181

181

178

173

182

180

201.03

263

295

214

308

314

313

316

312

201.99

269

262

234

278

274

274

276

270

258

Toplam
Yazışma
Evrakı
Sayısı :

632

943

824

959

970

961

978

965

350
Code By User

300

Naive Bayes

250

kNN

200

SVM

150

Neural Network

100

Tree

50

Logistic Regression
Random Forest

0
105.04

106.02

201.03

201.99

Şekil 4: Tüm Sınıflandırma algoritmalarının başarım sonuçlarının karşılaştırması.
Sınıflandırma algoritmalarının sonucunda veri setinde yer alan 1000 adet resmi yazışma evrakında tüm
dosya kodları için genel olarak en başarılı sonuçların elde edildiği algoritmanın 978 adet doğru standart
dosya planı kodu tespiti sayısı ile Logistik Regresyon (Logistic Regression), algoritması olduğu
gözlemlenmiştir.
105.04 standart dosya planı kodu için en başarılı sonuçlar Logistik Regresyon (Logistic Regression),
Yapay Sinir Ağı (Neural Network) yöntemlerinde gözlemlenmiştir. 106.02 standart dosya planı kodu
için en başarılı sonuç Naive Bayes algoritmasında, gözlemlenmiştir. 201.03 standart dosya planı kodu
için en başarılı sonuç Logistik Regresyon yönteminde, 201.99 standart dosya planı kodu için en başarılı
sonuç Destek Vektör Makinesi (SVM) yönteminde gözlemlenmiştir.
Sınıflandırma sonucu her bir resmi yazışma için elde edilen standart dosya planı kodunun, resmi
yazışmayı yazan kullanıcıların daha önce yazmış oldukları standart dosya planı kodu bilgisinden
çoğunluk itibari ile daha fazla doğru sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
Sınıflandırma algoritmaları kullanılarak otomatik olarak belirlenen standart dosya planı koduna bağlı
olarak yazışmanın konu bilgisi standart dosya kodu başlığı olarak otomatik olarak verilebilir. Diğer
başlık adına sahip olan alt kırılım da yer alan dosya kodları için bir üst kırılım başlığı, ardından boşluk
bırakılıp ilgili alt kırılım standart dosya kodu başlığı bilgisi şeklinde konu bilgisi otomatik olarak
verilebilir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada veri setindeki resmi yazışmaların manuel olarak kontrol edilip yanlışların düzeltilerek elde
edildiği, olması gereken doğru standart dosya planı kodu ile veri setinde yazışmayı yazan kişiler
tarafından yazılmış evrakın standart dosya planı kodu ve çalışmada uygulanan sınıflandırma
algoritmaları sonucu atanan standart dosya planı kodu bilgileri karşılaştırılmıştır. Tablo 3’deki veriler
göz önüne alındığında yazışmayı yazan kişilerin yazdıkları hatalı kodlara oranla sınıflandırma
algoritmaları ile otomatik olarak verilen kodların çoğunlukla daha başarılı olduğu görülmektedir. En
başarılı sonuç Lojistik Regresyon algoritması uygulandığında gözlemlenmiştir. Sadece kNN algoritması
uygulanması sonucunda 201.33 ve 201.99 numaralı standart dosya planı kodları için, yazışmayı yazan
kişilerin yazdıkları standart dosya planı kodu doğru sayısının daha düşük tespit edildiği gözlemlenmiştir.
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Sonuçlara göre kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan standart dosya planına uygun olarak
dosyalama işlemleri için, standart dosya planı kodunun uygun sınıflandırma algoritmaları kullanılarak
otomatik olarak tespit edilmesi ve bu koda bağlı olarak resmi yazışmanın konusunun verilmesi ile
kullanıcı hatalarının önüne geçilerek daha sağlıklı dosyalama ve arşivleme avantajı sağlanabileceği
düşünülmektedir.
Bu konu kapsamında yapılacak gelecek diğer çalışmalarda;
-Tüm standart dosya planı kodlarından örnekleri içerecek şekilde ya da daha fazla sayıda standart dosya
planı kodundan oluşan veri örneklemleri içeren her bir standart dosya planı kodu için daha homojen
sayıda yazışma örneklemi içeren daha büyük veri setleri ile en başarılı algoritmalar gözlemlenerek
standart dosya planı kodunu otomatik olarak belirlemek üzere genel bir sınıflandırma algoritması
belirlenmeye çalışılabilir.
-Resmi yazışma evraklarında sıklıkla geçen kelimeler yada cümleler tespit edilerek sınıflandırmada ayırt
edicilikleri düşük olacağı için bu sözcüklerin yada cümlelerin sözlüğü oluşturularak veri setindeki evrak
metinlerinden kaldırılmalarının sınıflandırma sonuçlarındaki başarımını nasıl etkileyeceği incelenebilir.
- Sınıflandırma işlemleri önceside resmi yazışma evraklarında kullanıcıların yapabileceği olası yazım
hatalarının (kelime içerinsde eksik harf yada harfler yazma, harflerin sırasını karıştırma vb.) tespit
edilerek düzeltilmesinin sınıflandırma sonuçlarına etkisi gözlemlenebilir.
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Foreign presence on Italian school desks
Veronica Pastori,
Sapienza University
veronica.pastori@outlook.it
Abstract
In an increasingly multicultural context, it is important to study foreign precence at school. This because
the school is, as well as the family, a place for building bonds and identities. Here, students can compare
themselves to the others and come into contact with cultures different from one’s own. This is the way
to encourage the meeting and integration of individuals from different backgrounds. Starting from these
premises, the main aim of this study is to describe the foreign precence in Italian school. In detail, the
research objective is reached considering the following aspects: type of school (Kindgarden, Primary
school, Lower secondary school, Upper secondary school), type of school management (private or
public) and geographical area. The analysis is conducted through secondary data deriving from the
Ministry of Education, University and Research and refer to school year 2017/2018, the last year
available. Every year, the Ministry provides some data about students of italian school. In particular, the
data considerated in this study allow to focus the attention on the composition of italian school system
comparing the presence of foreign students compared to Italian students. Moreover, through a survey
on the data deriving from the Ministry of Education, University and Research reports published in
previous years, it’s possible analyze this phenomenon in time, from school year 2007/2008, and observe
its evolution. Some expected outocomes are: 1) a prominent presence of foreign students but with a
different trends if we consider geographical area; 2) a major foreign precence in the lower grades (for
example, in Kindgarden than Upper secondary school) and in public schools; 3) a gradually increase of
foreign students in time.
Keywords: foreign students, school, integration, secondary data

262

Health Expenditure and Happiness: Evidence from Longitudinal Data
Elma SATROVIC,
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Hazal Ezgi ÖZBEK
Çağ University
hazalezgiozbek@cag.edu.tr
Abstract
The inevitable fact is that health is a resource that enables individuals to reach their full potential.
However, modern life causes many sources of stress and therefore negatively influences health as well
as overall well-being. Good health is a priceless blessing in the life. Hence, a good government should
spend significant amounts in the pursuit of healthcare in order to contribute to the happiness of the
citizens. This is why numerous empirical studies explore the impact of public spending on happiness of
citizens. However, empirical evidence on the relationship between health expenditure and happiness is
of the limited scope. This is why this paper aims to give the evidence on the link between health
expenditure and happiness. Panel data are collected for 59 countries over the period 2007-2014. The
methodology used in this paper includes panel data econometrics. Therefore, models are initially
estimated using fixed and random effects models. Moreover, models are estimated using linear dynamic
panel data estimators based on GMM framework. Lastly, ARDL framework is applied in order to
estimate long- and short-run coefficients. The findings indicate a positive link between the expenditure
on health and happiness in models estimated using linear static and dynamic panel data estimators. The
impact of the control of corruption is not found to be significant. Moreover, the ARDL model indicates
a positive link between health expenditure and the social progress approximated using happiness score
only in the long-run in initial model. The extended model confirms these results but only in the longrun. Short-run impacts are not reported to be significant.
Keywords: ARDL, happiness, health expenditure, panel, social progress
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Uçucu Kül İçeren Çimento Katkılı Geopolimer Harçların Yüksek Sıcaklık
Etkisindeki Mekanik Özellikleri
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Yozgat Bozok University
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Özet
Bu çalışmada çimento katkılı C sınıfı uçucu kül içeren geopolimer harçların yüksek sıcaklık etkisindeki
mekanik özellikleri incelenmiştir. Sodyum hidroksit (NaOH) ile aktive edilmiş çimentosuz, çimento
katkılı ve sadece çimento ile geopolimer harç numuneler üretilmiştir. Bağlayıcı/kum oranı 1/3 ve
su/bağlayıcı oranı %35 olan harç numuneler, 40×40×160 mm3 boyutlarında standart kalıplara
yerleştirildikten sonra 95 °C’ de etüvde 24 saat kür edilmiştir. Kür sonrası kalıplardan çıkarılan
numuneler 28 gün süre ile oda sıcaklığında bekletilmiştir. Daha sonra geopolimer numuneler 200 °C,
400 °C, 600 °C, 800 °C sıcaklığa maruz bırakılmıştır. Numunelerin sıcaklık öncesi ve sonrası birim
ağırlık, ultrases geçiş hızları, eğilme ve basınç dayanımları test edilmiştir. Çalışma sonucunda çimento
katkılı uçucu kül içeren numunelerin, çimento katkısız ve sadece çimento içeren numunelere kıyasla,
yüksek sıcaklık etkisindeki basınç dayanımlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geopolimer, uçucu kül, basınç dayanımı, yüksek sıcaklık
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Özet

Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi yüzme havuzunun sıcak su tahliye bölgesinden alınan toprak
numunelerinden α-amilaz enzimi üreten bir bakterinin izolasyonu gerçekleştirilmiştir. 37 C sıcaklık
değerinde optimum gelişim gösteren ve aerobik ortamda spor çimlendirme yöntemi ile izole edilen
bakteri Bacillus olarak tanımlanmıştır. Enzimatik analizler enzimin 40 C sıcaklık değerinde ve pH
6.0’da optimum aktivite gösterdiğini ortaya koymuştur. Bakteri en yüksek düzeyde enzim üretimini
inkübasyon başlangıcından itibaren ilk 48 saatte göstermiş, daha sonraki zaman periyotlarında ise enzim
aktivitesinde önemli düşüşler meydana gelmiştir. Bakteriye ait hücre dışı proteinler SDS-PAGE’de
gösterilmiştir. Enzime ait sıcaklık direnci, pH direnci, metal iyonlarının enzim aktivitesi üzerine etkileri,
zimogram analizi çalışmaları ise halihazırda devam etmekte olup, kısa bir süre içerisinde
tamamlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bacillus, izolasyon, karakterizasyon, alfa-amilaz
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Yüzey Pürüzlülüğünün, Titreşim, Kuvvet Sinyali ve Kesme
Parametrelerine Bağlı Regresyonla Modellenmesi
İnayet Burcu TOPRAK,
Akdeniz Üniversitesi,
ibmutlu@akdeniz.edu.tr

Oğuz Çolak
Eskişehir Teknik Üniversitesi
oguzcolak@anadolu.edu.tr

Mustafa Bayhan
Süleyman Demirel Üniversitesi
baymushan@gmail.com

Özet
Bu çalışmada, Ti-6Al-4V süper alaşımı yüksek basınçlı soğutma şartlarında frezelenmiştir. Deneyler
esnasında titreşim ve kuvvet sinyalleri sensörler aracılığıyla izlenmiştir. SPSS 19 kullanılarak, yüzey
pürüzlülüğü (Ra) için, kesme hızı, soğutma sıvısı basıncı ile titreşim ve Fx kesme kuvveti sinyallerinin
RMS değerlerine bağlı regresyon modeli oluşturulmuştur. Yüzey pürüzlülüğündeki değişimin %88,8’i
modeldeki bağımsız değişkenler tarafından açıklanabilmektedir. Regresyon denklemi ile deney verileri
arasında yapılan analiz ile korelasyon 0.942 olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ti-6Al-4V, Yüzey Pürüzlülüğü, Regresyon Analizi

Modelling of Surface Roughness with Regression Depending on Vibration,
Force Signal and Cutting Parameters
Abstract
In this study, Ti-6A1-4V super alloy was milled under high-pressure cooling conditions. During the
tests, vibration and force signals were observed via sensors. By using SPSS 19, for surface
roughness(Ra), regression model was created using cutting speed, pressure of cooling liquid, RMS
values of vibration and Fx cutting force. 88,8% of the change in surface roughness can be explained by
the change on independent variables. Regression equation was used to analyse the corelation between
test datas and corelation was calculated as 0.942.
Keywords: Frezeleme;Ti-6Al-4V, Surface Roughness, Regression Analysis, Milling.
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Abstract
Soils are biologically polluted as a result of the cultivation of the same product in greenhouses every
year, resulting in significant yield losses as a result of seedling and plant deaths when no soil disinfection
method is applied before planting. In order to prevent diseases that are caused by important soil-borne
pathogens (Fusarium spp., Rhizoctonia solani., Pythium spp., Sclerotinia sclerotiorum) in cucumber
cultivation, resistant species selection and using biological control methods, it is known that it is safer
for the environment and human health than the use of fungicides. Biological control methods may be
partially sufficient to completely reduce the populations of plant disease pathogens. In addition to
biological agents such as Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis, Coniothyrium minitans,
Streptomyces lydicus to ensure long-term control of the disease, crop rotation, the use of resistant
varieties, soil disinfection (solarization) and taking all cultural methods together are important. Viruses
are one of the most common causes of diseases affecting cucumber growing. These diseases cause losses
reduction in growth and yield and are responsible for distortion and mottling of fruit, making the
cucumber fruit unmarketable. Mix infection of viruses is able to infect cucumber. The most important
viruses are Cucumber mosaic virus (CMV), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), Squash mosaic virus
(SqMV) Watermelon mosaic virus-I (WMV-1) and Cucumber vein yellowing virus (CVYV). Virus
diseases cannot be controlled once the plant is infected. Therefore, every effort should be made to
prevent introduction of virus diseases into the greenhouse. Sanitation is the very important of controlling
virus diseases. Infected plants should be removed immediately to prevent spread of the pathogens. In
order to protect against viruses, cultural control should be given importance. To control viruses, virusfree seeds and seedlings should be used and resistant varieties to viruses should be preferred. Weeds
that are hosts of the virus must be removed.
Keywords: Cucumber, fungi, virus, bio fungicides, biological control, cultural control.
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Abstract
The location of the temple, a significant local worshiping center of Apollon Lermenos, could not be
precisely determined. However, the area where the majority of the inscriptions are found in the region
and pointing to the sacrifice tradition for God, corresponds to the region known as the Ancient period
Mossyna. Today, the ruins of the Apollon Lairbenos Temple within the borders of the Mossyna region
are located on a dominant hill on the south side of Büyük Menderes Valley, about one and a half hours
away from Ortaköy which is connected to Çal (Mossyna) district of Denizli Province in the Western
Anatolia. The temple, which was one of the most important prophecy centers of the region in Ancient
period, was not only bound to the city but also representing a cult feature that is serving the whole
region. The title of God is seen in the inscriptions in different ways as Lairmenos, Leimenos, Lermenos
etc. (, , ). It is understood that the center, which has been long-term
worshipped, was worshipped along with Phryg Mother Goddess of Anatolia. In the inscriptions featured
as common cult, the Mother Goddess was sometimes honored as Meter and sometimes as Meter Leto.
Although the artifact has traces of the Hellenistic Period in terms of architectural remains, it points to
the Period of Hadrianus, the Roman Period AD. 117-138.
In the temple and around, inscriptions have been found, which are known as “katagraphe” and rarely
seen in Anatolia, which means “consecrating humans and properties to God”. In these inscriptions, there
are vows representing that, persons upon their own will or by the commandment of the God,
consecrating their slaves or sons as a “holy person” to the service of God Apollo. In the temple, there
are also inscriptions which were called as “confessio” in Christian era and refer to the vows consecrated
to God in order to confess a sin committed by people and to atone for its penance.
The purpose of this paper is to emphasize the importance of the cult center in light of the available
written documents and the human vow actions in the “katagraphe” inscriptions and to explore some
specific characteristics of the cult center, such as the rules to be fulfilled before the worship activities
and the characteristics of the temple incumbents. In addition, since such inscriptions reflect the local
characteristics of the local people, it will be an enlightening information for the new studies to be carried
out in order to reveal the life styles of the Menderes Valley in the Ancient period.
Keywords: Ancient Period, Mossyna, Apollon Lairbenos Temple, Vow, Katagraphe.
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Antik Dönem Batı Anadolu’da Tanrıya İnsan AdağıÖnemli Bir Merkez, Apollon Lairbenos Tapınağı
Özet
Apollon Lairbenos, önemli yerel bir tapınım merkezi olan tapınağın konumu tam olarak tespit
edilememiştir. Ancak bölgede ele geçirilen ve tanrıya kurban geleneğine işaret eden yazıtların
çoğunluğunun ele geçirildiği bölge, Antik dönem Mossyna olarak bilinen bölgeye karşılık gelmektedir.
Mossyna bölgesi sınırları içersinde Apollon Lairbenos Tapınağı kalıntıları günümüzde, Batı Anadolu’da
Denizli ili Çal (Mossyna) ilçesine bağlı Ortaköy yakınında yaklaşık bir buçuk saat mesafede, Büyük
Menderes Vadisi’nin güney tarafında hakim bir tepede yer almaktadır. Antik dönem bölgenin en önemli
merkezlerinden biri olan tapınak, sadece kente bağlı kalmayıp bölge geneline hizmet veren bir kült
özelliği göstermektedir. Yazıtlarda tanrının sıfatı Lairmenos, Larmenos, Leimenos, Lermenos vd.
(, , ) farklı şekillerde görülmektedir. Uzun dönem tapınım gören
merkezin, Anadolu’nun Phryg Ana Tanrıçası ile birlikte tapınım gördüğü anlaşılmaktadır. Ortak kült
niteliğindeki yazıtlarda Ana Tanrıça bazen Meter bazense Meter Leto olarak onurlandırılmıştır. Yapı
mimari kalıntılar bakımından Hellenistik Dönem izleri taşısa da Roma Dönemi MS. 117-138 Hadrianus
Dönemin’e işaret etmektedir.
Tapınak ve civarında Anadolu’da ender rastlanılan “katagraphe” adı verilen ve insanları ya da mülkleri
“tanrıya adama” anlamına gelen yazıtlar ele geçirilmiştir. Bu yazıtlarda kişilerin kendi istekleri ya da
tanrının emri üzerine, köleleri ya da evlatlarını birer “kutsal kişi” olarak Tanrı Apollon’un hizmetine
tahsis ettiklerini gösteren adaklar söz konusudur. Tapınakta ayrıca Hristiyanlık döneminde “confessio”
adı verilen ve kişilerin işledikleri bir günahı itiraf etmek, onun kefaretini ödemek amacıyla tanrıya
sundukları adakları gösteren yazıtlar mevcuttur.
Bu bildirinin amacı, mevcut yazılı belgeler ışığında kült merkezinin önemi vurgulanarak, “katagraphe”
yazıtlarındaki insan adağı eylemleri üzerinde durulacak ve tapınma eylemleri öncesi yerine getirilmesi
gereken kurallar ve tapınak görevlilerinin özellikleri gibi kült merkezinin kendine has bazı özellikleri
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu tür yazıtlar yöre halkının yerel özelliklerini yansıttığı için
Antik dönem Menderes Vadisi’nin yaşam şekillerinin ortaya konulması bakımından yapılacak yeni
çalışmalar için aydınlatıcı bilgi niteliğinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antik Dönem, Mossyna, Apollon Lairbenos Tapınağı, adak, katagraphe.
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GİRİŞ
Tarihte “kurban” çok eski çağlardan itibaren tanrıları yüceltmek adına yapılan dinsel bir eylemdir. Antik
Yunan Uygarlığı’nda kurbanlar başlıca, tanrıya teşekkür, övgü, dilek ve ölülerin ruhları için
sunulmuştur. İnsanın kurban edilmesi, ilkel toplumlarda bir nevi arınma, beklenmedik felaketlere karşı
günahlara bedel, kefaret amaçlı bir vasıta olmuştur. Tanrıların öfkesini yatıştırma, bağışlanma, yeniden
doğum, felaketlere karşı tanrılardan korunma, kefaret vb. gibi anlamlara gelmektedir (Donbaz, 1999:
322).
Bununla birlikte genel olarak bakıldığında kurbanlar, kanlı yani hayvan, insan ya da insanın bir uzvu
şeklinde yapılırken, kansız olarak çeşitli yiyecek ve içecek maddelerinin adak olarak tanrıya sunulması
şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Erginer 1997: 15-85). Anadolu inanç sisteminde yer alan kurban ritüeli,
Apollon Tapınağı’nın yer aldığı farklı bölgelerde farklı şekillerde karşımıza çıkmakla birlikte dönemin
gelişmiş merkezlerinden biri olan Mossyna (Denizli-Çal) (Talbert 1992: 962) sınırları içerisinde yer alan
Tapınak, Phrygia’da önemli kült merkezlerinden birini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında tapınak
adaklarına ait yazıtlar ışığında, “insan adağı” na vurgu yapılarak, Büyük Menderes vadisinin yüksek
tepelerinde yaşayan halkın dönem özellikleri anlatılmaya çalışılacaktır.
Tapınakta MS 124-257 yılları arasına tarihlendirilen başlıca iki tür yazıt buluntusundan
bahsedilmektedir. Bunlardan bir tanesi ender rastlanılan “katagraphe” adı verilen ve insanları ya da
mülkleri “tanrıya adama” anlamına gelen yazıtlardır. Elde edilen yazıtlardaki sınırlı bilgiler
doğrultusunda kişilerin kendi istekleri ya da tanrının emri üzerine, köleleri ya da evlatlarını birer “kutsal
kişi” ya da “hiera” olarak Tanrı Apollon’un hizmetine tahsis ettiklerini gösteren adaklar söz konusudur.
Tapınakta ayrıca Hristiyanlık döneminde “confessio” adı verilen ve kişilerin işledikleri bir günahı itiraf
etmek, onun kefaretini ödemek amacıyla tanrıya sundukları adakları gösteren yazıtlar mevcuttur.
Bunlardan “katagraphe” yazıtları hakkında tartışmalar bugün hala mevcut olmakla birlikte, ortaya
çıkarılan yazıtlarla ilgili çalışmalar devam ettiği sürece yörenin kültür tarihinin aydınlatılmasına katkı
sağlayacaktır. Kendi memleketimin Çal olması sebebiyle tapınak alanına kolaylıkla gitme olanağım
oldu ve bu sebeple de bölgeyi yakından değerlendirme şansına sahip oldum.
1887 yılında W. M. Ramsay, H. A. Brown ve D. G. Hogarth tarafından bölgeye yapılan ziyaret
sonrasında, Batı Anadolu’da Büyük Menderes’in güneyinde vadinin en dar kesiminde yer alan bu
tapınağa ait kolonlar bulunmuştur. Tepenin zirvesinde gri taşlardan lahit yığınlarına rastlanılmıştır
(Ramsay ve Hogarth, 1887: 376). Bu tapınak Denizli ili Çal bölgesinde, Bahadınlar Köyü sınırları
içerisine konumlandırılmış olup, Ana Tanrıça Kybele’ye ait bir sunak yeri olarak ta düşünülmektedir
(Baysal 2007: 735-757). Ele geçirilen yazıtlardaki formların Phrygian özellik gösterdiği bildirilmektedir
(Ramsay, 1883: 382; Ramsay ve Hogarth, 1887: 377; Baysal 2007: 735).
Apollo’nun Anadolu’da algılanış biçimi antik dönem farklı bölgelerde değişik şekillerde karşımıza
çıkmakla birlikte, bu tapınım Anadolu’nun özellikle ekonomik ve kültürel açıdan en gelişkin kentlerinde
özel bir konuma sahip olmuştur. Annesi Tanrıça Leto, ikiz kardeşi ise Artemis’tir. Ele geçirilen
yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla, bu yazıtların çoğunlukla çevredeki varlıklı kişiler tarafından tanrıya
adakların yapıldığı görülmüştür (Baysal, 2007: 735-736).
Tapınak tek bir kente bağlı olmaksızın bölge geneline hizmet veren bağımsız bir yapıdır. Ele geçirilen
yazıtlarda kutsal alanın başta Mossyna olmak üzere çevresindeki merkezlerden Motella, Tripolis,
Hierapolis ve Dionysopolis kentlerine hizmet vermiş olduğu yazıtlardaki ifadelerde yer almaktadır
(Hogarth, 1887: 1-35; Baysal 2007: 735).
MS 218-219’den önce tarihli bir yazıt;
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“2…1 yılının 10. Ayının 17. Gününde: Ben, Attalos ile Zenon’un kızı Motella’lı
Agathangelis, üvey kızım Thalia’yı, oğlum Aleksandros’un da onayı ile (ve) Tanrı’nın
buyruğu uyarınca Helios Apollon Larmenos’a tahsis ediyorum. Eğer biri buna karşı
çıkarsa, Tanrıya 2500 dinar ve hazineye 2500 dinar (ceza) ödeyecektir” (Öztürk ve
Tanrıver 2010: 48).
“... yılının -ncı ayında: Ben, Tripolisli Aurelios Proklos ve karım Zenon, çocuklarımın da
katılımı ile, üvey kızımız Trophime’yi Helios Apollon Lermenos’un hizmetine sunuyoruz.
Eğer biri itiraz ederse, ceza olarak Tanrı’ya 2500 dinar, hazineye de ayrıca 2500 dinar
ödeyecektir” (Öztürk ve Tanrıver, 2009: 91).
“323 yılının (= İ.S. 323) 3. ayında: Ben, Hierapolisli Aurelia Mertine, üvey kızım Pia’yı
Helios Apollon Lermenos’un hizmetine sunuyorum. Eğer biri itiraz ederse, ceza olarak
Tanrı’ya ... ödeyecektir” (Öztürk ve Tanrıver, 2009: 91).
Apollon Lermenos Tapınağı’na çevre kentlerden insanların gelerek adaklarda bulunduklarını gösteren
yukarıdaki yazıtlarda da görüldüğü üzere, tapınak bölge için oldukça önemli bir merkezdir.
Hieropolis’ten dahi insanların gelmesi bu anlamda dikkate değerdir.
Batı Anadolu’da Hellenleşme öncesi en büyük tanrı olarak tapınılan Ana Tanrıça Hellenleşme sonrası
da “Apollon” ile “Artemis”in annesi “Ana Tanrıça Leto”ya tapınma biçiminde sürdürülmüştür.
Anadolu’da “Leto” ile “Ana Tanrıça Kybele” arasındaki karakter benzeşmesi bölgede ele geçirilen
arkeolojik malzemelerde gözlemlenebilmektedir (Üreten, 2007:28-34).
MÖ 5. Ve 4. Yy’larda Ana Tanrıça tasvirinin azalması Pers etkisine bağlanmışsa da aynı döneme ait
Hellenistik Dönem bulguları “Ana Tanrıça Kültü”ne olan ilginin azaldığını göstermektedir (Roller,
2013:171). Helen Dönemi’nde ise Yunan’ların erkek eğemen panteonuyla birlikte kent merkezlerinden
ziyade kırsal kesimlerde saygı duyulan tapınılan kült olmaya devam etmiştir (Özmen, 2016 395).
Tanrıça Leto’nun tapınım alanlarında sergilediği en temel özellik “koruyucu” kimliği olup, bu karakterin
kaynağı tamamen “Ana Tanrıça” sıfatı üzerine geliştirilen tanrısal bir güçtür. Bu Ana Tanrıça karakteri
kökenini Prehistorik dönemlere kadar uzanan ve Antikçağ boyunca evrenselleşmiş bir nitelik olarak
görülen bir inancın yansıması ya da devamı şeklinde bir özellik göstermektedir (Üreten, 2007:28-34).
Anadolu’da Çatalhöyük ve Hacılar’da bulunmuş olan kilden tanrıça heykelleri ile Ana Tanrıça inanışı
ve külte ilişkin kayıtlar Neolitik Dönem’e kadar uzanmaktadır (Sevin, 1982: 236-237). Ana Tanrıça
inanışının Mezopotamya’dan başlayan tarihsel gelişimi Filistin, oradan Mısır ve Anadolu’ya ve batıda
Eğe kıyılarına kadar ulaşmış olmalıdır. Nitekim Mezopotamya’da Kubaba olarak tapınım gören tanrıça,
Khumbaba ve Humbaba olmuş daha sonra Suriye kıyılarında Alli-Kubaba olmuştur (Stanislawski, 1975:
431). MÖ 3. binyıl’da Anadolu’da Ana Tanrıça’nın sadece ismine ilişkin kayıtlara rastlanılmış olup
yapılan çeşitli kazılarda elde edilen bulgular, Neolitik Dönem Ana Tanrıça’ya ait izlerin Hitit Uygarlığı
ile devam ettiğini bildirilmektedir (Mellaart, 2003:121). Aynı devirde Phrygler’de de önemli bir unsur
olan “Ana Tanrıça” Yunan-Roma mitlerinde büyük etkiye sahip olmuştur.
Luwiler’de Kubaba, Lidyalılar’da Kybele-Kybebe, Phrygler’de Matar Kubile-Kubile ve Yunanlılar’da
Kybele olarak adlandırılan Ana Tanrıça kültü, MÖ 204 yılında Roma dininde önemli bir yere sahip
olmuştur. Batı Anadolu’da Tanrıçaya ait MÖ 2. binyıl öncesine ait kesin olarak tapınak denilebilecek
yapıyla karşılaşılmamıştır (Efe, 2003: 121).
Phrygler’in en eski ve kendilerine özgü dini olan Ana Tanrıça kültü, başında kuleye benzer yüksek bir
taç ile kentlerin ve tarımsal ürünlerin koruyucusu, aynı zamanda genç kızların da koruyucu tanrısı
olmuştur. Tanrıça’nın tatlı su kaynakları yakınındaki çıplak yarlarda olduğuna inanılırdı. MÖ 8. yy ve
sonrasında tanrıçanın tapınaklarını temsil eden, kaya yapıları üzerinde bazen geometrik bazen de hayvan
motifleri bulunmuştur. Yakınındaki ırmaklar ve doğuya bakan merdivenler de yine kültün sembolleri
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arasındadır (Sevin, 1982: 236-237). Phryg yazıt ve anıtlarında Kybele’nin en çok vurgulanan yönü onun
dağlar ve yaban hayatı ile olan bağlantısı olmuştur (Roller, 2013: 82).
Ana Tanrıça sembollerinden olan “Ay” figürünü tapınım alanında görmek mümkündür. Dağmarmara
ile Gözler arasındaki yolun (yaklaşık Gözler’e 1,5km) güneyinde, Fadıl Örenyeri’ndeki bir evin
bahçesinden bulunan bir sandukada (ebatı; 50,5*91*62,5) MS II-III.yy’la tarihlenen yazıtta Apollon
Lairbenos’un tipik sembolü olan ışın taçlı bir büstün üstünde kartalın başının üstünde “yeni ay”, solda
çifte baltanın sapına sarılmış yılan, sağda kısa sopalı ve el baltalı erkek figürü yer almaktadır. Ortadaki
büyük ay figürü aynı zamanda Men kültünü çağrıştırmaktadır (Ritti, 2008: 119-120).

Şekil 1: Sanduka. (Ritti, 2008)

Mevcut yazıtta; Bu adağın masrafları adandığı kutsal alanın kaynaklarından karşıladığı için, adayan
kişinin tapınak rahiplerinden ya da yönetimde görevli bir kişi olduğu düşünülmüştür (Ritti, 2008: 119120). Görülüyor ki, toplumun üst kesimini oluşturan tapınakta görevli insanlar, tapınaktan birtakım
imkanlar elde etmiş olmalıdırlar.
Ayrıca kapağı olmayan sandukanın sol tarafındaki yılan sembolü, Asklepios nedeni ile bu insanların
buraya tedavi amacıyla gelmiş olmalarını da akla getirmektedir (Baysal, 2007: 735-736). Büyük
Menderes Vadisi’nin yaşam koşulları hakkında ipucu özelliği taşıyan bilgiler arasında özellikle
Bahadınlar ve Ortaköy civarından gelen insanların bir nevi yüksek ateşle kendini gösteren Malaria
hastalığının tedavisi için gelmiş olabilecekleri de bildirilmektedir (Ramsay ve Hogarth, 1887: 380.
Tüm bu bilgilerin yanında yılana yüklenen anlamı anlayabilmek için o kültürün dini inanışına, sosyal
hayatına, yaşam felsefesine hakim olmak gerekir. Nitekim Asklepios’un adına kurulan sağlık tapınakları
olan “Asklepionlar” Antik Batı Anadolu tıbbının en önemli yapılarıdır. Neolitik dönemden itibaren
başlayıp günümüzde halen çok kullanılan bir sembolü olan yılan, güneş ışınlarını, ateşi
çağrıştırmaktadır, toprak ve suya yakınlığı ile bilenmektedir.
Farklı üreme unsurlarıyla birlikte ele alınan yılan toprak ile ilişkilendirilmektedir. Yılan hem toprak
üzerinde hem de toprak altında yaşamasıyla bu doğurgan toprağı dölleyen bir unsur olarak
görülmektedir. Yılan ile ilişkilendirilen unsurlardan bir diğeri ise sudur. Su dişi bir unsur olarak tüm
toplumlarda yaşamın kaynağını, bereketi ve saflığı ifade etmektedir. Hemen hemen her toplumda su,
yaşamın özü sayılmış ve kutsallaştırılmıştır (Sivri ve Akbaba, 2018: 56). Apollon ise eril ve dişil gücün,
toprak ve suyun birleşiminin sembolü olarak bilinmektedir. Bu anlamların yanı sıra erkeklik ve
doğurganlıkla bağlantılı bir sembol olarak da ele alınan yılan, Romalı yazar Aelian’ın “Hayvanlar
Tabiatı Üzerine” isimli eserinde tanrı Apollon’a ait olduğu söylenen bir yılan mabedinden
bahsedilmektedir. Mitosların dışında Hititler’de bir de yılan falı bulunmaktadır. Bu falları yaşlı falcı
kadınlar yorumlamaktadır ve kehanet soruşturmalarını yılan ile bağlantı içinde yürüttükleri
bilinmektedir (Bryce, 2002: 165). Tapınak alanından ele geçirilen bir alınlıkta da su içen yılan
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figürlerine rastlanılmış olması (Baysal, 2007:735) tapınağın önemi ve insanlar tarafından çevre
bölgelerden ziyaretleri dikkate alındığında bir kehanetle ilişkilendirilmeyi akla getirmektedir.
Ana Tanrıça Kybele’nin spirallerle resmedilmesi ve yırtıcı hayvanlarla tasviri onun kudretli imajını
güçlendirirken aynı zamanda onun insanlığa yararlı bir şahsiyet olduğu da gösterilmek istenmiştir
(Roller, 2004: 120). Nitekim tapınağın yer aldığı bölgede Bahadınlar Köyü sınırları içerisindeki Ana
Tanrıça Kybele’ye ait olduğu düşünülen “sunakların” yer aldığı tapınım merkezi, daha sonraki
dönemlerde ise Dionsysios kültü tapınım merkezi olarak değerlendirilmiş olmalıdır. Çünkü verimlilik
kültü ve Ana Tanrıça inanışı bölgede Grek efsanelerinden daha önceye dayanmaktadır. Şarap tanrısı
olarak bilinen Dionsysios kültü Kybele kültünün devamında tapınım görmüştür. Şarapla ilişkilendirilen
bu kültün önemi Akdeniz bölgesi ve Akdeniz ticaretiyle birlikte artmıştır. Çünkü Akdeniz ülkelerinin
ekonomik konjektöründe şarap hep olmuştur. Şarap, baştan çıkarıcı bir içecek olarak, en erken
zamanlardan beri Mezopotamya ve Mısır’da ana içecek olarak rağbet edilen bir içecek olmuştur. Şarabın
dini boyutta yer almasıyla ilgili en erken kayıtlar, şarabın tapınaklarda içilmesiyle olmuştur ki bu
kayıtlar MÖ 4. binyılın sonlarına aittir. Ana Tanrıça’nın sembolize ettiği “verimlilik” ile
Dionsysopolis’in ilişkilendirilmesi, Dionsysopolis kültünün kabulü ve yaygınlaşmasında etkili
olmuştur. Ayrıca şarabın verdiği alkolün etkisiyle keyif duygusu tapınaklarda tanrıya ulaşma olarak
hissedildiği için de Dionsysopolis bölgede önemli olmuştur (Stanislawski, 1975: 427-430).
Bölgeden elde edilen yazıtlarda Menderes Vadisi’nin sosyal yaşamı hakkında bilgi sahibi edinmemizi
sağlayan önemli bilgiler mevcuttur. Bu tapınakta tanrıya yapılan adama işlemleri çevre yerleşimlerden
farklıdır (Ramsay ve Hogarth, 1887: 376). Tanrıya insan adağından ziyade dikkati çeken bir konu
taşınmaz mülklerin de tanrıya adanması olayına rastlanılmaktadır.
Apollon Lairbenos Kutsal Alanı’ndan getirilen bir yazıt örneğinde;
“Ben kutsanmış Diodoros’un oğlu, (M)enestratos’un (torunu)(Apol)lonios vasilik altında
çocuğum Ammianos’a y(azıyor)um, tanrı Apollon (Le)rmenos’a ama Am(miane(?)’ye de
yazıyorum, yine kızı Ammis ile kutsanmışların (onu vererek) (..)va(si çocuğu) (Ammi)a’ya
yazıyorlar, evde(?) yerleşik atölyeyi adayarak…Ancak eğer birisi (hakkını arar ya da işin
içine sokarsa), ta(nrıya)(2500 denar ve) Motellenoi halkına 2500 denar ceza öder” (Ritti,
2008: 111). denilmektedir.
Burada ilginçtir tanrıya gayrimenkul adamadan bahsedilmektedir. Ve diğer tüm adaklarda olduğu gibi
karşı çıkanlar için kutsal alanın kasasına ceza ödeneceği söyleniyor. Ve kutsal alanda belli ki kontrol
yetkisi olan kamu otoritesi olarak ta Motella kenti gösteriliyor.
B. Menderes’in büyük kıvrımında ve Hieropolis’in doğusundaki tepelik alanda yer alan Motella kenti o
dönem bölgede önemli bir merkez ve özerk bir yönetime sahiptir (Ritti, 2008: 4).
Eskiden Mossyna bölge sınırlarına dahil olan kent, 1987’den itibaren ilçe olan günümüzdeki Bekilli
ilçesi (Kapluhan, 2014: 38) sınırlarında olan Motella’ya Bizanslılar Dönemi’nde piskoposluk ünvanı
verilerek, Metallopolis adıyla anılmıştır. Burası Menderes’in kıyısında ona tepeden bakan bir köydür.
Kırsal kesim Hieropolis ve Leodicea gibi piskoposluk merkezleri etrafında organize olup, iç kısımlarda
Dağlık Phrygia bölgesine göre statü olarak daha yüksek sosyal statüyü barındırır (Çubuk, 2007; Baysal,
2007: 736-736). Halen günümüzde bulunduğu konum ve verimli toprakları ile de tapınağın yer aldığı
bölge ekonomik yapısı güçlü çevreye her anlamda hakim bir noktadadır.
“Ben Titus Flavius Akhilleus, Motella’daki (resmi) arşiv aracılığı ile azat ettiğim kölem
Epiktotos’u 314 yılının (MS 229/30) 8. Ayının sondan 6. Gününde Helios Larmenos’a ithaf
ediyorum. Eğer biri itiraz ederse, ceza olarak Tanrı’ya 2500 gümüş dinar ve hazineye de
ayrıca 2500 dinar ödeyecektir” (Öztürk ve Tanrıver 2008: 110).
Burada muhtemelen Akhilleus, azad ettiği kölesini “kölem” diye bahsettiği Epiktetos’u Tanrıya adadığı
yazmaktadır. Burada azad edilmiş olması kölenin önemli olsa gerektir, çünkü kölenin Tanrının
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hizmetine takdim edilen kutsanmış bir kişi konumuna getirildiği görülüyor. Ayrıca adanma tarihinin de
ayrıntılı olarak özellikle verilmiş olduğu düşünülebilir.
Bir başka yazıtta;
“..yılının 4. Ayının 8. Gününde: Ben…onbos oğlu Aurelios Ap.. ve karım ve çocukla- rım
(ve torunlarım?), üvey kızımız..’yı Helşos Apollon Lairbenos’a kutsal bir hizmetli olarak
(hieros) tahsis ediyoruz. Eğer biri itiraz ederse, ceza olarak Tanrı’ya ..dinar ve hazineye
de ayrıca …ödeyecektir”
MS 218-219 tarihli yazıt;
“304 yılının 6. Ayının 8. Gününde; Ben Euksenos’un oğlu ve M….os’un torunu Motella’lı
Au…os, kendi evlatlığım olan Trophime’yi, ebeveynlerim ..os ile Phirmil(l)a’nın ve oğlum
Euksenos’un da onayı ile, kutsal hizmetli (hiera) olarak Apollon Lairmenos’a tahsis
ediyorum. Eğer biri buna karşı çıkarsa Tanrıya 2500 dinar ve hazineye 2500 dinar (ceza)
ödeyecektir”.
MS 218-219 tarihli bir diğer yazıt;
“303 yılının 8. Ayının ilk gününde: Ben Motalla’da yaşayan aure(lios) Tatianos Kibales,
kendi üvey kızım Aksioumene’yi, Helios Apollon Lairmenos’a kutsal hizmetli olarak tahsis
ediyorum. Eğer buna biri karşı çıkarsa, Tanrı’ya 2500 dinar ve hazineye 2500 dinar
ödeyecektir” (Öztürk ve Tanrıver 2008: 110).
Yukarıdaki bir dizi yazıtta aslında biraz daha net olan bir durum söz konusudur; şöyle ki, tahsis edilen
kişi bir üvey kız ya da oğul olarak görülüyor. Tahsis edilmesi ise bir kurban olarak değil, Tanrının
hizmetinde görev alacak bir şahıs olarak tayin edilmesi şeklinde olduğu çok açıktır. Nitekim bu
örneklerde özellikle ve belli ki çoğunlukla köleler ya da beslemelerinin Tanrıya adak edildiğini
düşünülmektedir. Ayrıca bu kişilerin “hiera” yani kutsal hizmetli olarak tanrıya sunulduğu dikkati
çekmektedir.
“302 yılının Artemisios ayında: Ben, Eutyhes’in ..Loulianos, kendi üvey oğlum
Teimokrates ile oğlum (?) Loulianos’u Tanrı’nın buyruğu gereğince Apollon Lairbenos’a
tahsis ediyorum. Eger biri buna karşı çıkarsa, Tanrı’ya 2500 ve hazineye 2500 dinar (ceza)
ödeyecektir” (Öztürk ve Tanrıver 2010: 48).
Ancak bu yazıtta kendi asıl oğlunu da Tanrıya adadıklarını öğreniyoruz.
Yine kendi öz çocuklarını tanrının düzeni için kutsayan bir eşten bahsediliyor.
Aşağıda verilen iki yazıtta ise; adak edilen kişinin ismi söylendikten sonra “tanrının düzeni için”
denildiği dikkati çekmektedir.
“291 yılının dördüncü ayının 17. Günü. Ben, Motella’lı II. Apollonios Idomeneus’un kızı
Lollia Helios Apollon Lairmenos’a yazdım benim vasi çocuğum Apollonios (tanrının)
düzeni için; her kim (yazıta) itiraz ederse (tanrıya) 2500 denar ve hazineye 2500
(ödeyecektir)”.
“…..Ben Motalla’lı Aurelius II. Dioysios ve karım Aurelia (Lol)lia Hippodamia, Helios
Apollon Lairmenos’a kutsal olarak oğullarımız Menophilos ve Dionysios’u yazıyoruz,
tanrının düzeni için; her kim (yazıta) itiraz edecek olursa, tanrıya 2500 denar ve hazineye
2500 denar (ceza) ödeyecektir” (Ritti, 2008: 115-117) şeklindedir.
Bu iki yazıtta “tanrının düzeni için” cümlesi özellikle vurgulandığı görülmektedir. Adanan kişinin
kutsandığı görülüyor.
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“... kalçamdan [cezalandırıldım]. Kimse tanrıyı küçümsemesin. Çünkü bu stel ibret veren
bir örnek olarak (ortada duruyor)” (Öztürk ve Tanrıver 2009: 87-88).
Confession türüne bir örnek olarak bu yazıtta, işlediği bir günahın karşısında Tanrı tarafından
cezalandırıldığını düşünen bir kişinin tanrıya adağı şeklindedir.
Yine bir başka yazıt;
“... Motella’lı ...os ... Tritos (?) oğlu ...mos, ... Apollon (Lairbenos) tarafından
cezalandırıldıktan sonra ...” (Öztürk ve Tanrıver 2009: 107).
Bunun yanında tanrıya edilen duaların kabul edildiğine duyulan şükran duygusunu ifade eden yazıtlar
da mevcuttur.
“256 yılının (= İ.S. 171/2) Daisios ayının 12. gününde: Diodoros’un oğlu ve
Apollonios’un torunu olan ve Mossyna’da ikamet eden Hierapolis’li Diodoros, karısı ve
çocukları ile birlikte, bu heykeli ‘duaları işiten Tanrı’ Helios Apollon Lairmenos’a bir
şükran ifadesi olarak kendi parası ile diktirdi” (Öztürk ve Tanrıver 2009: 94-95).
“Ben, Aleksandros kızı Motella’lı Aleksa(n)dra, ... olduktan sonra bu adağı H(elios)
Lermenos’a, tüm dualarıma kulak verdiği için sundum” (Öztürk ve Tanrıver 2009: 106).

Şekil 2: Mermer kaide. (Ritti, 2008).

Apollon Lairbenos Kutsal Alanı’ndan getirilen bir başka buluntu; (ebatı; 100 *62*47) beyaz mermerden
büyük bir kaide üzerindedir. Bazı parçaları kırık olup, üzerinde birden fazla yazıt yer almaktadır.
Yazıtın biri;
“Ben, Marcus Vigellius Capito, kardeşlerimle birlikte yüce tanrı Apollon Lairbenos’a
babam (için) adak yaptım” (Ritti, 2008: 109) şeklindedir.
Bu yazıtta yapılan adağın ne olduğu açık olarak ifade edilmemişse de, tanrı için yapılan bir adak
söz konusudur.
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Şekil 3: Mermer stel. (Ritti 2008).
Ortaköy yakınlarında ele geçen mermer kaide (şekil 3), Dionysopolis’li Menogenes’in oğlu Khares’in
oğlu için yaptığı adak, Apollon Lairbenos’a ithaf edilmiştir (Ritti, 2008: 107). Buluntu Asartepe’nin
doruklarında Apollon Lairbenos Kutsal Alanından getirilmiştir. Ve Dionysopolis’li bir vatandaşın
adağıdır.
MS II-III. Yy’la ait bir başka adak yine Apollon Lairbenos kutsal alanından getirilmiştir.
Yazıtta (şekil 4);
“..Ben …,çok yüce (tanrı9 Helios A(poll)o Lairm(enos)’a sundum. Masraflarını
karşılayarak kardeşim (A)pollonios (için) adak yaptım.” denilmektedir.
Bu ve benzeri tür yazıtlarda ise adağı yapan kişinin masraflarını kendisinin karşılaması özellikle
vurgulanmıştır.

Şekil 4: Mermer stel. (Ritti, 2008).
Çal yakınlarından getirildiği tahmin edilen MS II. yy’la tarihlendirilmiş bir mermer stel (şekil 5); üst
kısmı kırık, yüzeyde giyimli bir erkek figürü yer almaktadır.
“..Phratra’nın kendisi Menandros Kynares oğlu Diodoros’un anısına…” yazmaktadır.
Aşağıdaki yazıtta kutsamayı yapan Motella vatandaşı kocasından bağımsız olarak vasi çocuğuna
adakta bulunmaktadır.
“….Motella’lı Aurelia Zenon(is) benim vasi çocuğum Elpis’e yazar kocam (Motella’lı
Aurelius?) Alexandros’un onayıyla, (tanrı? Apollon Lam(neos)’a; her kim (kayda) itiraz
ederse tanrıya 2500 denar ve hazineye 2500 denar ödeyecektir.” (Ritti, 2008: 113).
Dionysopolis’ten getirilen pembemsi renkte mermerden yapılmış, dört yüzü sınırlayan çerçeve içersinde
öküz başı ve altında da yazıtta ise;
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“Apollonios’un oğlu Manes Zeus Trossou’ya adak olarak (koydu)”yazmaktadır.

Şekil 5: (Ritti, 2008: 101).
SONUÇ
Batı Anadolu’nun ekonomik ve kültürel anlamda önemli bir bölgesi konumunda olan Mossyna sınırları
içerisinde yer alan bu tapınağa sunulan adak yazıtları vasıtasıyla öncelikle tapınak, Büyük Menderes ve
çevre yerleşimlerin sosyal yaşantısında oldukça önemli bir merkezdir. Yapı mimari kalıntılar
bakımından Hellenistik Dönem izleri taşısa da Roma Dönemi’ne işaret etmektedir.
Ulaşım olanakları bakımından da uygun bir konumda yer alması sebebiyle insanlar buraya tanrıya
teşekkürlerini sunmak, “tanrının düzeninin devam etmesi” yani geleceklerinin güzel olması için, sağlıkla
ilgili problemlerini çözmek, oğlunu, vasi çocuğunu ya da azad ettikleri kölelerini kutsamak için, ayrıca
taşınmaz mallarını kutsamak için tanrıya adak yapmak için buraya geldikleri anlaşılmaktadır. Yine
işledikleri bir suçla ilgili kefaretlerini ödemek için de bu kutsal alana geldikleri görülmektedir.
Apollon Lermenos Tapınağı’nın Anadolu’da yer aldığı merkezlere bakıldığında ortak bir özellik dikkati
çekmektedir ki o da tapınak, ekonomik ve kültürel anlamda çevre yerleşimlere göre oldukça gelişmiş
olan yerlerde bulunmaktadır. Bu durumu tapınak alanı ve çevresini ziyaretim esnasında halen tapınağın
yer aldığı çevrenin toprak verimliliğinin devam ettiğini gözlemledim.
Ayrıca uzun dönem tapınım gören merkezin, Anadolu’nun Phryg Ana Tanrıçası Kybele’ye tapınımın
bir devamı niteliğinde olabileceği düşünülebilir. Ancak bu anlamda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç
vardır.
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Abstract
The 6101 Series aluminum alloys are now widely used in the transmission of electrical energy.
Aluminum (Al) has significant advantages over other conductors in terms of strength and conductivity,
the most important quality values of electrical energy transmission. In high voltage overhead lines in
almost all parts of the world, the power transmission is provided by Al wire. The main raw materials of
6101 series aluminum alloys used in high voltage overhead lines are magnesium (Mg) and silicon (Si).
In view of the disadvantages of conventional conductors in the world, the mixing ratios and casting
parameters of the 6101 series aluminum alloys which are considered as alternative are still not clearly
determined. This study was conducted in order to determine the optimum values of alloy ratios in the
wide range of standards and to investigate the effect of alloy ratios on strength and conductivity. In the
study, the effect of Mg, Si, Cu and Fe amounts on the conductivity and strength of the 6101 series
aluminum alloy conductor were investigated and the input values of Mg, Si, Cu and Fe were calculated
to maximize the conductivity and strength values. In the study done EMTA Cable company 6101 series
aluminum alloy conductor data were taken into consideration. 6101 Serisi alüminyum alaşımları
günümüzde elektrik enerjisinin iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi iletiminin en
önemli kalite değerleri olan mukavemet ve iletkenlik bakımından Alüminyum (Al) diğer iletkenlere göre
önemli avantajlara sahiptir. Dünyanın hemen hemen her yerindeki yüksek gerilim havai hatlarında enerji
iletimi Al tel ile sağlanmaktadır. Yüksek gerilim havai hatlarında kullanılan 6101 serisi alüminyum
alaşımlarının temel hammaddeleri magnezyum (Mg) ve silisyum (Si) elementidir. Dünyada geleneksel
iletkenlerin dezavantajları göz önüne alındığında alternatif olarak değerlendirilen 6101 serisi
alüminyum alaşımlarının karışım oranları ve döküm parametreleri hala net olarak saptanamamıştır.
Standartlarda belirtilen ve geniş aralıklar içerisinde bulunan alaşım oranlarının optimum değerlerini
saptamak ve alaşım oranlarının mukavemet ile iletkenlik arasındaki etkisini araştırmak amacıyla bu
çalışma yapılmıştır. Çalışmada 6101 serisi alüminyum alaşımlı iletkeninin bileşiminde kullanılan Mg,
Si, Cu ve Fe miktarlarının iletkenlik ve mukavemet üzerindeki etkisi incelenmiş ve iletkenlik ile
mukavemet değerlerini maksimize edecek Mg, Si, Cu ve Fe girdi değerleri hesaplanmıştır. Yapılan
çalışmada Osmaniye şehrinin Kadirli ilçesinde bulunan EMTA Kablo San. Ve Tic. A.Ş firmasında
üretilen 6101 serisi alüminyum alaşımlı iletken verileri dikkate alınmıştır.
Keywords: Optimization, Mathematical Modeling, 6101 series aluminum alloys, strength, conductivity
- Optimizasyon, Matematiksel Modelleme, 6101 serisi alüminyum alaşımları, mukavemet, iletkenlik.
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Özet
Bu çalışmada çeşitli çözücüler ile muamele edilen Eisenia fetida sölom sıvısının antibakteriyel aktivitesi
beş farklı klinik straine karşı araştırılmıştır. Bu amaçla daha önceden hastane laboratuvarlarından temin
edilen bakteriyel örnekler saf kültür elde etme teknikleri ile saflaştırılmıştır. Elde edilen kültürler Gram
boyama, antibiyogram ve bazı biyokimyasal testler ile gruplandırılmış ve16S rRNA dizi analizi ile
Staphylococcus sp. KE117, Salmonella enterica ISO3, Bacillus nealsonii G0, Escherichia fergusonii
E10 ve Escherichia coli ISO3 olarak tanımlanmıştır. Klinik strainlere karşı antibakteriyel aktivitenin
belirlenmesinde öncelikle disk difüzyon metodu kullanılmış ve sonuçlar antibiyotikler ile
karşılaştırılmıştır. Araştırmada % 100 lük sölom sıvısı; %25, %50 ve %75’lik konsantrasyonlarda serum
fizyolojik, etil alkol, dimetil sülfoksit ve kloroform çözeltileri ile muamele edilmek sureti ile
kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre denenen tüm çözeltilerin klinik strainlerin tamamına
antibakteriyel aktivite sergilediği tespit edilirken, çalışılan antibiyotiklerin birçoğunun etkili olmadığı
bulunmuştur. Disk difüzyon sonuçlarına göre inhibisyon zon çapı değerlerinin 11.00 mm ile 20.00 mm
arasında olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca, klinik strainlere karşı çalışılan çözeltilerin minimum
inhibitör konsantrasyonu değerleri belirlenmiş ve bu değerlerin 0,1 - 0,4 mg/mL arasında olduğu tespit
edilmiştir. Araştırmanın bundan sonraki aşamalarında bakteriyel hasarın elektron mikroskobu ile
gözlemlenmesi planlanmaktadır. ,
Anahtar Kelimeler: Klinik Strain, Sölom Sıvısı, Eisenia fetida, Antibakteriyel Ajan, Minimum İnhibitör
Konsantrasyonu.
“Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: FYL-2018-2555”

Investigation of Antibacterial Activity of Eisenia fetida Coelomic Fluid
Treated with Various Solvents
Abstract
In this study, antibacterial activity of Eisenia fetida coelomic fluid treated with various solvents was
investigated against five different clinical strains. For this purpose, bacterial samples obtained from
hospital laboratories were previously purified by pure culture obtaining techniques. The cultures
obtained were grouped with Gram staining, antibiogram and some biochemical tests and defined with
16S rRNA sequence analysis as Staphylococcus sp. KE117, Salmonella enterica ISO4, Bacillus
nealsonii G0, Escherichia fergusonii E10 and Escherichia coli ISO3. Firstly, disc diffusion method was
used to determine the antibacterial activity against clinical strains and the results were compared with
antibiotics. In the research, 100% of coelomic fluid was used by treated with saline water, ethyl alcohol,
dimethyl sulfoxide and chloroform solutions at the concentration of 25%, 50% and 75%. According to
the data obtained, it was found that all of the tested solutions showed antibacterial activity to all of the
clinical strains, while many of the antibiotics studied were not effective. According to disc diffusion
results, the inhibition zone diameter values were found to be between 11,00 mm and 20,00 mm. In
addition, the minimum inhibitory concentration values of the studied solutions against clinical strains
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were determined and these values were found to be between 0,1 and 0,4 mg / mL. It is planned to
observation bacterial damage by electron microscopy in the next stages of the study.
Keywords: Clinical Strain, Coelomic Fluid, Eisenia fetida, Antibacterial Agent, Minimum Inhibitor
Concentration.
“This work was supported by Çanakkale Onsekiz Mart University The Scientific Research
Coordination Unit,Project number: FYL-2018-2555”

281

Investigation of Potato virus Y in Open Field Pepper Crops of Eastern
Mediterranean Region
Pelin Keleş Öztürk,
Biological Control Research Institute,
pkelesoz@hotmail.com

Saadettin Baloğlu
Cukurova University
saba@cu.edu.tr
Abstract

Potato virus Y is the most common potyvirus in pepper cultivation region in world. PVY is an important
pathogen of other solanaceous crops, such as potato, tomato and eggplant. The virus is more common
in open field pepper cultivation in warm temperature. PVY is spread nonpersistent transmission by
aphids in the field. The most common symptoms are, veinclearing, mosaic or mottle and dark green
veinbanding of leaves in PVY infected pepper plants. The damage of PVY depend on the PVY strain,
pepper cultivar, at the time of infection, environmental conditions and single or mixed infections. In this
study, a survey study was carried out open field pepper crops in the Eastern Mediterranean Region
covering the provinces of Adana, Hatay, Kahramanmaras, Mersin and Osmaniye in 2014-2015 and
pepper samples showing virus symptoms were collected. In the collected pepper samples, the PVY was
investigated by Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) and
Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) methods. A total of 1225 leaves and fruit
samples of pepper plants were collected from Adana, Hatay, Kahramanmaras, Mersin and Osmaniye
provinces. As a result of the analysis 331 of these pepper samples were found to be infected with PVY.
According to the results of the study, occurrence ratio of PVY in Adana, Hatay, Kahramanmaras, Mersin
and Osmaniye was 30.1%, 28.5%, 12.5%, 17.3% and 9.8%, respectively. This work was supported by
TUBITAK-TOVAG project (Project No: 213 O 101)
Keywords: Pepper, Potato virus Y, East Mediterranean Region
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Abstract

Soybean (Glycine max), is grown to some extent in most parts of the world. Soybean seeds are used for
animal feed and food and primary source of protein and vegetable oil. About 50 viruses have been
reported in soybean in various parts of the world. Some of these viruses causes economic yield losses
and are limiting factor in soybean production. Viral infections may cause stunting, mosaic patterns on
leaves, rugose leaves, reddening or yellowing leaves and necrosis on leaves and stems. Viruses are
transmitted to other hosts by vectors, by mechanical inoculation, by seed and pollination and by
agricultural practices of producers. The most important viruses that cause disease in soybean production
are Soybean mosaic potyvirus (SMV), Soybean dwarf luteovirus (SbDV) Bean pod mottle comovirus
(BPMV), Alfalfa mosaic alfamovirus (AMV), Cowpea mild mottle carlavirus (CMMV), Tobacco
ringspot virus (TRSV) and Tobacco streak ilarvirus (TSV). Among these viruses, SMV is one of the
most important viruses in the world for soybean production, reducing soybean production and quality.
SMV is a seed-borne virus and transmitted by aphids in a non-persistent manner. Yield losses due to
this virus infection vary between 35-50% depending on the virus infection time, strain and host
genotype. BPMV is widespread in many state of the America soybean growing areas and caused 3-52%
yield losses. In mixed infection of BPMV and SMV, product losses exceed 60%. The virus may also
delay the maturation of the soybean, called the green stem syndrome. TRSV is one of the viral agents
that are common in soybeans and can lead to product losses of up to 25-100%. The virus can be
transmitted by thrips and some nematode species. It can also be transmitted in soybean with high rate of
seeds. TRSV infection causes bud blight on the soybeans and the beans develop late and weak. These
virus diseases can be diagnosed on the basis of their symptoms, the reactions of the host, vector
specificity, particle morphology, serological and molecular tests. Resistant varieties should be planted
to control virus diseases. Virus-free seeds should be use for planting and should be avoid alternative
virus hosts when planting.
Keywords: Soybean, Soybean mosaic potyvirus, Bean pod mottle comovirus, Tobacco ringspot virus
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In Vitroda Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici' Nin Biyokontrolünde
Bazı Trichoderma Türlerinin Kullanılması
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emredemirer@yyu.edu.tr

Shawen Zrar Rasul
Van Yüzüncü Yıl Unıversıty
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Özet
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici' nin neden olduğu solgunluk, domates tarımını olumsuz etkileyen
ve mücadelesi zor olan toprak kaynaklı bir hastalıktır. Bu çalışmada, in vitroda Fusarium oxysporum
f.sp. lycopersici' ye karşı bazı Trichoderma türlerinin engelleyici etkisi araştırılmıştır. Patojene karşı
Trichoderma harzianum, T. virens ve T. asperellum türleri kullanılmış, deneme 3 tekerrürlü yapılmıştır.
Saf olarak 7 günlük gelişen fungal kolonilerden kesilen parçalar karşılıklı olarak patates dekstroz agar
ortamına bırakılmıştır. Kontrol amacıyla aynı işlem tek fungus kullanılarak yapılmıştır. Petriler 5 gün
boyunca 24 °C' de inkübasyona bırakılmıştır. Daha sonra patojenin koloni gelişimi ölçülerek
kaydedilmiş ve antagonist tarafından engellenme yüzde inhibisyon oranı formülü ile
hesaplanmıştır.Ayrıca koloniler arasındaki interaksiyona göre 1-5 skalası kullanılarak antagonizmin
derecesi belirlenmiştir. Deneme sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda skala açısından izolatların
2 ve 3 mod değerlerinde oldukları, engelleme oranında ise en yüksek değeri T. virens' in verdiği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyokontrol, antagonizm, inhibisyon

Biocontrol Of Trichoderma spp. Against Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici In Vitro
Abstract
The aim of this study is laboratory investigation of the mycoparasitism inhibitory effects of Trichoderma
species on the growth of the causal agent of tomato Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
). Trichoderma harzianum, T. virens and T. asperellum was evaluated as antagonists in vitro against F.
oxysporum. All pairings were replicated three times. Mycelial disks were cut from 7 day old cultures of
F. oxysporum and Trichoderma strains disk was placed on the opposite side of a plate 48 h after
inoculation with F. oxysporum, from the Petri dish edge. PDA plates inoculated with Fusarium and
Trichoderma only served as controls. Paired cultures were incubated in incubator at 24° C for 5 days,
then scored for degree of antagonism on a scale of classes 1-5. İnhibition of the pathogens development
in dual culture was assessed by two parameters: The percentage inhibition of radial growth [100×(r₁-r₂)
/r₂] and the width of the zone of inhibition (Z1) measured at the smallest distance between both colonies.
At the end of the experiment, it was determined that the isolates were in the 2 and 3 mode values and
the highest rate was given by T. virens.
Keywords: Biocontrol, antagonism, inhibition
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The Importance and Benefits of Association Technique in
Teaching Turkish As a Foreign Language
Yasemin Aşcı,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi,
yasemin.aydemir@beun.edu.tr

Abstract
In this study, the technique of association that is thought to help the learner in developing
communication skills which is one of the main aims of foreign language teaching and importance and
benefits of this technique in the teaching environment where Turkish is taught as a foreign language is
emphasized. The association refers to the mental connection between two elements. This technique,
which helps to benefit from the learner's mind functions, is seen as one of the teaching techniques that
can be used to improve the written and oral communication skills in teaching Turkish as a foreign
language. The fact that the brain and language are interconnected shows that the learner can recall
innumerable information through the associations that take place in her/his brain, produce new
information and record this information with the help of associations. It is obvious that various learning
outcomes can be achieved in foreign language teaching by taking into consideration the human mind's
way of working. Indeed, the association technique is one of the alternative techniques that can be used
to learn the words and phrases in foreign languages. The aim of the study is to reveal the ability of
individuals to communicate in the target language by coding the information through the association
technique and using them when necessary. With the help of this technique, it is evident that language
skills will develop as learners develop skills in using associations. This study was composed by literature
review. In the context of the constructivist and communicative approach, which has a very important
place in foreign language teaching today, when the association technique is included in the teaching
activities carried out in the classroom, contribution will be made to make the teaching more efficient by
making use of the structural features and coding of the brain. As a result, it will also be easier for learners
to associate new information and words with previous ones, to make sense of them and to record them
in long-term memory.
Keywords: Foreign Language, Teaching Turkish, Association Technique
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60(66) MVA, 132/33 kV, EcoDesign Power Transformer and Design of Test
Transformer, Improving and Testing
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Abstract
This study is based on design and improving of power transformer with 132 kV with EcoDesign
standards. 2500 kVA 0-0.4/0-36.2/33 kV test transformer was designed, was made prototype production
for Ecodesign 60 (66) MVA, 132/33 kV power transformer and test run. Additional to this is the first
time 132 kV power transformer was produced by using Shell Gas-to-Liquid inhibited oil. Reducing
energy consumption and minimizing losses energy are two important aim of the European Union.
European Minimum Energy Performance Standards was prepared to indicate minimum efficiency level
for equipment consume energy which was sold in European in 1999. European directive (2009/125/EC)
draw a frame for energy products which were desired to sell in European with EcoDesign necessaries.
The aimed to get under control losses and reduced energy consumption with EcoDesign transformers, it
is Significant improvements have been made design of the EcoDesign transformer in comparison with
conventional transformers to achieve these goals and hence these efficiency values.This Project also has
positive impact on the environment. The CO2 emission value has been reduced by innovative product’s
reducing losses. Thus an environmentally friendly transformer has been produced. In addition, the
EcoDesign transformer first time using Gas-to-Liquid transformer oil power transformer has been
developed in Turkey. This oil is produced from natural gas and does not contain sulfur. Therefore,
environmental damage is less than mineral oils. Additionally, due to the low oil density of 8 percent, the
weight of the oil to be have used decreased.
Keywords: Transformatör, Güç Transformatörü, Ecodesign,

60(66) MVA, 132/33 kV, EcoDesign Güç Transformatörü ve Test
Transformatörü Tasarımı, Geliştirilmesi ve Testleri
Özet
Bu çalışma, Türkiye’de ilk kez Ecodesign strandartlarında 132 kV güç transformatörü tasarlanarak
geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Ecodesign 60 (66) MVA, 132/33 kV güç transformatörü ve test
uygulamaları için 2500 kVA 0-0.4/0-36.2/33 kV test transformatörü tasarlanıp prototip üretimi
yapılmıştır. Ayrıca ilk defa Shell Gas-to-Liquid GTL inhibited yağı kullanılarak 132 kV güç
transformatörü üretilmiştir. Enerji tüketiminin düşürülmesi ve enerji kayıplarının en aza indirilmesi
Avrupa Birliğinin iki önemli hedefidir. AB Avrupa Minimum Enerji Performans Standartları, 1999
yılında AB içerisinde satılan enerji tüketen ekipmanlar için minimum verimlilik seviyelerini belirtmek
için hazırlanmıştır. Avrupa Direktifi 2009/125/EC’de ise Avrupa’da satılmak istenen enerji ile ilgili
ürünler için EcoDesign gereklilikleri için bir çerçeve çizmektedir. EcoDesign transformatörler ile hem
kayıpların önüne geçilmesi hem enerji tüketiminin düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu hedeflere ve
dolayısıyla bu verimlilik değerlerine ulaşmak için EcoDesign transformatörün tasarımında mevcut
transformatörlere göre önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Projenin ayrıca çevreye olumlu etkileri de
bulunmaktadır. Geliştirilen ürünün kayıplarının azaltılması sayesinde CO2 emisyon değeri düşürülmüş
ve böylece çevre dostu bir transformatör ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, Türkiye’de ilk defa Gas-toLiquid transformatör yağı kullanılarak EcoDesign bir güç transformatörü geliştirilmiştir. Bu yağ, doğal
gazdan üretilmekte olup yağın içerisinde sülfür bulunmamaktadır. Dolayısıyla çevreye zararlı mineral
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yağlara göre daha azdır. Buna ek olarak yağın yoğunluğunun %8 kadar düşük olması sayesinde
kullanılacak yağın ağırlığı azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Transformer, Power Transformer, Ecodesign,
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Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinde Hedefe Yönelik Yeni Nesil Genom
Düzenleme Tekniklerinin Yeri, Önemi ve Geleceği
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Özet

Moleküler genetik alanında gerçekleşen her bir keşif biyoteknolojiyi kullanan diğer tüm alanlarda
olduğu gibi hayvan yetiştiriciliğine de önemli pozitif kazanımlar getirmektedir. Son yıllarda adından
sıkça bahsedilen genomun yeniden düzenlenmesi (genom modifikasyonu, gene editing), istenmeyen
genlerin susturulması, çalışmayan gene işlevsellik kazandırılması ve hayvanlara bazı viral enfeksiyon
etmenlerine karşı dirençlilik kazandırılması da dâhil bazı katkılar sağlamaktadır. Çinko Parmak
Nükleazlar (ZFNs, Zinc Finger Nuclease), Transkripsiyon Aktivatör Benzeri Efektör Nükleazlar
(TALENs, Transcription Activator-like Effector Nucleases)’la beraber CRISPR-Cas9 (Clustered
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat-associated Cas9 nuclease) genomun yeniden
düzenlenmesinde kullanılan güncel teknolojilerdir. Bu derlemede CRISPR/Cas9 başta olmak üzere tüm
bu tekniklerin hayvan ıslahında ve yetiştiriciliğinde kullanımı, önemi ve geleceği ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: CRISPR/Cas9, ZFNs, TALENs, genomun yeniden düzenlenmesi, hayvan
yetiştiriciliği
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Özet

Determination of the Chemical, Microbiological and Textural Properties of Kuru Kaymak (Dry Clotted
Cream) Dry clotted cream has a high milk fat content and is a lipid-protein complex of which proteins
constitute up to 20% of dry weight. It is produced by sun-drying the traditionally produced clotted cream.
In this study, the chemical, textural, microbiological and sensorial properties of dry clotted cream is
determined in 10 samples. It was determined that the pH value of dry clotted cream samples ranged
between 6.19-6.83 and lactic acid (%) value between 0.46-1.21. It was found that the samples contained
67.30% dry matter, 46.39% fat and 2.70% ash. Color measurements mean L*, a* and b* values were
77.42, 2.13 and 17.44, respectively. As a result of coliform group bacteria were found to be 3.87 log
cfu/g and E. coli was found in 4 samples. The average hardness values of dry clotted cream samples
were determined as 1761.37N, springiness value 5.27, cohesiveness value 0.64, gumminess value
689.41N, chewiness value 1212.00 and resilience value 0.60. According to the sensorial analysis, with
the hedonic rating, appearance, structure and odor parameters were determined as 5.77, 5.75 and 5.49,
respectively. In addition, the general acceptability values of the samples were found to be between 4.68
and 6.62.

Kuru Kaymağın Fiziksel, Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi
Özet
Kuru kaymak yüksek süt yağı oranına sahip, ağırlığının %20’sine kadar protein içeren bir lipid-protein
kompleksidir. Geleneksel olarak üretilen kaymağın güneşte kurutulması ile üretilmektedir. Bu
çalışmada kuru kaymağın fiziksel, kimyasal, tekstürel, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerinin,
piyasadan toplanan örneklerde (10 adet) belirlenmesi amaçlanmıştır. Kuru kaymak örneklerinde pH
değerinin 6.19-6.83 arasında ve laktik asit (%) değerinin 0.46- 1.21 arasında değiştiği belirlenmiştir.
Örneklerin ortalama %67.30 kuru madde, %46.39 yağ ve %2.70 kül içerdikleri saptanmıştır. Renk
ölçümleri sonucunda ortalama L*, a* ve b* değerlerinin sırasıyla 77.42, 2.13 ve 17.44 olduğu tespit
edilmiştir. Kuru kaymaklarda koliform grubu bakterilerin ortalama 3.87 log kob/g olduğu ve 4 örnekte
E. coli bulunduğu saptanmıştır. Kuru kaymak örneklerinin ortalama sertlik değeri 1761.37 N, esneklik
değeri 5.27, iç yapışkanlık değeri 0.64, sakızımsılık değeri 689.41N, çiğnenebilirlik değeri 1212.00 ve
elastikiyet değeri 0.60 olarak tespit edilmiştir. Yapılan duyusal analize göre hedonik derecelendirmeyle,
görünüş, yapı ve koku parametrelerinin sırasıyla ortalama 5.77, 5.75 ve 5.49 olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca örneklerin genel kabul edilebilirlik değerlerinin 4.68-6.62 arasında olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dry clotted cream, chemical composition, microbiology, textural properties

289
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Abstract
In this study, the cheeses which were ripened for 90 days and optimized by using three independent
variables (scalding temperature, titratable acidity and salt concentration) with the response surface
method. Whey from dairy waste was used to adjust the titratable acidity of kashar scalding water. Fifteen
different types of kashar cheeses were produced with Box-Behnken design. Some of the textural
parameters were used as a response in optimization of the produced kashar cheeses. The values of
hardness, adhesiveness, cohesiveness, gumminess and meltability of kashar cheeses were determined in
the following ranges, respectively; 42.28 - 298.17 N, -823.36 - -43.11 g. s, 0.37 - 0.84, 29.70 - 180.41
N, 2.67-3.83 mm. At the end of the storage, the hardness value increased with increasing of the scalding
water temperature and salt concentration. While the scalding water titration acidity decreased, the
increase in the scalding water temperature caused the adhesiveness value to decrease. It was determined
that the amount of cohesiveness decreased as the scalding water temperature increased, and the acidity
of the scalding water decreased. It was observed that the increase in scalding water titration acidity and
salt concentration increased the gumminess property. While the scalding water titration acidity
increased, the salt concentration was decreased, and it was found to decrease the meltability property.
For scalding water of Kashar cheese, the optimum parameters were determined as follows: temperature
80.20 °C, °SH 0.6, salt concentration 12%.
Keywords: Scalding water, Kashar cheese, Response surface method, Textural properties, Whey

Peyniraltı Suyu ile Hazırlanan Haşlama Suyunun Kaşar Peynirinin Tekstürel
Özellikleri Üzerine Etkisi
Özet
Bu çalışmada, 90 gün olgunlaştırılan Kaşar peynirleri üç bağımsız değişken kullanılarak (haşlama suyu
sıcaklığı, titrasyon asitliği ve tuz konsantrasyonu) yanıt yüzey metoduyla optimize edilmiştir. Sütçülük
atıklarından olan peyniraltı suyu kaşar haşlama suyunun titrasyon asitliğini ayarlamak için
kullanılmıştır. Deneysel tasarım için Box-Behnken dizayn seçilerek oluşturulan deneme desenine göre
15 adet kaşar peyniri üretilmiştir. Üretilen Kaşar peynirlerine ait tekstürel parametrelerden bazıları
optimizasyonda yanıt olarak kullanılmıştır. Kaşar peynirlerinin, sertlik (hardness), dış yapışkanlık
(adhesiveness), iç yapışkanlık (cohesiveness), sakızımsılık (gumminess) ve eriyebilirlik değerleri sırası
ile şu aralıklarda belirlenmiştir; 42.28 – 298.17 N, -823.36 – -43.11 g.sn, 0.37 – 0.84, 29.70 – 180.41 N
2.67 – 32.83 mm. Depolama sonunda sertlik değerinin, haşlama suyunun sıcaklığının ve tuz
konsantrasyonunun artmasıyla artış gösterdiği belirlenmiştir. Haşlama suyu titrasyon asitliği azalırken,
haşlama suyu sıcaklığındaki artış dış yapışkanlık değerinin düşmesine sebep olmuştur. İç yapışkanlık
miktarının haşlama suyu sıcaklığı artarken haşlama suyu titrasyon asitliğinin azalmasıyla, azaldığı tespit
edilmiştir. Haşlama suyu titrasyon asitliğinde ve tuz konsantrasyonundaki artışın sakızımsılık özelliğini
artırdığı görülmüştür. Haşlama suyu titrasyon asitliği artarken tuz konsantrasyonundaki azalış,
eriyebilirlik özelliğinin azalmasına sebep olduğu bulunmuştur. Haşlama suyu için optimum
parametreler; haşlama suyu sıcaklığı 80.20 °C, °SH 0.6, Tuz %12 olarak tespit edilmiştir.
Keywords: Scalding water, Kashar cheese, Response surface method, Textural properties, Whey
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Analysis of the Volatile Composition of Ardahan Tel (Civil) Cheese
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Abstract
Abstract The aim of this study is to determine the active aroma components of Ardahan Tel (Civil)
Cheese. In Ardahan city centre and villages, Ardahan Tel (Civil) Cheese samples which are mostly
produced in houses with traditional methods and sold in neighbourhood markets are obtained from 12
different villages and districts and aroma profile is examined. Volatile compounds were extracted by
SPME (solid phase micro extraction) technique and gas chromatography / mass spectrometer (GC / MS)
was used to identify the flavour profile in cheese samples. A total of 50 compounds, including aldehydes,
ketones, alcohols, esters, terpenes and acid groups, were identified in the samples. As a result of the
study, the main components of Ardahan Tel (Civil) Cheese samples are acetaldehyde, nonanal, 2pentanone, heptanone, benzaldehyde, 2-nananone, ethanol, acetic acid, propionic acid, butanoic acid,
ethyl propionate ethyl butyrate, n-butyl acetate and 6-methylthio (1) benzothienol.
Keywords: Tel peyniri, Uçucu bileşikler, SPME, GC/MS
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Abstract
The developments in information and technology in the 20th century has changed, transformed and
accelerated every discipline from medicine to industry, from engineering to architecture. Especially,
since 1960’s the use of computers in all fields and at all levels has boosted the processes by introducing
new tools and methods to all fields. through many digital platforms resulted from developments in
information technologies, architecture has faced with a paradigmatic transformation in this process.
Widespread use of computers in design, manufacturing, management, control of the final product etc.
have affected architectural processes and finally a new approach has been adopted; “designing the design
process”. The use of computer aided tools (CAD/CAM), adopted by the building industry and affect the
entire construction process from design to production, has provide designers more than traditional
methods and freed them from form to structure, from material selection, to innovative use of it. Digital
technologies deeply influenced the concept of designing by moving beyond being a means of
representation and transforming into a platform in which complex forms and structures can easily be
handled as new alternatives, and where the optimized ones can be selected and produced. The design
perception has also affected by computational technologies and has revealed the “parametric design”
approach and thus “rule based design and production” period has begun. The approach that all
stakeholders involved in design and production process could have master this rules set has paved the
way for the development of Building Information Modeling (BIM) systems. Developed by the research
units of innovative software companies and universities, this technology has resulted with a few software
tool commonly used by the professionals in the architectural, engineering and construction sector.
Capable of providing all kinds of data needed in the structure in a single file, BIM, transforms building
design, delivery and operating methods and standards through object-based parametric modeling. In this
context, this study focuses on how BIM technologies are integrated into architectural design.
Highlighting the consequences of computational technologies in the design and production of
architecture, it is aimed to emphasize the potentials of BIM technologies and examine the difference
between the use of CAD and BIM in architecture. BIM applications in architecture having different
forms and functions such as houses, museums, multi-purpose halls, airports etc. have been evaluated in
terms of the advantages in AEC industry. It is seen that, each architectural application provides specific
aspects of the BIM process and focuses on the methods of using the existing BIM tools to maximize
utility. With a critical perspective, in order to better understand the use of BIM in the design and
construction industry in terms of conceptual design, detail design, feasibility, coordination, construction
planning, logistics, operations and other construction activities the answers for the questions “What are
the advantages and challenges of BIM in the AEC industry?” and “How is complex technology such as
BIM adopted and implemented?” have been questioned.
Keywords: BIM, CAD, architectural design, Architecture, Engineering and Construction (AEC)
Industry
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Syzygium aromaticum Uçucu Yağlarının Klinik Bakteriler Üzerine
Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi
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Özet
Bu çalışmada Syzygium aromaticum türüne ait beş farklı ticari karanfil uçucu yağının ve karanfil sulu
ekstraklarının onbeş farklı klinik bakteriye karşı antibakteriyal aktiviteleri araştırılmıştır. Bu amaçla
araştırmada antibakteriyal aktivite deneylerinde agar disk difüzyon metodu ve mikrodilüsyon yöntemi
kullanılmıştır. Ayrıca ticari karanfil uçucu yağlarının ve sulu ekstrakların Gaz Kromatografisi-Kütle
Spektrometrisi analizi ile kimyasal kompozisyonu belirlenmiştir. Araştırmada klinik bakterilere karşı
kullanılan ticari uçucu yağların sulu ekstraktlardan daha etkili olduğu bulunmuştur. TK1 ve TK2 ticari
karanfil uçucu yağları klinik bakterilere karşı önemli derecede antibakteriyal aktivite sergilemiştir.
İnhibisyon zon çaplarının en yüksek değerleri TK2 ticari karanfil uçucu yağından elde edilmiş ve bu
değerler Shigella dysenteriae, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas
aeruginosa klinik bakterilerine karşı sırasıyla 69,00 mm, 62,50 mm, 59,00 mm ve 59,00 mm olarak
tespit edilmiştir. TK1 ve TK2 ticari karanfil uçucu yağlarından elde edilen Minimum İnhibitör
Konsantrasyonu değerlerinin de %8 ile %0,0625 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Bu
araştırmda son olarak en etkili bulunan Syzygium aromaticum TK2 ticari uçucu yağının iki farklı klinik
bakteri üzerindeki etkinliği Elektron Mikroskobu ile gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem
Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre analizi hem de Elektron Mikroskobu bulgularının, antibakteriyal
aktivite deneylerinden elde edilen sonuçları destekler nitelikte olduğu bulunmuştur.Bu nedenle klinik
bakterilere karşı etkili bulunan Syzygium aromaticum uçucu yağları ile daha ileri çalışmaların
yürütülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyal Aktivite, Syzygium aromaticum Uçucu Yağı, Klinik Strain, Sulu
Ekstrakt, GC-MS Analizi, TEM-SEM
“Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: FYL-2017-1140”

Determination of Antibacterial Activity of Syzygium aromaticum Essential
Oils on Clinical Bacteria
Abstract
In this study, antibacterial activities of five different commercial Syzygium aromaticum essential oils
and aqueous extracts of clove against fifteen different clinical bacteria were investigated. For this
purpose, agar disc diffusion and microdilution methods were used in the research. Also, chemical
composition of commercial clove essential oils and aqueous extracts were determined by Gas
Chromatography-Mass Spectrometry Analysis. It was found that commercial essential oils used against
bacteria in the study were more effective than aqueous extracts. TK1 and TK2 commercial clove
essential oils were exhibited significantly antibacterial activity against clinical bacteria. The highest
values of inhibition zone diameters were obtained from TK2 commercial clove essential oil and these
values were determinated as 69,00 mm, 62,50 mm, 59,00 mm and 59,00 mm against clinical bacteria
isolates of Shigella dysenteriae, Klebsiella pneumoniae, Acineobacterter baumannii and Pseudomonas
aeruginosa, respectively. Minumum Inhibitory concentration values obtained from TK1 and TK2
commercial essential oils were determinated to be also variable between 8% and 0,0625%. Finally, the
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efficacy of the most effective Syzygium aromaticum commercial essential oil on two different clinical
bacteria was observed by Electron Microscopy, in this research. According to the research results, both
Gas Chromatography-Mass Spectrometer analysis and Electron Microscopy findings were found to be
support the results obtained from antibacterial activity experiments. Therefore, it was concluded that
further studies should be carried out with Syzygium aromaticum essential oils which are effective against
clinical bacteria.
Keywords: Antibacterial Activity, Syzygium aromaticum volatile oil, Clinical Strain, Aqueous
Extraction, GC-MS Analysis, TEM-SEM.
“This work was supported by Çanakkale Onsekiz Mart University The Scientific Research
Coordination Unit,Project number: FYL-2017-1140”
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Bazı Fungisidlerin Toprak Funguslarına Etkisi
Emre DEMİRER DURAK,
VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY,
emredemirer@yyu.edu.tr

Evin BEYAZ
VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY
emredemirer@yyu.edu.tr

Özet
Toprak mikroorganizma bakımından zengin bir ortamdır. Toprağın canlı tabakası olan organizmalar
arasında sayısal olarak en geniş gruplardan birini funguslar oluşturmaktadır. Bu çalışmada üç farklı
fungisidin [Captan (%50), Thiram (%80), Benomyl (%50)] uygulandığı toprakta fungus
popülasyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bunun için tarım arazisinden toprak örnekleri alınarak
saksılara konulmuştur. Fungisidlerin kullanım dozları, Captan için; 0.02gr (10 ml için), Thiram için;
0.01gr (10 ml için), Benomyl için; 0.006 gr (10 ml için) ayarlanıp toprağa dökülmüştür. Her bir fungisid
için bir saksı kullanılmış ve kontrol amaçlı toprağa sadece su verilmiştir. Saksıların üzerleri kapatılıp
iklim odasına konulmuştur. İkişer gün aralıklarla topraklar sulanmıştır. Yaklaşık 2 hafta sonra toprak
örneklerinden dilüsyon (toprağı sulandırma) yöntemi yapılmıştır. Petriler 24 C' ye ayarlı inkübatöre
bırakılmış ve hergün fungus çıkışı gözlemlenerek kaydedilmiştir. Deneme sonucunda çıkış yapan
funguslar; Penicillium, Alternaria, Aspergillus, Mucor, Fusarium, Sclerotinia cinsleri olarak teşhis
edilmiştir. Bunlar arasında sırasıyla Penicillium, Alternaria ve Aspergillus cinsleri yoğunluk
oluşturmuştur. Fungus popülasyonu en yoğun olan uygulama kontrol denemesi olmuştur. Captan ve
benomyl uygulamasında popülasyon çıkışlarının birbirlerine yakın olduğu ve kontrole göre azaldığı
belirlenmiştir. thiram ise en seyrek popülasyon oranını içeren uygulama olmuştur. Son olarak çok
miktarda bakteri gelişiminin de gözlemlendiği denemede kullanılan üç fungisidden thiramın fungus
çıkışına karşı daha etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fungisid, fungus popülasyonu, dilüsyon yöntemi

The Effect Of Some Fungicides On Soil Fungi
Abstract
Soil is a rich environment of microorganisms. Among the organisms which are the living layer of the
soil, one of the largest groups is the fungus. In this study, it was aimed to determine fungal populations
in the soil where three different fungicides [Captan (%50), Thiram (%80), Benomyl (%50)] were
applied. Soil samples were taken from agricultural land and put in pots. The use of fungicides, Captan;
0.02g (for 10ml), Thiram; 0.01g (for 10ml), Benomyl; 0.006 g (for 10 ml) was adjusted and poured into
the soil. only water was supplied to the control group. The pots were closed and placed in the climate
chamber and soils watered every two days. Approximately 2 weeks later, soil dilution method was
applied. Petri dishes were left in the incubator at 24 ° C and the fungal colony was recorded daily. At
the end of the experiment, it was identified as Penicillium, Alternaria, Aspergillus, Mucor, Fusarium,
Sclerotinia species. Among these, respectively, Penicillium, Alternaria and Aspergillus species were
isolated more frequently. The fungi population was the most intense application control trial. In the
application of captan and benomyl, colony development was close to each other and decreased according
to control. Most rare population rate was seen in thiram application. Finally, thiram application of three
fungicides was found to be more effective against fungal development.
Keywords: Fungicides, fungal population, dilution method
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The Logical Tragedy in William Faulkner's Novel
"The Sound and the Fury"
Yasemin Aşcı,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi,
yasemin.aydemir@beun.edu.tr
Abstract
In this study Faulkner’s novel, The Sound and The Fury that is analyzed in terms of logical tragedy that
is seen to occur depending on a central event in the work is tried to demonstrate. The author who is one
of the most influential writers of the twentieth century American literature creates this situation by
employing stream of consciousness technique whereby he helps reader to comprehend the reason of
characters’ deterioration. The purpose of the study is to show how a tragedy experienced by the
characters could influence the lives. Composing the study, literature review was used. It is viewed that
the author uses his writing style that includes characters’ thoughts on past events that exist in their minds
forever and affect their livings so adroitly that one may learn and feel the tragic situations of each
characters. In fact, in this novel, the author emphasizes that there is a logical tragedy that appears
depending on the related tragic conditions. The consequent of the study is that Faulkner’s novel contains
some tragic characters who are affected by the main tragic event and this event causes successive
tragedies that are connected with each other in the novel.
Keywords: American Literature, Logical Tragedy, Tragic Characters
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Küreselleşme, Endüstri 4.0 Ve Sendikacılık Alanında Yeni Gelişmeler
Gökhan Ofluoğlu,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi,
gofluoglu@yahoo.com

Özet
Küreselleşme süreciyle birlikte oluşan ekonomik, teknolojik, toplumsal gelişmeler işçi sendikaları
üzerinde çok yönlü etkiler doğurmaktadır. En önemli değişim ise üye sayısındaki düşme olarak
görünmektedir. Bütün bu etkenler sonucu işçi sendikalarının görev ve uğraş alanlarında değişmeler
ortaya çıkmaktadır. Özellikle ekonomik gerileme ve krizlerin olduğu dönemlerde işçi sendikalarının
öncelikleri değişikliğe uğramaktadır, örneğin, iş güvenliği, çalışmaların sürelerinin kısaltılmasıyla yeni
iş olanaklarının yaratılması, yönetime katılma, işsizliği önleyici girişimlerde bulunulması amacıyla
hükümete baskı yapılması gibi çalışmalar işçi sendikalarının uğraş sahasına girmektedir. Gerçek ücret
düzeyinin korunması ve düşük gelirlilere gerçek ücret artışı sağlanması, işçilerin kazanılmış sağlık ve
emeklilik hakları, sosyal yardımlarla ilgili kazanımların savunulması da öbür sendika uğraşlarına kıyasla
öncelik taşımaktadır. Klasik nitelikteki toplu iş sözleşmelerinde bulunan yönetim yetkilerini içeren
konular da giderek ortak bir yaklaşımla ele alınacak bir biçimde düzenlenmektedir. Ayrıca ülkedeki
genel istihdam düzeyi, yatırım yeri ve yatırımın niteliği açısından yatırım politikaları, yeni teknolojilerin
uygulamaya sokuluş biçimleri gibi işin ve çalışma koşullarının düzenlenmesi konusu da işçi
sendikalarının uğraş alanına girmektedir. Soruna ilişkin önemli bir yön ise işçilerin davranışları ve
işgücünün bileşimindeki değişimdir, işçi sendikaların iç yapısında, mavi yakalı ve beyaz yakalı işçilerin
durumuna ilişkin tartışmalar ve uzman teknisyen sayısının artışının sonuçları önemli sorunlar
yaratmaktadır. Aslında işçi sendikaları için yeni işçi kategorilerinin ortaya çıkışı her zaman önemli bir
sorun olmuştur. Şimdi de atipik işçiler ya da uzman teknisyenler bu sorunun bir parçasıdır. 1980'lerden
bu yana gittikçe uyuşmazlık ve çatışmanın yerini yönetime katılma ve verimlilik artışı tartışmaları
almıştır denilebilir. Fiyat dışı rekabet unsurları rekabette önemini arttırmıştır, işletmenin gelecekteki
ekonomik performansının ne olacağı bugünkü tartışmaların üzerinde bir baskı unsuru oluşturmaktadır.
Sözleşmelerdeki egemen gelişme, uzun dönem etkinliği ve verimliliği gözeten ve grevi dışlayan bir
doğrultudur. Bugüne kadar işçi sendikaları ve işverenler, sendikal hak ve özgürlükler konusunda
statükocu bir görünüm sergilemişlerdir. Ortaya çıkan yeni dinamiklere uygun bir çalışma ortamının
kurulabilmesi, büyük ölçüde işverenlerin, işçileri ve sendikaları ortak çözümler etrafında birleşmeyi
benimsemelerine bağlıdır. Teknoloji geliştikçe dünya da değişmektedir. Teknolojik değişimin
toplumları dönüştürmesi ve küreselleşme yepyeni yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Olayları
doğru izleyenler, son yıllarda birçok siyasal ve sosyolojik sürprizin temelinde teknolojik gelişmelerin
yattığını görebilmektedirler. Sendikadan siyasal örgüt değil, günlük ihtiyaçlarına cevap verebilecek
somut hizmet beklemektedir. Masa yumruklayan, nutuk atan, işçinin somut sorunlarına çözüm
arayacağına soyut "düzen" eleştirisiyle yetinen, teknik sendikal hizmet yerine soyut siyasete ağırlık
veren sendikacı tipi artık dünyada azalmaktadır. Buna karşılık, müzakereci ve bilgili "Teknik" sendikacı
tipi ağırlık kazanmaktadır. Böylece, işçinin sendikaya bağlılık derecesini de işittiği nutuklar ve vaatler
değil, aldığı somut hizmetler belirlemektedir. Küreselleşme, endüstri ilişkilerinde meydana gelen
gelişmeler, sendikaların görev alanlarını çeşitlendirmiş, çevre, iş sağlığı ve toplumsal sorunlara duyarlı
yeni sendikacılık yaklaşımları ağırlık kazanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Bilgi Toplumu, Sendikacılık, Endüstri İlişkileri
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Kadınlara Yönelik Sosyal Politikaların Başarısının Artırılmasında Yerel
Yönetimler
Doç. Dr. Sanem Berkün,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi,
sanemberkun16@gmail.com

Özet
Dünya genelinde birçok kadın olumsuz koşullarda yaşamlarını sürdürmekte ve eğitim, istihdam,
toplumsal yaşama katılım gibi birçok alanda engellerle karşılaşmaktadır. Bu durumun önlenmesi için
uluslararası, ulusal ve yerel boyutta kadınlara yönelik sosyal politikalara özel bir önem verilmektedir.
Birçok uluslararası örgüt küresel ölçekte konuyu değerlendirerek, çeşitli anlaşmalarla hedefler
belirlemekte, devletler ise ulusal mevzuatlarını bu örgütlerce hazırlanmış anlaşmalara uygun olarak
düzenlemeye çalışmaktadır. Bu süreçte yerel yönetimlere de her geçen gün daha fazla görev ve
sorumluluk verilmektedir. Türkiye’de, kadınlara yönelik bakış açısındaki gelişmelerden büyük ölçüde
etkilenmiştir. Bu çalışma ile kadınlara yönelik sosyal politikaların başarısını artırmada yerel
yönetimlerin görev ve sorumlulukları üzerine odaklanılmaktadır. Öncelikle Türkiye’de kadınların
durumunun değerlendirildiği çalışmada, mevzuattan da yararlanılarak yapılması gerekenlerin neler
olabileceği sorusuna yanıt aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Sosyal politika, Yerel yönetimler
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Moodle Sisteminin Kullanımına İlişkin Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri
Serap Baytar,
Başkent Üniversitesi,
sbaytar@baskent.edu.tr

Özet
E-öğrenme ortamları, zaman ve mekandan bağımsız öğrencilerin öğrenme materyallerine ve öğrenme
etkinliklerine kolay erişimini sağlayan ortamlar sunmaktadır. Moodle sistemi e-öğrenme ortamlarından
biri olup geleneksel öğretimi desteklemek üzere kullanılmaktadır. Öğrencilerin, bu e-öğrenme
ortamlarına ilişkin görüşlerinin ve kullanım alışkınlıklarının belirlenmesi bu ortamdaki etkinliklerin
tasarlanmasında yol gösterici olacaktır ve öğrencinin öğrenme motivasyonu artırılacaktır. Bu
çalışmadaki amaç, Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bir ders
kapsamında kullanılan Moodle sistemine ilişkin görüşlerini ve sistemi kullanım davranışlarını
incelemektir. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, SHMY121 Anatomi dersi kapsamında Moodle
sisteminde açılan derse kayıt olan 354 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Moodle sisteminin
kullanımı ve derse kayıt hakkında bilgilendirme hem ders esnasında hem de SMS aracılığıyla
yapılmıştır. Moodle sisteminde forum açılmış, anket soruları oluşturulmuş, ödev verilmiş ve konu
özetleri paylaşılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere; sosyodemografik özellikler, internet kullanımı ve
Moodle sistemi kullanımı ile ilgili 32 sorudan oluşan anket gözetim altında uygulanmıştır. Ayrıca
sistemi kullanım davranışlarına ilişkin veriler; etkinlik raporları, ders katılımı raporları ve etkinlik
tamamlama dosyalarından elde edilmiştir. Veri analizi SPSS 25 kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar
frekans ve yüzde olarak verilmiştir. Moodle sisteminde derse kayıt olan öğrencilerin %89,2’si anketi
cevaplamıştır. 319 öğrencinin %28,2’si erkeklerden, %71,8’i kadınlardan oluşmaktadır. Yaş ortalaması
19,7±2,0’dır. Bilgisayar okuryazarlığı düzeyini orta ve üstü olarak belirten öğrenci oranı %94,6’dır.
Öğrencilerin %71,5’i Moodle sisteminin kullanımını kolay bulmakta olup %70,6’sı haftada 1-3 kere
sisteme girmektedir. 4 ve üstü derse kayıt olan öğrenci oranı %82,7’dir. Öğrencilerin %94,6’sı Moodle
sistemini ödev yüklemek için kullanırken bu oranın forum sorularını cevaplamada %22,8’e düştüğü
görülmektedir. Bu da öğrenci isteğine bırakılan etkinliklerde yanıtlanma oranlarının düştüğünü
göstermektedir. Çalışmada, öğrencilerin %92,1’sinin Moodle sisteminin öğrenmelerine katkı sağladığı
ve %71,2’sinin sistemin öğretmen ile etkileşimlerini artırdığını düşündüğü bulunmuştur. Öğrencilerin
öğrenme materyallerine ve öğrenme etkinliklerine kolay erişimini sağlayan Moodle sistemi gibi eöğrenme ortamlarının iyi tasarlanması, günümüz öğrencilerinin değişen öğrenme şekillerine ve
ihtiyaçlarına cevap veren etkili öğrenme ortamları sağlayacaktır. Çalışmaların sadece öğrencilere
yönelik olmayıp eğiticilerin de bu öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerinin ve tutumlarının araştırılması
bu ortamların etkili şekilde tasarlanmasına katkı verecektir.
Anahtar Kelimeler: Moodle, E-öğrenme, Öğrenci

Opinions of Students at the Vocational School of Health Services as to the Use
of Moodle System
Abstract
E-learning environments offer environments that provide students with easy access to learning materials
and learning activities, independent from time and space. The Moodle system is one of the e-learning
environments and is used to support traditional teaching. The determination of students' views on these
e-learning environments and their familiarity with the use will guide the design of the activities within
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this medium and thus the motivation of the student will be increased. The aim of this study is to examine
the opinions of the students of Başkent University of Ankara, Turkey, Vocational School of Health
Services on the Moodle system employed in a course and behaviors of the students regarding the system
use. This descriptive study was carried out with the participation of 354 students enrolled in the Moodle
system during the SHMY121 Anatomy course. Information about the use of the Moodle system and
recording of the course was done both during the course and via SMS. A forum was opened in the
Moodle system, questionnaire items were created, assignments were given and course summaries were
shared. The questionnaire consisting of 32 questions given to those students participating in the study
about sociodemographic characteristics, internet usage and Moodle system use was applied under
supervision. In addition, data on system use behavior; activity reports, course attendance reports and
event completion files. Data analysis was performed using SPSS 25. Results are given in frequency and
percentage. In the Moodle system, 89.2% of the students enrolled in the course answered the
questionnaire. 28.2% of the 319 students were male and 71.8% were female. The mean age was 19.7 ±
2.0 years. The ratio of students who have computer literacy levels as medium and higher is 94.6%.
71.5% of students find the Moodle system easy to use, 70.6% of the system enters the system 1-3 times
a week. The ratio of students enrolled in 4 or more courses is 82.7%. While 94.6% of the students use
Moodle system to upload homework, this ratio falls to 22.8% in answering the forum questions. This
shows that the response rates in the activities that were left to the student demand decreased. In the
study, it was found that 92.1% of the students contributed to the learning of the Moodle system and
71.2% thought that the system increased their interaction with the teacher. Good design of e-learning
environments such as the Moodle system, which allows students easy access to learning materials and
learning activities, will provide effective learning environments that would lead to changes in learning
patterns and needs of today's students. The study of the opinions and attitudes of the trainers on these
learning environments will contribute not only for the learners but also for the trainers/instructors to the
effective design of these environments.
Keywords: Moodle, E-learning, Students
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Çocuk Yazınının Eğitsel Yanı: Değerler Eğitimi
Hikmet Asutay,
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
hikmetasutay@yahoo.de

Özet
Çocuk ve gençlik yazını genel olarak eğitim-öğretim süreci boyunca gerek ders materyali, gerekse ders
dışı okuma ve eğitim materyali olarak kullanılagelmektedir. Yazın dünyası açısından aslında çocuk ve
gençlik yazınının eğitsel yanı öncelikli değildir. Öncelikli olan, yazınsal değer ile çocuk ve gençliğe
uygunluğudur. Fakat eğitim açısından bakıldığında, yazınsal niteliği yüksek olarak değerlendirilen
kitapların, eğitsel yanlarının da oldukça güçlü oldukları görülür. Nitekim çocuk ve gençlik yazınında
eğitsel unsurlar zaten genel olarak yazın dünyasının özünde var olan değerlerdir. Bu bakımdan çocuk
ve gençlik yazını sadece kitapları sevdirmekle veya okuma alışkanlığının geliştirilmesine ve
yaygınlaştırılmasına hizmet etmekle kalmaz, eğitsel bir takım işlevleri de üstlenir. Bu eğitsel işlevlerden
en önemlilerinden biri de değerler eğitimidir. Özellikle de okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuk
kitaplarında temel ve evrensel değerlerin kitaplarda metinleştirilmesi, bu değerlerin eğitimi açısından
son derece önem taşımaktadır. Bu çalışmada da Samed Behrengi’nin “Küçük Kara Balık” adlı çocuk
kitabında yer alan değerler bulgulanarak, hangi değerler sınıfına girdikleri, metin içerisinde hangi
değerin nasıl ele alındığı, yazınbilimsel veriler ışığında ele alınmaya çalışılacaktır. Bu irdelemenin
sonunda, inceleme nesnesi olarak ele alınan söz konusu çocuk kitabının eğitim açısından yararlılıkları
ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, değerler eğitim Samed Behrengi, resimli kitap

Educational Feature Of Children Literature: Values Education
Abstract
Child and youth literature is generally used both as a material for the course and as an extracurricular
reading and training material throughout the education process. The educational aspect of children and
youth literature is not a priority for the world of literature. The priority is the suitability for children and
youth with literary value. However, in terms of education, it is seen that the educational aspects of the
books, which are considered as high literary qualities, are quite strong. As a matter of fact, educational
elements in children and youth literature are in general the values that are at the core of the world of
literature. In this respect, children's and youth literature not only serves to promote books or to develop
and promote reading habits, but also undertakes educational functions. One of the most important
educational functions is the values education. Especially, the textualization of basic and universal values
in children's books in preschool and primary school is of great importance for the education of these
values. In this study, the values found in the children's book sel Little Black Fish çalış by Samed
Behrengi will be determined and in which values are entered into the class, which value is discussed in
the text and will be discussed in the light of the scientific data. At the end of this study, it will be tried
to reveal the usefulness of the mentioned children's book, which is considered as the object of
examination. Keywords: Children's Literature, values education Samed Behrengi, picture book
Keywords: Çocuk Edebiyatı, değerler eğitim Samed Behrengi, resimli kitap
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Nane Esansiyel Yağlarının Antibakteriyel Potansiyelinin İnsan Patojeni
Bakterilere Karşı Değerlendirilmesi
Binnur MERİÇLİ YAPICI,
Çanakkale Onsekiz Mart University,
byapici@comu.edu.tr

Cansu İDECİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
cansuideci@gmail.com

Özet
Bu çalışmada Mentha piperita türüne ait beş farklı ticari uçucu yağın onbeş farklı klinik bakteriye karşı
antibakteriyal aktivitesi araştırılmıştır. Antibakteriyal aktivite deneylerinde agar disk difüzyon ve
mikrodilüsyon yöntemleri kullanılmıştır. Klinik bakterilere karşı dikkate değer antibakteriyal aktivite
sergileyen esansiyal yağların Minimum İnhibitör Konsantrasyonu değerleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Minimum İnhibitör Konsantrasyonunu belirlemek için %0,015625 ile %8 konsantrasyon aralığı
kullanılmıştır. Disk difüzyon bulgularına göre klinik bakterilere karşı elde edilen minimum ve
maksimum inhibisyon zon çapı değerleri 6,00 mm ile 62,50 mm arasında tespit edilmiştir. Minimum
İnhibitör Konsantrasyonu değerleri ise % 0,5 ile % 8 arasında bulunmuştur. Ayrıca araştırmada beş
farklı ticari uçucu yağın Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi analizi ile kimyasal kompozisyonu
belirlenmiştir. Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi analizi ile esansiyel yağlardan elde edilen bazı
temel bileşenler Menthol, Menthone, İsomenthon, Neomenthol, Menthyl Acetate ve Limonen olarak
tespit edilmiştir. Araştırmada denenen antibiyotikler klinik bakterilerin birçoğuna etkili olmazken
çalışılan ticari yağların insanlarda önemli haslıklara neden olan klinik bakterilere karşı önemli derecede
etkili olduğu bulunmuştur. Böylece araştırma sonuçlarının önceki çalışmalara ve yeni araştırmaların
yürütülmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mentha piperita, Uçucu Yağ, GC-MS Analizi, MİK, Disk Difüzyon, Klinik Bakteri.

Evaluation of the Antibacterial Potential of Mint Essential Oils Against
Human Pathogenic Bacteria
Abstract
In this study, antibacterial activity of five different commercial Mentha piperita essential oil was
investigated against fifteen different clinical bacteria. Agar disc diffusion and microdilution methods
were used for antibacterial activity assays. Minimum Inhibitor Concentration values of essential oils
which exhibit remarkable antibacterial activity against clinical bacteria were determined. A
concentration range of 0,015625% to 8% was used to determine the Minimum İnhibitor Concentration.
According to disc diffusion findings, the minimum and maximum inhibition zone diameters obtained
from essential oils against clinical bacteria isolates were determined between 6.00 mm and 62.50 mm.
Minimum Inhibitory Concentration values were found between 0.5% and 8%, too. Also, the chemical
composition of five different commercial Mentha piperita essential oil was determined by Gas
Chromatography-Mass Spectrometry analysis, in the research. Some of the main components
determinated from commercial essential oils with Gas Chromatography-Mass Spectrometry analysis
were identified as Menthol, Menthone, Isomenthon, Neomenthol, Menthyl Acetate and Limonene.
While the antibiotics tested in the study were not effective in many of the bacteria, the commercial oils
studied were found to be significantly effective against the bacteria causing diseases in humans. Thus,
it is thought that research results will contribute to previous studies and to conduct new research.
Keywords: Mentha piperita, Essential oil, GC-MS Analysis, MIC, Disk Diffusion, Clinical Bacterium.
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Provided By Halal Conceptional Hotels: Antalya Province
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Tokat Gaziosmanpaşa University,
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Abstract
Abstract Halal Tourism has become a common name in recent years. Halal Tourism is not a different
type of tourism from other tourism types, it is a philosophy that can be adapted to any tourism activity.
Halal Tourism is a perspective that allows Muslim tourists to make their holiday according to the
principles of faith and give them the opportunity to perform their religious duties on holiday. Halalthemed hotels are designed to enable conservative tourists to perform their holiday and worship. Today
there are several organizations that set standards that halal hotels should have, but there is yet no
common standard. In this study, data were collected about the products and services offered by the
managers of halal hotels (55) operating in Antalya. Data collection technique was the survey. This
research was conducted within the scope of the doctoral thesis on Halal Hotels of Gündüz (2019). In
this research; 286 people from lower, middle and high level hotel managers attended. In the analysis of
the data, the products and services offered by the halal hotels were determined. These services; types of
hotels, number of stars, number of employees and whether the hotels vary according to their ownership
status were analyzed with statistical programs. In the results section; the results obtained from the
analysis are presented. As a result of this study, it was found that the biggest differences were according
to star numbers and hotel types.
Keywords: Halal Tourism, Hotel, Antalya, Service, Product
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The Samples Of Koç Holding Company and Turkcell: Categorizing Of The
Corporate Social Responsibility Projects Designed In Turkey In Terms Of
Social Initiative
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ilknurpatan3@gmail.com
Özet
Although the concept of Corporate Social Responsibility is a newly introduced concept, the importance
and interest in the subject is quite new. In recent years, increasing competition among enterprises,
differentiation efforts of the institutions, creating a good image for consumers and potential customers
and taking place in their minds, many methods have been used to increase the reputation of the
organization in the eyes of employees. Corporate Social Responsibility is one of the newest but most
popular of these methods. Corporate Social Responsibility in the activities of the institutions with the
presses of the society; It provides support to the institutions to promote the benefit of the society, to
introduce the products and services produced by the enterprises in the market under the best conditions
and to strengthen the brand image. Usually, in the international literature, grouping is carried out taking
into account the manner in which corporate social responsibility is implemented. Kotler and Lee from
this point of view, 'six options for benevolence' have identified and these options are called Corporate
Social Enterprise. In this study, the appropriateness of the effects of Corporate Social Responsibility and
Social Initiatives on institutions will be examined. In projects carried out in Turkey, it does not take
place six varieties of Corporate Social Initiatives. In this study, it is aimed to eliminate the deficiency in
the literature due to not specifying which social enterprise classification of the projects carried out by
the institutions.As a result of the literature survey in this research, six types of Social Initiatives were
found in KOÇ Holding and TURKCELL, the research was limited to these two companies. In the
findings of the study, content analysis of the official websites of KOÇ Holding and TURKCELL will
be conducted and social responsibility projects of these institutions will be examined. In the conclusion,
it was found that these two companies were not able to use six socially accepted enterprises in the
literature consciously.
Anahtar Kelimeler: Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, Social Initiatives, Turkcell,
Koç Holding
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Abstract
This century has become prominent with two main concepts having the potentials to guide the discipline
of architecture. These are the discussions of “sustainability in architecture” that shapes policies and
practices by seeking less footprints in the ecosystem, and “digital technologies” that forces all design
disciplines re-think each phase from initial design to end product as well as in the realm of architecture.
Environmental problems have become a reality that should be discussed at many levels and the solutions
are being tried to be produced. Factors such as increase in population started with the industrial
revolution, the problem of unplanned urbanization and increasing level of comfort expected from the
built environments let misuse of natural resources, the release of greenhouse gases in the atmosphere
and then ecosystem faced with serious environmental problems. In this context, the relationship with
the natural environment should be questioned and reconstructed. Undoubtedly, the discipline of
architecture that is one of the most active actors in the built environment, plays an important role in
reconstructing this interaction. In this regard, sustainability has been an important area of research in
architecture as well as in many disciplines, and significant amounts of budget and time have been used
by investors / researchers to shape and initiate initiatives in this area. As digital technologies become
part of design, design and production processes, tools, methods and formats of these processes undergo
significant transition/transformations. Many other fields such as complex algorithms, simulation
software, nanotechnology, genetics, robotics and computer technology, which are rapidly evolving do
not only change the design thinking and design process in the field of architecture but also can be applied
to other fields such as production, operation, use, maintenance/repair, and has the potential to create a
new system. The use of robots - as they are in all manufacturing industries - is seen as one of the
developments in the architectural world as revolution. Robotic arms can perform operations far beyond
traditional CAD-CAM processes. They provide opportunities to produce complex forms and lead to the
definition of new production processes. It is possible to say that robotization has become inevitable in
when productivity, standardization and quality are important in production. In this context, this paper
focuses on industrial robots among “computer-controlled production machines”. In addition to the
possibility that robots can produce “complex” forms, the concept of “craftsmanship” which is one of the
most important consequences of transformation in the field of architecture has been discussed.
Furthermore, the high performance demonstrated in the architectural constructions regarding
sustainability (the use of recycled materials and construction wastes as raw materials, rapid and precise
production, minimum waste etc.) has been examined. In this study, where the answers of the question
have been searched for whether the usage of robotics in architecture could be the pioneers of the change
for sustainable built environments? It is seen that the paradigmatic transition and transformation that has
taken place has also bringing a new era in the field of architecture.
Keywords: Sustainability, digital design and fabrication technologies, robotics in architecture
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In Ancient Period Western Anatolia Consecrating Human To God A Significant Prophecy Center, Apollon Lermenos Temple
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Abstract
The location of the temple, a significant local worshiping center of Apollon Lermenos, could not be
precisely determined. However, the area where the majority of the inscriptions are found in the region
and pointing to the sacrifice tradition for God, corresponds to the region known as the Ancient period
Mossyna. Today, the ruins of the Apollon Lermenos Temple within the borders of the Mossyna region
are located on a dominant hill on the south side of Büyük Menderes Valley, about one and a half hours
away from Ortaköy which is connected to Çal (Mossyna) district of Denizli Province in the Western
Anatolia. The temple, which was one of the most important prophecy centers of the region in Ancient
period, was not only bound to the city but also representing a cult feature that is serving the whole
region. The title of God is seen in the inscriptions in different ways as Lairmenos, Larmenos, Leimenos,
Lermenos etc. (, , ). It is understood that the center, which has been long-term worshipped, was
worshipped along with Phryg Mother Goddess of Anatolia. In the inscriptions featured as common cult,
the Mother Goddess was sometimes honored as Meter and sometimes as Meter Leto. Although the
artifact has traces of the Hellenistic Period in terms of architectural remains, it points to the Period of
Hadrianus, the Roman Period AD. 117-138. In the temple and around, inscriptions have been found,
which are known as “katagraphe” and rarely seen in Anatolia, which means “consecrating humans and
properties to God”. In these inscriptions, there are vows representing that, persons upon their own will
or by the commandment of the God, consecrating their slaves or sons as a “holy person” to the service
of God Apollo. In the temple, there are also inscriptions which were called as “penance” in Christian
era and refer to the vows consecrated to God in order to confess a sin committed by people and to atone
for its penance. The purpose of this paper is to emphasize the importance of the cult center in light of
the available written documents and the human vow actions in the “katagraphe” inscriptions and to
explore some specific characteristics of the cult center, such as the rules to be fulfilled before the worship
activities and the characteristics of the temple incumbents. In addition, since such inscriptions reflect
the local characteristics of the local people, it will be an enlightening information for the new studies to
be carried out in order to reveal the life styles of the Menderes Valley in the Ancient period.
Keywords: Ancient Period, Mossyna, Apollon Lermenos Temple, Vow, Katagraphe.
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Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri
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Özet
Abstract Turkish Language Teaching is not only done by teaching the elements of the language. Cultural
transfer is also part of teaching. The most important tool for this transfer is the textbooks. Textbooks
build a bridge between the teacher and the student. Culture is transferred to the student by reading,
listening, writing and speaking studies. For this purpose, the “Golden Bridge Turkish Teaching
Textbook” (B2 level) has been examined in terms of cultural transfer. Data related to the research were
collected by document analysis method. In light of the findings obtained in the study, the importance of
cultural transfer in textbooks prepared for teaching Turkish has been emphasized, results and evaluations
have been made and suggestions have been presented. Özet Türkçe öğretimi sadece dile ait unsurların
öğretimi ile gerçekleşmez. Kültür aktarımı da öğretimin bir parçasıdır. Bu aktarımın kurulmasını
sağlayan en önemli araç ise ders kitaplarıdır. Ders kitapları öğreten ile öğrenci arasında bir köprü
kurmaktadır. Bu amaçla “Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabı (B2 Seviyesi)” kültür aktarımı
açısından incelenmiştir. Araştırmaya ilişkin veriler, doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Türkçe öğretimi için hazırlanan ders kitaplarındaki
kültür aktarımının önemi vurgulanmış, sonuç ve değerlendirmeler yapılmış, öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dil ve Kültür, Ders kitabı, Altın Köprü.
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Abstract
In 21st century, along with improvement of science and technology, in order to keep up (survive) with
the existing competition in the world and to adapt into the progress and change, the countries have
started to make much of supplying important requirements such as educating generations who are able
to carry out the necessities of the time. As a result of this, the countries have made some arrangements
on the cirriculum. In this context, STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art)
education and design-based thinking to achieve STEAM education have started to take part in the
cirriculums of countries. Design-based thinking and STEAM practices provide the individuals with 21st
century skills such as being production oriented, critical thinking, creativity, problem solving,
innovation, entrepreneurialism, productivity and responsibility. Upon these skills, providing
productivity also contributes to development of the society and economy. The gifted and talented are
the individuals who have made significant contributions to the improvement of science and the
development of technology and civilization throughout history. The progress of humanity has been
realized upon these individuals. The gifted and talented students who have higher potential due to their
cognitive, physical, social and emotional characteristics when compared with their peers are strong
candidates who can show high performance and productivity for STEAM disciplines. Moreover, their
interest in the STEAM disciplines is also higher than their peers. Their interest should be correctly
directed. Therefore, in the education of these students, it should be ensured that they perform successful
studies with the STEAM disciplines in accordance with their interests and learning characteristics. The
aim of this research is to examine the STEAM performances and design-based thinking skills of the
gifted and talented students through STEAM-based science teaching. Research is conducted based on
the expansion approach, one of the reasons of mixed method research. In this research which was built
according to mixed method, nested pattern is used. The study group consists of a total of forty 5th grade
students who attend the Individual Skills Recognition Program (BYFP) at Adana Science and Art Centre
with two control and two experimental groups. Data is collected with “STEAM Performance Evaluation
Form” and “Design-Based Thinking Skill Performance Evaluation Form”. The qualitative data of the
study are collected through structured observation and semi-structured interview forms. It is expected
in this study that there will be a positive difference in the STEAM performances and design-based
thinking skills of the experimental group students of STEAM-based science education.
Keywords: STEAM education, design-based thinking, gifted and talented students
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Emporıa: Kavramın Ortaya Çıkışı Üzerine Bir Araştırma
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Dicle Üniversitesi,
hasdemirgamzee@gmail.com
Özet
Antik dönem araştırmalarında önemli bir yeri olan ticaret, modern dünyada da bu özelliğini korumaya
devam etmektedir. Ticaret, toplumların yaşamlarını sürdürebilme konusunda her daim itici güç
olmuştur. Ticaretin kendisi kadar nerede ve nasıl yapıldığı da üzerinde durulması gereken bir noktadır.
Bu bağlamda emporia kavramı ile karşılaşılmaktadır. Emporia basitçe ticaretin gerçekleştiği yer, ticaret
limanı olarak tanımlanmaktadır. Daha kapsamlı düşünüldüğünde ticari ve ekonomik nedenler üzerine
kurulan bir yerleşim yeridir. Emporia’nın ortaya çıkışının temelinde, alıcı ve satıcının güvenli bir şeklide
alışveriş yapabileceği tarafsız bir bölge mantığı yatmaktadır. Ürünlerin savaş ortamı olmadan güvenli
bir şekilde el değiştirmesi emporia’nın önemini bu doğrultuda arttırmıştır. Ortaya çıktığı ilk süreçte
sadece tarafsız bir bölge amacı taşıdığı görülürken, daha sonra gelişerek ticaret merkezi olarak
vurgulanan önemli bir konuma yükselmiştir. Emporia’nın bu dönüşüm süreci araştırma kapsamında
odak noktalardan birini oluşturmaktadır. Mısır’da yer alan Naukratis, emporia’nın ticaret merkezi
konumunu gösteren önemli örneklerden biridir. Doğu Yunan yerleşimi olan Naukratis’in, yoğun ticaret
faaliyetlerinin gerçekleştiği düşünülen bir merkez olması dolayısıyla emporia kavramının tanımına
uygun özellikler sergilediği söylenebilir. Emporia’nın bir kavram olarak ortaya çıkışı ve daha sonra
gelişerek ticaret merkezine dönüşümü araştırma kapsamında görece daha fazla bilgi sahibi olduğumuz
Naukratis örneği üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Emporia, Trade, Naucratis

Emporia: A Research on the Emergence of the Concept
Abstract
Trade, which has an important place in antiquity research, maintains this characteristic in the modern
world. Trade has always been a driving force for the survival of societies. Besides trade itself, emphasis
should be laid on where and how this commerce was made. In this context, we come across the concept
of emporia. Emporia is simply defined as a trade port where commerce takes place. In the broader sense,
it is a settlement based on commercial and economic grounds. The concept lying at the bottom of the
emergence of emporia, is the creation of a neutral zone where sellers and buyers can safely engage in
commercial activities. The safe exchange of products without a war environment increased the
importance of emporia. While in the beginning it only had the objective of being a neutral zone, it
subsequently developed into the significant status of a trade center. This transformation process of
emporia is one of the focal points of this research. Naucratis, located in Egypt, is an important example
of emporia as a trade center. Naucratis, which is an East Greek settlement, is thought to be a center of
intensive trade activities and displays characteristics completely in accordance with the definition of
emporia. The emergence of emporia as a concept and its subsequent development and transformation
into a trade center will be studied through the example of Naucratis, a relatively better-known center.
Keywords: Emporia, Trade, Naucratis
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Abstract
The pyrimidine ring-containing compounds play an important role in many biological systems. In
nucleic acids, in most vitamins, the pyrimidine ring in coenzymes and antibiotics constitutes the
potential binding site for metal ions. Therefore, information on the co-ordination properties of the
respective compounds is very important for understanding the role of metal ions in biological systems.
The chemistry of the complexes provided by the pyrimidine compounds involved in the structure of
nucleic acids by ligating them with metals largely interest to researchers working in the field of
bioanorganic chemistry. The metal complex studies of pyrimidines are important not only in
bioinorganic viewpoint but also in terms of electrochemical and catalytic properties of related
complexes. We present the synthesis and characterization of octahedral mononuclear Cr(III) and Ru(III)
complexes of N-aminopyrimidine-2-thione.
Keywords: trivalent metal complexes; N-aminopyrimidine-2-thione

310

The Effect of the Slump in Student Quota in Vocational Schools on
Instructors and Students Motivations
Saadet Gündüz,
Tokat Gaziosmanpaşa Unıversıty,
sgurelgurel@gmail.com

Cemil Gündüz
Tokat Gaziosmanpaşa Unıversıty
cemilgunduz48@gmail.com

Abstract
Abstract In recent years, students who did not get the desired score in the university exam did not make
a choice. For this reason, occupancy problems emerged in quota. As a result, many quota in the
universities across Turkey have remained empty. The aim of this study is to investigate the effect of lack
of quota on the motivation of students and instructors. For this purpose, it is planned to conduct a
qualitative research including the registered students and instructors of the departments which are not
filled with quotas at Niksar Vocational School. In this context, semi-structured interviews will be held
with instructors and registered students who work at Tokat Gaziosmanpaşa University Niksar
Vocational School. During the interviews conducted in the scope of the research, the participants will
be asked pre-preared questions about the motivation, physical conditions and course efficiency. Then,
datas obtained in the findings section of the study will be coded and these findings related to the
instructors and students will be presented in tables. In the conclusion part, the results obtained from the
findings will be evaluated in terms of both instructors and students and higher education institution.
Suggestions will be made to stakeholders.
Keywords: motivation, vocational school, Turkey, student, quota

Meslek Yüksekokulları Öğrenci Kontenjanlarındaki Düşüşün Öğretim
Elemanları ve Öğrenci Motivasyonları Üzerindeki Etkisi
Özet
Son yıllarda üniversite sınavında istediği puanı alamayan öğrenciler tercih yapmamıştır. Bu sebeple
kontenjanlarda doluluk problemi ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Türkiye genelinde üniversitelerde
birçok kontenjan boş kalmıştır. Bu çalışma kontenjan yetersizliğinin öğrenci ve öğretim elemanlarının
ders motivasyonları üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla Niksar Meslek
Yüksekokulunda kontenjanları dolmayan bölümlerin kayıtlı öğrencileri ve öğretim elemanlarını
kapsayan nitel bir araştırma yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim yılında
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları ve
kayıtlı öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılacaktır. Araştırma esnasında yapılan
görüşmelerde katılımcılara ders motivasyonu fiziksel şartlar ve ders verimliliği ile ilgili önceden
hazırlanmış sorular yöneltilecektir. Ardından araştırmanın bulgular kısmında elde edilen veriler
kodlanmıştır ve öğretim elemanları ve öğrenciler ile ilgili bu bulgular tablolar halinde sunulacaktır.
Sonuç kısmında ise elde edilen bulgulardan ulaşılan çıktılar hem öğretim elemanları ve öğrenciler hem
de yükseköğretim kurumu açısından değerlendirilecektir. İlgililere gerekli önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: motivation, vocational school, Turkey, student, quota
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60-72 Aylık Çocukların Özgül Öğrenme Bozukluğu Risk Durumunun
Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
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Özet
Özgül Öğrenme Bozukluğunun erken dönemde taranması ile ilgili az sayıda çalışma bulunması
nedeniyle bu araştırma Özgül Öğrenme Bozukluğu yönünden risk grubunda olan çocukların
belirlenecek olması açısından önem taşımaktadır. Tarama modelinde olan araştırmanın örneklemini,
2016-2017 eğitim öğretim yılında İzmir ilinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 500 çocuğun
ebeveynleri ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada; özgül öğrenme bozukluğu riskinin
çocuğun, ebeveynin ve çocuğun öğretmeninin çeşitli özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan çocukların ebeveynleri ve öğretmenleri araştırmacı
tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ve Özgül Öğrenme Bozukluğu Risk Tarama Ölçeğini
doldurmuşlardır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin 5 alt boyutu vardır. Bunlar; İletişim
becerileri, motor beceriler, kişilik özelliği, kavramsal beceriler ve okuma yazmaya hazırlık becerileridir.
Geliştirilen “Özgül Öğrenme Bozukluğu Risk Tarama Ölçeği” çeşitli değişkenlere göre incelendiğinde;
çocuğun yaşı, daha önce eğitim almış olması, gelişimi sırasında sorun yaşamış olması yönünden
incelendiğinde anlamlı farklar bulunmuştur. “Özgül Öğrenme Bozukluğu Risk Tarama Ölçeği”
çocuğun; cinsiyetine, annenin yaşına, annenin eğitim düzeyine, babanın yaşına, çocuğun doğum
sırasında sorun yaşamış olmasına, çocuğun 1 yaş içerisinde hastalık geçirmiş olmasına ve öğretmenin
mezun olduğu okula göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Ebeveynler ile ilgili
değişkenlere bakıldığında; babanın eğitimi, ebeveynin özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili bilgi sahibi
olma durumu ve ailede özgül öğrenme bozukluğu tanısı olma durumu ile ilgili de anlamlı farklar
bulunmuştur. Öğretmenler çeşitli değişkenlerle incelendiğinde ise; yaşı, hizmet yılı, özgül öğrenme
bozukluğu ile ilgili bilgi sahibi olması ve daha önce özgül öğrenme bozukluğu tanısı olan bir çocukla
çalışmış olma durumu değişkenleri açısından anlamlı farklar olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özgül Öğrenme Bozukluğu, Erken Çocukluk Dönemi, Risk Belirleme, Erken
Müdahale

Investigation Of Special Learning Disabilities Risks Of 60-72-Month-Old
Children According To Various Variables
Abstract
Due to the fact that there are a few studies on special learning disabilities in early childhood this study
seen important to identificate of children special learning disabilities risks according to various
variables. In this research, it was aimed to determine differentiate risk of special learning disabilities of
children, according to characteristics of the child, the parents and the child's teacher. This study which
was conducted in the descripted survey model was carried out in the province of İzmir in the academic
year of 2016-2017. The sample of the research is composed of 500 pre-school students’ parents and
teachers. Demographic information survey and Determination the Risk of Having Special Learning
Disabilities Scale developed by the researcher, and completed by the parents and the teachers of the
selected children. The scale developed by the researcher has 5 subdimensions. These subdimensions are
communication skills, motor skills, personality characteristics, conceptual skills and readiness of
reading and writing skills. When the results analyzed, it was found that the results showed significant
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differences regarding the variables such as the age of the child, previously received education by the
child, occurrence of problems during the child’s development. When developed Determination the Risk
of Having Special Learning Disabilities Scale examined according to various variables, it was found
that results showed no significant differences regarding the sex of the child, the age of the mother, the
education level of the mother, the age of the father, the complications occurred during the birth of the
child, the illnesses the child had during the first year of life and the school that the teacher graduated
from. Significant differences were found at variables regarding the parents, such as the education level
of the father, parents’ knowledge about the special learning disabilities and having a relative who has
been diagnosed as having special learning disability.
Some variables related to teachers also showed significant differences; such as age of the teacher, year
of service, knowledge about the special learning disabilities and the condition of previously working
with a child with special learning disability.
Keywords: Special Learning Disability, Early Childhood, Determining Children at Risk, Early
Intervention
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İşletmelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönünden Acil Durum Kriz Yönetim
Sistemi
Gökhan Ofluoğlu,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi,
gofluoglu@yahoo.com
Özet
Küreselleşme sürecinde toplam kalite uygulayan işletmeler, önceden tahmin edilemeyen, ani olarak
meydana gelen ve sonunda büyük olumsuzluklar yaşanmasına neden olan felaketleri en az kayıpla
atlatılabilmesi için acil durum planlamasına ihtiyaç duyulmaktır. Aniden meydana geldikleri için boyutu
ve vereceği zarar tam olarak bilinmese de daha önce yaşanan felaketlerden edinilen bilgiler ışında
oluşabilecek bir felaketten en az hasarla çıkmak burada temel amaçtır. Olaya maddi, eğitim, psikolojik
ve sosyal açıdan hazırlıklı olmak , olay sonrasında şokun, atlatılmasına, yaraların sarılmasına ve günlük
hayata hızla dönülmesini sağlayacaktır. Toplumun ve ekonominin temel taşlarından olan işletmelerin de
felaketler sonrası normal çalışmalarına dönmeleri ve kayıplarını en az düzeyde tutup günlük
faaliyetlerine dönmeleri gerekmektedir. Bu ise öncesinde bir planlamayı, bir hazırlığı gerektirmektedir.
Acil Durum Planlaması olarak adlandırılan bu planlama artık her işletme için zorunlu hale gelmektedir.
Bunun için yasal düzenlemeler de yapılmaktadır. Devletler ve hükümetler bu konuya gerekli önemi
vermeye başlamışlardır. Günümüzde her konuda olduğu gibi acil durum planlamasında da belirli
standartlara uymak, bu standartları ekip olarak kavramak ve geliştirmek şart olmuştur. Günümüzde
çağdaş yönetim yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi, işletmelerde hızla yer almaya başlayan Acil
Durum Planlamasına da uygulanmalıdır. Çünkü ortaya çıkacak sonuç; müşteri memnuniyeti, işletmenin
devamlılığının sağlanması, işletmeye olan güvenin artması ve daha da önemlisi yıkılan, zarar gören
unsurların tamiri ve yeniden inşaası olarak amaca başarılı bir şekilde ulaşılmayı sağlamış olacaktır. Acil
durum yönetimi işletmeler açısından önemli bir süreçtir. Sürecin her aşamasının başarılı bir şekilde
kurgulanması gerekmektedir. Yapılan çalışmaların niteliği ile ortaya çıkan zarar ters orantılıdır.
Tebliğde acil durum kriz yönetiminin aşamaları vurgulanmış olup, işverenlerin ve çalışanların konuyla
ilgili dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmıştır. İşletmelerde üst yönetimin tam desteği, uzman bir acil
durum kriz yönetimi ekibi, en küçük detayın özenle kurgulandığı acil durum kriz yönetimi planı ve
tatbikatı ile acil durum kaynaklı iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Acil Durum Planlaması, Acil Durum Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği,
Küreselleşme, Endüstri İlişkileri
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Urban Space, Urban Transformation and Segregation
Meryem Küçük,
Sakarya Üniversitesi,
meryemk@sakarya.edu.tr
Abstract
Global and neo-liberal policies adopted throughout the world by 1980 caused large-scaled changes in
social, cultural and political structures of societies. Effects of change and transformation were
encountered mostly on the urban space. One of the important cases revealing itself through
transformation of urban space is urban disintegration. Degree and form of urban disintegration take
shape based on relations of production, class, ethnic, cultural, religious conflicts and power relations in
that urban and settlement design of the urban occurs through concentration of those identities in the
space. Dealing with this basic studying, it claims that the space has a central importance in understanding
social structure and aims to indicate, within the framework of sociological analysis, how transformation
of space results in urban disintegration. It tries to express relational dimension of the issue by dealing
with not a single factor but all the factors while analyzing that case.Moreover, the theses of philosophers,
such as Henri Lefebvre (Production of Space), Manuel Castells (Space-Urban question) and David
Harvey (Theory of Spato-Temporal Constants), comprise the outline of the study for the analysis to be
carried out in the study and it shall be discussed conceptually and theoretically. In the first dimension of
the study, the analysis of single-class, introverted classes with the cases, such as corruption,
gentrification, urban renewal, urban transformation and urban disintegration which occur in the urban
reality, shall be included. The second dimension is about the new upper-middle class, which appears
through transformation of urban space, and presence of lower-class against it and what their perception
of each other is. Lastly, it is aimed to discuss the question that the immigrants, who add a new dimension
to urban identity, are displaced through urban/spatial transformation.
Keywords: Urban space, segregation, urban transformation
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Abstract

Yoga is seen as a method of physical and cognitive health that requires mind and body harmony. It is
seen that yoga contributes to various psychological and physiological well-being of both adults and
children. Providing training for children which indicates flexibility such as yoga in early childhood,
contribute to cognitive functions development including executive functions such as organization,
impulse control, planning, working memory. In literature review, there is no research investigating the
effects of yoga to children's development in Turkey, therefore this study is important to contribute to
literature.
In this study it was aimed to investigate the effect of yoga on cognitive functions of children in preschool period. This is a semi-experimental study to carry out with pretest-posttest control group test
pattern. The research sample consisted of 28 children in aged 4-5, 10 in the experimental group and 18
in the control group attending preschool institutions in Izmir. "Application of Cognitive Functions Scale
(ACFS)” and "Personal Information Form" were used to determine cognitive functions of children. In
this research an total 12-sessions 1 hour for a week, a yoga training program was given in the
experimental group under the leadership of yogi who is certified. Mann Whitney- U test and Wilcoxon
Signed Rank test were used to analyze the data. According to the findings; ACFS total scores and the
posttest mean scores obtained from the subscales of the Tasks Department of the children included in
the experimental group were significantly higher than the pretest total mean scores. There was no
statistically significant difference between posttest scores mean and pretest scores mean of children
included in the control group. When the total posttest scores of the experimental and control groups were
compared, it was found that there was a statistically significant difference between the pretest and postest
total scores of the children of experimental and control groups from the subscales of classification, shortterm auditory memory recall, short term visual memory and pattern. There was no statistically
significant difference between pretest and posttest total scores of perspective taking and verbal planing
subscales (p> .05). The findings of the study were discussed in the light of the literature.
Keywords: Yoga, Preschool Period, Cognitive Functions

Yoganın Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Bilişsel İşlevlerine Etkisi
Özet
Yoga, zihin ve beden uyumunu gerektiren fiziksel ve bilişsel olarak sağlıklı olmaya yönelik bir
yöntem olarak görülmektedir. Yoganın hem yetişkinlerin hem de çocukların çeşitli psikolojik ve
fizyolojik iyi oluşlarına katkı sağladığı görülmektedir. Erken çocukluk döneminde çocuklara yoga gibi
esnekliği gerektiren eğitimlerin verilmesi; organizasyon, dürtü kontrolü, planlama, çalışan bellek gibi
yürütücü becerileri içeren bilişsel işlevlerin gelişimini sağlamaktadır. Literatür incelendiğinde
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Türkiye’de yoganın çocukların gelişime etkisini inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmaması
nedeniyle bu araştırmanın alana önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi döneminde çocuklarla yürütülen yoga çalışmasının
çocukların bilişsel işlevlerine etkisini incelemektir. Bu araştırma, Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Deney
Deseni (ÖSKD) ile yapılan yarı-deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi, İzmir ilindeki
anaokullarında öğrenim görmekte olan 4-5 yaş grubunda 10’u deney 18’u kontrol grubuna dâhil edilen
28 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada çocukların bilişsel işlevlerini belirlemek amacıyla “Bilişsel
İşlevlerin Uygulanması Ölçeği” ve “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Araştırmada deney grubuna
dahil edilen çocuklara 12 hafta boyunca haftanın 1 günü, 1 saat sertifikalı uzman yogi önderliğinde yoga
eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna dâhil edilen çocuklara ise herhangi bir müdahalede
bulunulmamıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney- U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıra testi
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; deney grubuna dâhil edilen çocukların BİUÖ
toplam puanları ve Görevler Bölümü alt ölçeklerden aldıkları sontest puan ortalamaları öntest toplam
puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Kontrol grubuna dâhil edilen çocukların
sontest puan ortalamaları ile öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney ve
kontrol gruplarının sontest toplam puanları karşılaştırıldığında kısa süreli işitsel bellek, bakış açısı alma
ve sözel planlama alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı; sınıflandırma,
kısa süreli işitsel bellek yeniden hatırlama, kısa süreli görsel bellek ve örüntü alma alt ölçekleri ve BİUÖ
sontest toplam puanları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmektedir.
Araştırmanın bulguları literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yoga, Okul Öncesi, Bilişsel İşlevler
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Abstract
In early childhood, the family has important functions for healthy development and socialization of
children. Parent-child relationship and parental behavior play an important role in the development of
the child, so parental self-efficacy is the basis for a positive parenting experience. There is currently no
research comparing the parents of the children with normal and special development. Therefore, this
study focuses on parents of normal and special needs children and evaluates the child and parent
development processes. The aim of this study is to investigate the effects of family education on parental
self-efficacy perceptions of parents of normal children, and of special needs children.
The research sample consisted of both parents of 5 normal and 9 special needs children aged 2-8 who
participated in the “Tiny Athletes Project” in İzmir. This project took place over an 8-week period,
focusing on sports activities involving children with normal and special needs in the 2-8 age range. This
research is a semi-experimental study with pretest-posttest pattern. “Parent Attitude Scale Parenting
Form” and "Parental Information Form" were the data collection tools. Family education seminars were
given to parents of the 14 children in the study, one hour a week for 8 weeks by a child development
specialist. There is a significant difference between the pretest-posttest scores of the mothers and fathers
in the group according to the research situation. It was concluded that family education positively
influenced the perception of parental self-efficacy.
Keywords: Early Childhood, Special Needs Children, Parental Self Efficacy

Erken Çocukluk Döneminde Çocuğu Olan Ailelerin Ebeveyn Öz
Yeterliklerinin İncelenmesi
Özet
Erken çocukluk yıllarında, çocukların sağlıklı gelişmesi ve sosyalleşmesi için ailenin önemli işlevleri
bulunmaktadır. Ebeveyn-çocuk ilişkisi ve ebeveyn davranışları çocuğun gelişiminde önemli rol
oynadığı bilgisinden yola çıkarak, ebeveyn öz yeterliğinin ebeveynlik deneyimlerini temeli olduğu
vurgulanmaktadır. Literatür incelendiğinde normal ve farklı gelişim gösteren çocukların ebeveynlerinin
yer aldığı çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu nedenle bu araştırmada hem normal gelişim gösteren hem
de özel gereksinimli çocukların ebeveynleri çalışma sürecine dahil edilerek ebeveynlerin gelişim
süreçleri değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı normal ve farklı gelişim gösteren çocuklara sahip
ebeveynlere verilen aile eğitimlerinin ebeveyn öz yeterlik algılarına etkisinin incelenmesidir.
Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde, “Minik Sporcular Projesi”ne katılan 2-8 yaş aralığında çocuğu
olan 5 normal gelişim gösteren, 9 özel gereksinimli çocuğun anne ve babaları oluşturmaktadır. Minik
Sporcular projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma 8 haftalık zaman diliminde 2-8 yaş aralığında
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özel gereksinimli çocukların ve normal gelişim gösteren çocukların bir arada spor faaliyetlerinin
yürütülmesini hedeflemiştir. Bu çalışma Öntest-Sontest Deney Deseni ile yürütülen yarı deneysel bir
araştırmadır. “Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği Anne-Baba Formu” ve “Aile Bilgi Formu” veri
toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen 14 ebeveyne, 8 hafta süresince haftada
bir saat çocuk gelişimi uzmanları tarafından aile eğitim seminerleri verilmiştir. Araştırma verilerine göre
deney grubundaki anne ve babaların öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
Aile eğitiminin ebeveyn öz yeterlik algılarına olumlu etki ettiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, Özel gereksinimli çocuklar, Ebeveyn öz yeterlik algısı
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Abstract
Catering Services are organizations that plan and manage the nutritional requirements of certain
communities from a central location. Catering Services providing food safety is very important in terms
of public health. The lack of hygiene and sanitation conditions in the preparation of food produced by
these enterprises threatens food safety. The most important factor in foodborne infections and poisoning
is the kitchen worker who takes an active role in all food production and service processes and the most
important source of microbiological contamination. However, kitchen working table, tools and
equipment which have not been provided with sufficient sanitation may be other important sources of
contamination. Foods that are produced, stored and serviced in poor sanitary conditions of kitchens can
carry high amounts of enterococci and coliform bacteria. Therefore, the total live bacterial counts in the
samples taken from the food produced is an important method for determining the microbiological
quality. The aim of this study is to determine the sources of microbiological contamination that may
occur in the production and service processes of six different catering services in Istanbul. For this
purpose, the production processes of the kitchens have been followed for a year and personnel hand,
working table, tools, equipment and food samples were taken and microbiological investigations were
done. From these kitchens periodically, 2 samples were taken from 2 employee hands, 2 from surface
and equipment, and 2 for each month. It has been found that catering services are suitable for 37.5% of
the employees and 62.5% of them are microbiological contamination sources. It has been found that
catering services are suitable for56% of the the working surface and equipment and 44% of them are
microbiological contamination sources. From a microbiological point of view, 27% of the foods
produced in catering kitchens were found to be risky. As a result of the controls and microbiological
investigations, when the catering services were evaluated in terms of food safety, it was determined that
the main source of microbial contamination was personnel and no effective disinfection programs were
available. As a result, it is considered that catering services have risks for public health.
Keywords: Catering Services, Microbiological Contamination Sources, Kitchen Hygiene, Food Safety
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Early years, the fastest development period, sees rapid development in terms of learning processes,
attitudes and behaviors. The concept of the environment refers to the whole ambiance and microbes,
which are an intrinsic part of this are a neglected element of early childhood education. Children's
knowledge about microbes is limited in terms of hygiene and diseases because health-related germs are
not a topic covered in are excluded in the educational environment. As a result, children have false
perceptions about microbes, not only about their size, but also of the roles of microbes in nature. This
study focuses on germ education in early childhood, and aims to develop a holistic perspective by
creating an understanding of the beneficial and harmful microbes in the environment, through
activities in the areas of science, math drama, and play. In the content of the training covers hand
hygiene, making microorganisms visible, the functions of microbes and the importance of balance.
Experimental studies on children show that their bodies contain all ecologies. The quasi-experimental
study was applied as a pretest-posttest control grouped design. The sample group of the study consisted
of 20 experimental groups in the central districts of İzmir, and 20 control groups in total. The researchers
prepared a germ information form and demographic information form which were applied to children.
The findings of the research are in the evaluation stage and will be shared in the congress. As a result of
the research, education was successful in both 5 and 6 years old children. However, 6-year-old children
are more significant. This is related to the fact that early childhood learning is very fast. Therefore,
integrated microbe training for children aged 6 years is more effective. With the joint work of
microbiologists and child development experts, integrated microbe training can be planned and further
developed.
Keywords: Early Chilhood Education, Microbe Education, Environmental Education

Erken Çocukluk Döneminde Bütünleştirilmiş Mikrop Eğitiminin Mikrop
Algısına Etkisi
Özet
Gelişimin en hızlı olduğu dönemi kapsayan erken yıllar, öğrenme süreçleri tutum ve davranışları
açısından da hızlı ilerlemektedir. Çevre kavramı, içinde bulunulan ortamın bütününü ifade etmektedir.
Bu bütünün içinde yer alan mikroplar erken çocukluk döneminde eğitimi ihmal edilen bir parçadır.
Çocukların mikroplar hakkındaki bilgileri, hijyen ve hastalıklarla ilgili olarak kısıtlı kalmakta ve sağlığa
yararlı mikropların eğitim ortamında dışlanmasına sebep olmaktadır. Bu durumda çocukların mikroplar
hakkındaki yanlış algıları sadece mikropların boyutları ile sınırlı kalmamakta aynı zamanda mikropların
doğada ki rollerini anlamlandırma süreçleri de yavaşlatmaktadır. Bu çalışma, erken çocukluk
dönemindeki çocukların mikrop eğitimini; fen ve matematik çalışması, drama çalışması ve oyun gibi
etkinliklerle somutlaştırarak çevremizi saran yararlı ve zararlı mikropların bir arada ele alınarak
bütüncül bir bakış açısı geliştirilmesini hedeflemektedir. Eğitimin içeriğinde; el hijyeni,
mikroorganizmaların görünür hale getirilmesi, mikropların işlevleri ve dengenin önemi yer almaktadır.
Çocuklara uygulanan deneysel çalışmalar, kendi bedenlerinin tüm ekolojileri yansıttığını gösteren
çalışmalardır. Araştırma yarı deneysel bir çalışma olup öntest-sontest kontrol gruplu desen olarak
uygulanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu İzmir ilinde merkez ilçelerinde erken çocukluk eğitim
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kurumuna devam eden 20 deney grubu, 20 kontrol grubu toplamda 40 çocuk oluşturmaktadır.
Araştırmacılar tarafından hazırlanan mikrop bilgi formu ve demografik bilgi formu çocuklara
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hem 5, hem de 6 yaş çocuklarda eğitim başarılı olmuştur. Fakat 6
yaş çocuklarda anlamlılık daha fazladır. Bu da erken çocukluk döneminde öğrenmenin çok hızlı olduğu
ile ilişkilidir. Bu sebeple 6 yaş çocuklar için uygulanan bütüncül mikrop eğitimi daha etkindir.
Mikrobiyologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının ortak çalışmalarıyla bütüncül mikrop etkinlikleri
planlanıp bu eğitim daha da geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk Eğitimi, Mikrop Eğitimi, Çevre Eğitimi
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In early childhood, when many behaviors and the principles of social harmony are learned, all aspects
of society can affect child mental health. Both the individual characteristics of the child and the
environments in which they interact, directly and indirectly, influence the development of behavioral
and adaptation problems. It is important to diagnose child mental health problems and to consider all
these elements in the treatment process. In addition, it is important to consider the environment and life
processes that the child affects and is affected by in preventing behavior and adaptation problems. In
this study, it was aimed to investigate behavior and adaptation problems of children using
Bronfenbrenner's ecological system approach. In the literature, studies on behavioral problems in
children has been investigated based variously on the individual characteristics of the child, family,
teacher, and close circles. However, the studies on the indirect influences on the development of the
child are limited. This review integrates past and current findings on behavioral and adaptation problems
of children within the context of micro-, meso-, exo-, macro-, and chrono-systems levels. According to
the data obtained from this review, it is seen that the individual characteristics of the microsystems of
children (age, gender) and family (mismatch in marriage, conflict, parental depression), school
(adaptation problem, peer rejection), affect child behavior and adaptation problems. The ecosystems that
include the parents' work situations, workplaces, social and health services, and parents’ friends and
relatives contribute to children’s behavioral problems.. In addition, life transitions such as divorce, the
birth of a sibling, and moving house can lead to behavior and adaptation problems. This research may
contribute to the develop a different perspective on intervention, treatment and prevention strategies of
early childhood behavior problems.
Keywords: Early childhood, Behavior and adaptation problems, Bronfenbrenner, Ecological System
Theory

Çocuklarda Görülen Davranış ve Uyum Problemlerini Anlamak: Bir Ekolojik
Sistem Yaklaşımı Analizi
Abstract
Birçok davranışın kazanıldığı ve toplumsal uyumun öğrenildiği erken çocukluk döneminde toplumu
oluşturan bütün bileşenler çocukların ruh sağlığına etki etmektedir. Çocuklarda görülen davranış ve
uyum problemlerinin oluşumunda, çocuğun bireysel özellikleri ile birlikte doğrudan ve dolaylı olarak
etkileşimde bulunduğu çevreler etkili olmaktadır. Çocuk ruh sağlığı sorunlarının tanılanması ve tedavi
sürecinde bütün bu öğelerin göz önünde bulundurulması çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Bununla
birlikte çocuğun etkilendiği ve etkilediği çevre ve yaşam süreçlerini göz önünde bulundurmak, davranış
ve uyum sorunlarının önlenmesinde etkili olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Bronfenbrenner’in
ekolojik sistem yaklaşımı kullanılarak çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerini incelemektir.
Literatürde çocuklarda görülen davranış problemleri ile ilgili araştırmalar doğrudan çocuğu etkileyen
aile, öğretmen gibi yakın çevreler ile çocuğun bireysel özellikleri baz alınarak araştırılmıştır. Ancak,
çocuğun gelişimini dolaylı yönden etkileyen araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada
çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerine ilişkin mikrosistem, mesosistem, egsosistem,
makrosistem ve kronosistem çevreler bağlamındaki ilgili çalışmalar derlenmiştir. Bu derleme sonucunda
elde edilen veriler doğrultusunda, çocukların bireysel özellikleri (yaş, cinsiyet) ve aile (evlilikte
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uyumsuzluk, çatışma, ebeveyn depresyonu), okul (uyum sorunu, akran reddi) gibi mikrosistemleri
çocuğun davranış ve uyum sorunlarına etki ettiği görülmektedir. Ebeveynlerin iş durumları, iş yerleri,
sosyal ve sağlık hizmetleri, ebeveynlerin arkadaş ve akrabalarını içerisine alan egsosistemler çocuklarda
görülen davranış problemlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, boşanma, yeni bir kardeşin doğması,
taşınma gibi yaşam geçişleri çocuğun davranış ve uyum sorunları geliştirmesine neden olabilmektedir.
Bu araştırmanın, erken çocukluk dönemindeki bireylerin davranış problemlerine ilişkin müdahale,
tedavi ve önleme stratejilerine yönelik farklı bir bakış açısı geliştirmeye katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, Davranış ve uyum problemleri, Bronfenbrenner, Ekolojik sistem
yaklaşımı
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Abstract
Together with World War I, the accustomed patriarchal structure in the German society yields to a social
order in which women take active roles. There occurs a number of changes in the social roles imposed
to women by the patriarchal mindset. As a writer who experienced the transformation of the gender
phenomenon of his era, the German journalist, film and theater critic Erich Kästner (1899-1974) has
come into prominence with his children's books as well as his literary works for adults in German
literature. Kästner's autobiographical and sociological traces are also seen in the children's books that he
penned, problematizing the phenomenon of gender in the same way, mostly from his own background
and from the conditions of the era in which he lived. However, given the concession made to women by
the author, the works have become the target of criticism by critics. In fact, based upon the author’s
private life and the social conditions of his era, the critics claim that while the writer’s literary works in
question praises women by ascribing “altruism” to them, the male image has been portrayed too
negatively. The paper will discuss whether there is a one-sided or biased approach to social gender
phenomenon asserted by some literary people in Erich Kästner’s children books “Emil and the
Detectives” and “Emil and the Three Twins”. Moreover, the paper will discuss the roles casted to
female-male figures in the books in question. The study will turn the scales with an outcome evaluation.
Because the children’s books of the author, which will be examined in the study, will be discussed both
from the author's self-life and from the events in the social environment, positivist and sociological
method will be used in this study.
Keywords: Erich Kästner, German Children’s Literature, Social Gender Phenomenon, Positivist
Method, Sociological Method.
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Abstract
English courses in Turkey, is one of the lessons causing anxiety and prejudice in students. This is one
of the reasons for failures in English classes. However, it is seen that the individuals, who discover the
way to understand English instead of memorizing English, are very interested in English language and
English courses. Many methods used in English learning environments for years, draw students away
from meaningful learning, by encouraging students to rote learning English, can lead to loss of interest
in English courses. Therefore, it is considered that the choice of teaching methods to be used in English
classes is very important. The traditional methods and techniques used in the teaching of grammar
subjects in English courses do not contribute enough to improve the students' meaningful learning.
Therefore, it is thought that using concept maps method, which will improve students both visually and
mentally, will be beneficial. Concept mapping is a method that requires the connection between the
existing knowledge and the newly learned information and in this process makes the student active and
directs them to think. The concept maps that make the analysis of information help the graphic
concretization of the concepts of any subject; In other words, it enables the visualization of knowledge
in students' minds. Since the visualization is at the forefront, making it easy to keep in mind information
and concepts. The aim of this study is to examine the students’ concept mapping performances and their
views on concept maps in the main course assisted by the concept mapping. In this study, explanatory
sequential design which is one of the mixed research methods is used. In the quantitative phase of the
study, weak experimental design with one experimental group was used and the data were obtained
through semi-structured interview forms in the qualitative phase. The concept mapping assisted
instruction was applied to the experimental group. The working group is comprised of 14 prep students
who take main course at a private university located in one of Turkey’s southern provinces. The
quantitative data of the study were collected by the Concept Map Assessment Form developed by the
researchers to determine the students' concept mapping performances. The qualitative data were
collected by the open-ended questions form, which aims to reveal the opinions of the students on concept
maps, developed by the researchers. T-test analysis was made for the related samples in order to
determine whether there is a significant difference between the pre-test and post-test concept map
performances of the students in the experimental group. Content analysis method was applied in the
analysis of qualitative data. As a result of the study, it was determined that the difference between the
scores of pre-application and post-application concept mapping performances of the experimental group
students using concept mapping method showed a significant difference. In addition, it is observed that
the students' opinions mostly focus on the effect of the concept mapping method on efficiency in
education and persistence in learning. Regarding the use of the concept mapping method in the course,
the students stated that the concept mapping method provides persistence in learning, learning in a
holistic way, concretizing the concepts, seeing the deficiencies in learning and they find the method
effective.
Keywords: Concept mapping, Evaluation of concept mapping performances, foreign language
education.
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Abstract
Introduction Nowadays, as a result of the widespread use of technology, information is produced and
disseminated very quickly. In order to be able to adapt to the era, we must be able to use the ways of
accessing information correctly as a society. One of the methods used to reach information is the
scientific process skills. These skills; Observation, classification, measurement, number and space
relations, establishing, estimating, saving data, using and interpreting data, creating a model, concluding
results, determining and controlling variables, hypothesis building and experiment, and make
experiments (Tan and Temiz, 2003). Considering the lessons given to students in schools, it is observed
that scientific process skills are mainly taught in numerical courses. When the studies are examined, it
is seen that the effects of different teaching methods on scientific process skills and the relationship of
scientific process skills with different variables are investigated. Açışlı (2014) and Bıyıklı (2013) 5E
learning model, Akben (2015) course activities, Akgün, Özden, Çinici, Aslan and Berber (2014)
technology-supported education, Altunsoy (2008) and Bozkurt (2012) research-based learning,
Bozdoğan, Taşdemir and Demirbaş (2006) investigated on the effects of scientific process skills of
cooperative learning. In addition, Aktamış and Ergin (2007) tried to determine the relationship between
scientific process skills and scientific creativity. Similarly, Aktaş and Ceylan (2016) investigated the
relationship between academic achievement and scientific process skills. Besides, it has been determined
that scale development studies are carried out to determine scientific process skills (Aktamış and
Pekmez, 2011; Aydoğdu and Ergin, 2011). It is known that teaching methods are effective in developing
scientific process skills. However, the most important element that is necessary for students’ acquisition
of these skills is the qualifications of the teachers who are expected to be gained these skills. The higher
the scientific process skills of the teachers, the easier it will be for them to bring this skill to their
students. Numerous researches have been conducted to determine the scientific process skills of teachers
and teacher candidates. However, considering the fact that educational programs, course contents and
teaching methods are constantly updated, it is necessary to determine the current status of teacher
candidates. The aim of this study is to determine the scientific process skills of science teacher
candidates who will work in our schools in the future. The aim of this study is to determine the scientific
process skills of science teacher candidates and to investigate the effect of gender and education level
on scientific process skills. In this direction, the scientific process skills level of science prospective
teachers, according to gender and class level of students' scientific process skills in terms of whether
they differed were answered. METHOD Our research was done by using a screening model of
descriptive research methods. In our study, the scientific process skills scale developed by Özkan, Aşkar
and Geban (1992) was used. Our scale consists of 36 multiple choice questions with 4 choices with one
correct answer each. In the analysis of the scale the correct and wrong answers are coded as 1 and 0
respectively. The sub-dimensions of the test; Defining variables (12 questions), identifying work (6
questions), setting up and defining hypothesis (9 questions), graph and data interpretation (6 questions)
and designing research (3 questions) skills. The standard deviation, mode and median values of the
students were determined by using the total scores. In addition, one-way ANOVA was conducted to
determine the relationship between gender and grade levels and scientific process skills. The sample of
our study consisted of 60 students who were attending the 3nd and 4th grades of Science Teaching at
Çukurova University in 2018-2019 education years. 14 of the students are male and 46 are female
students. 35 and 25 of them are 3rd and 4th grade respectively. RESULTS In order to use parametric
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tests in the analysis of data, normality test was performed. According to the Shapiro-Wilks test, the data
are normally distributed (p>, 05). The average score of the students on the scientific process skills scale
was determined as 25.43. As the highest score that can be obtained from the scale is 36, it can be said
that the scientific process skills of the students are above the intermediate level. When the subdimensions of the scale were analyzed, the average of the correct answers given to 12 questions about
the defining variables sub-dimension was 8.12, the average of the correct answers given to 6 questions
for the definition of moderation, 3.29, the average of the correct answers given to 9 questions about the
hypothesis setting and definition sub-dimension 7.05, The average of the correct answers given to the 6
questions asked for the size of the questions was 3.67 and the correct answers given to the 3 questions
about the research design sub-dimension were calculated as 2.44. Considering the averages obtained
from the sub-dimensions of the scale, it is thought that the students experience problems in the
operational definition and the interpretation of graphics and data. According to the results of the t-test,
there is no effect of the science process skills of science teacher candidates on defining variables (F =
1.44, p> .05). A significant difference was found between the 3rd and 4th grades in the definition of the
operational definition (F = 3,88, p <.05). Considering the average values, the 4th grade students have
improved their working skills according to the skills of 3rd grade students. According to the results of
hypothesis forming and defining sub-dimension analysis, no significant difference was found between
grade levels (F = .154, p> .05). When the data related to the graphics and data interpretation sub-boat
were examined, no significant relationship was found between the students' grade levels (F = .003, p>
.05). According to the results of designing the research sub-dimension analysis, there was no significant
difference between the grade levels (F = .65, p> .05). According to the results of the t-test, there was no
significant difference in the definition of variables of the gender of science teacher candidates (F = 1.27,
p> .05). A significant difference was found between male and female students in the size of the
operational definition (F = 5.33, p <.05). When the mean values are compared, it is seen that the male
students' skills of identification are more developed. According to the results of hypothesis forming and
defining sub-dimension analysis, there was no significant difference between genders (F = .01, p> .05).
When the data related to the graphics and data interpretation sub-boat were examined, no significant
difference was found between the student’s gender (F = .21, p> .05). According to the results of
designing the research sub-dimension analysis results, a significant difference was found in terms of
students' gender (F = 12.41, p <.05). When the mean scores of the students were compared to the subdimension of the research design, it was determined that the male students' skills in designing the
research were more advanced than the female students. DISCUSSION At the end of the research, it was
determined that science teacher candidates could use scientific process skills to a great extent. Besides,
it was observed that they experienced problems in operational definition and interpreting graphs and
data. When the related literature is examined, it is seen that similar results have been reached in the
studies conducted with science teacher candidates (Bahtiyar and Can, 2016). Class level as a variable
did not show a significant difference on scientific process skills. This is an expected result because the
class levels are close to each other. However, the data of 2 students in the sample is noteworthy.
Although there is no significant difference in age between the two classes, two 27- and 29-year-olds
attending the 3rd grade have answered correctly 94% of the questions and that requires to research age
factor. Findings on the effect of gender factor on scientific process skills show that male students are
more successful in using scientific process skills. This finding contradicts the studies in the literature.
The number of male students in the sample is considerably less than that of female students and it is
considered that effects the research. As a result, it is thought that science teacher candidates who are
expected to gain the science program that was updated by the Ministry of National Education in 2018
and which are emphasized in all activities, have the necessary competence, they should be supported
only in the definition of graphical reading and operational definition .
Keywords: Scientific Process Skills, Science Education, Teacher Training
Bu araştırma SDK-2019-11839 nolu BAP projesi tarafından desteklenmektedir.
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Abstract
Küreselleşme sürecinde çalışma yaşamında yapısal bir değişiklik meydana geldiği görülmektedir.
İşletmelerin yönetim ve organizasyon yapılarının bazı kademelerinde taşeron diğer bir ifade ile alt
işveren yöntemlerinin kullanılması, teknolojik gelişme karşısında üstünlüğün sağlanması ve insan
kaynaklarının etkin bir bicimde kullanılması hedeflenmektedir. Küreselleşme piyasasında uyum
dengesini kurmak ve uluslararası işletmeler karşısında rekabet üstünlüğünün sağlanması için
işletmelerin stratejik planlarında önemli değişmelerin olduğu ve bu faaliyetlerin küreselleşme yarışında
istenilen hedeflere ulaşılması temel hedeftir. Bu hedeflere ulaşmak için düşük maliyetli ve üstün kaliteli
mal veya hizmet üretmek stratejik planların en önemli unsuru olmaktadır. Bu durumda esnek çalışma
ve alt işveren yöntemlerinin kullanılması tercih edilmekte ve dolayısıyla beraberinde bir yığın ekonomik
ve sosyal sorunları da getirmektedir. Bu sorunların başında esnek çalışma, alt işveren çalışma sistemleri
ve kayıt dışı ekonomi gelmektedir. Taşeron sistemi, inşaat gibi geleneksel sektörlere özgü bir uygulama
olmaktan çıkmıştır. Günümüzde taşeron uygulaması, hem ulusal işletmeler de ve hem de çok uluslu
işletmelerde tamamlayıcı faaliyet olarak düşünülmekte ve bu faaliyetleri devredilmesi biçiminde
gerçekleşmektedir. Taşeronluk sisteminde çalışanlar, sosyal hak ve özgürlüklerden uzaklaştırılmak
istenmektedir. Taşeronun bünyesinde çalışanların, iş güvencesi, iş güvenliği ve sosyal güvenlik
haklarına riayet edilmemekte; bu nedenle çalışanlar düşük ücretle çalışmak zorunda kalmaktadırlar.
Ayrıca Alt işveren çalışma şeklinde çalışanların ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını savunmakta
güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Küreselleşme sürecinin diğer sorunlar ise kayıt dışı ekonomi ve esnek
çalışma yöntemleridir. Esnek Çalışma yöntemi, beraberinde Kayıtdışı ekonomiyi tetiklemekte ve sürece
bağlı olarak da arttığı görülmektedir. Bulunduğu ülkeye ekonomik ve mali politikası yönünden büyük
zararlara yol açtığı gibi Endüstri İlişkileri Sistemini de olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu sorunların
çözümü için, tarafların çalışma şartlarını günün ihtiyaçlarına göre ikili antlaşma ile düzenleyebilme
imkânı yaratan bir sistemin, İŞ Düzenleme Kurumunun kurulması (İDK) gerekmektedir. İşletmelerin
Küreselleşme sürecine uyumun hızlandırılması ve maliyetleri de asgari düzeye çekerken işgörenlerin
mağdur olmaması için, tarafların ekonomik ve sosyal haklar konusunda hakkaniyetli bir antlaşmanın
yapılması gerekmektedir. Bu antlaşmada taraflar (işçi-işveren) biri diğerinin yaptığı antlaşmayı
onaylamakla yükümlüdür. Söz konusu antlaşma aynı zamanda iş akdi hükmü de taşımalıdır. Esnek
çalışma antlaşmasında, ücret, sosyal güvenlik ve iş güvencesi konuları nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği
belgelerle İDK.’ ya sunulmalıdır. Çalışmalarında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında yine müracaat
yapacakları ilk yasal mercii İDK. olmalıdır. İDK. ’nın kararları mahkeme kararı niteliğini taşımalıdır.
Taraflar İDK.’ yi kendileri tercik ettikleri için kurula itiraz edemezler ve temyize mahkemesine de
başvuramazlar İDK’ nın kararı en yüksek mahkeme kararı niteliği taşımalıdır.
Keywords: imcofe
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Özet
İnsanın ahlaki özelliklerinden en önemlisi vatanseverlik duygusunun gelişimidir. Vatanseverlik ülkesine
duyduğu sevgi ve bağlılıkdır. Bu duygu annelerimizin ninnileri, şefkati, büyükannelerin masalları,
halkımızın manileri, bilgelerimizin düşünceleri ile oluşur. Tarih boyunca vatan her zaman kutsal
sayılmıştır. Vatan uğruna savaşlar yapılmış, kan dökülmüştür. Vatan için şiirler yazılmış, edebi eserlerde
vatan konuları yer almıştır. Vatan konusuna kitaplarında yer veren Azerbaycanlı şair Hüseyin Ariftir.
Yirminci yy Azerbaycan edebiyatının büyük edebiyat doğa yeni olan Hüseyin Arifin eserleri ele almış
olduğu konuları bakımından içeriği zengin ve rengârenktir. Kendine has üslubu ve yazım taktiği ile
Azerbaycan edebiyatının benzersiz sayfalarını yazmıştır. Hüseyin Arifin şiirleri vatanseverlik
mevzusunda yüksek düzeyde gözükmektedir. Şair vatanın güzelliğini, kutsallığına, vatan sevgisinin
önemini eserlerinde sıkça tekrar etmiştir. Makalelerinde vatanı doğal gerçekçi göstermiştir. Bu
makalede şairin çeşitli dönemlerde kaleme aldığı şiirlerde vatanın güzelliği, kutsallığı terennüm
edilmiştir. Şairin şiirlerinde vatanın ebedîliği aslında canlı dünyanın, yaşadığımız evrenin
değişkenliğine karşıdır. Makalede şairin şiirinde vatanın ebedi adresi olmasını doğal, gerçek, canlı
kontrastı terennüm edilmiştir. Vatan doğasının zengin ve tekrarsız güzellikleri duyarlı şair yüreği ile
kaleme alınmıştır. Vatan sevgisinin tekrarlanamaz, güzellikleri bulundurduğunu anlatan şair İnsan
hayatını, ömrü -gününü vatandan ayrı tasavvur etmiyor. Yaşama felsefi şekilde yaklaşan şair öldüğünde
insanın dünyasını değişerek toprağa karışmakta da dolayısıyla yaşam belirtisi görür. Vatan mefhumu
şairin şiirlerinde dar ve sınırlı verilmiyor, yani onun dünyaya göz açtığı bölgede çerçevesinde değil,
onun sınırlarını aşarak tüm Azerbaycan'ı kapsamaktadır. Aziz vatanın zengin ve eşsiz güzelliklere sahip
doğasını yüreği ile kaleme alan Hüseyin Arif insan hayatının bütün ömrünü vatansız geçirme ihtimalinin
ne kadar acı ne kadar zor bir durum olduğunu sık sık belirtmiştir. Hüseyin Arif doğmuş olduğu bölgenin
değil bütün Azerbaycan'ın doğal güzelliklerine ve muhteşemliğine değinerek ufkunun genişliğini ve
kalp gözünün temizliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Şair makalesinde Azerbaycan’ın güzelliklerini
abartısız bir şekilde canlandırmış ve her karış vatan toprağından övgüyle bahsetmiştir. Tarihten
günümüze zengin Türk kültürünü, örf ve adetleri vurgulayan Hüseyin Arif tarihimizin derin köklerine
sahip olduğunu kelimelerinde ifade etmiştir. Bu makalede Hüseyin Arif'in tamamiyle hayat felsefesine
, milli kimliğimize , kültür geçmişimize hitap etmektedir.Vatan sevgisini mukaddes sayan şair sosyal
değerleri ile muhabbeti yoğurmuş , kutsal mekan vatanla birlikte eserinde tamamiyle yer vermiştir
Anahtar Kelimeler: vatanseverlik, kültür ,deger
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Özet
Akıl yürütmeler, zihinsel işleyiş sürecinde kavram ve önermelerden sonra gelen klasik mantığın en
önemli konusudur. Mantık, akıl yürütmeleri özellikle formel açıdan önemser ve inceleme konusu yapar.
Klasik mantıkta tümdengelim, tümevarım ve analoji olmak üzere üç akıl yürütme türü kabul edilmiştir.
Bunların içerisinde geçerli çıkarımlar sağladığı için en çok önemsenen tümdengelimsel akıl yürütme
olmuştur. Bu nedenle klasik mantığın en dikkate değer kısmını tümdengelim oluşturmaktadır.
Aristoteles tarafından epistemik olarak tümdengelimsel karaktere sahip olan akıl yürütme biçimi için
syllogism ifadesi kullanılmıştır. İslam felsefesinin ilk dönemlerinde bu kavram, doğrudan kıyas ile
karşılanmıştır. Aristoteles, şekilleri, modları, modaliteleri, geçerlilikleri, çeşitleri bakımdan kıyası
sistematik olarak ele alan ve geliştiren ilk filozoftur. Bu nedenle kıyasın kurucusu kabul edilir. O, kıyasın
bütün bu konularını ele almadan önce onu uygun bir şekilde tanımlamıştır. Onun kıyas tanımını
maksadına uygun bir şekilde biraz değiştirerek şu şekilde sunmak mümkündür: Kıyas, önermelerin
doğru kabul edilmesiyle, sırf bu önermelerden hareketle zorunlu bir sonuca varmaktır. İşte bu çalışma,
Aristoteles tarafından yapılan kıyas tanımının İslam felsefesinde Fârâbî, İbn Bâcce ve İbn Rüşd gibi bazı
mantıkçı filozoflar tarafından nasıl anlaşıldığı ve buna dönük görüşleri çözümlemeye çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mantık, akıl yürütme, kıyas, Aristoteles, Fârâbî, İbn Bâcce
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Ayçiçeği (Helianthus annuus L.), papatyagiller (Asteraceae) familyasından çekirdekleri ve yağı için yetiştirilen
sarı çiçekli bir tarım bitkisidir. Ayçiçeği yağı, içerdiği doymamış yağ asitleri oranının yüksek olması nedeniyle
beslenme değeri en yüksek olan, yemeklik kalitesi yönünden de en çok tercih edilen bitkisel yağdır. Ayçiçeği,
ülkemizde ekimi yapılan yağlı tohumlu bitkiler arasında ekim alanı ve üretim bakımından birinci sırada yer
almaktadır. Ağır metaller bitkilerde göze çarpan abiyotik stres kaynaklarından biridir. Krom (Cr), yer kabuğunda
en çok bulunan, toksik ağır metallerden biridir. Bitkilerde krom toksisitesi büyüme ve gelişmeyi etkileyerek
çimlenme sürecinde değişiklikler ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca krom fitotoksisitesi antioksidan
enzim bozulmasına neden olmakta ve oksidatif stresi uyarmaktadır. Myelocytomatosis proteinleri, hem bitki hem
de hayvanlarda bulunan farklı görevlere sahip transkripsiyon faktörleridir. Myc hücre döngüsü sırasında G1
fazında ortaya çıkmaya başlar ve G1/S kontrol noktasındaki çeşitli anahtar hücre döngüsü genlerini hedef alır.
Çalışmada, Hoagland besiyerinde 15 gün süreyle geliştirilen, 4 farklı ayçiçeği çeşidine (08 TR 003, Tr-3080, Saray
ve Tarsan 1018), 24 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda (0, 80, 160, 320, 640 ve 1280 µM) Cr(VI) stresi
uygulanmıştır. Kontrol grubu ve stres uygulanan bitkilerde, Myc2 genlerinin mRNA ifade seviyeleri Real Time
PCR ile belirlenmiştir. 08 TR 003 ayçiçeği çeşidinde, Myc2 gen ifade düzeyinin uygulanan Cr(VI)
konsantrasyonundaki artışla beraber genel olarak azalma eğiliminde olduğu görülmüştür. Diğer ayçiçeği
çeşitlerinde ise 160 ppm Cr(VI) uygulamasının Myc2 gen ekspresyonunu arttırdığı görülmüştür. Sonuç olarak
uygulanan Cr(VI) stresinin bitkiler üzerinde etkili olduğu ve bitkilerin bu strese karşı moleküler yanıt oluşturduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Cr(VI) stresi, Myc 2 geni, Real Time PCR (Sunflower, Cr (VI) stress, Myc 2 gene,
Real Time PCR)

Effect of Different Concentration Cr (VI) Stress on Myc2 Gene Expression
Levels in Sunflower (Helianthus annuus L.)
Abstract
Sunflower (Helianthus annuus L.) is an agricultural plant which belongs to Asteraceae family grown for the seeds
and seed oil. Sunflower oil contains the highest nutritional value due to its high rate of unsaturated fatty acids and
is the most preferred vegetable oil in terms of food quality. Sunflower is the first in terms of land used and yield,
among the oilseed crops cultivated in our country. Heavy metals are one of the outstanding abiotic stress sources
in plants. Chromium (Cr) is one of the most common toxic heavy metals in the earth's crust. Chromium toxicity in
plants affects growth and development and causes changes in germination process. Chromium phytotoxicity also
leads to antioxidant enzyme degradation and stimulates oxidative stress. Myelocytomatosis proteins are
transcription factors having different roles in both plants and animals. Myc begins to appear in the G1 phase during
the cell cycle and targets the various key cell cycle genes at the G1 / S control point. In this study four different
sunflower varieties ( 08 TR 003, Tr-3080, Saray and Tarsan 1018) were developed in Hoagland medium for 15
days and treated with 80, 160, 320, 640 ve 1280 mM Cr(VI) for 24 hours. mRNA expression levels of Myc2 genes
were determined by Real Time PCR in control group and stressed plants. In the 08 TR 003 sunflower variety, the
Myc2 gene expression level was generally observed to have decreased with the increase in the Cr (VI)
concentration applied. In the other sunflower varieties, it was observed that 160 ppm Cr (VI) application increased
the expression of Myc2 gene. As a result, it can be said that the applied Cr (VI) stress is effective on plants and
also the plants produce a molecular response to this stress.
Keywords: Ayçiçeği, Cr(VI) stresi, Myc 2 geni, Real Time PCR (Sunflower, Cr (VI) stress, Myc 2 gene, Real
Time PCR)
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Özet
Yönetimsel ve toplumsal kültürün tanımlarına bakıldığında aralarında kesişen noktalar olduğu
görülebilir. Bir firmanın yapılanma sürecinde, oluşturduğu örgüt gruplarının ait oldukları toplumlara
dair yönetim şeklini etkileyecek kültürel izleri olduğu gözlemlenebilir. Toplum kültürünün bir
yansıması olan bu örgüt kültürü diğer bir adıyla organizasyonel kültür yeni bir yönetim modelinin
stratejik bir parçası olarak tanımlanmıştır. Bu modelin uygulanabilmesi için gerekenler kültürel
analizlerin doğru yapılması, her kademeye adil eğitimin ve ilginin sunulması, bunun için destek
fonlarının ve bilgi akışının sağlanması gerekmektedir. Tasarım yönetiminde bu model, özellikle firma
tasarım ve süreç odaklı ise firmanın her kademesine bu yaratıcı süreç yansımaktadır. Kültürün örgüt
hedeflerini desteklediği fikri geniş ölçüde paylaşıldığında ve üyeler tarafından benimsendiğinde örgütün
etkinliğine pozitif katkı sağlaması mümkündür. Ancak tam tersi bir durumda, kültür geniş tabana
yayılmış ve benimsenmiş olsa da, örgüt hedefleri ile örtüşmüyorsa, örgütsel etkinliğe negatif bir etkisi
söz konusu olabilir. Çalışmanın amacı bu bağlamda, tasarım firmalarında, Türk kültürünün yönetimsel
süreçlere olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılarak olası çözüm önerileri için bir katkı sağlamaktır.
Örnek çalışmalar üzerinden organizasyonel kültür modellerinin ve tasarım denetimlerinin tasarım
yönetimi kavramının stratejik unsuru olarak görülmesinin nedenleri ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Tasarım, Yönetim, Tasarım Yönetimi, Örgüt Kültürü, Organizasyonel
Kültür, Türk Kültürü
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Abstract
Although typologies have long been discussed in the tourism literature, generations have been associated
with tourism in a relatively recent period. Starting with the Baby Boomer, followed by X, Y, and finally
with Generation Z, all generations give important clues to the tourism market. Therefore, in this study,
it is aimed to examine the relationship between tourist typologies defined by Westvlaams Ekonomisch
Studiebureau and Baby Boomer, X, Y and Generation Z tourists. The survey data were obtained faceto-face from a total of 671 local and foreign participants visiting the town of Bodrum, Muğla in 2018.
According to the findings of the study, there is a significant relationship between the generations
discussed in four categories and tourist typologies classified as active sea lover, contact-minded holiday
maker, nature viewers, rest-seeker, discover, family-oriented sun and sea lover and traditionalist. Based
on these findings, it is possible to segment the tourism market and develop a forward-looking strategy.
Keywords: Tourism, Typology, Generation
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Özet
Bütün çocuklara oyun oynarlar ve oyun sayesinde çevreleri ile iletişim kurarlar, dünyanı ögrenerler,
gelişirler. Oyun onların gönlük yaşamında çok yer tutduğu için çocukların işi olarak da tanımlana
bilmektetir. Oyun sayesinde beceri ve ilgi alanını, uyum saglama ve yaradıcılık becerilerinin geliştire
bilmektetir. Oyun çocugun diger gelişm alanları gibi zihinsel gelişimini de etkilemektetir. Çünki oyun,
çocugu çevresini araştirma, objeleri tanıma, problem şözme imkanını tanımaktatır. Çocukların
oynadıkları oyunlar çocukların nə düşündüyünü ve nasıl düşündüğünü gösterir. Çalışmada Trabzonda
kaybolmaya yüz tutmuş oyunlarımız araştırılmış ve onların sosyal ve zihinsel gelişimeye etkisinin neler
olduğu açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, imcofe
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Ömer Samsunlu,
Süleyman Demirel Üniversitesi,
omersamsunlu@sdu.edu.tr
Özet
In this research, the problems encountered by pre-school teachers in the mainstreaming education, the
reasons of these problems and how these problems can be solved are emphasized. Inclusive education
is very important for the development of children with special needs. Despite all the problems faced by
the pre-school teacher, this education should be supported and the best education should be given to
children with special needs. He or she should respect the differences of mainstreaming students and
educate them without separating them from other children. In short, the preschool teacher is the most
important element to involve the mainstreaming student in life. For this purpose, various internet sites,
articles, journals, dissertations, books etc. on this subject to determine the problems and solutions in
mainstreaming education. resources will be utilized.
Anahtar Kelimeler: Preschool education, inclusive education, special education
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Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) günümüzün en önemli yağ bitkilerinden biridir. Ülkemizde genellikle
ayçiçeği yağının tercih edilmesi ve bitkisel yağ ihtiyacında yaşanan artış ayçiçeğinin önemini daha da
arttırmaktadır. Abiyotik stres faktörleri özellikle ekonomik değeri olan bitkiler için en önemli sınırlayıcı
stres tipidir ve kuraklık bu stres tipinde en çok zarar veren faktördür. Özellikle bitkilerin büyüme
evrelerinde oldukça etkili olan kuraklık, önemli miktarda tarımsal ürün kayıplarına neden olmaktadır.
Kuraklık stresi ayrıca, bitkilerde birçok fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler cevabı uyarmaktadır.
Buna bağlı olarak bitkiler, sınırlı çevresel koşullara adapte olmayı sağlayacak tolerans mekanizmaları
geliştirebilmektedir. Bitki retinoblastoma proteinleri nükleerdir ve CDK fosforilasyon bölgeleri ile
karakterize edilirler. Rb proteinleri, bitkilerde ve hayvanlarda birçok E2F transkripsiyon faktörü ailesi
ile etkileşime girmektedir. Rb proteini, hücre döngüsü düzenlenmesinde ve farklılaşmasında rol
oynamaktadırlar. Çalışmada, 4 farklı ayçiçeği çeşidine (08 TR 003, Tr-3080, Saray ve Tarsan 1018) 100
ve 150 mM Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) aracılığıyla kuraklık stresi uygulanmıştır. Kontrol grubu
ve stres uygulanan bitkilerde Retinoblastoma (Rb) genlerinin mRNA ifade seviyeleri Real Time PCR
ile belirlenmiştir. 100 mM PEG uygulamasında, kontrole göre 08 TR 003 ve Saray ayçiçeği çeşitlerinde
Rb gen ifade seviyesinin azaldığı, Tr-3080 ve Tarsan 1018 çeşitlerinde özellikle 27. saatte arttığı
gözlenmiştir. 150 mM PEG uygulamasında ise 08 TR 003 ve Tr-3080 çeşitlerinde Rb gen ekspresyon
seviyelerinde zamana bağlı azalma, Saray ve Tarsan 1018 çeşitlerinde ise özellikle 3. saatte kontrole
göre artış gözlenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde kuraklık uygulaması ile ayçiçeği
çeşitlerinde hücre döngüsü genlerinden olan Retinoblastoma geninin ifade seviyesinin farklılaştığı,
dolayısıyla hücrede kuraklık stresine bağlı düzenlemelerin gerçekleştiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, kuraklık stresi, Retinoblastoma (Rb) geni,
Abstract
Sunflower (Helianthus annuus L.) is one of the most important oil plants today. Sunflower oil is
generally preferred in Turkey and the increase in vegetable oil increases the importance of sunflower.
Abiotic stress factors are the most important limiting stress type especially for plants with economic
value and drought is the most damaging factor in this stress type. Drought, which is particularly effective
in the growth stages of plants, causes a significant loss in agricultural products. Drought stress also
stimulates many physiological, biochemical and molecular responses in plants. Accordingly, plants can
develop tolerance mechanisms so as to adapt to limited environmental conditions. Plant retinoblastoma
proteins are nuclear and characterized by CDK phosphorylation sites. The Rb proteins interact with
many of E2F transcription factor families in plants and animals. Rb protein plays a role in cell cycle
regulation and differentiation. In this study, 4 different sunflower varieties (08 TR 003, Tr-3080, Saray
and Tarsan 1018) were subjected to drought stress through 100 and 150 mM Polyethylene Glycol 6000
(PEG 6000). The mRNA expression levels of Retinoblastoma (Rb) genes were determined by Real Time
PCR in the control group and in the stressed plants. It was observed that 100 mM PEG application
decreased the expression level of Rb gene in 08 TR 003 and Saray sunflower varieties in line with the
control group and increased especially at 27th hour in Tr-3080 and Tarsan 1018 varieties. Timedependent reduction in Rb gene expression levels was observed in the 08 TR 003 and Tr-3080 varieties
in 150 mM PEG stress application. Saray and Tarsan1018 varieties especially exhibited an increase
compared to the control at the 3rd hour. When the data obtained are evaluated, it can be said that the
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level of expression of the retinoblastoma gene, which is one of the cell cycle genes in sunflower varieties,
varies with drought application and therefore there are regulations related to drought stress in the cell.
Keywords: Real Time PCR (Sunflower, drought stress, Retinoblastoma (Rb) gene, Real Time PCR)
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Abstract

Background: Systemic sclerosis (SSc) is a chronic autoimmune disease of unknown etiology
characterized by excessive collagen production, endothelial cell injury, microvascular obliteration,
cutaneous fibrosis and progressive visceral disease. The hands are frequently involved during the
progression of the disease, with symmetrical skin thickening as a prominent feature. Modified Hand
Mobility in Scleroderma (mHAMIS) Test is a measurement method to assess hand mobility in patients
with SSc. Knowing the inter-rater reliability of the instument is important in order for the results from
different examiners to be accurately interpreted. The aim of this study was to test inter-rater reliability
of mHAMIS Test. Methods: Hand mobility for both hands was assessed in 26 female patients with SSc
by the same two examiners. Patients who had flexion contracture in at least one finger and undergone
hand surgery in the last year due to any injuries, were excluded from the study since hand mobility was
prevented. Inter-rater reliability was determined using intra-class correlation coefficients (ICCs).
Results: ICCs were excellent between raters for dominant hand and non-dominant hand. The values
were 0.923 and 0.93 respectively. Conclusion: The inter-rater reliability of the mHAMIS found to be
excellent.
Keywords: inter-rater, reliability, hand mobility, scleroderma
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Abstract
With the industrial revolution, the increase in the population has revealed various environmental problems. Climate
change was the most affected by environmental problems. What makes climate change so important is that it
affects the whole world in different ways. One of the most important actors of climate change is the use of fossil
fuels. Greenhouse gas emissions are present in almost every activity performed by people. With the United Nations
Framework Convention on Climate Change, efforts are made to reduce greenhouse gases and prevent climate
change. Even if CO2 emissions with the highest ratio in greenhouse gases are completely stopped, CO2 will be at
least 5 years and not more than 200 years in the atmosphere. Therefore, it is important that pharyngeal areas are
involved in CO2 retention. In order to make photosynthesis, plants convert the CO2 from the air into organic
materials. Leaf amount of plant is an important criterion for CO2 storage. Therefore, the carbon capture rate of
forest ecosystems is higher than other ecosystems. Different ecosystems have different sink capacity as well as
carbon holding capacities of forests of different ages and ages. In this study, the change in the pharyngeal character
of the Düzce University campus, which is located on the periphery of Düzce and which includes forest, agriculture,
shrubs and meadows and settlements. Biomass (subsoil), dead organic material and samples taken from soil were
determined by carbon mass. As a result, changes in land use lead to a decrease in the existing capacity of sinks in
some regions, thus contributing to climate change negatively. The fact that residential areas with at least a
percentage of carbon attitudes cannot absorb the current carbon emissions bring about various environmental
problems. The creation of stain matrixes and corridors in the settlement planning will enable the carbon sinks to
work more efficiently.
Keywords: Climate change, Carbon storage, Carbon sink, different landscape
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Patoloji Laboratuvarlarında Sertifika Programları ile Desteklenen
Teknik Eğitimin Önemi - Türkiye Örneği
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Özet
Patoloji, değişik nedenlerin doku ve hücreler üzerinde oluşturduğu değişiklikleri inceleyerek hastalıklar,
hastalıkların nedenleri hakkında yorum yapmayı sağlayan bilim dalıdır. Bu özellikleriyle patoloji klinik bilimlere
tanısal destek sağlamak açısından önemli bir yere sahiptir. Birçok özel bilgi ve beceri gerektiren tekniğin
uygulandığı patoloji laboratuvarı, patologların doğru tanı vermesine destek sağlaması açısından oldukça önemlidir.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı ülkemizde yaygın olarak bulunan patoloji laboratuvarlarına donanımlı
teknik eleman yetiştirmek amacı ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesinde açılmış bir programdır.
Türkiye’de 10’u devlet, 19’u vakıf olmak üzere 29 üniversitede Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı
bulunmaktadır. Bugüne kadar, patoloji alanında usta çırak ilişkisiyle, beceri geliştirerek mesleği icra eden
örneklerle yürütülen tekniklerin kalitesi meslek yüksekokullarından mezun olan patoloji teknikerlerinin çalışmaya
başlaması ile oldukça yükselmiştir. Ancak değişik özelleşmiş alanları içinde barındıran patoloji laboratuvarında
artan materyal ve gelişen tekniklere uyumlu nitelikli teknik eleman ihtiyacı çok fazladır. Sertifika programları bir
alanda uzmanlaşmak isteyen kişilere ve kendi iş alanlarıyla ilgili ek eğitim isteyen profesyonellere kariyer imkanı
sağlamak amacı ile açılan programlardır. Patoloji teknikleri açısından çok gerekli olan bu programlardan bazıları;
makroskopi teknikerliği sertifika programı, sitotekniker sertifika programı, adli tıp teknikerliği sertifika programı
ve moleküler patolojik teknikler sertifika programıdır. Bu sertifika programlarının patoloji laboratuvarında teknik
kaliteyi yükseltmek ve iş akışını nitelikli bir şekilde hızlandırmak açısından önemi ve sonuca olumlu katkısı açıktır.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı bulunan üniversitelerin birkaçında sertifika programları ile ilgili
çalışmalar başlatılmıştır. Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun desteği ile Sitotekniker Sertifika Programı öncelikli
olarak ele alınmıştır. Bu programa patoloji laboratuvar teknikerlerinin yanı sıra biyoloji gibi lisans mezunlarının
da alınması olanaklı kılınmıştır. Klinik sitoloji uzun yıllardır jinekolojik kanserlerin erken evrede belirlenebilmesi
amacı ile bütün dünyada bir toplumsal tarama testi olarak kullanılmıştır. Avrupa Ülkeleri ve Amerika gibi
dünyanın birçok ülkesinde sağlık alanında temel eğitim almış kişilere özel bir sitoloji eğitimi verilerek sitolojik
değerlendirmede patoloji laboratuvarlarına önemli destek sağlanmıştır. Bu alanda 30 yıllık klinik sitoloji
deneyimimizle destek verdiğimiz Sitotekniker Sertifika Programı, ülkemizde bugüne kadar birçok merkez
tarafından kendi bünyesinde benimsemiş ve kendi içinde sitolojik tarama yapan sitoteknologları yetiştirmiştir.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri programını sertifika programları ile destekleyerek hem alana sağladığımız katma
değer hem de kişilerde özgüven ve mesleki tatmin gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıca patoloji bölümlerinde patoloji
laboratuvar teknikeri olarak çalışanlara yönelik sertifika programları planlanmalıdır, düzenlenecek bölgesel
kurslar ile bu personelin sertifika programları ile özelleşmesi sağlanarak patoloji laboratuvarında nitelikli iş gücü
artırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sertifika Programları, Sitotekniker Sertifika Programı

The Significance of Vocational Training supported by Certificate Programs in
the Pathology Laboratories - The Case in Turkey
Abstract
Pathology is a branch of science which allows commenting on the causes of diseases by examining the changes in
tissues and cells - triggered by different reasons. Owing to these properties, pathology has an important role in
providing diagnostic support to clinical sciences. A pathology laboratory, where many skills and particular
knowledge is required, is of great significance for the pathologists to provide accurate diagnosis. Pathology
Laboratory Techniques program the one opened in the Vocational School of Healthcare Services with the aim of
offering education to the qualified healthcare personnel working in pathology laboratories - which are commonly
found in Turkey. There are 29 Pathology Laboratory Techniques programs in universities, 10 of which are public,
the rest of which is private/foundation universities. Until now, through on-the-job-training in the field of pathology,
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the quality of techniques which were initially carried out by the laymen have considerably increased with
introduction of the newly graduated technicians from the vocational schools at tertiary education. However, in the
pathology laboratory which contains different specialized areas, there is a high need for qualified technicians who
are compatible with increasing materials and developing techniques. Certificate programs are those designed to
provide career opportunities for professionals wishing to specialize in their field, and for professionals seeking
additional training in business. Some of the programs required for pathology techniques are; macroscopy
technician certificate program, cytotechnician certificate program, forensic technician certificate program and
molecular pathological techniques certificate program. The certificate programs in the pathology laboratory to
improve the technical quality and to speed up the workflow in a qualified manner help contribute to the healthcare
sector. In certain universities with Pathology Laboratory Techniques program, studies on certificate programs have
been initiated. With the support of the Federation of Pathology Societies, the Cytotechnician Certificate Program
is considered to be a priority. Alongside pathology laboratory technicians, graduates from biology departments are
also accepted to the program. Clinical cytology has been used as a screening test all over the world to determine
gynaecologic cancers at an early stage. Clinical cytology has been used as a screening test all over the world in
order to determine gynaecologic cancers at an early stage. In many countries, like European Countries and the US,
special cytology training has been offered to those having received basic education in healthcare. The
Cytotechnician Certificate Program, which has been supported by our 30 years of clinical cytology experience in
this field, has trained cytotechnologists in our country by many centers until today. By supporting the Pathology
Laboratory Techniques program with certificate programs, the added value we provide to the field and the selfconfidence and professional satisfaction will be realized. In addition, pathology laboratory technician training
programs should be planned for pathology departments, and the qualified labour force should be increased in the
pathology laboratory by providing the regional courses to be organized and the privatization of these personnel
with certificate programs.
Keywords: Pathology Laboratory Techniques, Certificate Programs, Cytotechnician Certificate Program
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Abstract

There are approximately 9,000 mines in our country. In mines, which by nature have an environment
prone to explosions, there is a very low tolerance for leakage of electricity. Unfortunately, in our country,
owing to the fact that the costs are kept low, oil type transformers are used which lack the protection
and exproof feature that should not be used in the mine and therefore unsuitable for the conditions in
aforementioned mines. In this case, the smallest explosion can result in a significant number of losses.
In developed countries, special transformers are used to prevent the hazards arising from the transformer
burst which may occur in the mines. These transformers are manufactured using dry type resin casting
technology. The most important feature of these transformers is that they can operate in environments
with hazardous gases and without air. In addition, the outer cabin, where the transformer is installed, is
also fireproof. These transformers have the ability to move on the rail paved inside the mine. Since 45
degree inclinations can be encountered while moving in the furnace, special designs of the windings and
mechanical parts are required. Within the scope of this project, requirements which came from the
conditions in mines, such as high reliability, fire resistance, being exproof, portability and resistance to
vibrations occurring during transportation have all been considered while designing and developing the
cast resin dry type transformer and its custom enclosure with unique thermal properties for the first time
in Turkey.
Keywords: Power Electronics, Power Devices, Transformer, Mines
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Abstract
This project was supported by Erciyes University Scientific Research Council with project number:
TYL 2018-8340 The aim of this study was to investigate the possible contributions of cardiac muscle
biomarkers (cTnl, cTnT, and CK MB) in pathogenesis of experimentally ethylene glycol (EG)
intoxication in rats. The study was conducted on a total of 30 Spraque Dawley rats, 15 females and 15
males with age of 4±1 months, weight of 275±25 gr. The rats were randomly divided into three groups
of 10 rats in each group. Group I (High Dose EG): rats given 6 ml / kg EG; Group II (Low Dose EG):
rats given 3 ml / kg EG; Group III (Control): rats given the same volume of saline (SF) as the EG. During
the study, blood samples were collected from tail and heart in terminal period for biochemical analysis
at 0. hour before EG, 72. and at 96th hour after EG. The cTnT and CK (MB) levels obtained after the
administration of EG were significantly increased compared to the 0. hour and the control group data,
and the cTnI levels were not changed in all groups during study. In group I, the mean cTnT levels before
and after EG were 0.013 ± 0.005, 0.041 ± 0.009 and 0.578 ± 0.008 ng / ml respectively; In Group II;
0.043 ± 0.049, 0.177 ± 0.073 and 1.002 ± 0.001 ng / ml respectively. Mean CK (MB) values were found
in Group I and II,; 542.67 ± 35.62, 587.67 ± 54.23, 877.50 ± 23.57 and 532.75 ± 110.88, 972.87 ±
781.62, 554.25 ± 10.00 IU / L respectively . In result, it was concluded that cTnT and CK MB levels are
useful parameters for monitoring heart muscle damage in EG intoxications in humans or animals. In
addition these parameters may use in determination of pathogenesis in EG intoxication.
Keywords: Cardiac troponin, ethylene glycol, rat
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Özet

Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde önemli rolleri olan sağlık çalışanlarının sağlıklı yaşam
biçimi davranışlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda beklenen, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışı geliştirmeleri ve sürdürmeleridir.
Öğrencilerin davranış biçimlerinin belirlenmesi ve davranışların geliştirilmesine destek verilmesi
toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 358 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışmaya
katılan öğrencilere; 19 sorudan oluşan anket ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II gözetim
altında uygulanmıştır. Veri analizi SPSS 25.0 kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde yüzde
hesaplama, T testi ve One Way ANOVA testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin % 34,1’i
erkeklerden, % 65,9’u kadınlardan oluşmuştur. Yaş ortalaması 19,8±2,2’dir. Öğrencilerin ortalama
ölçek puanı 129,97±21,69 olarak bulunmuştur. Erkek öğrenciler ile kadın öğrenciler arasında ortalama
ölçek puanı bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ölçek alt boyutları arasında sırasıyla manevi
gelişim ve kişiler arası iletişim puanları en yüksek bulunmuştur. Egzersiz alt boyutu puanının
(16,92±5,15) en düşük olması dikkat çekmektedir. Egzersiz alt boyutu puanı erkek öğrencilerde daha
yüksek bulunmuştur. Kişilerarası ilişkiler alt boyutu puanı kız öğrencilerde yüksek bulunmuştur. Her
iki alt boyutta da bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sigara kullanalar ile kullanmayanlar
arasında ölçek puanı bakımından anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak sigara içmeyenlerin stres yönetimi
alt boyutu puanı (20,16±5,11) yüksek bulunmuştur ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Diğer
sosyodemografik özelliklerin de ölçek puanı ile ilişkisi araştırılmıştır. Geleceğin sağlık çalışanları olarak
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimlerini ve bunu etkileyen
faktörleri belirlemeye yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapılması, konu ile ilgili eğitim
programlarının geliştirilmesi için önemlidir. Okullarda yürütülecek eğitimler ile öğrencilere sağlıklı
yaşam biçimi hakkında bilgi ve davranışlar kazandırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II,
Öğrenci

Healthy Lifestyle Behaviors of Students at Vocational School of Health
Services
Abstract
Health workers having important roles in healthcare are expected to lead a healthy lifestyle. In this
context, it is expected that the students of Vocational School of Health Services exhibit and maintain
healthy lifestyle behaviour. Determining the behaviour of students and supporting the development of
behaviours are important for public health. This study was conducted to determine healthy lifestyle
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behaviours of Başkent University, Vocational School of Health Services. This descriptive study was
conducted with the participation of 358 students. A questionnaire consisting of 19 questions and a
Healthy Lifestyle Behavior Scale II were administered to the students participating in the study under
supervision. Data analysis was performed using SPSS 25.0. Percentage calculation, t test and One Way
ANOVA test were used to analyse the data. 34.1% of the students were male and 65.9% were female.
The mean age was 19.8 ± 2.2 years. The mean score of the students was 129.97 ± 21.69. There was no
significant difference in mean scale score between male and female students. Among the scale subdimensions, respectively, spiritual development and interpersonal communication scores were the
highest. It is noteworthy that the physical activity score (16.92 ± 5.15) was the lowest. Physical activity
subscale score was higher in male students. The interpersonal relations score was found to be high in
female students. This difference was statistically significant in both subscales. No significant difference
was found in the scale scores between the smokers and the non-smokers. However, the stress
management subscale score of non-smokers was found to be high (20.16 ± 5.11) and the difference was
statistically significant. The relationship between other sociodemographic characteristics and scale
scores was also investigated. As health workers of the future, more comprehensive studies aiming to
determine the healthy lifestyles and the factors affecting the Health Services Vocational School students
are important for the development of related educational programs. With the trainings to be carried out
in schools, students should be informed about healthy lifestyle and thus acquiring it.
Keywords: (Healthy Lifestyle Behaviors, Healthy Lifestyle Behaviors Scale II, Students)
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Abstract

The global energy deficiency and depletion of fossil fuels have become serious concerns worldwide that
consequently led to an extensive examination of alternative and renewable energy sources.
Lignocellulosic biomass which is one of the renewable energy sources has major potential in the world
and has a wide variety of sources including agricultural residues such as cotton stalk, corn stover, wheat
straw, and etc. Containing over 65% cellulose and hemicelluloses content, these materials can be
hydrolyzed into monomeric sugars and then can be converted into bioethanol and other industrial
products. In this study, bioethanol production was aimed. Ethanol production was carried out using
hazelnut shell as material. Liquid hot water (LHW) pretreatment was used to sustain degradation of the
lignocellulosic structure. The experiment design was prepared with Response Surface Estimation (RSM)
by Design Expert software. The experiment parameters were selected as temperature (100-200 °C),
pressure (80-200 bar) and flow rate (2-8 ml/min). Pretreated hazelnut shell was separated as solid and
hydrolysate (liquid phase). Dinitrosalicylic acid (DNS) method was utilized to determine reducing sugar
content. The optimum condition for available reducing sugar content was determined. According to the
result of this optimization, enzymatic hydrolysis was conducted with a part of solid residue for ethanol
production. Ethanol yield, consumption, conversion rate and efficiency were calculated in accordance
with the results obtained from high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis. The findings
were evaluated and compared with literature data.
Keywords: Lignocellulosic, hazelnut shell, LHW, bioethanol, enzymatic hydrolysis
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Özet
Risk, bir kurumun kuruluş amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına, temel faaliyetlerinin
yerine getirilmesine engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olaylardır
(1). Bu tanıma göre gıda mikrobiyolojisi laboratuvarları için, laboratuvar biriminin amaç ve hedeflerine
ulaşmak amacıyla, laboratuvar ve birim faaliyetlerinde istenmeyen etkileri ve olabilecek aksaklıkları
önleyerek ve/veya minimum düzeye indirerek, iyileştirme yapabileceği fırsatların oluşumu veya
oluşumuna imkan sağlanması, risk yönetimine yönelik usul ve esasları belirlemek önemlidir.
Laboratuvar ilgili riskleri belirlemek için Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler),
Opportunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) yani SWOT analizi yapmalıdır (2). Bu amaçla tespit edilen
risklerin ilk olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirilmesi yapılan riskler için değişen
faaliyetlere ve olaylara bağlı olarak belirli zaman aralıklarında risklerin etki ve olasılıkları gözden
geçirilerek risk skorları hesaplanmalıdır. Risk skorunda elde edilen sonuçlara göre (1-25) riskin türü,
risklere verilecek cevaplar, açıklamalar ve alınacak ek önlemler ile risk eylem planlarının yapılıp
yapılmayacağı belirlenmelidir (3).Bu çalışmada gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarında olası muhtemel
riskler ve etkileri belirlenmiş olup, aşağıda maddeler halinde verilmiştir; 1.Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Ortam Şartları, Personel Hijyeni ve Personel Sağlığı 2.Mikrobiyoloji Laboratuvarında Besiyeri
Hazırlanması 3.Mikrobiyoloji Laboratuvarında Referans Kültür Muhafazası ve İzlemeleri
4.Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analiz ve Sonuçlarına Etki Eden Teçhizatlar ile İlgili Kontroller
5.Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kilit Personel, Yetkinlik ve Akreditasyon 6.Mikrobiyoloji
Laboratuvarında Yeterlilik Testleri ile İç ve Dış Kalite Kontrollerin Güvence Altına Alınması
7.Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analizlerin Güvenilirliği ve Güncelliğin Takip Edilerek, DoğruGüvenilir Sonuç Verilmesi 8.Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analiz Sonuçlarının Kayıt Altına Alınması
İle İlgili Tedbirler Risk kaynaklarına ilişkin kontrol mekanizmalarının çeşitli prosedür, talimat ve
formlarla düzenli olarak işletilmesinin gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Risk,
SWOT, Risk Etkisi, Risk Skoru, Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı KAYNAKLAR: 1. ISO 31000 Risk
Management-Guidelines 2. EUROLAB “Cook Book” – Doc No. 18 Risk Based Approach 3. ISO/IEC
17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories Risk is an
event or event that may lead to an organization's achievement of its strategic objectives and objectives,
and to prevent the performance of its core activities or to cause unexpected losses (1).
Anahtar Kelimeler: Risk, SWOT, Risk Etkisi, Risk Skoru, Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı- Risk,
SWOT, Risk Effect , Risk Scores, Food Microbiology Laboratories
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Özet
Foodborne diseases are an important public health problem that is continuously increasing. It is one of
the main duties of food enterprises to ensure that foodstuffs are produced under hygienic conditions and
consumed without breaking the hygiene chain. Since certain microorganisms which contaminate the
food from various sources during production, preparation, cooking and services, can rapidly grow in
suitable conditions, threating food safety and causing foodborne diseases. One of the microbial sources
that contaminate food is the staff who works in the kitchen. As the kitchen staff is in constant contact
with food at every stage of production, ensuring personal hygiene of the kitchen personnel in terms of
food safety is one of the important tasks of the hygiene chain. Ensuring food safety is closely related to
the hygiene awareness of the personnel working primarily in the places where mass production is carried
out. Staff training is important for the improvement of hygiene awareness. This study is conducted to
determine the effect of hygiene training on kitchen personnel, samples were taken from the hands of
personnel of two different companies (A and B). These samples were taken by swap method and
incubated at 37 ° C for 48 hours to determine the level of Staphylococcus aureus and Coliforms
contamination. The results showed no growth for coliforms in both companies however there was a high
growth for S. aureus, from taken hand swab samples of non trained groups. After hygiene training
samples were again taken from the same personnel with high load of S. aureus previously. It has been
found that, 60% of the samples taken from the personnel working in company A did not have any
microbiological growth and 20% of them had a decrease in S. aureus load; in company B, 40% of the
samples did not have any microbiological growth and 50% of them had decreased S. aureus load. This
study, which was conducted to determine the importance of hygiene training in terms of increasing the
hygiene awareness of the kitchen staff, also shows the importance of hygiene training in terms of food
safety. As a result, it is considered that the most important application which should be done in order to
increase the hygiene of the personnel is to give hygiene training to the personnel and that this training
should be regulated and its effectiveness should be continuously monitored.
Anahtar Kelimeler: Hygiene awareness, Food safety, Personnel hygiene, Hygiene training
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Abstract
Although waste management prospective strategies situate landfills as the least desirable method of solid
waste disposal and treatment, landfills are still widely preferred and applied all around the world. In
Europe, there is a tendency towards landfills with less organic matter and other treatment options for
waste such as incineration, recycling and waste-to-energy (WTE) plants. However in Turkey, due to
high organic content of the waste composition not suitable for incineration and lack of a large
mechanical-biological treatment (MBT) network, landfilling is considered as the most common
alternative for waste treatment and a highly effective way for energy generation. Landfills are one of the
main sources of anthropogenic methane emissions through anaerobic digestion, contributing to climate
change besides other adverse environmental effects. Therefore, it is mandatory that these emissions are
controlled and monitored. Moreover, the landfill gas (LFG) generated in solid waste disposal sites is a
valuable source in means of electricity generation. For the LFG to be utilised for this purpose, the
production rates should be known. Methods for LFG estimation can be classified as on-site methods and
mathematical modelling. Although on-site measurement provides the most accurate results, it is costly
and time consuming. Mathematical models developed to facilitate this process are more feasible and can
also be used in the planning stage of a landfill besides evaluating the production in existing sites. These
models require landfill site data in order to compute LFG quantity estimations. The required parameters
include such information on waste composition, quantity, age, temperature, moisture level and the
lifetime of the landfill. In this study, these parameters are processed through the selected models
LandGEM and Multi-phase and further reviewed for their compatibility for İzmir Harmandalı Landfill
Site in Turkey, with respect to actual LFG production data obtained from the site. In light of research
findings, site specific modifications to the models are suggested to achieve more accurate results for the
site under evaluation.
Keywords: Solid Waste, Landfill Gas, Landfill Gas Estimation Models, Energy Potential
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Abstract
Abstract: Thiocarbohydrazones are easily prepared by condensation of thiocarbohydrazide with two molecules of
carbonyl compounds [1]. Thiocarbohydrazones are known for various biological activities such as antituberculous,
antimicrobial, antiinflammatory, anticonvulsant, antihypertensive, local anesthetic, antimycobacterial and antiviral
activity, cytotoxic as well as antioxidative activity [2]. Metal complexes of thiocarbohydrazones have attracted
attention due to applications in analytical chemistry for the identification and estimation of both organic and
inorganic compounds [3]. The benzophenone derivatives are used as raw material in the manufacturing of
sunscreen creams. These creams are useful in various medical treatments to shun photosensitization, phototoxicity
or allergic reactions of patients [4]. Phosphine based ligands have widespread pharmacological applications
including antiviral, antioxidant, antifungal, anticancerogenic, antibacterial and antitumor [5]. In this study, bis(2hydroxy-4-octyloxybenzophenone)thiocarbohydrazone (L) was obtained by the condensation of
thiocarbohydrazide (1 mmol) with 2-hydroxy-4-octyloxybenzophenone (2 mmol) in ethanol. Mixed-ligand Ni(II)
complex, [Ni(L)PPh3], was synthesized by the reaction of 1 mmol ligand (L) with 1 mmol NiCl2.6H2O in the
presence of 1 mmol triphenylphosphine (PPh3) in ethanol-dichloromethane solvent mixture. The structures of
ligand and complex were characterized by elemental analysis and spectroscopic techniques (IR, 1H-NMR, UVVIS). All the compounds were tested for in vitro antioxidant capacity by the CUPRAC method [6]. References: 1.
Hamidreza Z., Tahereh S., Hossein M., Hadi A.R., “A Multiprotic Ditopic Thiocarbohydrazone Ligand in the
Formation of Mono- and Di-nuclear Organotin(IV) Complexes: Crystal Structure, Antibacterial Activity and DNA
Cleavage”, Journal of Organometallic Chemistry, 825-826, 2016, 25-32. 2. Aleksandra R.B., Snezana K.B., Irena
T.N., Nenad R.F., Predrag M.P., Aleksandar D.M., Tamara R.T., Ilija N.C., “Antimicrobial Activity of
Thiocarbohydrazones: Experimental Studies and Alignment-Independent 3D QSAR Models”, Chemistry Select,
3, 2018, 2215-2221. 3. Gangadhar B.B., Prakash G.A., Prema S.B., Sangamesh A.P., “Synthesis, Spectral
Characterization, Electrochemical and Biological Studies of Co(II), Ni(II) and Cu(II) Complexes With
Thiocarbohydrazone”, Journal of Coordination Chemistry, 61, 2008, 2793-2806. 4. K.G. Sangeetha, K.K.
Aravindakshan, “Novel Ligands, Benzophenone N(4)-methyl-N(4)-phenylthiosemicarbazone, 1-(amino-Nmethylphenylmethanethio)(diphenylmethylene)thiocarbonohydrazide and The Transition Metal Complexes of
The Latter”, Inorganica Chimica Acta, 469, 2018, 387-396. 5. Satish N., Parameswaranaik P., Sunil K.N.,
Krishnamurthy G., Jithendra K.K.S., Madhusudana S., “Synthesis, Spectral and Evaluation of Biological Activity
of Ni(II) Mixed Ligand Complex Containing 2-aminothiazole and Triphenylphosphine”, International Journal of
Biological & Medical Research, 9, 2018, 6393-6399. 6. Reşat A., Kubilay G., Mustafa Ö., Saliha E.K., “Novel
Total Antioxidant Capacity Index for Dietary Polyphenols and Vitamins C and E, Using Their Cupric Ion Reducing
Capability in the Presence of Neocuproine: CUPRAC Method.”, J. Agric. Food Chem, 52, 2004, 7970-7981.
Keywords: Thiocarbohydrazone, nickel(II) complex, benzophenone
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Abstract: Schiff base compounds that present an imine group, are usually synthesized by the
condensation of a primary amine with an active carbonyl from aldehydes and/or ketones [1]. Numerous
Schiff bases have been reported to exhibit remarkable biological activities containing antibacterial,
antifungal, antima-larial, anti-proliferative, anti-inflammatory, antiviral, and antipy-retic properties and
the imine group present in such compoundsis thought to be responsible for such properties [2]. Schiff
base ligands are considered an important group of compounds, capable to perform crucial biological
activities that can be expanded after developing complexes with transition metal ions. Many researchers
have focused attention on the Schiff base metal complexes due to their synthetic flexibility, selectivity
and sensitivity relative to a variety of organisms [3]. As a d10 metal ion, Zinc is vital for human health,
considering the roles it plays in many biological interaction processes. From the medical angle of view,
Zinc with its variety of properties technically plays a major role, such as acid Lewis activation,
nucleophile production, stabilization of leaving groups, and limited cytotoxic activity [3]. In this study
a new Schiff base ligand was synthesized via condensation reaction of 3,4-diaminobenzophenone with
2,4-dihydroxybenzaldehyde in 1:2 M ratio. The structures of ligand and complex were characterized by
elemental analysis and IR, 1H-NMR, UV-VIS spectroscopic techniques. All the compounds were tested
for in vitro antioxidant capacity by the CUPRAC method. References [1]. Barbosa H. F. G., Cavalheiro
É. T. G., ‘’The influence of reaction parameters on complexation of Zn(II)complexes with biopolymeric
Schiff bases prepared from chitosanand salicylaldehyde’’ International Journal of Biological
Macromolecules 1179-1185, 2019, 121. [2]. Raufa A., Shahb A., ‘’Synthesis, spectroscopic
characterization, DFT optimization and biological activities of Schiff bases and their metal (II)
complexes’’ Journal of Molecular Structure, 132-140, 2017, 1145. [3]. S hahrakia S., Majdb M. H.,
Heydari A., ‘’Novel tetradentate Schiff base zinc(II) complex as a potentialantioxidant and cancer
chemotherapeutic agent: Insights from thephotophysical and computational approach’’ Journal of
Molecular Structure 536-544, 2019, 1177.
Keywords: 3,4-diaminobenzophenone, Schiff base, Zn(II) complex
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Thiosemicarbazones are effective chelating agents having different coordination modes and various
biological activities [1,2]. Also metal complexes of thiosemicarbazones are one of the popular research
subjects because of their wide range of pharmacological activity. Researches in recent years
demonstrated that tetradentate N2O2 type metal complexes of S-methylthiosemicarbazones have
cytotoxicity [3,4], DNA binding ability [5], antioxidant features [6] and insulin-mimetic effects [7]. The
iron(III) and manganese(III) complexes were synthesized by condensation of 1-Phenyl-1,3butanedione-S-propyl-thiosemicarbazone with salicylaldehyde in presence of iron(III) or manganese(II)
ions (Fig 1). The structures of the complexes, [Fe(L)Cl] and [Mn(L)Cl], were characterized by means
of analytical and spectroscopic data. X-ray analysis of the complexes were performed to verify the
square pyramidal structure consist of N2O2 atoms of the thiosemicarbazidato ligand and a Cl atom.
References [1] West, D.X., Liberta, A.E., Padhye, S.B., Chikate, R.C., Sonawane, P.B., Kumbhar, A.S.,
Yerande, R.G. (1993). Thiosemicarbazone complexes of copper(II): structural and biological studies.
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Reviews, 209, 197-261. [3] Bal-Demirci, T., Congur, G., Erdem, A., Erdem-Kuruca, S., Özdemir, N.,
Akgün-Dar, K., Varol, B., Ülküseven, B. (2015). Iron(III) and nickel(II) complexes as potential
anticancer agents: synthesis, physicochemical and structural properties, cytotoxic activity and DNA
interactions. New Journal of Chemistry, 39, 5643-5653. [4] Özerkan, D., Ertik, O., Kaya, B., ErdemKuruca, S., Yanardağ, R., Ülküseven, B. (2019). Novel palladium (II) complexes with tetradentate
thiosemicarbazones. Synthesis, characterization, in vitro cytotoxicity and xanthine oxidase inhibition.
Investigational New Drugs, 1–11. [5] Kaya, B., Yilmaz, Z.K., Şahin, O. , Aslim, B., Tükenmez, Ü.,
Ülküseven, B. (2019). Structural analysis and biological functionalities of iron(III)- and manganese(III)thiosemicarbazone complexes: in vitro anti-proliferative activity on human cancer cells, DNA binding
and cleavage studies. Journal of Biological Inorganic Chemistry, 24(3), 365-376. [6] Kaya, B., Şahin,
O., Bener, M., Ülküseven, B. (2018). Iron(III) and nickel(II) complexes with S-alkyl (n-C1-6)thiosemicarbazidato ligands: Synthesis, structural characterization, and antioxidant features. Journal of
Molecular Structure, 1167, 16-22. [7] Yanardağ, R., Bal-Demirci, T., Ülküseven, B., Bolkent, S., Tunalı,
S., Bolkent, Ş. (2009). Synthesis, characterization and antidiabetic properties of N1-2,4dihydroxybenzylidene-N4-2-hydroxybenzylidene-S-methyl-thiosemicarbazidato-oxovanadium(IV).
Eur. J. Med. Chem., 44, 818-826.
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Özet

Biyokütle yüksek nem içeriğine sahiptir bu da ticari dönüşüm teknolojileri için ekonomik değildir.
Enerjinin önemli bir kısmı kurutma prosesinde kullanılmaktadır. Hidrotermal proses de ise kurutma
işlemine gerek olmadığı için daha avantajlı gözükmektedir. %30 ve yukarı oranda nem içeren
biyokütlenin Hidrotermal prosesde kurutma olmadan kullanılması mümkündür Hidrotermal dönüşüm
prosesi suyun değişen fiziksel özellikleri (yoğunluk, dielektrik sabiti, çözünürlüki iyonlaşma sabiti)
etkisi ile bir çok kompleks reaksiyonun gerçekleşmesi için uygun ortamın oluşması sonucunda
biyokütlenin ısı etkisi ile parçalanmasıdır (7). Bu process ile Biyokütle sıvı (bio-crude, bio-oil), katı
(bio-char), ve gaz (hidrojen, metan e.g) ürünlere dönüştürülmektedir. Bu proses sonucu elde edilen
Biyokütle temelli ürünler enerji üretiminde ve bazı besinlerin geri kazanılmasında kullanılabilir. Elde
edilen ürün özellikleri ve nitelikleri sıcaklık, reaksiyon süresi, basınç ve katalizör ile değiştirilebilir.
Hidrotermal proseslerde katalizör kullanımının amacı çar ve tar oluşumunu azaltarak proses verimini ve
düşük oksijen içerikli sıvı ürün elde etmektir. Yapılan bu çalışmada lactuca scariola bitkisi hidrotermal
sıvılaştırma prosesi ile sıvı ürünlere dönüştürülmüştür. Yapılan çalışmada 220,240,260,280 ve 300 oC
sıcaklıklarda çalışılmıştır. Çalışma sonunda hafif ve ağır biyo-yağ olmak üzere iki farklı sıvı ürün elde
edilmiştir. Sıcaklık artışıyla ağır biyoyağın veriminin arttığı hafif biyoyağın ise 280 oC sonra azalma
gösterdiği görülmüştür. Elde edilen sıvı ürünler GC-MS analizi ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lactuca scariola, hidrotermal sıvılaştırma, heterojen katalizör

Liquefication of biomass by hydrothermal liquefaction in the presence of Fe
catalyst
Abstract
Biomass has high moisture content, which is not economical for commercial transformation
technologies. A significant portion of the energy is used in the drying process. The hydrothermal process
also seems to be more advantageous since there is no need for drying. Hydrothermal conversion process
is the decomposition of biomass by the effect of heat due to the formation of a suitable environment for
the realization of many complex reactions with the effect of changing physical properties (density,
dielectric constant, ionization constant) of water (7). ). In this process Biomass is converted into liquid
(bio-crude, bio-oil), solid (bio-char), and gas (hydrogen, methane) products. Biomass-based products
obtained from this process can be used in energy production and in the recovery of certain foods. The
product properties and properties obtained can be changed by temperature, reaction time, pressure and
catalyst. The aim of the use of catalyst in hydrothermal processes is to achieve process efficiency and
low oxygen content liquid product by reducing the formation of tar and tar. In this study, lactuca scariola
plant was converted into liquid products by hydrothermal liquefaction process. 220,240,260,280 and
300 oC temperatures were studied. At the end of the study, two different liquid products, light and heavy
bio-oil, were obtained. It was observed that the increase in the temperature of the heavy biofuel was
increased by 280 ° C after the increase of the temperature. The obtained liquid products were analyzed
by GC-MS analysis.
Keywords: Lactuca scariola, hydrothermal liquefaction, heterogeneous catalyst
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Abstract

To make more effective use of fish processing waste, collagens from skin and bone of grey mullet (Mugil
cephalus) were isolated with acetic acid and characterised for their potential in commercial applications.
Results of the SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS- PAGE) showed that there were not
significant differences between skin and bones at a pattern of collagen (p> 0.05) and all of them had two
chains of α1 and α2. These collagens had evident absorption at 230 nm by UV-Vis spectra. The SEM
studies have shown that both collagens are porous and exhibited fibrous nature. The extracted collagens
showed an extensive broadening and wide diffraction pattern at 10 –20. The fourier transforms
infrared spetroscopy (FTIR) analysis revealed that collagens maintains its triple-helical structure by the
hydrogen bond. The denaturation temperature for the collagens from the skins and bone of grey mullet
was determined to be 36,19 C and 35,15 C, respectively which is also higher than that for most other
fish species. The results suggest that the collagens isolated from M. cephalus can potentially be
alternative sources of vertebrate collagens for use in the food and other industries. This study was
supported by the Department of Scientific Research Projects of Çukurova University with the project
number FYL-2018-10427.
Keywords: Collagen, grey mullet, skin, bone, characterisation
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Abstract
In this study, the effects of Artemia and microcapsulated feed on growth performance and survival rate
of goldfish (Carassius auratus) and guppy (Poecilia reticulata) larvae were compared.
Microencapsulated feed was not as successful as Artemia on the growth and survival rate of larvae of
both fish species at the end of three weeks of rearing period (p<0.05). Length of goldfish larvae (4.82
mm) fed Artemia (from 4 to 12 Artemia/mL/day) were between 7.97 and 9.76 mm at the end of the trial
while these values were between 6.80 and 7.21 mm for those fed microencapsulated feed (form 10 to
30 mg/L/day). A similar result was also obtained in guppy. Length of guppy larvae fed Artemia (from
5 to 25 Artemia/mL/day) were between 13.02 and 17.00 mm, whereas these values were remained
between 11.98 and 12.38 mm for those fed microencapsulated feed (from 10 to 40 mg/L/day). A similar
result to the growth was observed in survival rates as well. Survival rate of goldfish larvae fed Artemia
were 88.91-97.61% while those fed microencapsulated feed were 6.19-87.14%. On the other hand
survival rate of guppy larvae fed Artemia were 99.17-100.00% whereas those fed microencapsulated
feed were 57.50-87.50%.
Keywords: Carassius auratus, Poecilia reticulata, Artemia, Microencapsulated feed
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