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KOLONLARIN EKSENEL YÜK ALTINDAKĠ DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ 

Lokman GEMĠ 642 
HĠBRĠD ELYAF TAKVĠYELĠ FGM KOMPOZĠT BORULARLA GÜÇLENDĠRĠLMĠġ 

BETON KOLONLARIN EKSENEL YÜK ALTINDAKĠ DAVRANIġININ 

ĠNCELENMESĠ 

Nürettin AKÇAKALE 649 
KAYNAK ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ 

Selma KARABAġ & Osman KARKACIER 663 
TÜRKĠYE‟DE ÖRTÜ ALTI SEBZE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN TARIMSAL 

EKONOMĠK YAPISI 

Selma KARABAġ & Osman KARKACIER 671 
KIRSAL ALANA YÖNELĠK SOSYAL HĠZMETLER VE KADININ 

GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 

Selma KARABAġ & Osman KARKACIER 678 
TÜRKĠYE‟DE SOSYAL HĠZMETLER MODELĠNDE UYGULANAN YARDIM 

PROGRAMLARI 

Semra GÜRBÜZ & Aslı ÇELĠKEL GÜNGÖR 686 
COĞRAFĠ ĠġARET TESCĠL BELGESĠ ALMIġ BALLARIN GENEL VE AYIRT 

EDĠCĠ ÖZELLĠKLERĠ 

Semra GÜRBÜZ & Aslı ÇELĠKEL GÜNGÖR & Lokman TOPRAK 691 
SAĞLIK VE BESLENME AÇISINDAN BAL 

Çelikel GÜNGÖR & Semra GÜRBÜZ 695 
PROBĠYOTĠK MĠKROORGANĠZMALARIN SÜT ÜRÜNLERĠNDE KULLANIMI 

Aslı Çelikel GÜNGÖR & Semra GÜRBÜZ & Mutlu Buket AKIN 700 
PEYNĠRALTI SUYU TOZUNUN YENĠLEBĠLĠR FĠLM ÜRETĠMĠNDE KULLANIMI 

Semra GÜRBÜZ & Aslı Çelikel GÜNGÖR 706 
BĠYOJEN AMĠNLERĠN GIDA KALĠTESĠ VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ÖNEMĠ 

Lokman TOPRAK & Aslı ÇELĠKEL GÜNGÖR & Semra GÜRBÜZ 710 
YEREL YEMEKLER: MARDĠN ÖRNEĞĠ 

Gül KILIÇ DEDEOĞLU & Fatma ERSĠN 714 
YAġLI HASTALARA EVDE BAKIM VEREN BĠREYLERĠN SOSYAL DESTEK 

ALGILARI, BAKIM YÜKLERĠ VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ 

Volkan TUNÇ 722 
CUMHURĠYET DÖNEMĠ‟NDE ANKARA‟DAN ERZURUM‟A UZANAN 

DEMĠRYOLU HATTI “1924-1939” 

Volkan TUNÇ 737 
CUMHURĠYET DÖNEMĠ GÜNEYDOĞU ANADOLU DEMĠRYOLU HATTI 

“FEVZĠPAġA-DĠYARBAKIR-KURTALAN/1924-1944” 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815300970
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815300970
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815300970


Ümit GÜLER 753 
OSMANLI KIBRISI‟NDA HRĠSTĠYAN DĠN ADAMLARINA KARġI SUÇLAR 

Ümit GÜLER 757 
OSMANLI DÖNEMĠNDE KALYONCULARIN KIBRIS AHALĠSĠNE KARġI 

CÜRÜMLERĠ 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜLER 762 
ĠSLAM TARĠHĠNDEKĠ KÖLELĠK TECRÜBESĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 

Mehmet Emin YURT 769 
KUR‟ÂN TEFSĠRĠNDE BĠLĠMSEL BĠLGĠNĠN DEĞERĠ 

Abdurrahman ENSARĠ 777 
FARKLI ĠNAÇ VE KÜLTÜRLERE SAYGI BAĞLAMINDA EN‟ÂM 108. AYETĠN 

YORUMU 

Gökhan ARIKAN & Recep KÜRKÇÜ & Ġsmail GÖKHAN 789 
KÜREKÇĠLERĠN ALT VE ÜST EKSTREMĠTE KUVVETĠ ĠLE BAZI FĠZĠKSEL, 

FĠZYOLOJĠK ÖZELĠKLERĠNĠN 2000 METRE ERGOMETRE DERECESĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELEMESĠ 

Recep KAHRAMANOĞLU 800 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ PLANLAMADA 

YAġADIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTĠLERĠ 

Recep KAHRAMANOĞLU 804 
CUMHURĠYET SONRASI ÖĞRETMEN YETĠġTĠREN KURUMLARA ÖĞRENCĠ 

ALIM SÜRECĠNDE MÜLAKAT UYGULAMASI VE BU ÇERÇEVEDE 

BUGÜNÜMÜZE BAKIġ 

Recep KAHRAMANOĞLU 809 
ÖĞRETMEN OLMAK ĠSTEYEN ADAYLAR ĠÇĠN ÖĞRETMEN YETĠġTĠRE 

KURUMLARA YÖNELĠK GĠRĠġ STANDARTLARININ ÖNEM DÜZEYĠNĠN 

BELĠRLENMESĠ 

Sevim SEVGĠ 820 
ÜST BĠLĠġ BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN ÖLÇMENĠN DEĞĠġMEZLĠĞĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

Melek ÇAĞLIKÖSE & Sevim SEVGĠ 825 
ALTINCI SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÜST BĠLĠġ BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Sevim SEVGĠ 829 
SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE GEOMETRĠK 

AÇILIMLAR KULLANIMINA YÖNELĠK GÖRÜġLERĠ 

Ġlkut Elif KANDĠL GÖKER 834 
MEVDUAT BANKALARINDA ENTELEKTÜEL SERMAYE VE SERMAYE 

YETERLĠLĠK ORANI ĠLĠġKĠSĠ 

Fikret SALIK 841 
AMELĠYATHANE HEMġĠRELERĠNĠN BĠLGĠ, TECRÜBE VE MEMNUNĠYETĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Muhammet ASENA 844 
YANIK ÜNĠTESĠ HEMġĠRELERĠNĠN BĠLGĠ, TECRÜBE VE MEMNUNĠYETĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Ahmet KOÇ 847 
TERMAL BAND ANALĠZLERĠNĠN BĠTKĠ YOĞUNLUK ĠNDEKSLERĠNE  (NDVI) 

GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE IĞDIR ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

Mehmet YILDIRIM & Ferhat KIZILGEÇĠ & Cuma AKINCI & Önder ALBAYRAK 853 
EKMEKLĠK BUĞDAY GENOTĠPLERĠNĠN BAġAKLANMA DÖNEMĠNDE 

ÖLÇÜLEN LAI, SPAD, NDVI, BÖS ĠLE TANE VERĠMĠ VE KALĠTE ÖZELĠKLERĠ 

ARASINDA KORELASYON ANALĠZĠ 

Mehmet YILDIRIM & Ferhat ÖZTÜRK 858 
BAZI ĠLERĠ EKMEKLĠK BUĞDAY HATLARININ VERĠM VE BAZI KALĠTE 



ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Mehmet YILDIRIM & Ferhat KIZILGEÇĠ 862 
BĠTLĠS KOġULLARINDA BAZI EKMEKLĠK BUĞDAY GENOTĠPLERĠNĠN VERĠM 

VE KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Hüseyin BASIM & Esin BASIM 866 
ANTAGONISTIC POTENTIAL OF Bacillus subtilis HB10 AGAINST Xanthomonas 

spp., CAUSAL AGENTS OF PEPPER AND TOMATO BACTERIAL LEAF SPOT 

DISEASE 

Hüseyin BASIM & Esin BASIM 869 
THE VOLATILE ANTIBACTERIAL EFFECT OF THE ESSENTIAL OIL OF 

Eucalyptus camaldulensis AGAINST Clavibacter michiganenis subsp. michiganensis 

STRAINS, A CAUSAL AGENT OF TOMATO BACTERIAL WILT AND CANKER 

DISEASE 

Hüseyin BASIM & Esin BASIM 873 
RESEARCH ON THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF 

THYME (O. dubium) AGAINST Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 

ISOLATES, A CAUSAL AGENT OF BANANA WET ROT DISEASE 

Esin BASIM & Hüseyin BASIM 877 
ANTIBACTERIAL EFFECTS OF SOME ESSENTIAL OILS AGAINST Pseudomonas 

tolaasii ISOLATES, A CAUSAL AGENT OF BROWN BLOTCH DISEASE ON 

CULTIVATED MUSHROOM Agaricus bisporus (Lange) Sing. 

Esin BASIM & Hüseyin BASIM 881 
PLANT PROTECTION AND CULTIVATION PROBLEMS IN GREENHOUSE 

VEGETABLES PRODUCTION IN AKSU DISTRICT OF ANTALYA PROVINCE 

Seyithan SEYDOġOĞLU 887 
DÜZENSĠZ OTLATMANIN DOĞAL MERALAR ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

Seyithan SEYDOġOĞLU 892 
FARKLI ORANLARDA KARIġTIRILAN YEM BEZELYESĠ (Pisum sativum L.) VE 

ARPA (Hordeum vulgare L.) HÂSILLARININ SĠLAJ KALĠTESĠNE ETKĠ EDEN 

ORGANĠK ASĠT ORANLARININ BELĠRLENMESĠ 

Enver KENDAL & Yusuf DOĞAN 898 
MAKARNALIK BUĞDAY ÇEġĠTLERĠNĠN DĠYARBAKIR ġARTLARINDA VERĠM 

VE KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ BAKIMINDAN KARġILAġTIRILMASI 

Enver KENDAL & Yusuf DOĞAN 905 
MAKARNALIK BUĞDAY ÇEġĠTLERĠNDE TANEDEKĠ MĠKRO VE MAKRO 

BESĠN KONSANTRASYONU 

Enver KENDAL & Yusuf DOĞAN 911 
YEREL MAKARNALIK BUĞDAYLARIN TANEDEKI BESIN ELEMENTI 

IÇERIKLERININ KORELASYONU 

Serap DOĞAN & Yusuf DOĞAN & Enver KENDAL 918 
BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) GENOTĠPLERĠN MARDĠN KOġULLARINDAKĠ 

VERĠM VE ADAPTASYON YETENEKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Enver KENDAL & Yusuf DOĞAN 922 
YEREL MAKARNALIK BUĞDAYLARIN BAZI KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER 

M. Firat BARAN & M. Zahir DUZ 928 
REMOVAL OF PB, CD, ZN, FE, NI AND CU FROM AQUEOUS SOLUTION BY 

BACILLUS LICHENIFORMIS USING ICP-OES AND ICP-MS 

Rena HÜSEYĠNOĞLU 938 
GĠRESUN DAĞLARI SUBALPĠN BÖLGESĠ‟NDEKĠ BAZI GEOFĠT BĠTKĠ 

TÜRLERĠNĠN EKOLOJĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

Necati ÇETĠN & Cevdet SAĞLAM 946 
DĠYARBAKIR ĠLĠNDE TARIMSAL MEKANĠZASYONDAKĠ GELĠġMELERĠN 

MEVCUT DURUMU 



Necati ÇETĠN & Cevdet SAĞLAM 951 
GELENEKSEL VE KORUYUCU TOPRAK ĠġLEME SĠSTEMLERĠNDE ENERJĠ 

KULLANIMI 

Necati ÇETĠN & Cevdet SAĞLAM & Hüseyin Hüsnü BALIK
 
& Gözde Nur GÜÇKAN 

& Yusuf Can AġIK 
961 

YAĞLIK AYÇĠÇEĞĠ (Helianthus annuus L.) TOHUMLARININ BAZI FĠZĠKSEL 

ÖZELLĠKLERĠ 

Sinan ANLAġ & Ġnanç ÖZGEN 964 
TÜRKĠYE HISTERIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) FAUNASINA KATKILAR 

Sinan ANLAġ & Ġnanç ÖZGEN 967 
TÜRKĠYE NITIDULIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) FAUNASINA KATKILAR 

Sinan ANLAġ & Ġnanç ÖZGEN 970 
TÜRKĠYE SILPHIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) FAUNASINA KATKILAR 

Çetin KARADEMĠR & Emine KARADEMĠR & Uğur SEVĠLMĠġ 972 
ĠLERĠ PAMUK (Gossypium spp.) HATLARININ KÜMELENME ANALĠZĠ ĠLE 

BENZERLĠK DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ 

Emine KARADEMĠR & Çetin KARADEMĠR & Uğur SEVĠLMĠġ 979 
MARDĠN KOġULLARINDA ĠLERĠ PAMUK HATLARININ VERĠM VE  

LĠF KALĠTE ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Amir Rahimi & Latifeh Pourakbar & Gülen Özyazıcı 985 
INVESTIGATION ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF UPPER, MIDDLE, AND 

LOWER LEAVES OF GARDEN THYME (Thymus vulgaris L.) 

Gülen ÖZYAZICI & Münevver GÜLTEKĠN 993 
SĠĠRT KOġULLARINDA KĠġNĠġ ÇEġĠT, HAT VE POPULASYONLARININ 

AGRONOMĠK VE KALĠTE ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Mehmet Arif ÖZYAZICI & Orhan DENGĠZ & Gülen Özyazıcı 1003 
TARIM TOPRAKLARININ BAZI FĠZĠKO-KĠMYASAL TOPRAK ÖZELLĠKLERĠ 

ĠLE AĞIR METAL ĠÇERĠKLERĠNE YÖNELĠK ZENGĠNLEġME FAKTÖRLERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠ: GÜMÜġHANE ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

 

Selime ÖLMEZ BAYHAN & Erol BAYHAN 1015 
GAP BÖLGESĠ PAMUK ALANLARINDAKĠ KELEBEKLER (LEPIDOPTERA) 

Nihal KOÇAK & Selime ÖLMEZ BAYHAN 1021 
FARKLI PATLICAN ÇEġĠTLERĠNDE TÜTÜN TOPRAK PĠRESĠ Epitrix hirtipennis 

(COLEOPTERA: CHRYSOMELĠDAE: ALTĠCĠNAE) „ĠN BĠTKĠ FENOLOJĠSĠNE 

GÖRE  POPULASYON GELĠġMESĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Nihal KOÇAK & Selime ÖLMEZ BAYHAN 1025 
FARKLI PATLICAN ÇEġĠTLERĠNDE Epitrix hirtipennis (COLEOPTERA: 

CHRYSOMELĠDAE: ALTĠCĠNAE)‟ĠN YAPRAKTAKĠ ZARAR ORANININ 

BELĠRLENMESĠ 

Bülent KURTĠġOĞLU 1029 
TRAKYA‟ DA GELENEK VE GÖRENEKLERĠNDEN UNUTULAN TÖREN;  MART 

DOKUZU 

Bülent KURTĠġOĞLU 1033 
KÜLTÜREL DEĞĠġĠM SÜREÇLERĠ; HALK OYUNLARI ÖRNEKLEMESĠ 

Bülent KURTĠġOĞLU 1040 
TÜRK HALK OYUNLARININ YAYGINLAġMASINDA KURUMSALLAġMANIN 

ÖNEMĠ 

Cenan ĠġCĠ & Nevin AKKAYA 1048 
ĠKĠDĠLLĠ ÖĞRENCĠLERĠN TÜRKÇE DERSĠ DĠNLEME VE KONUġMA 

BECERĠLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠKLERĠ 

AyĢegül ġARBAK 1057 
NEOLĠTĠK'TEN ORTAÇAĞ'A ESKĠ ANADOLU TOPLUMLARINDA GÖRÜLEN 



DĠġ PATOLOJĠLERĠ 

Sema DEMĠR & Rıza ÇITIL 1071 
ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE ÇALIġAN HEMġĠRELERĠN SAĞLIKLI YAġAM 

BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ 

Murat KEKLĠK 1084 
“TASAVVURDAN ZĠYÂN ETMEK” DEYĠMĠ ÜZERĠNE 

Murat KEKLĠK 1089 
ÜSKÜPLÜ ATÂ‟DA “KAN” ĠMGESĠ 

Bülent DÖġ 1096 
ONLINE EĞĠTĠMLE ĠLGĠLĠ SON GELĠġMELER 

Bülent DÖġ 1100 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARININ 

ĠNCELENMESĠ 

Bülent DÖġ 1104 
ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖZÜNDEN BAġARISIZLIĞIN NEDENLERĠ 

Erman ADANAġ & Havva ÇETĠN & Dr. Çetin GÜLER 1108 
MÜZĠK DERSĠ ÖĞRETĠMĠNDE TEKNOLOJĠ KULLANIMININ ÖĞRENCĠLERĠN 

AKADEMĠK BAġARISINA ETKĠSĠ 

Havva ÇETĠN & Erman ADANAġ & Dr. Çetin GÜLER 1112 
ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN DĠJĠTAL OYUN BAĞIMLILIKLARI 

DÜZEYLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ 

Davut OKÇU 1118 
ĠSTENMEYEN DAVRANIġLARI ÖNLEMEDE SINIF YÖNETĠCĠLERĠNĠN 

EMPATĠK YAKLAġIMININ ÖNEMĠ 

Davut OKÇU 1123 
MEVLANA‟YA GÖRE ROL MODEL EĞĠTĠMCĠLERĠN NĠTELĠKLERĠ 

Mehmet Nuri KARDAġ & Nurullah ESENDEMĠR 1133 
ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN TÜRKÇE DĠNLEME BECERĠSĠ 

FARKINDALIKLARI ÜZERĠNE DENEYSEL BĠR ARAġTIRMA 

Mehmet Nuri KARDAġ & Nurullah ESENDEMĠR 1140 
AKTĠF ÖĞRENME TEKNĠKLERĠNĠN ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN TÜRKÇE 

DĠNEME BECERĠSĠ BAġARILARINA ETKĠSĠ 

Mehmet Nuri KARDAġ & Nurullah ESENDEMĠR & Engin YAVUZ 1147 
TÜRKÇE YAZMA EĞĠTĠMĠ ÜZERĠNE YAPILAN ARAġTIRMALARIN 

EĞĠLĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN BĠR ĠÇERĠK ANALĠZĠ 

Berker KURT 1158 
ÖMER SEYFETTĠN ÖYKÜLERĠNDEN HAREKETLE DÖNEMĠN TÜRKÇE 

EĞĠTĠMĠ ÜZERĠNE ÇIKARIMLAR 

Berker KURT 1163 
ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARINDAKĠ OKUMA METĠNLERĠNĠN 

SÖZ VARLIĞI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

Berker KURT 1170 
ANA DĠLĠ EĞĠTĠMĠNDE KULLANILAN DERS KĠTAPLARI ÜZERĠNE BĠR 

KARġILAġTIRMA: TÜRKĠYE VE MACARĠSTAN ÖRNEĞĠ 

Erhan GÖRMEZ 1182 
ĠLKOKUL SOSYAL BĠLGĠLER DERS KĠTABININ EDEBĠ ÜRÜNLER 

BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ 

Erhan GÖRMEZ 1185 
KÜLTÜR VE MĠRAS ÖĞRENME ALANINDA TARĠHSEL ZAMAN KAVRAMININ 

ÖĞRETĠMĠNE YÖNELĠK ETKĠNLĠKLERĠN ĠNCELENMESĠ 

Erhan GÖRMEZ 1190 
SOSYAL BĠLGĠLER DERS KĠTAPLARININ KAVRAM ÖĞRETĠMĠ 

ETKĠNLĠKLERĠ BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ 



Sezer AYAZ & Orhan YALAZA & Veli BATDI 1197 
EĞĠTĠMDE STRATEJĠ GELĠġTĠRMEYE ĠLĠġKĠN KURAMSAL BĠR ÇALIġMA 

Erhan ÜNAL 1201 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠ ENTEGRASYONUNA YÖNELĠK ÖZ 

YETERLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Erhan ÜNAL 1206 
ÖĞRETĠM MATERYALĠ TASARIMINDA WEB 2.0 ARAÇLARININ ÖNEMĠ 

Nurettin KONAR & Alperen ġANAL 1210 
SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ZĠHĠNSEL ENGELLĠ 

ÇOCUKLARA YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ 

Nurettin KONAR & Alperen ġANAL 1221 
TÜRKĠYE‟DE 1995-2018 YILLARI ARASINDA GÖRME ENGELLĠLER VE SPOR 

ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN LĠSANSÜSTÜ ÇALIġMALARIN BAZI DEĞĠġKENLERE 

GÖRE ĠNCELENMESĠ 

Nurettin KONAR &  Mehmet Emek KOCA 1229 
TÜRKĠYE‟DE 1995-2018 YILLARI ARASINDA ĠġĠTME ENGELLĠLER VE SPOR 

ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN LĠSANSÜSTÜ ÇALIġMALARIN BAZI DEĞĠġKENLERE 

GÖRE ĠNCELENMESĠ 

Nurettin KONAR &  Mehmet Emek KOCA 1236 
SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEKĠ KAYGILARININ 

ĠNCELENMESĠ 

Hasan Basri MEMDUHOĞLU & Ferda EKMEN 1248 
OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMDE AĠLE KATILIMI VE ÖĞRETMEN-VELĠ ĠġBĠRLĠĞĠ 

Hasan Basri MEMDUHOĞLU & Tuğba EKĠN 1257 
BĠR ALTERNATĠF OKUL UYGULAMASI OLARAK BUTĠK OKULLAR: 

FELSEFESĠ, YAPISI VE TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠNDE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ 

Hasan Basri MEMDUHOĞLU & Sezen AKGÜL 1265 
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COPPER(0)@CELLULOSE NANOPARTICLES: IN-SITU SYNTHESIS AND TESTING OF 

CATALYTIC ACTIVITY FROM GREEN DEHYDROGENATION OF DIMETHYLAMINE-

BORANE 

 

Sibel DUMAN
1
 

Fatih SEN
2 

 

ABSTRACT 

Herein, DMAB that has low melting point (~35°C) was used as both reducing and stabilizing agent 

for synthesis of cellulose supported copper(0) nanoparticles (Cu(0)@Cellose NPs). First time, we 

reported that Cu(0)@Cellulose NPs are in-situ obtained by decomposition of Cu(acac)2 in presence 

of cellulose during the green dehydrogenation of DMAB under inert gas atmosphere at nearly room 

temperature (35.0 + 0.1°C). Copper(0) NPs exhibit high durability throughout their catalytic use in 

the dehydrogenation reaction against agglomeration thanks to the stabilizing feature of molten 

DMAB and powder cellulose. Cu(0)@Cellulose NPs and side products of DMAB formed after 

dehydrogenation reaction were characterized by 
11

B NMR, UV–vis, ATR-FTIR and XRD 

techniques. The heterogeneity of the in situ generated Cu(0)@Cellulose NPs in the green 

dehydrogenation of DMAB was identified by 1,10-phenonthroline poisoning experiments. We also 

report kinetic studies on the green dehydrogenation of DMAB catalyzed by Cu(0)@Cellulose NPs 

depending on the temperature, substrate and catalyst concentrations under inert atmosphere leading 

to the rate laws and activation parameters (Ea, ΔH
#
 and ΔS

#
). Thus, it is believed that the synthesis 

of Cu(0)@Cellulose nanocatalysts which exhibit catalytic activity for the dehydrogenation of 

DMAB in the green environment at nearly room temperature (35.0 + 0.1°C) and yields 2 moles of 

hydrogen gas from 2 moles of DMAB will contribute significantly to the literature. 

Keywords: Copper Nanoparticles, Cellulose, Green Dehydrogenation, Dimethylamine-Borane, 

Heterogeneous Catalysis. 

INTRODUCTION 

With increasing energy demand in the last decade, scientists have been beginning to show great 

interest in alternative energy sources. Thus, non-polluting, renewable and sustainable energy sources 

are of great importance such as hydrogen energy [1,2]. Hydrogen which is a secondary energy source 

of the future are considered to be the most important energy carrier [3–5]. However, the most 

important issue that prevents the applicability of hydrogen is storage problem. In this context, amine-

boranes with high hydrogen storage capacity are promising[2,6,7]. Dimethylamine borane (DMAB, 

(CH3)2NHBH3) which can release 1 equivalent H2 in the presence of suitable catalyst under mild 

conditions (eq. 1) has a special place among amine-boranes used as solid hydrogen storage material 

because of its hydrogen storage capacity (%16.9 by weight), high stability and environmental 

friendliness [8–10]. 

 

Herein, DMAB that has low melting point (~35°C) was used as both reducing and stabilizing agent 

for synthesis of copper(0) NPs. First time, we reported that Cu(0)@Cellulose NPs are in-situ 

obtained by decomposition of Cu(acac)2 in presence of cellulose during the green dehydrogenation 

of DMAB under inert gas atmosphere at nearly room temperature. Cu(0)@Cellulose NPs and side 

products of DMAB formed after dehydrogenation reaction were characterized by 
11

B NMR, UV–

vis, ATR-FTIR and XRD techniques. The heterogeneity of the in situ generated copper(0) NPs in 
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the green dehydrogenation of DMAB was identified by carbon disulfide poisoning experiments. We 

also report kinetic studies on the green dehydrogenation of DMAB catalyzed by Cu(0)@Cellulose 

NPs depending on the temperature, substrate and catalyst concentrations under inert atmosphere 

leading to the rate laws and activation parameters (Ea, ΔH
#
 and ΔS

#
). Thus, it is believed that the 

synthesis of copper(0) nanocatalysts which exhibit catalytic activity for the dehydrogenation of 

DMAB in the green environment at nearly room temperature (30.0 + 0.1°C) and yields 2 moles of 

hydrogen gas from 2 moles of DMAB will contribute significantly to the literature 

EXPERIMENTAL 

Materials. Copper(II) acetylacetonate (Cu(acac)2, 97%), dimethylamine-borane complex (DMAB, 

Me2NHBH3, 97%), Cellulose (acid washed, powder) and 1,10-phenonthroline (≥99%) were 

purchased from Sigma-Aldrich
®
. Ethanol was purchased from Merck. All glassware and Teflon-

coated magnetic stir bars were cleaned with acetone, followed by copious rinsing with distilled 

water before drying at 110ºC in oven for a few hours.  

General procedure. The experimental setup used for performing the dehydrogenation of DMAB 

borane under argon or nitrogen atmospheres and measuring the hydrogen gas generated from the 

reaction consists of a 50 mL jacketed reaction flask containing a Teflon-coated stir bar placed on a 

magnetic stirrer (IKA®RCT Basic) and thermostated by circulating water through its jacket from a 

constant temperature bath (RL6 LAUDA water bath). A graduated glass tube (50 cm in height and 

2.5 cm in diameter) filled with water was connected to the reaction flask to measure the volume of 

the hydrogen gas to be evolved from the reaction. The temperature was also controlled via a 

thermocouple placed inside the reactor. Measuring the total turnover number (TTO) was performed 

under argon or nitrogen atmospheres in a stirred reactor with a circulating water-bath for constant 

temperature control. 
11

B NMR analyses were recorded in THF-d8 on Bruker Avance DPX 400 MHz 

spectrometer (128.15MHz for 
11

 B NMR). BF3(C2H5)2O were used as the external reference for 
11

B 

NMR chemical shifts. Pasteur pipette was used to withdraw a ca.0.5 mL aliquot from the reaction 

solution. This aliquot was then added to 1 g of CDCl3 in an individual glass ampule, mixed under 

agitation using the Pasteur pipette, then transferred into a quartz NMR sample tube (Norell S-500-

QTZ) which was subsequently sealed and then brought out of drybox for the 
11

B NMR analysis. 

Powder X-ray diffraction patterns (XRD) were obtained on a Rigaku Ultima-IV diffractometer with 

CuKα (λ= 1.54051 Å), over a 2θ range from 5 to 90 at room temperature. UV–visible electronic 

absorption spectra of precursor copper salt and Cu(0)@Cellulose NPs taken after redispersing in 

hexane by sonication at room temperature in a 1 cm quartz cuvette were recorded on Shimadzu 

1800 double beam spectrometer with a 20 µL solution and a spectral range of 200-800 nm. The 

infrared spectra were recorded from a Perkin Elmer A 100 ATR/FTIR spectrometer.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Synthesis and Characterization of Cu(0)@Cellulose NPs in the dehydrogenation of DMAB. 

Copper nanoparticle were synthesized in situ from the reduction of copper(II) acetylacetonate 

(Cu(acac)2) in presence of cellulose during the dehydrogenation of DMAB in toluene at 35.0 ± 

0.1°C. It was observed that Cu(0)@Cellulose NPs were higher active and stable than alone Cu(0) 

NPs (Figure 1). This behavior indicates the efficiency of cellulose in the stabilization of copper 

nanoparticles. Addition of cellulose as stabilizer to copper(II) acetylacetonate has been found to 

significantly increase the rate of the dehydrogenation reactions in all cases. Moreover, these 

Cu(0)@Cellulose NPs can be easily isolated from the reaction solution via centrifugation by ethanol 

addition and redispersed in variety of apolar solvents such as hexane. Their characterization by 

XRD, UV-vis, ATR-IR, 
11

B NMR spectroscopic techniques shows the formation of well dispersed 

copper nanoparticles stabilized by cellulose which coordinates the copper nanoparticles surface.  
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Figure 1. Plots of equivalent H2 per mole of DMAB versus time for the green dehydrogenation of 

DMAB (2.0 mmol) in the presence of cellulose (30 mg) starting with 2%wt Cu(acac)2 at 35.0 ± 

0.1°C. 

Figure 2a shows the powder XRD pattern of in situ generated Cu(0)@Cellulose NPs during the 

dehydrogenation of DMAB. XRD pattern indicates several reflection peaks centered at 2θ =   29.79,   

35.64,   43.28,   50.42 are attributed to Cu (100), (110), (111), (200) planes of a face centered cubic 

(fcc) crystal structure of Cu(0)@Cellulose NPs [11]. The Cu(111) diffraction peak of the prepared 

catalyst is used to calculate the lattice parameter values and average crystallite sizes of the metal 

particles. The lattice constant value has been calculated to be 1.277 Å for Cu(0) NPs in presence of 

OAm, which is very close to 1.28 Å for pure Cu [12]. The catalytic dehydrogenation of DMAB in 

the presence of copper(II) acetylacetonate was followed by UV-Vis spectroscopic measurements 

(Figure 2b). The color change and the UV–vis electronic absorption spectra show that the reduction 

of copper(II) acetylacetonate (Cu
2+

) to copper nanoparticles (Cu
0
) is fast and with ~5 min. an 

observable induction period in the dehydrogenation of DMAB starts releasing hydrogen gas for 

Cu(0)@Cellulose NPs while alone Cu(0) NPs are slow and without an observable induction period 

(Figure 1). The UV-Vis spectrum of Cu(acac)2 in toluene exhibits two absorption bands at 293 and 

335 nm, attributable to the charge transfer and d-d transition, respectively (Figure 2b). After 

reduction these bands of copper(II) ions disappear and one observes a typical Mie exponential 

decay profile for the copper nanoparticles, in consistence with earlier studies [13].. Copper 

nanoparticles are highly active catalyst in the dehydrogenation of DMAB; totally one equivalent of 

hydrogen gas per DMAB are generated at all catalyst concentration. The one equivalent of H2 

generation from DMAB is completed in 60 min from the dehydrogenation of DMAB catalyzed by 

copper nanoparticles in the presence of cellulose (2%wt Cu).  
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Figure 2. (a) Powder XRD pattern and (b) UV-vis of Cu(0)@Cellulose NPS in situ generated from 

the reduction of Cu(acac)2 during the dehydrogenation of DMAB in the presence of cellulose. 

The product obtained after the catalytic dehydrogenation DMAB was thoroughly characterized 

using 
11

B NMR and ATR-FTIR spectroscopy. 
11

B-{
1
H} NMR spectra taken from the reaction 

solution are depicted in Figure 3a. Figure 3a shows the 
11

B-NMR spectra obtained at the beginning 

and end of the catalytic dehydrogenation of DMAB. The 
11

B-NMR spectrum taken before the 

reaction shows only the resonance signal of DMAB at  = -13.858 ppm. However, in the course of 

reaction this signal loses intensity gradually and disappears completely at the end of catalytic 

reaction while a resonance signal for the dehydrogenation product grows in at 4.421 ppm, which is 

attributed to cyclic [Me2NBH2]2 dimers [14]. Additionally, ATR-IR spectra show that the 

characteristic band of DMAB at 3205 cm
-1

 for N–H was disappeared while other characteristic 

bands of DMAB at 2371 and 2261 cm
-1

 for B–H were shifted to 2331-2275 cm
-1

 after 

dehydrogenation reaction, which is presumably formed from the subsequent dimerization of singly 

dehydrogenated cyclic intermediate, [Me2NBH2]n, (Figure 3b). The catalytic of in-situ generated 

Cu(0)@Cellulose NPs was studied in the dehydrogenation of DMAB by measuring the volume of 

hydrogen generated during the reaction. The dehydrogenation of DMAB continues almost linearly 

until one equivalent H2 release per mole of Me2NHBH3 was complete. To explore the kinetics of the 

dehydrogenation of DMAB catalyzed by in situ generated Cu(0)@Cellulose NPs, series of 

experiments were carried out by the catalyst concentration, the substrate concentration, and the 

reaction temperature.  

 

Figure 3. (a) 
11

B NMR spectra and (b) ATR-FTIR spectra of dimethylamine borane, copper(II) 

acetylacetonate and cellulose before and after the catalytic dehydrogenation reaction. 
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Initial kinetic studies and determination of activation parameters for dehydrogenation of DMAB 

catalyzed by Cu(0)@Cellulose NPs 

Catalytic activity of Cu(0)@Cellulose NPs was tested for dehydrogenation of DMAB to realize 

whether cellulose acts as a stabilizer is formed during catalytic reaction. Based on Fig. 4a and 

similar to the dehydrogenation of DMAB starting with ruthenium(0) nanoparticles, Cu(0) NPs are 

formed during catalytic dehydrogenation of DMAB starting with copper(II) acetylacetonate in the 

presence cellulose. Kinetic studies in the dehydrogenation of DMAB catalyzed by Cu(0)@Cellulose 

NPs were studied by monitoring hydrogen generation depending on temperature. Dehydrogenation 

of DMAB was carried out at various temperatures in the range 35-50°C starting with 2.0 mmol 

DMAB and 2%wt Cu(acac)2 in presence of 30 mg cellulose per mole of copper in solvent-less 

medium (Figure 4a). The values of the rate constant k were determined from the linear portion of 

the plots after induction period and used for the calculation of the activation parameters for the 

catalytic dehydrogenation of DMAB by using Arrhenius plot (Figure 4b). The Arrhenius activation 

energy is found to be Ea= 35 ± 2 kJmol
-1

for the catalytic dehydrogenation of DMAB starting with 

2%wt Cu(acac)2 in presence of 30 mg cellulose per copper. This value can be compared to values of 

other catalysts obtained for same conditions in literature.  

 

Figure 4. (a) Plots of equivalent H2 per mole of DMAB versus time for the green dehydrogenation 

of DMAB starting with 2.0 mmol DMAB plus 2%wt Cu(acac)2 in the presence of 30 mg cellulose 

at various temperatures. (b) The Arrhenius plot; ln k versus 10
3
/T. 

1,10-phenanthroline poisoning of Cu(0)@Cellulose NPs in the dehydrogenation of DMAB. 

Recent works show that updated approach to distinguish single-metal homogeneous catalysis from 

polymetallic heterogeneous catalysis has been attracted interest in [15]. A series of poisoning 

experiments were carried out by adding 1,10-phenonethroline in varying amount during the 

catalytic dehydrogenation of DMAB catalyzed by in situ generated Cu(0)@Cellulose NPs and 

measuring the catalytic activity before and after addition of ,10-phenonethroline. Figure 5 shows the 

plots of volume of hydrogen generation versus time for the catalytic dehydrogenation of DMAB 

before and after addition of 1,10-phenonethroline. As clearly seen from the Figure 5, the reaction 

was entirely ceased by addition of 0.1 equiv. of ,10-phenonethroline per copper atom in a very short 

time which indicates that the in situ generated Cu(0)@Cellulose NPs act as heterogeneous catalyst 

in the dehydrogenation of DMAB. 
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Figure 5. The plots of mol H2/mol DMAB versus time for 1,10-phenonethroline poisoning 

experiments starting with 2.0 mmol DMAB and Cu(0)@Cellulose NPs at 35.0 ± 0.1°C; in absence 

of 1,10-phenonethroline; after the addition of 0.1 equiv. of 1,10-phenonethroline when 50% of 

conversion achieved; starting with 0.1 equiv1,10-phenonethroline. 

CONCLUSIONS 

In summary, main findings of this work as well as implications or predictions can be summarized as 

follows: 

(i) In this work, active, cheap and readily available metal catalyst like copper(II) 

acetylacetonate in the presence of cellulose was used for the dehydrogenation of DMAB at 

35.0±0.1ºC. We found that dehydrogenation of DMAB catalyzed by alone Cu(0) NPs is very slow, 

with one equivalent of H2 released in 4 h when more rapid H2 loss in 1.0 h was observed from 

dehydrogenation of DMAB catalyzed by Cu(0)@Cellulose NPs. It clearly shown that the 

Cu(0)@Cellulose NPs has much high catalytic activity in comparison with alone Cu(0) NPs.  

(ii) While a long certain period of time (nearly 40 min) was observed for alone Cu(0) NPs, 

induction time (nearly 5 min) was observed for Cu(0)@Cellulose NPs. In this case we can say that 

formation of active Cu(0) NPs from the reaction of copper(II) acetylacetonate in the presence of 

cellulose was observed during the induction time and at beginning of catalytic reaction.  

(iii) Cu(0)@Cellulose NPs were in situ prepared from the decomposition copper(II) 

acetylacetonate in presence of cellulose as stabilizer in the dehydrogenation of DMAB at 

35.0±0.1ºC. Herein, we report the use of cellulose as stabilizing agent in catalytic dehydrogenation 

of DMAB starting with copper(II) acetylacetonate which leads to the formation of a novel 

heterogeneous copper catalysts characterized by  XRD, UV–vis, ATR-IR and 
11

B NMR. 

(iv) The temperature dependence of hydrogen generation rate from the Cu(0)@Cellulose NPs 

catalyzed dehydrogenation of DMAB was also investigated by performing the catalytic reaction at 

different temperatures. The activation parameter for Cu(0)@Cellulose NPs is Ea=35±2 kJ mol
-1

; 

activation enthalpy ∆H
#
=33±2 kJ mol

-1
 and activation entropy ∆S

#
=-169±5 J mol

-1
K, indicate that 

Cu(0)@Cellulose NPs catalyzed dehydrogenation of DMAB proceeds via an associative 

mechanism.  
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ABSTRACT 

Use of catalysts located in the 12 principles of Green Chemistry is an important area of research. 

Application and investigation of catalysts that are non-perishable after use, non-toxic, easily 

separated and reusable after reaction can be considered one of the vital areas for the chemical 

industry. In addition to supercritical fluids, ionic liquids and fluorinated solvents produced and used 

for this purpose, "The best solvent is no solvent" approach has been the focus of our attention in this 

work. Herein, we report for the first time the preparation and catalytic use of the starch supported 

ruthenium(0) nanocomposite in hydrogen generation from the green dehydrogenation of 

dimethylamine-borane. They are in situ formed from the reduction of ruthenium(II) ions on the 

surface of starch powders during the catalytic dehydrogenation of dimethylamine-borane under 

solvent-less medium at 35.0 + 0.1°C. Starch supported ruthenium(0) nanocomposite are isolated 

from the reaction solution by centrifugation and characterized by a combination of analytical 

techniques. All the results reveal the formation of uniformly dispersed ruthenium nanoparticles on 

the surface of starch powders. They also have high durability and recyclability as they retain 44% of 

their initial catalytic activity after the fifth cycle of dehydrogenation providing a release of one 

equivalent H2 gas per mol of dimethylamine-borane under solvent-less medium at 35.0 + 0.1°C. The 

less activity loss in successive runs of dehydrogenation is attributed to the deactivation due to 

agglomeration. High activity and stability of starch supported ruthenium(0) nanocomposite are 

ascribed to the unique nature of starch. Our report also includes the results of kinetic study of 

catalytic dehydrogenation of dimethylamine-borane depending on the temperature, catalyst and 

substrate concentration.  

Keywords: Ruthenium Nanocomposite; Green Dehydrogenation; Starch Support.  

INTRODUCTION 

By using a sustainable technology to synthesis of metal nanoparticles (NPs) is very important to 

solve many challenges in modern materials science. Physical (Top-down) and chemical methods 

“(Bottom-up) are traditional methods of synthesis of metal NPs [1]. While size distributions of NPs 

obtained by top-down methods are typically large (>10 nm), bottom-up method provides more 

convenient ways to control the size of the NPs [2]. However, obtain of controlled size NPs on large 

scales which can be used in practical applications is very difficult via both of these methods. 

Therefore, in recent years, atom-economy and solvent-less (green) approaches, and catalysts that are 

non-perishable after use, non-toxic, easily separated and reusable after reaction are located in the 12 

principles of Green Chemistry and have attracted the attention for a permanent solution to many 

problems. Moreover, green approaches with "The best solvent is no solvent" slogan have drawn 

considerable attention and popularity [3–7]. In this study, the hydrogen generation from catalytic 

green dehydrogenation of DMAB that has low melting point (~35°C) was occurred using the simple 

mechanical mixing technique in accordance with the Green Chemistry principles.  

There are different techniques for hydrogen generation from DMAB used as solid hydrogen storage 

material [8]. Generally, hydrogen gases are acquired from dehydrogenation of DMAB which is 

catalyzed with convenient catalysts in solvent medium or at high temperatures [9–20]. Herein, 
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DMAB that has low melting point (~35°C) was used as both reducing and stabilizing agent for 

synthesis of starch supported ruthenium(0) nanocomposite. First time, we reported that starch 

supported ruthenium(0) nanocomposite are in-situ obtained by decomposition of Ru(acac)3 in the 

presence of starch during the green dehydrogenation of DMAB under inert gas atmosphere at nearly 

room temperature (35.0 + 0.1°C). Starch supported ruthenium(0) nanocomposite exhibit high 

durability throughout their catalytic use in the dehydrogenation reaction against agglomeration 

thanks to the stabilizing feature of molten DMAB and reused starch supported ruthenium(0) 

nanocomposite retain 44% of their initial activity even after the fifth run in the dehydrogenation of 

DMAB with a complete conversion. We also report kinetic studies on the green dehydrogenation of 

DMAB catalyzed by starch supported ruthenium(0) nanocomposite depending on the temperature, 

substrate and catalyst concentrations under inert atmosphere leading to the rate laws and activation 

parameters (Ea, ΔH
#
 and ΔS

#
). Also presented as part of the Results and Discussion is a 

comprehensive review of the literature of catalysts tested in the dehydrogenation of DMAB, which 

clearly indicates that starch supported ruthenium(0) nanocomposite is the more active than 

previously reported many catalysts. 

EXPERIMENTAL SECTION 

Materials. Ruthenium(III) acetylacetonate (Ru(acac)3, 97%), Starch (ACS reagent, soluble) 

dimethylamine borane complex (Me2NHBH3, DMAB, 97%) were purchased from Sigma-Aldrich
®
. 

Ethanol and n-hexane were purchased from Merck
®
. All glassware and Teflon-coated magnetic stir 

bars were cleaned with acetone, followed by copious rinsing with distilled water before drying at 

110°C in oven for a few hours. 

General procedure. The experimental setup, used for performing the dehydrogenation of DMAB 

under argon or nitrogen atmospheres and measuring the hydrogen gas generated from the reaction, 

consists of a 50 mL jacketed reaction flask containing a Teflon-coated stir bar, placed on a magnetic 

stirrer (IKA®C-Mag HS7), and thermostated by circulating water through its jacket from a constant 

temperature bath (Polyscience 12107-15 water bath). A graduated glass tube (50 cm in height and 

2.5 cm in diameter) filled with water was connected to the reaction flask to measure the volume of 

hydrogen gas to be evolved from the catalytic solid reaction mixture. The temperature was also 

controlled via a thermocouple placed inside the reactor.  

RESULTS AND DISCUSSION 

Synthesis of starch supported ruthenium(0) nanocomposite during the green dehydrogenation of 

DMAB. Ruthenium nanoclusters were generated in situ from reduction of Ru(acac)3 in the presence 

of starch during the dehydrogenation of DMAB in solvent-free environment at 35.0 ± 0.1 °C.  

Firstly, formation of ruthenium nanoclusters were tested in situ from the reduction of sole Ru(acac)3 

during the catalytic dehydrogenation of DMAB in solvent-free environment at 35.0 ± 0.1 °C. But, 

both formation of Ru NCs and any catalytic activity were not observed in the green 

dehydrogenation of DMAB under reaction conditions. As expected, acetylacetonate ion released 

from the reduction of precursor doesn‟t provide enough stabilization for Ru NCs[21]. Besides, 

recent studies showed that Ru(acac)3 both alone and in presence of stabilizer such as oleylamine 

(OAm) are active only in solution (toluene) at lowest 50°C for dehydrogenation of DMAB[22,23]. 

Therefore, use of a natural supporter such as starch was considered for stabilization of Ru NCs 

obtained in situ from reduction of Ru(acac)3 in the green dehydrogenation of DMAB at 35.0 ± 0.1 

°C. The plots of H2 evolution versus time showed that formation of starch supported ruthenium(0) 

nanocomposite and dehydrogenation of DMAB occur concomitantly as Ru NCs are active catalyst 

in hydrogen generation from DMAB (Figure 1). In the meantime, the hydrogen generations start 

after a short induction period of ~15 min for each of the three nanoclusters and continue almost 

linearly until the complete consumption DMAB present in the solid mixtures (Figure 1).  
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Figure 1. Plots of equivalent H2 per mole of DMAB versus time for the green dehydrogenation of 

DMAB (2.0 mmol) in the presence of starch (50 mg) starting with 1%wt Ru(acac)3 at 35.0 ± 0.1 °C. 

Determination of activation parameters for green dehydrogenation of DMAB catalyzed by starch 

supported ruthenium(0) nanocomposite. In order to determinate of activation parameters of 

catalytic green dehydrogenation of DMAB by catalyzed by in situ generated starch supported 

ruthenium(0) nanocomposite, a series of experiments were performed depending on temperature. 

Dehydrogenation of DMAB was carried out at various temperatures in the range 35-50°C starting 

with solid 2.0 mmol DMAB and 1%wt Ru(acac)3 in the presence of 50 mg starch (Figure 2a) per 

mole of ruthenium while catalyst and substrate concentrations were kept constant. The values of the 

rate constant k were determined from the linear portion of each plot and used for the calculation of 

the activation parameter for the catalytic dehydrogenation of DMAB by using Arrhenius plots 

(insets in Figure 2b). The Arrhenius activation energies were found to be Ea = 57 ± 2 kJmol
-1 

for the 

catalytic dehydrogenation of DMAB starting with 1%wt Ru(acac)3 in the presence of 50 mg starch 

per mole of ruthenium.  

 

Figure 2. (a) Plots of equivalent H2 per mole of DMAB versus time for the green dehydrogenation 

of DMAB starting with 2.0 mmol DMAB plus 1%wt Ru(acac)3 in the presence of 50 mg Starch at 

various temperatures. (b) The Arrhenius plot; ln k versus 10
3
/T. 
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Isolability and reusability of starch supported ruthenium(0) nanocomposite in the catalytic 

dehydrogenation of DMAB. The isolability and reusability of starch supported ruthenium(0) 

nanocomposite were also tested in the catalytic dehydrogenation of DMAB. Ruthenium 

nanoclusters in situ formed from the reduction of Ru(acac)3 during the dehydrogenation of DMAB 

in the presence of starch could be isolated after the completion of dehydrogenation reaction and 

stored under inert atmosphere. The starch supported ruthenium(0) nanocomposite was found to be 

readily redispersible in hexane and could be used for the successive runs in the dehydrogenation of 

DMAB. They retain 44% of initial activities of starch supported ruthenium(0) nanocomposite, in 

the fifth run in the dehydrogenation of DMAB (Figure 3a). More importantly, the complete release 

of one equivalent of H2 is achieved in each of the catalytic runs. The decrease observed in the 

catalytic activity in the fifth run may be attributed to the decrease in the number of active surface 

atoms due to the increase of the size of Ru NCs due to their agglomeration as a result of poor 

mixing in the solvent-free environment (Figure 3b). Although we observed a decrease in their 

catalytic activity in subsequent runs, these results highlight that starch supported ruthenium(0) 

nanocomposite is isolable, bottleable and reusable catalysts for the dehydrogenation of DMAB.  

 

Figure 3. (a) Plots of equivalent H2 per mole of DMAB versus time in five catalytic runs and (b) 

The percentage of initial catalytic activity and conversion versus catalytic runs for the green 

dehydrogenation of DMAB starting with 2.0 mmol DMAB plus 1%wt Ru(acac)3 in the presence of 

50 mg Starch. 

CONCLUSIONS 

As a result; the main findings, implications or predictions obtained on the formation, catalytic 

activity and characterization of starch supported ruthenium(0) nanocomposite easily prepared 

during green dehydrogenation of DMAB at 35.0 ± 0.1°C can be summarized as follows: 

(v) Catalytic activity and stability of sole Ru(acac)3 were tested during dehydrogenation of DMAB 

in solvent-free environment. However, it is not active and stable as the only stabilizer present in the 

solid mixture is acetylacetonate ion and it cannot provide enough stabilization and activity for the 

metal nanoclusters. 

(vi) Thereupon natural supporter such as starch was used to stabilization of Ru NCs in the green 

dehydrogenation of DMAB. The addition of 50 mg starch to the solvent-free reaction environment 

leads to the stabilization of Ru NCs against agglomeration. Thus, the starch supported ruthenium(0) 

nanocomposite is stable enough to be isolated and bottled under inert atmosphere.  

(vii) Well dispersed Ru NCs in the presence of 50 mg starch was obtained from the reduction of 

Ru(acac)3 precursor in solvent-free environment. They preserved 44% of its initial catalytic activity 

in the fifth reuse. The decrease observed in the catalytic activity in the fifth run may be attributed to 

the agglomeration of Ru NCs during the isolation and redispersing processes. These results 
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highlight that starch supported ruthenium(0) nanocomposite is redispersible and reusable catalysts 

for the dehydrogenation of DMAB.  

(viii) The activation energy of catalytic dehydrogenation of DMAB starting with Ru(acac)3 and 50 

mg starch (Ea= 57 ± 2 kJ mol
−1

) in solvent-free environment at 35.0 ± 0.1°C is much lower than that 

obtained for the similar reaction by using the both precursor Ru(acac)3 alone (Ea= 85 ± 2 kJ mol
−1

) 

[22] and in presence of oleylamine (Ea= 58 ± 2 kJ mol
−1

) [23] in solution medium at 60.0 ± 0.1°C. 

This easy and low cost preparation of the starch supported ruthenium(0) nanocomposite in solvent-

free environment make them promising candidate to be employed in developing highly efficient in 

hydrogen generation. Most importantly, green dehydrogenation eliminates or minimizes waste 

disposal problems and provides a simple but efficient example of unconventional technical. 
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MONODISPERSED PLATINUM– RHODIUM ALLOY NANOPARTICLES 

ASSEMBLED ON POLY(N-VINYLPYRROLIDONE) AS A HIGHLY EFFECTIVE 

CATALYST FOR DIMETHYLAMINE BORANE DEHYDROCOUPLING 
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ABSTRACT 

In this study, highly efficient Polyviniylpyrolidone-supported platinum-rhodium nanomaterials 

were prepared with a homogenous distribution and they have shown superior properties in the 

production of hydrogen from dimethylamine borane. The platinum-rhodium cations were reduced 

by using an ultrasonic double reduction method in the Polyviniylpyrolidone (PVP) solution. The 

nanocatalysts were characterized by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray diffraction 

(XRD). The designed nanocatalysts have been shown to be highly reactive and reusable. 

Introduction 

Hydrogen is the simplest and one of the most abundant element of the universe, colorless, odorless, 

much lighter than the air and completely non-toxic gas. Hydrogen is expected to be the most 

important energy carrier of the 21 st century. However, the biggest problem in hydrogen economy 

is the storage of hydrogen. NaBH4, which is one of the sources of hydrogen, is used as a suitable 

energy carrier due to its high stable capacity and hydrogen capacity. In recent years, it is noteworthy 

that ammonia boranes are used as energy carriers. Ammonia boranes also have high solubility and 

stable structure in water at room temperature. The production of hydrogen at room temperature is 

very simple in the presence of a suitable catalyst. In the literature, many different catalysts have 

been used for hydrogen production from the AB. Catalysts used in the hydrogen release reaction are 

preferred which are smaller in size and provide better catalytic activity. [1-2] Recently, DMAB, 

which is one of the ammonia borane derivatives, is a remarkable source of hydrogen because of its 

lack of toxic effect and its environmentally friendly, high hydrogen capacity, its highly stable 

structure and its crystalline solid at room temperature. It shows that DMAB products are a much 

more suitable model substrate than other hydrogen sources because they are easier to handle than 

those of ABs. However, a wide range of homogeneous and heterogeneous catalysts have been used 

for the evolution of hydrogen from DMAB. [3-6] In this study, the superior catalytic activity of Pt-

Rh @ PVP nanocatalyst for the hydrogen evolution from DMAB is explained. Also, the prepared 

catalyst was characterized by XPS and XRD.  

Materials and methods 

Pt–Rh nanomaterials stabilized by PVP production 

In this study, ultrasonic double reduction method was used in the preparation of Pt-Rh @ PVP 

reagent. In this method PVP (2.5 mmol), RhCl2 (0.25 mmol) and PtCl4 (0.25 mmol) were mixed 

together under ultrasonic conditions. The resulting mixture was again heated at 90 
o
C for 2 hours. 

The color of the resulting mixture is brownish black and has good stability. 

Results and discussion 

The highly monodispersed Pt-Rh @ PVP nanoclastizers used in this study were characterized by 

XPS and XRD techniques.[5-6] 
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Fig.1. XRD pattern of Pt@PVP and PtRh@PVP 

XRD technique was used to see the mean crystal size and structure of the prepared nanocatalyst. In 

Figure 1, the peak corresponding to 24.8 ° C represents PVP.  In addition, when Pt @ PVP is 

compared to PtRh @ PVP nanocatalysts, a peak shift is observed at the peak of PtRh (111). This 

proves that the structure we prepared is an alloy. However, the diffraction peaks of PtRh® PVP 

have a 2θ value of 39.9 °, 46.2 °, 67.4 ° and 82.1 °, respectively. Thanks to the Scherrer equation 

used, the particle crystal size of the structure was calculated (3.51 ± 0.32 nm). 

 

Fig.2. XPS images of PtRh@PVP 

The XPS technique was used to determine the oxidation status of Pt and Rh metals of prepared 

PtRh @ PVP in this study. As a result of XPS analysis given in Figure 2, the presence of platinum 

and rhodium was observed in mostly zero oxidation state. In addition, there is a small amount of 

higher oxidation states as shown in Fig. 2. 
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Fig.3. The hydrogen evolution reaction from DMAB in the presence of PtRh@PVP in various 

temperatures and the concentrations of catalysts. 

After fully characterization of prepared nanomaterials, in order to see the effect of catalytic activity 

of PtRh @ PVP designed for hydrogen evolution from DMAB, studies were carried out at different 

concentrations of catalyst (2.25, 4.50, 6.75, 9.00 mM) and at different temperatures (25, 30, 35, 40 ° 

C). (Fig.3). It was found that the prepared nanomaterials have very high TOF (320.95 h
-1

) value. 

Conclusions 

The prepared PtRh@PVP nanocatalyst was used for the hydrogen evolution from DMAB. The 

characterization of the used nanocatalyst was done by XPS and XRD techniques. It was observed 

that PtRh@PVP nanocatalyst resulted in a very high catalytic activity. The result was found to have 

a high TOF( 320.95 h
-1

) value. 

References 

1) D. A. J. Rand and R. M. Dell, The hydrogen economy: a threat or an opportunity for lead–acid 

batteries?, J. Power Sources, 2005, 144, 568–578. 

2) Q. Zhang, G. M. Smith and Y. Wu, Catalytic hydrolysis of sodium borohydride in an integrated 

reactor for hydrogen generation, Int. J. Hydrogen Energy, 2007, 32, 4731–4735. 

3) F. Sen, Y. Karatas, M. Gulcan and M. Zahmakiran, Amylamine stabilized platinum(0) 

nanoparticles: active and reusable nanocatalyst in the room temperature dehydrogenation of 

dimethylamine-borane, RSC Adv., 2014, 4, 1526–1531. 

4) E. Erken, H. Pamuk, ¨O. Karatepe, G. Baskaya, H. Sert, O. M. Kalfa and F. Sen, New Pt(0) 

Nanoparticles as Highly Active and Reusable Catalysts in the C1–C3 Alcohol Oxidation and 

the Room Temperature Dehydrocoupling of Dimethylamine-Borane (DMAB), J. Cluster Sci., 

2016, 27(9), 23. 

5) B. Çelik, E. Erken, S. Eris¸, Y. Yıldız, B. S¸ahin, H. Pamuk and F. Sen, Highly Monodisperse 

Pt(0)@AC NPs as Highly Efficient and Reusable Catalysts: The Effect of the Surfactant on 

their Catalytic Activities in Room Temperature Dehydrocoupling of DMAB,  Catal. Sci. 

Technol., 6 (6) 1685-1692. DOI: 10.1039/c5cy01371b. 

6) B. Celik, S. Kuzu, E. Erken, H. Sert, Y. Koskun and F. Sen, Nearly monodisperse carbon 

nanotube furnished nanocatalysts as highly efficient and reusable catalyst for dehydrocoupling 

of DMAB and C1 to C3 alcohol oxidation, Int. J. Hydrogen Energy, 2016, 41, 3093. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 520 

HIGHLY PRODUCTIVE AND STABLE GRAPHENE OXIDE SUPPORTED 

BIMETALLIC PALLADIUM-RUTHENIUM NANOCATALYSIS FOR HYDROGEN 

EVOLUTION REACTION 

 

Fatih ġEN
1
 

Sibel DUMAN
2
 

 

ABSTRACT 

In this study, the dehydrogenation system of dimethyl amine borane was studied by using graphene 

oxide supported palladium ruthenium nanoparticles (3.45 ± 0.35 nm) as a catalyst.  X-ray 

diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) were used to characterize the graphene 

oxide supported palladium ruthenium nanoparticles. The generated catalyst has a high catalytic 

activity at very low concentrations and temperatures, but also has a high efficiency as well as 

reusable properties. They had a importantly high turnover frequency  (508.2 h
−1

) for 

dehydrocoupling of dimethylamine borane. 

Introduction: 

Hydrogen energy, which is one of the alternative sources of energy, is especially noteworthy 

because it is a clean environmentally friendly energy source. The most important problem of 

hydrogen energy is that it cannot be stored. Therefore, NaBH4 is widely used in its structure 

because of its high stability and ease of use. The content of NaBH4 is about 10.8 % hydrogen 

content. [1-2] It has been determined as one of the most important energy carriers by attracting the 

attention of scientists in recent years due to the high hydrogen capacities and stability of these and 

other ammonia borane derivatives. There is a need for a suitable catalyst to obtain hydrogen release 

from ammonia borane and its derivatives. In order to achieve this hydrogen release effect, many 

catalysts were produced to get hydrogen from ammonia borane.[3-8] The prepared catalysts are 

noteworthy due to their nano size, high activity values and stability. d-metal complexes are 

generally preferred for the production of hydrogen from DMAB. However, the complexes produced 

could neither function as a stable catalyst nor provide adequate activity. Therefore, in this study, the 

effects of highly stable and active new generation nano catalysts and dehydrogenation of 

dimethylamine borane (DMAB) were investigated. The cost of the prepared nano catalyst was also 

considered. In addition, graphene oxide support was used to increase the active surface area of the 

catalyst. For this purpose, the graphene oxide supported Pd-Ru nanostructures were synthesized for 

the dehydrogenation of DMAB. In our previous studies, PVP and SiO2-supported palladium and 

ruthenium nanocatalysts were synthesized which yielded good results for the production of 

hydrogen. Therefore, graphene oxide supported palladium-ruthenium nanostructures were prepared 

by ultrasonic method. Characterization of Pd-Ru / GO nanostructures was characterized by XRD 

(X-ray diffraction), XPS (X-ray photoelectron spectroscopy).  

Experimental methods 

The fabrication of Pd-Ru/GO nanostructures 

Graphene oxide-based palladium-ruthenium nanostructures were prepared using an ultrasonic 

method. When we look at the TEM image of the nanostructure prepared with this method, it was 

seen that palladium-ruthenium nano metals were distributed homogeneously on the graphene oxide 

used as support. In the ultrasonic method, 0.25 mmol of PdCl2 and RuCl3 are mixed with each other 

in the tip sonicator and approximately 2.5 mmol of support material is added. The resulting mixture 

is refluxed at 90 ° C. After standing at reflux for 2 hours, superhydride and ethanol are added to the 
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medium. As a result of the additions, the brownish black color of the image shows that stable 

nanoparticles are formed. The catalytic activity and re-usability of the nanostructures used in 

dehydrogenation, as well as details of the techniques and chemicals used are given in this work. 

Results and discussion 

The characterization of Pd-Ru/GO nanostructures 

Characterization processes of Pd-Ru / GO nanostructures were performed by some analytical 

techniques such as XRD (X-ray diffraction) and XPS (X-ray photoelectron spectroscopy). It was 

used to see the mean crystal size and structure of the Pd-Ru / GO nanostructures. As a result of the 

X-ray diffraction technique given in Figure 1, the crystal structure of Pd-Ru / GO nanostructures 

was found to be face centered cubic structure.  

 
Fig.1. XRD pattern of Pd/GO and PdRu/GO 

As a result of X-ray diffraction technique, various peak currents were observed around 2θ = 40.4, 

46.8, 68.4, 86.4
0
.  The size of the nanostructure was also found to be 3.52 nm. The oxidation state 

of palladium and ruthenium were visualized by using X-ray photoelectron spectroscopy in prepared 

nanostructures. The surface of the nanostructure prepared in Figure 2 shows the presence of mostly 

zero oxidation state of palladium and ruthenium. In addition, when compared to the literature, the 

small amount of of higher oxidation states were observed. 

 

Fig.2. XPS images of PdRu/GO 
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The performance examination of Pd-Ru/GO nanostructure 

After fully characterization of prepared nanomaterials, it is shown that the prepared Pd-Ru / GO 

nanostructures exhibit high catalytic performance as a result of some dehydrogenation experiments 

performed for the production of hydrogen. Figure 3 shows the dehydrogenation of DMAB in the 

presence of Pd-Ru / GO nanostructures at 25.0 ± 0.1 ° C at different concentrations (2.25, 4.50, 6.75 

and 9.00 mM) of catalysts. With the addition of the prepared nanostructure to the medium as shown 

in Figure 4, unexpectedly hydrogen production was encountered and hydrogen production 

continued until this reaction was completed. In addition, the effect of concentration of Pd-Ru / GO 

nanostructures was investigated on dehydrogenation of DMAB at different temperatures (20, 25, 

30, 35 C). The results are also given in Figure 3. 

 

Fig.3. The hydrogen evolution reaction from DMAB in the presence of PdRu/GO in various 

temperatures and the concentrations of catalysts. 

In summary, it was observed that the highly homogeneous distribution of Pd-Ru / GO 

nanostructures in the present study was achieved with high activity in a very short time. The high 

catalytic activity and stability shown by the Pd-Ru / GO nanostructures can be explained by the 

structure of the homogeneously dispersed palladium and ruthenium nanometals on the graphene 

oxide support. Furthermore, the excellent properties of the prepared nanostructures can be 

supported by the fact that the Pd-Ru / GO nanostructures have a relatively large surface area and 

small particle size. 

Conclusions 

As a conclusion; 

 Ultrasonication method used in homogeneous distribution of nanometals with very small particle 

size on graphene oxide support was found to be quite successful. 

  It has been observed that Pd and Ru nanostructures are more efficient by using highly stable 

graphene oxide support of prepared nanostructures 

 The Pd-Ru / GO nanostructure for hydrogen evolution from DMAB was found to have a high 

TOF (508.2 h
-1

). 

 The activation energy, enthalpy and entropy values of the dehydrogenation reaction of the 

DMAB of the Pd-Ru / GO nanostructure were calculated. 

 The highly efficient and stable Pd-Ru / GO nanostructure used for dehydrogenation of DMAB 

can be used for future use in fuel cell applications and other catalyst applications due to its 

excellent properties. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 523 

References  

1) Rand DAJ, Dell RM. The hydrogen economy: a threat or an opportunity for the leadeacid 

batteries? J Power Sources 2005;144:568e78. 

2) Zhang Q, Smith GM, Wu Y. Catalytic hydrolysis of sodium borohydride in an integrated reactor 

for hydrogen generation. Int J Hydrogen Energy 2007;32:4731e5. 

3) Basic Research Needs For the Hydrogen Economy. Report of the basic energy sciences 

workshop on hydrogen production, storage and use, May 13e15. Office of Science, U. S. 

Department of Energy; 2003. www.sc.doe.gov/bes/hydrogen. pdf. 

4) Lee J, Kong KY, Jung CR, Cho E, Yoon SP, Han J, et al. A structured CoeB catalyst for 

hydrogen extraction from NaBH4 solution. Catal Today 2007;120:305e10. 

5) Amendola SC, Janjua JM, Spencer NC, Kelly MT, Petillo J, Sharp eGoldman SL, et al. A safe, 

portable, hydrogen gas generator using aqueous borohydride solution and Ru catalyst. Int J 

Hydrogen Energy 2000;25:969e75. 

6) Stephens FH, Pons V, Baker RT. Ammonia-borane: the hydrogen source par excellence? Dalton 

Trans 2007;25:2613e26. 

7) Mohajeri N, T-Raissi A, Adebiyi O. Hydrolytic cleavage of the ammonia-borane complex for 

hydrogen production. J Power Sources 2007;167:482e5. 

8) Ramachandran PV, Gagare PD. Preparation of ammonia borane in high yield and purity, 

methanolysis, and regeneration. Inorg Chem 2007;46:7810e7. 
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REDUCED GRAPHENE OXIDE - BASED MONODISPERSE PALLADIUM COBALT 

NANOCOMPOSITE AS HIGHLY EFFICIENT AND STABLE NANOCATALYST FOR 

HYDROGEN EVOLUTION REACTION 

 

Fatih ġEN
1
 

Sibel DUMAN
2
 
 

ABSTRACT  

In this study, a highly active and stable reduced graphene oxide supported palladium-cobalt 

nanocatalyst was prepared for the dehydrogenation reaction of dimethylamine-borane (DMAB). 

The prepared nanocatalyst was synthesized by the ultrasonic method which is a very simple 

method. The synthesized reduced graphene oxide supported palladium-cobalt nanocatalyst was 

characterized by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), and Ray Diffraction (XRD). The new 

generation of reduced graphene oxide supported palladium-cobalt nanocatalyst used in 

dehydrogenation of dimethylamine-borane is remarkable for its highly efficient and stable 

structure.The high reactivity of the new generation catalyst and the high catalytic activity show that 

it is an excellent catalyst for the production of hydrogen from dimethylamine-borane. 

Introduction 

Today's biggest and most important problems include the production and storage of green energy. 

Hydrogen is one of the most important alternative energy sources due to its properties. 

Nevertheless, difficulties remain with regard to the safe and efficient storage of hydrogen. For this 

purpose, studies on the economical, safe, effective, inexpensive and easy storage materials of 

hydrogen are continuing. Recently, ammonium borane and its derivatives are among the most 

preferred hydrogen materials owing to their simple handling, easy storage, low cost and high 

efficiency. Ammonium boranes (AB) or dimethylamine boranes (DMAB), methylamine boranes 

(MAB), hydrazine boranes (HB) have significant hydrogen content, but hydrogen production from 

these materials can be occured in the presence of a suitable nano catalyst. Nanocatalysts have high 

catalytic activities, highly stable structures, reusability, very small particle size, thus ensuring high 

efficiency in their reaction. To date, many different nanocatalysts / catalysts have been designed and 

used to expose hydrogen trapped in the structure of dimethylamine boranes. [1-5] In this study, a 

reduced graphene oxide supported palladium-cobalt nanocatalyst was prepared for dehydrogenation 

of DMAB. The catalytic activity of the prepared nanocatalyst was also investigated for 

dehydrogenation of DMAB. As a result, it was observed that the reduced graphene oxide supported 

palladium-cobalt nanocatalyst had high catalytic performance. In  addition, the reduced graphene 

oxide supported palladium-cobalt nanocatalysts were characterized by appropriate analysis 

techniques. 

Materials and methods 

Synthesis of the Reduced Graphane  Oxide Supported Palladium-Cobalt nanomaterials (Pd-

Co/rGO) 

Pd-Co/rGO nanocatalyst has prepared using ultrasonic reduction method. In the ultrasonic reduction 

method, 0.25 mmol CoCl2 and PdCl2 were mixed equal ratios (1: 1) using the tip sonicator. The 

resulting mixture was transferred back for 2 hours at 70 ° C. After 2 hours, the mixture was reduced 

with the aid of superhydride. Then, reduced graphene oxide were added to the mixture with the 

stirring for 1 hour. The last dark black color shows the formation of the nanostructures. At the end, 
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the obtained nanocatalyst was washed a few times with pure water and ethanol and dried in a one 

night in a vacuum oven at 50 C. 

Results and discussion 

The prepared reduced graphene oxide supported palladium-cobalt nanocatalyst was characterized 

by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and X-ray diffraction (XRD). [6-8] The XRD 

technique was used in order to see the crystal structure and mean crystal size of the Pd-Co/rGO 

nanocatalyst as shown in Fig. 1 shows the the peak at around 25.5° corresponding to the C (002) 

peak. 

 

Fig.1. XRD pattern of Pd/rGO and PdCo/rGO 

In addition, there is a lower shift in 2θ values of Pd-Co / rGO as compared to the ones of Pd / rGO. 

It was also found that Pd-Co / rGO had a face-centered cubic structure with distinct diffraction 

peaks. The diffraction peaks shown in Fig. 1 have a 2θ value of 40.3 °, 46.8 °, 68.5 ° and 82.5 °, 

respectively. The mean crystal particle size was found to be 3.52 ± 0.35 nm.[9] 

 

Fig.2. XPS images of PdCo/rGO 

XPS analysis was performed to see the oxidation state of the palladium and cobalt metals in 

prepared composites. As a result of the XPS analysis shown in Figure 3, the presence of palladium 

and cobalt is observed in mostly zeroes oxidation states. Besides, there is a small amount of Pd 
2+

 

and Co 
2+

. 
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After fully characterization of prepared nanomaterials, the catalytic reaction of the prepared Pd-Co / 

rGO nanocatalyst is given for the hydrogen evolution from DMAB in Figure 3. The activity of Pd-

Co / rGO nanocatalyst for DMAB dehydrogenation was studied at different catalyst concentrations 

(2.25, 4.50, 6.75, 9.00 mM) and at several temperatures (25, 30, 35, 40°C). According to these 

figures, very high TOF (298.5 h
-1

) value was obtained. 

 

Fig. 3. The hydrogen evolution reaction from DMAB in the presence of PdCo/rGO in various 

temperatures and the concentrations of catalysts. 

Conclusions 

As a conclusion, in the preparation of Pd-Co / rGO nanocatalyst, environmentally friendly and very 

simple ultrasonic method was used. The characterization of the prepared nanocatalyst was 

performed by XRD and XPS techniques. The Pd-Co / rGO nanocatalyst demonstrated a very high 

catalytic activity in the dehydrogenation of DMAB. As a result, it was found to have a relatively 

high TOF (298.5 h
-1

). Also, the high stability and activity of the prepared nanocatalyst will be the 

reason why it is preferred in fuel cell and hydrogen applications. 
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5-SÜLFOSALĠSĠLĠK ASĠT ĠLE 2-AMĠNO-4-(CH3;Cl)PĠRĠDĠN TÜREVLERĠNĠN KARIġIK 

LĠGANDLI Cu(II) KOMPLEKSLERĠNĠN SENTEZĠ VE KARAKTERIZASYONU 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, 5-sülfosalisilik asit ile 2-aminopiridin türevlerinin [2-amino-4-metilpiridin, N,N'-

bis(4-metilpiridin-2-yil)metandiamin, 2-amino-4-kloropiridin ve 2-amino-4,6-dimetilpiridin] yeni 

karıĢık ligandlı Cu(II) geçiĢ metal kompleksleri sentezlenmiĢtir. Amorf halde elde edilen geçiĢ 

metal komplekslerinin yapıları elementel analiz, ICP-OES, FT-IR, termal analiz, manyetik 

duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalıĢmalar ile önerilmiĢtir  

Anahtar Kelimeler: 2-Aminopiridin, 5-Sülfosalisik Asit, KarıĢık Ligandlı Cu(II) Kompleksi. 

1. GĠRĠġ 

Elektron verici oksijen atomları (-COOH, OH ve –SO3H) bulunan 5-sülfosalisilik asit (H3SSA) ve 

türevleri ve proton vermiĢ formları (H2SSA
-
, HSSA

2-
 ve SSA

3-
) ile birçok çalıĢma yapılmaktadır. 

Bu çalıĢmalarda H3ssa ve proton vermiĢ yapılarının yaygın olarak bir, iki, üç veya daha yüksek diĢli 

olarak Ģelat oluĢturdukları gözlenmiĢtir [1]. Literatürde H3SSA ile organik asit veya bazların 

bulunduğu karıĢık ligandlı Cu(II) metal kompleksleri sentezlenmiĢtir. Bunlar antimikrobiyal, 

antiinflamatuar, antitümor, antiülser, antidiyabetik, antimütajen, süperoksit giderici ve 

radyoprotektif aktiviteye gibi biyolojik özelliklere sahiptir [2-4]. 

2-Aminopiridin türevleri çoğunlukla halkanın azot atomu yoluyla metal iyonlarına tek diĢli ligant 

[3,
5-7
] olarak bağlansa da; bazı çalıĢmalarda amino grubunun da yer aldığı koordinasyon halleri 

vardır [3,8,9].  

Literatürde 5-sülfosalisilik asit ile 2-aminopiridin [10,11] ve Cu(II) kompleksi [12]; 2,3-

diaminopiridin [13]; 2-amino-4-metilpyridin [14]; 2-amino-5-brompiridin [15]; 2-amino-5-

klorpiridinium [16]; 2-amino-5-metilpiridin [17], 2-amino-6-metilpiridin ve Cu(II) kompleksi [3] 

gibi proton transfer tuzu ve metal komplekslerle yapılan çalıĢmalar vardır. 

Bu çalıĢmada, 5-sülfosalisik asit (H3SSA) ile 2-aminopiridin türevlerinin [2-amino-4-metilpiridin 

(2A4MP), N,N'-bis(4-metilpiridin-2-yil)metandiamin (4MPMDA), 2-amino-4-kloropiridin 

(2A4ClP) ve 2-amino-4,6-dimetilpiridin (2A46DMP)] yeni karıĢık ligandlı Cu(II) geçiĢ metal 

kompleksleri (CuSSA2A4MP, CuSSA4MPDA, CuSSA2A4ClP ve CuSSA2A46MP) 

sentezlenmiĢtir. Amorf halde elde edilen geçiĢ metal komplekslerinin yapıları elementel analiz, 

ICP-OES, FT-IR, termal analiz, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki 

çalıĢmalar ile önerilmiĢtir. 

2. MATERYAL VE METOT 

2. 1 Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Cihazlar  

Bu çalıĢmada kullanılan kimyasal maddeler Sigma Aldrich firmasından temin edilmiĢtir. Elementel 

Analiz Cihazı; LecoCHNS 932, ICP-OES Cihazı; Perkin Elmer 4300 Optima, Ġnfrared 

Spektrometresi; Bruker Optics Vertex70, TG-DTA cihazı; Pelkin Elmer,SII Exstar 6000 TG/DTA 

6300, Manyetik Duyarlılık Cihazı; Sherwood Scientific Magway MSB MK1, Molar Ġletkenlik 

Cihazı; WTW Cond 315i/SET Model. 
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2. 2 Metot 

2. 2. 1 Metal Komplekslerinin Sentezi 

1 mmol (0,254 g) H3SSA ile 1 mmol 2-aminopiridin türevlerinin [CuSSA2A4MP kompleksi için 

0,1081 g 2A4MP; CuSSA4MPDAkompleksi için 0,2283 g 4MPMDA; CuSSA2A4ClP kompleksi 

için 0,1286 g 2A4ClP ve CuSSA2A46MP kompleksi için 0,1222 g 2A46DMP] alınarak 10 mL 

su:etanolde (1:1) çözüldü. Üzerine 1 mmol (0.200 g) Cu(CH3COO)2.H2O‟ın 10 mL sudaki çözeltisi 

ilave edildi ve 72 saat oda sıcaklığında karıĢtrıldıktan sonra kristallenmeye bırakıldı. Çözelti 

ortamında çöken Cu(II) metal kompleksleri süzüldü ve kurutuldu (ġekil 1). Elde edilen kompleks 

bileĢiklerin bazı fiziksel özellikleri Tablo 1‟de verilmiĢtir. 

S

O

O

HO

O

O OH

NH

B A

C

D E

Cu(II)
Metal kompleksi

 

A = NH2; B = H, C = CH3; D = H; E = H (CuSSA2A4MP) 

A = NHCH2NHC6H5; B =H; C =CH3; D = H; E = H (CuSSA4MPDA) 

A = NH2; B = H; C = Cl; D = H; E = H (CuSSA2A4ClP) 

A = NH2; B = H; C = CH3; D = H; E = CH3 (CuSSA2A46MP) 

ġekil 1 Metal Komplekslerinin Sentezi 

Tablo 1. Sentezlenen bileĢiklerin bazı fiziksel özellikleri 

BileĢik Renk Mol Kütlesi
*
 (g/mol)

 
Verim(%) 

CuSSA2A4MP YeĢil 496.00 65 

CuSSA4MPMDA YeĢil 508.01 80 

CuSSA2A4ClP YeĢil 536.83 75 

CuSSA2A4,6MP YeĢil 524.05 70 

3. BULGULAR ve TARTIġMA 

3. 1 Elementel Analiz sonuçları 

Sentezlenen metal komplekslerin (CuSSA2A4MP, CuSSA4MPMDA, CuSSA2A4ClP, 

CuSSA2A46MP) elementel analiz ve komplekslerin ICP-OES sonuçları Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

Deneysel olarak elde edilen değerlerin hem teorik elementel analiz değerleri ile hem de diğer 

spektroskopik çalıĢmalar sonucu ortaya konulan yapılar ile uyum içinde olduğu gözlenmiĢtir.  

Tablo 2 Sentezlenen bileĢiklerin elementel analiz ve ICP-OES sonuçları 

BileĢik Kapalı formülü 
% Deneysel 

(% Teorik) 

  C H N S M 

CuSSA2A4MP C19H20CuN4O6S 46.00 

(46.01) 

4.05 

(4.06) 

11.35 

(11.30) 

6.50 

(6.46) 

12.80 

(12.81) 

CuSSA4MPMDA C20H20CuN4O6S 47.30 

(47.29) 

4.00 

(3.97) 

11.05 

(11.03) 

6.35 

(6.31) 

12.50 

(12.51) 

CuSSA2A4ClP C17H14Cl2CuN4O6S 38.05 

(38.03) 

2.65 

(2.63) 

10.45 

(10.44) 

6.00 

(5.97) 

11.80 

(11.84) 

CuSSA2A46MP C21H24CuN4O6S 48.15 

(48.13) 

4.65 

(4.62) 

10.70 

(10.69) 

6.15 

(6.12) 

12.15 

(12.13) 
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Elementel analiz ve ICP-OES sonuçlarına göre metal komplekslerinde Metal:Asit:Baz oranının; 

CuSSA2A4MP kompleksi için 1:1:2, CuSSA4MPMDA kompleksi için 1:1:1, CuSSA2A4ClP 

kompleksi için 1:1:2, CuSSA2A46MP kompleksi için 1:1:2 olduğu görülmektedir. 

3. 2 FT-IR Sonuçları 

Metal kompleks bileĢiklerinin (CuSSA2A4MP, CuSSA4MPMDA, CuSSA2A4ClP, 

CuSSA2A46DMP) FT-IR değerleri Tablo 3‟de, spektrumları Ekler 1-4‟de verilmiĢtir. 

Spektrumlarda ġekiller 2-5‟de önerilen yapıları destekleyen titreĢim bantları mevcuttur. 

Metal komplekslerinin FT-IR spektrumlarında (Ekler 1-4); yapıdaki sudan kaynaklanan ν(O-H) 

titreĢimleri 3513-3414 cm
-1‟ 

de gözlenmiĢtir. Tüm metal kompleksleri için ν(N-H) grubundan 

kaynaklanan gerilim pikleri 3389-3203 cm
-1

 aralığında gözlenmiĢtir. Metal komplekslerin önerilen 

yapılarındaki aromatik ν(C-H) veya alifatik ν(C-H) gerilmelerinden kaynaklanan zayıf titreĢim 

bantları, 3092-3076 cm
-1

 veya 2989-2725 cm
-1

 aralığında ortaya çıkmaktadır. ν(C=O) gerilmesinin 

titreĢim bantları 1679-1634 cm
-1 
aralığında ortaya çıkmıĢtır. Tüm metal komplekslerinde; 1611-

1417 cm
-1

 aralığında aromatik ν(C=C) ve ν(C=N) gerilmeleri, 1638-1624 aralığında fenolik ν(C=C) 

gerilmeleri, 1393-1070 cm
-1

 aralığında ν(C-O) gerilmeleri, 1248-1136 cm
-1

 aralığında ν(S=O) 

gerilmeleri, piridinden kaynaklanan gerilme pikleri 836-790 cm
-1

 aralığında, 448-413 cm
-1

 

aralığında M-N ve 590-570 cm
-1

 aralığında M-O gerilmeleri gözlenmiĢtir. 

Tablo 3. Metal komplekslerin bazı FT-IR bantları (cm
-1

) 

 CuSSA2A4MP CuSSA4MPMDA CuSSA2A4ClP CuSSA2A46DMP 

ν(O-H) 3509(br) 3513(br) 3500(br) 3414(br) 

ν(NH2) 3389(m) 

3291(m) 

3387(m) 

3289(m) 

3328(m) 

3273(m) 

3321(m) 

3203(m) 

ν(C-H)Ar 3092(w) 3092(w) 3076(w) 3088(w) 

ν(C-H)Alf. 2988(w) 

2901(w) 

2725(w) 

2988(w) 

2850(w) 

2726(w) 

- 2960(w) 

2928(w) 

2861(w) 

ν(C=O) 1679(s) 1679(s) 1634(s) 1672(s) 

ν(C=C)fenol 1638(s) 1637(s) 1624(s) 1606(s) 

ν(C=N) 

ν(C=C) 

1611(s) 

1594(s) 

1585(s) 

1474(s) 

1417(s) 

1611(s) 

1599(s) 

1585(s) 

1474(s) 

1447(s) 

1613(s) 

1536(s) 

1434(s) 

1571(s) 

1473(s) 

1417(s) 

ν(C-O) 1376(s) 

1233(s) 

1086(s) 

1393(s) 

1231(s) 

1086(s) 

1380(s) 

1203(s) 

1070(s) 

1379(s) 

1204(s) 

1086(s) 

ν(S=O) 1245(s) 

1194(s) 

1153(s) 

1245(s) 

1194(s) 

1152(s) 

1248(s) 

1150(s) 

1137(s) 

1244(s) 

1157(s) 

1136(s) 

ν(py) 790(s) 790(s) 836(s) 836(s) 

ν(M-N) 448(w) 427(w) 430(w) 413(w) 

ν(M-O) 570(w) 590(w) 590(w) 586(w) 

3. 3 Termal Analiz Sonuçları 

Sentezlenen metal komplekslerinin TG/DTA değerleri Tablo 4‟de spektrumları Ek 5-8‟de 

verilmiĢtir. 

CuSSA2A4MP metal kompleksinin, [Cu(HSSA)(2A4MP)2], termal olarak üç basamakta 

bozunduğu görülmektedir (Ek 5). Ġlk olarak 30 ve 407 ºC arasında yapıdan 2 mol 2A4MP 

ayrılmıĢtır (endotermik pik; DTGmax = 267, 276 ve 354 ºC; deneysel 43.50, teorik 43.60). Sonra 407 

ve 505 ºC arasında yapıdan C6H3O4S parçasının ayrıldığı gözlenmektedir (ekzotermik pik; DTGmax 

= 459 ºC; deneysel 34.60, teorik 34.51). Daha sonraki basamakta ise CO2 parçası, 505 ve 900 ºC‟de 
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yapıdan ayrılmıĢtır (ekzotermik pik; DTGmax = 700 ºC; deneysel 9.00, teorik 9.08). Termal bozunma 

sonrası ortaya çıkan kalıntının CuO olduğu düĢünülerek Cu yüzdesi belirlenmiĢtir (deneysel 12.80, 

teorik 12.81). 

CuSSA4MPMDA metal kompleksinin, [Cu(HSSA)(4MPMDA)], termal olarak üç basamakta 

bozunduğu görülmektedir (Ek 6). Ġlk olarak 30 ve 400 ºC arasında yapıdan C13H16N2 parçası 

ayrılmıĢtır (endotermik pik; DTGmax = 267 ve 362 ºC; deneysel 39.90, teorik 39.42). Sonra 400 ve 

500 ºC arasında yapıdan C5H4N2O3S parçasının ayrıldığı gözlenmektedir (ekzotermik pikler; 

DTGmax = 448 ºC; deneysel 33.40, teorik 33.89). Daha sonraki basamakta ise CO2 parçası, 500 ve 

900 ºC‟de yapıdan ayrılmıĢtır (ekzotermik pik; DTGmax = 710 ºC; deneysel 14.20, teorik 13.88). 

Termal bozunma sonrası ortaya çıkan kalıntının CuO olduğu düĢünülerek Cu yüzdesi belirlenmiĢtir 

(deneysel 12.50, teorik 12.51). 

CuSSA2A4ClP metal kompleksinin, [Cu(HSSA)(2A4ClP)2], termal olarak iki basamakta 

bozunduğu görülmektedir (Ek 7). Ġlk olarak 30 ve 430 ºC arasında yapıdan 2 mol 2A4ClP 

ayrılmıĢtır (endotermik ve ekzotermik pikler; DTGmax = 262, 291, 337 ve 358 ºC; deneysel 48.00, 

teorik 47.90). Sonra 430 ve 850 ºC arasında yapıdan 1 mol HSSA ayrıldığı gözlenmektedir 

(ekzotermik pik; DTGmax = 547 ve 578 ºC; deneysel 40.20, teorik 40.26). Termal bozunma sonrası 

ortaya çıkan kalıntının CuO olduğu düĢünülerek Cu yüzdesi belirlenmiĢtir (deneysel 11.80, teorik 

11.84). 

Tablo 4 Sentezlenen metal komplekslerinin TG/DTA Değerleri 

BileĢik 
Sıcaklık Aralığı 

(
0
C) 

DTGmax 

(
0
C) 

Ayrılan Grup 
Deneysel 

(%) 

Teorik 

(%) 

CuSSA2A4MP 30-407 267, 276, 354 2 2A4MP 43.50 43.60 

407-505 459 C6H3O4S 34.60 34.51 

505-900 700 CO2 9.00 9.08 

- - Cu 12.80 12.81 

CuSSA4MPMDA 30-400 267, 362 C13H16N2 39.90 39.42 

400-500 448 C5H4N2O3S 33.40 33.89 

500-900 710 CO2 14.20 13.88 

- - Cu 12.50 12.51 

CuSSA2A4ClP 30-430 262, 291, 337, 358 2 2A4ClP 48.00 47.90 

430-850 547, 578 SSA 40.20 40.26 

- - Cu 11.80 11.84 

CuSSA2A4,6MP 30-355 234, 262, 297 C12H16 30.70 30.55 

355-452 411, 429 C8H8N4O4S 48.70 48.90 

452-900 719 CO2 8.40 8.42 

- - Cu 12.20 12.13 

CuSSA2A46DMP metal kompleksinin, [Cu(HSSA)(2A46DMP)2], termal olarak üç basamakta 

bozunduğu görülmektedir (Ek 8). Ġlk olarak 30 ve 355 ºC arasında yapıdan C12H16 parçası 

ayrılmıĢtır (endotermik ve ekzotermik pik; DTGmax = 234, 262 ve 297ºC; deneysel 30.70, teorik 

30.55). Sonra 355 ve 452 ºC arasında yapıdan C8H8N4O4S parçasının ayrıldığı gözlenmektedir 

(ekzotermik pik; DTGmax = 411 ve 429 ºC; deneysel 48.70, teorik 48.90). Daha sonraki basamakta 

ise CO2 parçası, 452 ve 900 ºC‟de yapıdan ayrılmıĢtır (ekzotermik pik; DTGmax = 719 ºC; deneysel 

8.40, teorik 8.42). Termal bozunma sonrası ortaya çıkan kalıntının CuO olduğu düĢünülerek Cu 

yüzdesi belirlenmiĢtir (deneysel 12.20, teorik 12.13). 

3. 4 Manyetik Duyarlılık Sonuçları ve Molar Ġletkenlik Sonuçları 

Sentezlenen metal komplekslerinin deneysel ve teorik manyetik duyarlılık sonuçları Tablo 5‟da 

verilmiĢtir. Deneysel olarak elde edilen değerler ile teorik değerler ġekiller 2-5‟de önerilen 

yapıların uyum içerisinde olduğu gözlenmiĢtir. 
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Tüm metal komplekslerinde manyetik duyarlılığı deneysel olarak 1,62-1,75 BM aralığında 

bulunmuĢtur. Bu değerler komplekslerde 1 eĢleĢmemiĢ elektron sayısını iĢaret eder (Tablo 5). 

Buradan Cu(II) iyonunun d
9
 elektronik dağılımına sahip olduğu söylenebilir. Bunlar ġekiller 2-5‟de 

önerilen yapıları desteklemektedir. 

DMSO çözücüsü içinde (10
-3

 M) yapılan iletkenlik ölçümleri Tablo 5‟da verilmiĢtir. Ġletkenlik 

ölçümleri sonucunda komplekslerin 2,6-5,1 µS/cm aralığında gözlenmiĢ ve bu komplekslerin iyonik 

olmadığını göstermektedir [18] ve buda ġekiller 2-5‟de önerilen yapıları desteklemektedir. 

Tablo 5. Sentezlenen metal komplekslerinin iletkenlik ve manyetik duyarlılık değerleri 

 Manyetik duyarlılık değerleri (BM) Ġletkenlik değerleri (Ω) 

 μDeneysel μTeorik n d
x 

DMSO Ġyoniklik 

CuSSA2A4MP 1.62 1.73 1 d
9 

4.7 - 

CuSSA4MPMDA 1.68 1.73 1 d
9 

5.1 - 

CuSSA2A4ClP 1.75 1.73 1 d
9 

2.6 - 

CuSSA2A4,6MP 1.64 1.73 1 d
9 

3.2 - 

*(BM: Bohr magnetonu, n: ortaklaĢmamıĢ elektron sayısı, Ω: µS/cm) 

4. SONUÇLAR  

Bu çalıĢmada 5-sülfosalisik asit (H3SSA) ile 2-aminopiridin türevlerinin [2-amino-4-metilpiridin 

(2A4MP), N,N'-bis(4-metilpiridin-2-yil)metandiamin (4MPMDA), 2-amino-4-kloropiridin 

(2A4ClP) ve 2-amino-4,6-dimetilpiridin (2A46DMP)] yeni karıĢık ligandlı Cu(II) geçiĢ metal 

kompleksleri (CuSSA2A4MP, CuSSA4MPDA, CuSSA2A4ClP ve CuSSA2A46MP) 

sentezlenmiĢtir. Amorf halde elde edilen geçiĢ metal komplekslerinin yapıları elementel analiz, 

ICP-OES, FT-IR, termal analiz, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki 

çalıĢmalar ile önerilmiĢtir . 

GeçiĢ metal komplekslerinin tamamı amorf halde elde edilmiĢtir. GeçiĢ metal komplekslerinin 

yapıları, elementel analiz, ICP-OES, FT-IR, termal analiz, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, 

yük denkliği ve daha önceki çalıĢmalar ile önerilmiĢtir.  

Sentezlenen tüm maddeler etanol, DMSO, DMF gibi polar çözücülerde çözünmektedir. 

Sentezlenen maddelerin deneysel olarak elde edilen elementel analiz ve ICP-OES sonuçları 

spektroskopik çalıĢmalar sonucunda önerilen yapılardan hesaplanan element miktarları ile uyum 

içerisindedir.  

Bu çalıĢmada sentezlenen komplekslerin IR spektrumlarına bakıldığında ν(N-H) gerilmelerinden 

kaynaklanan pikler gözlenmiĢtir. Metal komplekslerinde ν(N
+
-H) piklerinin gözlenmemesi 

kompleks bileĢiklerinde sentezinde kullanılan bazların tamamlayıcı iyon Ģeklinde değil metale bağlı 

olduğunu göstermektedir. Buda önerilen yapıları desteklemektedir. 

Metal komplekslerinin manyetik duyarlılık çalıĢmalarında; tüm komplekslerde Cu(II) (d
9
) Ģeklinde 

kaldığı ve bir tane eĢleĢmemiĢ elektron taĢıdığı gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar diğer spektroskopik 

analizler ile uyum içerisindedir. 

Ġletkenlik ölçümleri sonucunda metal komplekslerinde iyonik olmadığı bulunmuĢtur. Buda önerilen 

yapıları desteklemektedir. 

Bu çalıĢmada sentezlenen metal komplekslerinin yapıları ġekiller 2-5‟de sırasıyla verilmiĢtir. Bu 

yapıların önerilmesinde, yukarıda tartıĢılan deneysel sonuçlar, yük denkliği ve daha önce yapılmıĢ 

benzer çalıĢmalar dikkate alınmıĢtır.  

Bu çalıĢma, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyon‟unca, 2015/49 

numaralı proje olarak desteklenmiĢtir. Katkılarından dolayı Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Komisyonu‟na teĢekkür ederiz. 
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ġekil 5 CuSSA2A4,6DMP kompleksinin Ģekli 
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5-SÜLFOSALĠSĠLĠK ASĠT ĠLE 2-AMĠNOPĠRĠDĠN TÜREVLERĠNĠN KARIġIK 

LĠGANDLI Cu(II) KOMPLEKSLERĠNĠN SENTEZĠ VE KARAKTERIZASYONU 

 

Dr. Öğr. Üyesi Halil ĠLKĠMEN
1
 

Prof. Dr. Cengiz YENĠKAYA
2
 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, 2-aminopiridin türevleri [2-aminometilpiridin (2AMP), 2-amino-5-metilpiridin 

(2A5MP), 2-amino-5-siyanopiridin (2A5CNP) ve 2-amino-6-etilpiridin (2A6EtP)] ile 5-

sülfosalisilik asitin (H3SSA) yeni karıĢık ligandlı Cu(II) geçiĢ metal kompleksleri sentezlenmiĢtir. 

Amorf halde elde edilen geçiĢ metal komplekslerinin yapıları elementel analiz, ICP-OES, FT-IR, 

termal analiz, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalıĢmalar ile 

önerilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: 2-Aminopiridin, 5-Sülfosalisik Asit, KarıĢık Ligandlı Cu(II) Kompleksi. 

1. GĠRĠġ 

2-Aminopiridinler ile çeĢitli karboksilik asitlerin karıĢık metal kompleksleri sentezlenmiĢtir [1-8]. 

Bu komplekslerde 2-aminopiridinler çok diĢli ligandlar olarak bulunmaktadır [9-11]. 2-

Aminopiridin türevleri çoğunlukla halkanın azot atomu yoluyla metal iyonlarına tek diĢli ligant 

[5,12-14] olarak bağlansa da; bazı çalıĢmalarda amino grubunun da yer aldığı koordinasyon halleri 

vardır [5,15,16].  

Elektron verici oksijen atomları (-COOH, OH ve –SO3H) bulunan 5-sülfosalisilik asit (H3SSA) ve 

türevleri ve proton vermiĢ formları (H2SSA
-
, HSSA

2-
 ve SSA

3-
) ile birçok çalıĢma yapılmaktadır. 

Bu çalıĢmalarda H3SSA ve proton vermiĢ yapılarının yaygın olarak bir, iki, üç veya daha yüksek 

diĢli olarak Ģelat oluĢturdukları gözlenmiĢtir [17]. Literatürde H3SSA ile organik asit veya bazların 

bulunduğu karıĢık ligandlı Cu(II) metal kompleksleri sentezlenmiĢtir. Bunlar antimikrobiyal, 

antiinflamatuar, antitümor, antiülser, antidiyabetik, antimütajen, süperoksit giderici ve 

radyoprotektif aktiviteye gibi biyolojik özelliklere sahiptir [5,18,19]. 

Literatürde 5-sülfosalisilik asit ile 2-aminopiridin [20,21] ve Cu(II) kompleksi [22]; 2,3-

diaminopiridin [23]; 2-amino-4-metilpyridin [24]; 2-amino-5-brompiridin [25]; 2-amino-5-

klorpiridinium [26]; 2-amino-5-metilpiridin [27], 2-amino-6-metilpiridin ve Cu(II) kompleksi [8] 

gibi proton transfer tuzu ve metal komplekslerle yapılan çalıĢmalar vardır. 

Bu çalıĢmada, 2-aminopiridin türevleri [2-aminometilpiridin (2AMP), 2-amino-5-metilpiridin 

(2A5MP), 2-amino-5-siyanopiridin (2A5CNP) ve 2-amino-6-etilpiridin (2A6EtP)] ile 5-

sülfosalisilik asitin (H3SSA) yeni karıĢık ligandlı Cu(II) geçiĢ metal kompleksleri (CuSSA2AMP, 

CuSSA5MP, CuSSA2A5CNP ve CuSSA2A6EtP) sentezlenmiĢtir. Amorf halde elde edilen geçiĢ 

metal komplekslerinin yapıları elementel analiz, ICP-OES, FT-IR, termal analiz, manyetik 

duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalıĢmalar ile önerilmiĢtir. 

2. MATERYAL VE METOT 

2. 1. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Cihazlar  

Bu çalıĢmada kullanılan kimyasal maddeler Sigma Aldrich firmasından temin edilmiĢtir. Elementel 

Analiz Cihazı; LecoCHNS 932, ICP-OES Cihazı; Perkin Elmer 4300 Optima, Ġnfrared 

Spektrometresi; Bruker Optics Vertex70, TG-DTA cihazı; Pelkin Elmer, SII Exstar 6000 TG/DTA 

6300, Manyetik Duyarlılık Cihazı; Sherwood Scientific Magway MSB MK1, Molar Ġletkenlik 

Cihazı; WTW Cond 315i/SET Model. 

                                                           
1
Dumlupınar Üniversitesi, halil.ilkimen@dpu.edu.tr 

2
 Dumlupınar Üniversitesi, cengiz.yenikaya@dpu.edu.tr 
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2. 2 Metot 

2. 2. 1 Metal Komplekslerinin Sentezi (1) 

1 mmol (0,254 g) H3SSA ile 1 mmol 2-aminopiridin türevlerinin [CuSSA2AMP kompleksi için 

0,1081 g 2AMP; CuSSA2A5MPkompleksi için 0,1081 g 2A5MP; CuSSA2A5CNP kompleksi için 

0,1191 g 2A5CNP ve CuSSA2A6EtP kompleksi için 0,1223 g 2A6EtP] alınarak 10 mL su:etanolde 

(1:1) çözüldü. Üzerine 1 mmol (0.200 g) Cu(CH3COO)2.H2O‟ın 10 mL sudaki çözeltisi ilave edildi 

ve 72 saat oda sıcaklığında karıĢtrıldıktan sonra kristallenmeye bırakıldı. Çözelti ortamında çöken 

Cu(II) metal kompleksleri süzüldü ve kurutuldu (ġekil 1). Elde edilen kompleks bileĢiklerin bazı 

fiziksel özellikleri Tablo 1‟de verilmiĢtir. 

S

O

O

HO

O

O OH

NH

B A

C

D E

Cu(II)
Metal kompleksi

 

A = CH2NH2; B = H, C = H; D = H; E = H (CuSSA2AMP) 

A = NH2; B =H; C =H; D = CH3; E = H (CuSSA2A5MP) 

A = NH2; B = H; C = Cl; D = CN; E = H (CuSSA2A5MP) 

A = NH2; B = H; C = H; D = H; E = C2H5 (CuSSA2A6EtP) 

ġekil 1 Metal Komplekslerinin Sentezi 

Tablo 1. Sentezlenen bileĢiklerin bazı fiziksel özellikleri 

BileĢik Renk Mol Kütlesi
*
 (g/mol)

 
Verim(%) 

CuSSA2AMP Mavi 423.89 60 

CuSSA2A5MP YeĢil 387.86 65 

CuSSA2A5CNP Açık YeĢil 608.04 70 

CuSSA2A6EtP YeĢil 742.23 75 

3. BULGULAR ve TARTIġMA 

3. 1 Elementel Analiz sonuçları 

Sentezlenen metal komplekslerin (CuSSA2AMP, CuSSA5MP, CuSSA2A5CNP ve CuSSA2A6EtP) 

elementel analiz ve komplekslerin ICP-OES sonuçları Tablo 2‟de verilmiĢtir. Deneysel olarak elde 

edilen değerlerin hem teorik elementel analiz değerleri ile hem de diğer spektroskopik çalıĢmalar 

sonucu ortaya konulan yapılar ile uyum içinde olduğu gözlenmiĢtir.  

Tablo 2 Sentezlenen bileĢiklerin elementel analiz ve ICP-OES sonuçları 

BileĢik Kapalı formülü 
% Deneysel 

(% Teorik) 

  C H N S M 

CuSSA2AMP C13H16CuN2O8S 36.85 

(36.84) 

3.75 

(3.80) 

6.58 

(6.61) 

7.55 

(7.56) 

14.95 

(14.99) 

CuSSA2A5MP C13H12CuN2O6S 40.25 

(40.26) 

3.15 

(3.12) 

7.22 

(7.22) 

8.25 

(8.27) 

16.35 

(16.38) 

CuSSA2A5CNP C19H24CuN6O11S 37.55 

(37.53) 

4.00 

(3.98) 

13.85 

(13.82) 

5.30 

(5.27) 

10.45 

(10.45) 

CuSSA2A6EtP C28H30CuN4O12S2 45.30 

(45.31) 

4.10 

(4.07) 

7.60 

(7.55) 

8.60 

(8.64) 

8.50 

(8.56) 

Elementel analiz ve ICP-OES sonuçlarına göre metal komplekslerinde Metal:Asit:Baz oranının; 

CuSSA2AMP kompleksi için 1:2:1, CuSSA2A5MP kompleksi için 1:1:1, CuSSA2A5CNP 

kompleksi için 1:1:2 ve CuSSA2A6EtP kompleksi için 1:2:2 olduğu görülmektedir. 
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3. 2 FT-IR Sonuçları 

Metal kompleks bileĢiklerinin (CuSSA2AMP, CuSSA5MP, CuSSA2A5CNP ve CuSSA2A6EtP) 

FT-IR değerleri Tablo 3‟de, spektrumları Ekler 1-4‟de verilmiĢtir. Spektrumlarda ġekiller 2-5‟de 

önerilen yapıları destekleyen titreĢim bantları mevcuttur. 

Metal komplekslerinin FT-IR spektrumlarında (Ekler 1-4); yapıdaki sudan kaynaklanan ν(O-H) 

titreĢimleri 3526-3407 cm
-1‟ 

de gözlenmiĢtir. Tüm metal kompleksleri için ν(N-H) grubundan 

kaynaklanan gerilim pikleri 3387-3138 cm
-1

 aralığında gözlenmiĢtir. Metal komplekslerin önerilen 

yapılarındaki aromatik ν(C-H) veya alifatik ν(C-H) gerilmelerinden (CuSSA2A5CNP kompleksi 

hariç) kaynaklanan zayıf titreĢim bantları, 3092-3056 cm
-1

 veya 3032-2838 cm
-1

 aralığında ortaya 

çıkmaktadır. CuSSA2A6EtP kompleksinde 2757-2558 cm
-1

 aralığında gözlenen zayıf titreĢim 

bantlarının ν(N
+
-H) gözlenmesi önerilen yapıları desteklemektedir [28]. Bu sonuç yapıda bulunan 

bazın tamamlayıcı iyon Ģeklinde bulunduğunu göstermektedir. CuSSA2A5CNP kompleksinde 2292 

cm
-1

 aralığında gözlenen Ģiddetli titreĢim bantının ν(C≡N) gözlenmesi önerilen yapıda bazın 

bulunduğunu desteklemektedir. ν(C=O) gerilmesinin titreĢim bantları 1696-1634 cm
-1 
aralığında 

ortaya çıkmıĢtır. Tüm metal komplekslerinde; 1611-1417 cm
-1

 aralığında aromatik ν(C=C) ve 

ν(C=N) gerilmeleri, 1676-1608 aralığında fenolik ν(C=C) gerilmeleri, 1380-1082 cm
-1

 aralığında 

ν(C-O) gerilmeleri, 1297-1126 cm
-1

 aralığında ν(S=O) gerilmeleri, 838-764 cm
-1

 aralığında 

piridinden gerilmeleri, 447-413 cm
-1

 aralığında M-N (CuSSA2A5CNP kompleksi hariç) ve 604-579 

cm
-1

 aralığında M-O gerilmeleri gözlenmiĢtir. 

Tablo 3. Metal komplekslerin bazı FT-IR bantları (cm
-1

) 

 CuSSA2AMP CuSSA2A5MP CuSSA2A5CNP CuSSA2A6EtP 

ν(O-H) 3493(br) 3526(br) 3563(br) 3407(br) 

ν(NH2) 3371(m) 

3240(m) 

3387(m) 

3290(m) 

3376(m) 

3138(m) 

3344(m) 

3251(m) 

ν(C-H)Ar 3056(w) 3092(w) 3089(w) 3057(w) 

ν(N
+
-H) - - - 2753(w) 

2575(w) 

ν(C-H)Alf. 2977(w) 

2938(w) 

2889(w) 

3032(w) 

2989(w) 

2849(w) 

- 2952(w) 

2895(w) 

2838(w) 

ν(C≡N) - - 2292(s) - 

ν(C=O) 1634(s) 1678(s) 1694(s) 1696(s) 

ν(C=C)fenol 1608(s) 1638(s) 1638(s) 1676(s) 

ν(C=N) 

ν(C=C) 

1591(s) 

1551(s) 

1478(s) 

1440(s) 

1611(s) 

1585(s) 

1475(s) 

1447(s) 

1417(s) 

1601(s) 

1546(s) 

1519(s) 

1477(s) 

1428(s) 

1614(s) 

1594(s) 

1581(s) 

1541(s) 

1471(s) 

ν(C-O) 1357(s) 

1258(s) 

1082(s) 

1377(s) 

1320(s) 

1086(s) 

1334(s) 

1260(s) 

1087(s) 

1380(s) 

1219(s) 

1086(s) 

ν(S=O) 1297(s) 

1186(s) 

1126(s) 

1245(s) 

1152(s) 

1134(s) 

1284(s) 

1174(s) 

1155(s) 

1248(s) 

1150(s) 

1144(s) 

ν(py) 764(s) 791(s) 835(s) 838(s) 

ν(M-N) 447(w) 413(w) 437(w) - 

ν(M-O) 579(w) 604(w) 605(w) 604(w) 

3. 3 Termal Analiz Sonuçları 

Sentezlenen metal komplekslerinin TG/DTA değerleri Tablo 4‟de spektrumları Ek 5-8‟de 

verilmiĢtir. 
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CuSSA2AMP metal kompleksinin, [Cu(HSSA)(2AMP)(H2O)2], termal olarak üç basamakta 

bozunduğu görülmektedir (Ek 5). Ġlk olarak 30 ve 185 ºC arasında yapıdan 2 mol su ayrılmıĢtır 

(endotermik pikler; DTGmax = 146 ve 174 ºC; deneysel 8.70, teorik 8.49). Sonra 185 ve 335 ºC 

arasında yapıdan C6H7O3S parçasının ayrıldığı gözlenmektedir (endotermik pik; DTGmax = 254, 283 

ve 301 ºC; deneysel 37.60, teorik 37.55). Daha sonraki basamakta ise C7H3O3 parçası, 355 ve 900 

ºC‟de yapıdan ayrılmıĢtır (ekzotermik pik; DTGmax = 340 ve 468 ºC; deneysel 38.90, teorik 38.97). 

Termal bozunma sonrası ortaya çıkan kalıntının CuO olduğu düĢünülerek Cu yüzdesi belirlenmiĢtir 

(deneysel 14.80, teorik 14.99). 

Tablo 4 Sentezlenen metal komplekslerinin TG/DTA Değerleri 

BileĢik 
Sıcaklık Aralığı 

(
0
C) 

DTGmax 

(
0
C) 

Ayrılan Grup 
Deneysel 

(%) 

Teorik 

(%) 

CuSSA2AMP 30-185 146, 174 2H2O 8.70 8.49 

185-335 254, 283, 301 C6H7O3S 37.60 37.55 

335-900 340, 468 C7H3O3 38.90 38.97 

-  Cu 14.80 14.99 

CuSSA2A5MP 30-370 265, 291 C6H7O3S 41.80 41.04 

370-450 436 C6H6N2O2 35.00 35.36 

450-900 686 CO 7.00 7.22 

- - Cu 16.20 16.38 

CuSSA2A5CNP 30-166 76, 114 5H2O 14.90 14.80 

166-305 207, 258, 290 C6H2N2 16.70 16.78 

305-462 323, 349, 447 C12H12N4O4S 50.70 50.71 

462-900 727 CO2 7.30 7.26 

- - Cu 10.40 10.45 

CuSSA2A6EtP 30-426 259, 265, 323, 336 C14H24N4O4 46.50 46.40 

426-900 550, 591, 612 C14H6O8S2 45.00 45.04 

- - Cu 8.50 8.56 

CuSSA2A5MP metal kompleksinin, [Cu(HSSA)(2A5MP)], termal olarak üç basamakta bozunduğu 

görülmektedir (Ek 6). Ġlk olarak 30 ve 370 ºC arasında yapıdan C6H7O3S parçası ayrılmıĢtır 

(endotermik pik; DTGmax = 265 ve 291 ºC; deneysel 41.80, teorik 41.04). Sonra 370 ve 450 ºC 

arasında yapıdan C6H6N2O2 parçasının ayrıldığı gözlenmektedir (ekzotermik pik; DTGmax = 436 ºC; 

deneysel 35.00, teorik 35.36). Daha sonraki basamakta ise CO parçası, 450 ve 900 ºC‟de yapıdan 

ayrılmıĢtır (ekzotermik pik; DTGmax = 686 ºC; deneysel 7.00, teorik 7.22). Termal bozunma sonrası 

ortaya çıkan kalıntının CuO olduğu düĢünülerek Cu yüzdesi belirlenmiĢtir (deneysel 16.20, teorik 

16.38). 

CuSSA2A5CNP metal kompleksinin, [Cu(HSSA)(2A5CNP)2(H2O)2].3H2O, termal olarak dört 

basamakta bozunduğu görülmektedir (Ek 7). Ġlk olarak 30 ve 166 ºC arasında yapıdan 5 mol su 

ayrılmıĢtır (endotermik pikler; DTGmax = 76 ve 114 ºC; deneysel 14.90, teorik 14.80). Sonra 166 ve 

305 ºC arasında yapıdan C6H2N2 parçasının ayrıldığı gözlenmektedir (ekzotermik pikler; DTGmax = 

207, 258 ve 290 ºC; deneysel 16.70, teorik 16.78). Daha sonraki basamakta ise C12H12N4O4S 

parçası, 305 ve 462 ºC‟de yapıdan ayrılmıĢtır (ekzotermik pik; DTGmax = 323, 349 ve 447 ºC; 

deneysel 50.70, teorik 50.71). Son basanakta ise CO2 parçası, 462 ve 900 ºC‟de yapıdan ayrılmıĢtır 

(ekzotermik pik; DTGmax = 727 ºC; deneysel 7.30, teorik 7.26). Termal bozunma sonrası ortaya 

çıkan kalıntının CuO olduğu düĢünülerek Cu yüzdesi belirlenmiĢtir (deneysel 10.40, teorik 10.45). 

CuSSA2A6EtP metal kompleksinin, (2A6EtP)2[Cu(HSSA)2], termal olarak iki basamakta 

bozunduğu görülmektedir (Ek 8). Ġlk olarak 30 ve 426 ºC arasında yapıdan C14H24N4O4 parçası 

ayrılmıĢtır (endotermik ve ekzotermik pikler; DTGmax = 259, 265, 323 ve 336 ºC; deneysel 46.50, 

teorik 46.40). Sonra 426 ve 900 ºC arasında yapıdan C14H6O8S2 parçasının ayrıldığı gözlenmektedir 

(ekzotermik pikler; DTGmax = 550, 591 ve 612 ºC; deneysel 45.00, teorik 45.04). Termal bozunma 
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sonrası ortaya çıkan kalıntının CuO olduğu düĢünülerek Cu yüzdesi belirlenmiĢtir (deneysel 8.50, 

teorik 8.56). 

3. 4 Manyetik Duyarlılık Sonuçları ve Molar Ġletkenlik Sonuçları 

Sentezlenen metal komplekslerinin deneysel ve teorik manyetik duyarlılık sonuçları Tablo 5‟da 

verilmiĢtir. Deneysel olarak elde edilen değerler ile teorik değerler ġekiller 2-5‟de önerilen 

yapıların uyum içerisinde olduğu gözlenmiĢtir. 

Tüm metal komplekslerinde manyetik duyarlılığı deneysel olarak 1,65-1,72 BM aralığında 

bulunmuĢtur. Bu değerler komplekslerde 1 eĢleĢmemiĢ elektron sayısını iĢaret eder (Tablo 5). 

Buradan Cu(II) iyonunun d
9
 elektronik dağılımına sahip olduğu söylenebilir. Bunlar ġekiller 2-5‟de 

önerilen yapıları desteklemektedir. 

DMSO çözücüsü içinde (10
-3

 M) yapılan iletkenlik ölçümleri Tablo 5‟da verilmiĢtir. Ġletkenlik 

ölçümleri sonucunda CuSSA2A6EtP kompleksin de 46.7 µS/cm olarak gözlenmiĢtir (Tablo 5). Bu 

sonuçlar kompleks yapısının beklendiği 2:1 iyonik olduğunu, diğer komplekslerin ise iletkenlik 

sonuçları 1.5-5.4 µS/cm aralığında gözlenmiĢ ve bu komplekslerin iyonik olmadığını 

göstermektedir [29] ve buda ġekiller 2-5‟de önerilen yapıları desteklemektedir. 

Tablo 5. Sentezlenen metal komplekslerinin iletkenlik ve manyetik duyarlılık değerleri 

 Manyetik duyarlılık değerleri (BM) Ġletkenlik değerleri (Ω) 

 μDeneysel μTeorik n d
x 

DMSO Ġyoniklik 

CuSSA2AMP 1.70 1.73 1 d
9 

1.5 - 

CuSSA2A5MP 1.65 1.73 1 d
9 

4.8 - 

CuSSA2A5CNP 1.71 1.73 1 d
9 

5.4 - 

CuSSA2A6EtP 1.72 1.73 1 d
9 

46.7 2:1 

*(BM: Bohr magnetonu, n: ortaklaĢmamıĢ elektron sayısı, Ω: µS/cm) 

4. SONUÇLAR  

Bu çalıĢmada, 2-aminopiridin türevleri [2-aminometilpiridin (2AMP), 2-amino-5-metilpiridin 

(2A5MP), 2-amino-5-siyanopiridin (2A5CNP) ve 2-amino-6-etilpiridin (2A6EtP)] ile 5-

sülfosalisilik asitin (H3SSA) yeni karıĢık ligandlı Cu(II) geçiĢ metal kompleksleri (CuSSA2AMP, 

CuSSA5MP, CuSSA2A5CNP ve CuSSA2A6EtP) sentezlenmiĢtir. Amorf halde elde edilen geçiĢ 

metal komplekslerinin yapıları elementel analiz, ICP-OES, FT-IR, termal analiz, manyetik 

duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalıĢmalar ile önerilmiĢtir. 

GeçiĢ metal komplekslerinin tamamı amorf halde elde edilmiĢtir. GeçiĢ metal komplekslerinin 

yapıları, elementel analiz, ICP-OES, FT-IR, termal analiz, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, 

yük denkliği ve daha önceki çalıĢmalar ile önerilmiĢtir.  

Sentezlenen tüm maddeler DMSO, DMF gibi polar çözücülerde çözünmektedir. 

Sentezlenen maddelerin deneysel olarak elde edilen elementel analiz ve ICP-OES sonuçları 

spektroskopik çalıĢmalar sonucunda önerilen yapılardan hesaplanan element miktarları ile uyum 

içerisindedir.  

Bu çalıĢmada sentezlenen komplekslerin IR spektrumlarına bakıldığında ν(N-H) gerilmelerinden 

kaynaklanan pikler gözlenmiĢtir. CuSSA2A6EtP kompleksinde gözlenen ν(N
+
-H) piklerinin 

gözlenmesi bazın bileĢikte tamamlayıcı iyon Ģeklinde olduğunu göstermektedir. Diğer metal 

komplekslerinde ν(N
+
-H) piklerinin gözlenmemesi kompleks bileĢiklerinde sentezinde kullanılan 

bazların tamamlayıcı iyon Ģeklinde değil metale bağlı olduğunu göstermektedir. Buda önerilen 

yapıları desteklemektedir. 
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Metal komplekslerinin manyetik duyarlılık çalıĢmalarında; tüm komplekslerde Cu(II) (d
9
) Ģeklinde 

kaldığı ve bir tane eĢleĢmemiĢ elektron taĢıdığı gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar diğer spektroskopik 

analizler ile uyum içerisindedir. 

Ġletkenlik ölçümleri sonucunda CuSSA2A6EtP kompleksinin 2:1 iyonik, diğer metal 

komplekslerinde iyonik olmadığı bulunmuĢtur. Buda önerilen yapıları desteklemektedir. 

Bu çalıĢmada sentezlenen metal komplekslerinin yapıları ġekiller 2-5‟de sırasıyla verilmiĢtir. Bu 

yapıların önerilmesinde, yukarıda tartıĢılan deneysel sonuçlar, yük denkliği ve daha önce yapılmıĢ 

benzer çalıĢmalar dikkate alınmıĢtır.  

Bu çalıĢma, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyon‟unca, 2015/49 

numaralı proje olarak desteklenmiĢtir. Katkılarından dolayı Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Komisyonu‟na teĢekkür ederiz. 
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ġekil 6. 11 CuSSA2AMP kompleksinin Ģekli 
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ġekil 6. 18 CuSSA2A5MP kompleksinin Ģekli 
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ġekil 6. 19 CuSSA2A5CNP kompleksinin 
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ġekil 6. 20 CuSSA2A6EtP kompleksinin Ģekli. 
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2-AMĠNO-5-(Cl;Br;NO2)PĠRĠDĠN TÜREVLERĠ ĠLE 5-SÜLFOSALĠSĠLĠK ASĠTĠN 

PROTON TRANSFER TUZLARININ SENTEZI VE KARAKTERIZASYONU 

 

Dr. Öğr. Üyesi Halil ĠLKĠMEN
1
 

Prof. Dr. Cengiz YENĠKAYA
2
 

 

ÖZET 

5-Sülfosalisik asit ile 2-aminopiridin türevlerinin [2,3-diamino-5-kloropiridin, 2,3-diamino-5-

bromopiridin, 2-amino-3,5-dikloropridin, 2-amino-3,5-dibromopridin ve 2-amino-3-bromo-5-

nitropridin] yeni proton transfer tuzları sentezlenmiĢtir. Amorf halde elde edilen proton transfer 

tuzlarının yapıları elementel analiz, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, FT-IR ve daha önceki çalıĢmalar ile 

önerilmiĢtir  

Anahtar Kelimeler: 2-Aminopiridin, 5-Sülfosalisik Asit, Proton Transfer Tuzu. 

1. GĠRĠġ 

Fizik, kimya ve biyokimyada en temel iĢlemlerden olan proton transfer tepkimeleri, suyun 

öziyonlaĢması, asit-baz nötralizasyon tepkimesi ve enzim katalizi gibi reaksiyonlarda önemli bir 

anahtar görevi görür [1]. Proton transfer tepkimelerinde asitin protonu, bazın ortaklaĢmamıĢ 

elektronu tarafından transfer edilir. Böylece oluĢan (+) ve (-) yüklerin bir araya gelerek 

oluĢturdukları tuzlara proton transfer tuzları denir. Proton transfer tuzlarının, metal iyonları ile 

reaksiyona girerek oluĢturdukları metal kompleksleri genellikle suda çözünebilen iyonik 

bileĢiklerdir [2]. 

Bu çalıĢmada kullanılan proton transfer tuzlarının asitik bileĢeni olan 5-sülfosalisik asitin antiülser, 

antimikrobiyal, antifungal, anti-inflamatuar aktivite ve karbonik anhidraz enzimi üzerinde 

inhibisyon özellikleri bulunmaktadır [3-5]. 

Bu çalıĢmanın bazik bileĢeni olan 2-aminopiridinler ile çeĢitli karboksilik asitlerin proton transfer 

tuzları ve metal kompleksleri sentezlenmiĢtir [4,6-12]. Bu komplekslerde 2-aminopiridinler çok 

diĢli ligandlar olarak bulunmaktadır [13-15].  

Literatürde 5-sülfosalisilik asit ile 2-aminopiridin [16,17] ve Cu(II) kompleksi [18]; 2,3-

diaminopiridin [19]; 2-amino-4-metilpyridin [20]; 2-amino-5-brompiridin [21]; 2-amino-5-

klorpiridinium [22]; 2-amino-5-metilpiridin [23], 2-amino-6-metilpiridin ve Cu(II) kompleksi [4] 

gibi proton transfer tuzu ve metel komplekslerle yapılan çalıĢmalar vardır. 

Bu çalıĢmada, 5-sülfosalisik asit (H3SSA) ile 2-aminopiridin türevlerinin [2,3-diamino-5-

kloropiridin (23DA5ClP), 2,3-diamino-5-bromopiridin (23DA5BrP), 2-amino-3,5-dikloropridin 

(2A35DClP), 2-amino-3,5-dibromopridin (2A35DBrP) ve 2-amino-3-bromo-5-nitropridin 

(2A3Br5NO2)] yeni proton transfer tuzları (SSA23DA5ClP, SSA23DA5BrP, SSA2A35DClP, 

SSA2A35DBrP ve SSA2A3Br5NO2P) sentezlenmiĢtir. Amorf halde elde edilen proton transfer 

tuzlarının yapıları elementel analiz, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, FT-IR ve daha önceki çalıĢmalar ile 

önerilmiĢtir. 

2. MATERYAL VE METOT 

2. 1 Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Cihazlar 

Bu çalıĢmada kullanılan kimyasal maddeler Sigma Aldrich firmasından temin edilmiĢtir. Elementel 

Analiz Cihazı; Leco CHNS 932, ICP-OES Cihazı; NMR Spektrometresi; 600 MHz UltraShield 

NMR Spektrometrisi, Ġnfrared Spektrometresi; Bruker Optics Vertex 70. 

                                                           
1
Dumlupınar Üniversitesi, halil.ilkimen@dpu.edu.tr 

2
 Dumlupınar Üniversitesi, cengiz.yenikaya@dpu.edu.tr 
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2. 2 Metot 

2. 2. 1 Proton Transfer Tuzlarını Sentezi 

10 mmol H3SSA bileĢiği (2.54 g) bir balon içerisinde 20 mL saf etanolde çözüldü. 10 mmol piridin 

bileĢiği (0,1436 g 23DA5ClP, 0,1880 g 23DA5BrP, 0,1630 g 2A35DClP, 0,2519 g 2A35DBrP, 

0,2180 g 2A3Br5NO2P) ayrı bir balon içerisinde 20 mL saf etanolde çözüldü. Oda koĢullarında 

piridin çözeltileri, H3SSA çözeltisinin üzerine damla damla ilave edildi. 24 saatlik bir karıĢtırma 

iĢleminden sonra reaksiyon ortamında çöken beyaz renkli proton transfer tuzları süzüldü, saf etanol 

ile yıkandı ve kurutuldu (ġekil 1). Elde edilen tuzun bazı fiziksel özellikleri Tablo 1‟de verilmiĢtir. 

S

O

O

HO

O

HO OH

N

B A

C

D E S

O

O

HO

O

O OH

NH

B A

C

D E

 

A = NH2; B = NH2; C = H; D = Cl; E = H (SSA23DA5ClP) 

A = NH2; B = NH2; C = H; D = Cl; E = H (SSA23DA5BrP). 

A = NH2; B = Cl; C = H; D = Cl; E = H (SSA2A35DClP). 

A = NH2; B = Br; C = H; D = Br; E = H (SSA2A35DBrP). 

A = NH2; B = Br; C = H; D = NO2; E = H (SSA2A3Br5NO2P) 

ġekil 1 Proton Transfer Tuzunun Sentezi 

Tablo 1. Sentezlenen bileĢiklerin bazı fiziksel özellikleri 

BileĢik Renk Mol Kütlesi
*
 (g/mol)

 
Verim(%) 

SSA23DA5ClP 

SSA23DA5BrP 

SSA2A35DClP 

SSA2A35DBrP 

SSA2A3Br5NO2P 

Beyaz 364.98 80 

Beyaz 412.66 95 

Beyaz 381.19 85 

Beyaz 470.09 95 

Beyaz 436.19 90 

3. BULGULAR ve TARTIġMA 

3. 1 NMR Spektrumu Sonuçları 

3. 1. 1 SSA23DA5ClP BileĢiğinin NMR Spektrumları 

Sentezlenen SSA23DA5ClP bileĢiğinin (ġekil 2) DMSO-d6 içerisinde alınan 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR 

spektrum değerleri Tablo 2‟da, spektrumları Ekler 1 ve 2‟de verilmiĢtir. 

Tablo 2. SSA23DA5ClP bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumunun kimyasal kayma 

değerleri (ppm) 

0.07 CH3CH2OH
21 22 23

O

O

S

O

O

HO

OH
1 2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

1314

15

16
17

NH

NH2
1819H2N

20
Cl

 
H

4
 8.05 (1H, d) [

4
JH4-H6 = 2.15 Hz] C

2
 172 

H
6
 7.71 (1H, dxd) [

3
JH6-H7 = 8.56 Hz, 

4
JH6-H4 = 2.17 Hz] C

3
 128 

H
7
 6.90 (1H, d) [

3
JH7-H6 = 8.56 Hz] C

4
 120 

H
9
, H

11
 11-12 (2H, s) C

5
 119 

H
12

 - C
6
 112 

H
15

 7.00 (1H, d) [
4
JH15-H17 = 1.99 Hz] C

7
 117 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 547 

H
17

 7.42 (1H, d) [
4
JH17-H15 = 1.88 Hz] C

8
 140 

H
18

 7.71 (2H, s) C
13

 161 

H
19

 6.15 (2H, s) C
14

 135 

H
21 

1.03 (0.20H, t) [
3
JH21-H22 = 6.90 Hz] C

15
 120 

H
22

 3.41 (0.14H, q) [
3
JH22-H21 = 7.00 Hz] C

16
 133 

H
23 

- C
17

 145 
 

 C
21

 19 

  C
22

 56 

SSA23DA5ClP bileĢiğinin 
1
H-NMR spektrumunda (Ek 1, Tablo 2); 8.05 ppm (H

4
,
 4

JH4-H6 = 2.15 

Hz) ve 6.90 ppm‟de (H
7
,
 3
JH7-H6 = 8.56 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet pikler ile 7.71 ppm‟de (H

6
,
 3

JH6-

H7 = 8.56 Hz, 
4
JH6-H4 = 2.17 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet-doublet pik SSA halkasındaki 

protonlardan kaynaklanan piklerdir. 7.00 ppm (H
15

,
 4

JH15-H17 = 1.99 Hz) ve 7.42 ppm‟de (H
17

,
 4

JH17-

H15 = 1.88 Hz)
 
gözlenen 1H‟lık doublet pikler SSA23DA5ClP halkasındaki protonlardan 

kaynaklanan piklerdir. 6.15 ppm, 7.71 ppm ve 11-12 ppm‟de gözlenen 2H‟lık singlet pikler amin 

(H
18

), amin (H
19

) ve OH hidrojeninden (H
9
 ve H

11
) kaynaklanmaktadır. Yapıda bulunan 0.07 mol 

EtOH pikleri ise 1.03 ppm‟de (H
21

, 
3
JH21-H22 = 7.00 Hz) 0.20H‟lık triplet ve 3.41 ppm‟de (H

22
, 

3
JH22-

H21 = 7.00 Hz) 0.14H‟lık quartet olarak gözlenmiĢtir. YaklaĢık 13 ppm civarında beklenen SSA‟ya 

ait –COOH hidrojeni (H
1
) tuzda gözlenmemiĢtir. Bu hidrojenin 23DA5ClP‟deki N

12
‟e transfer 

olduğu düĢünülmektedir (H
12
). NMR spektrumu için hazırlanan tuz çözeltisinde asidik H‟nin          

H
1

H
12

 tersinir tepkimesine uğradığı düĢünülmektedir. Bu nedenle H
1
 veya H

12
 NMR 

spektrumunda gözlenememiĢtir. Aynı tuzun katı örnek ile FT-IR spektrumu alındığında H
12
‟ün 

varlığı belirlenmiĢtir (Ek 1). Ayrıca yapıda bulunan H
23

 protonu da spektrumda gözlenmemiĢtir. 

SSA2A3NO24MP bileĢiğinin 
13

C-NMR spekturumunda on dört tane karbon piki gözlenmiĢtir (Ek 

2, Tablo 2). 172 ppm‟de gözlenen pik karboksil grubu karbonuna (-C
2
OO), 161 ppm‟de gözlenen 

pik ise amit grubunun karbon atomuna (C
13

) aittir. -OH ve amin gruplarının bağlı olduğu karbon (C
8 

ve C
13
) pikleri 140 ve 135 ppm‟de gözlenmiĢtir. Aromatik bölgede bulunan diğer karbon atomları 

ise 128 (C
3
), 120 (C

4
), 119 (C

5
), 112 (C

6
), 117 (C

7
), 120 (C

15
), 133 (C

16
) ve 145 (C

17
) ppm‟de 

gözlenmiĢtir. Yapıda bulunan etanol bileĢiğinin karbon pikleri 19 (C
21

) ve 56 (C
22
) ppm‟de 

gözlenmiĢtir. 

SSA23DA5ClP bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumları incelendiğinde proton transfer 

tuzunda asit (SSA)-baz (23DA5ClP) birleĢme oranı 1:1 olarak bulunmuĢtur (ġekil 2). 

3. 1. 2 SSA23DA5BrP BileĢiğinin NMR Spektrumları 

Sentezlenen SSA23DA5BrP bileĢiğinin (ġekil 3) DMSO-d6 içerisinde alınan 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR 

spektrum değerleri Tablo 3‟de, spektrumları Ekler 3 ve 4‟de verilmiĢtir. 

Tablo 3. SSA23DA5BrP bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumunun kimyasal kayma 

değerleri (ppm) 

0.14 CH3CH2OH
21 22 23

O

O

S

O

O

HO

OH
1 2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

1314

15

16
17

NH

NH2
1819H2N

20
Br

 
H

1
 - C

2
 172 

H
4
 8.06 (1H, d) [

4
JH4-H6 = 1.60 Hz] C

3
 128 

H
6
 7.71 (1H, dxd) [

3
JH6-H7 = 8.51 Hz, 

4
JH6-H4 = 1.67 Hz] C

4
 122 

H
7
 6.89 (1H, d) [

3
JH7-H6 = 8.55 Hz] C

5
 117 
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H
9
, H

11
 11-12 (2H, s) C

6
 106 

H
12

 - C
7
 112 

H
15

 7.10 (1H, d) [
4
JH15-H17 ≈ 1 Hz] C

8
 140 

H
17

 7.47 (1H, d) [
4
JH17-H15 = 1.15 Hz] C

13
 161 

H
18

 7.71 (2H, s) C
14

 135 

H
19

 6.15 (2H, s) C
15

 121 

H
21 

1.03 (0.40H, t) [
3
JH21-H22 = 6.90 Hz] C

16
 133 

H
22

 3.41 (0.27H, q) [
3
JH22-H21 = 7.00 Hz] C

17
 145 

H
23 

- C
21

 19 

  C
22

 56 

SSA23DA5BrP bileĢiğinin 
1
H-NMR spektrumunda (Ek 3, Tablo 3); 8.06 ppm (H

4
,
 4

JH4-H6 = 1.60 

Hz) ve 6.89 ppm‟de (H
7
,
 3
JH7-H6 = 8.55 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet pikler ile 7.71 ppm‟de (H

6
,
 3

JH6-

H7 = 8.51 Hz, 
4
JH6-H4 = 1.67 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet-doublet pik SSA halkasındaki 

protonlardan kaynaklanan piklerdir. 7.10 ppm (H
15

,
 4

JH15-H17 ≈ 1 Hz) ve 7.47 ppm‟de (H
17

,
 4

JH17-H15 

= 1.15 Hz)
 
gözlenen 1H‟lık doublet pikler SSA23DA5BrP halkasındaki protonlardan kaynaklanan 

piklerdir. 6.15 ppm, 7.71 ppm ve 11-12 ppm‟de gözlenen 2H‟lık singlet pikler amin (H
18

), amin 

(H
19

) ve OH hidrojeninden (H
9
 ve H

11
) kaynaklanmaktadır. Yapıda bulunan 0.14 mol EtOH pikleri 

ise 1.03 ppm‟de (H
21

, 
3
JH21-H22 = 6.90 Hz) 0.40H‟lık triplet ve 3.41 ppm‟de (H

22
, 

3
JH22-H21 = 7.00 

Hz) 0.27H‟lık quartet olarak gözlenmiĢtir. Yapıda bulunan H
12

 ve H
23

 protonları spektrumda 

gözlenmemiĢtir. YaklaĢık 13 ppm civarında beklenen SSA‟ya ait –COOH hidrojeni (H
1
) tuzda 

gözlenememiĢtir. Bu hidrojenin 23DA5BrP‟deki N
12
‟e transfer olduğu düĢünülmektedir (H

12
). 

NMR spektrumu için hazırlanan tuz çözeltisinde asidik H‟nin H
1

H
12

 tersinir tepkimesine 

uğradığı düĢünülmektedir. Bu nedenle H
1
 veya H

12
 NMR spektrumunda gözlenememiĢtir. Aynı 

tuzun katı örnek ile FT-IR spektrumu alındığında H
12
‟ün varlığı belirlenmiĢtir (Ek 12). Ayrıca 

yapıda bulunan H
23

 protonu da spektrumda gözlenmemiĢtir. 

SSA23DA5BrP bileĢiğinin 
13

C-NMR spekturumunda on dört tane karbon piki gözlenmiĢtir (Ek 4, 

Tablo 3). 172 ppm‟de gözlenen pik karboksil grubu karbonuna (-C
2
OO), 161 ppm‟de gözlenen pik 

ise amit grubunun karbon atomuna (C
13

) aittir. -OH ve amin gruplarının bağlı olduğu karbon (C
8 

ve 

C
13
) pikleri 140 ve 135 ppm‟de gözlenmiĢtir. Aromatik bölgede bulunan diğer karbon atomları ise 

128 (C
3
), 122 (C

4
), 179 (C

5
), 106 (C

6
), 112 (C

7
), 121 (C

15
), 133 (C

16
) ve 145 (C

17
) ppm‟de 

gözlenmiĢtir. Yapıda bulunan etanol bileĢiğinin karbon pikleri 19 (C
21

) ve 56 (C
22
) ppm‟de 

gözlenmiĢtir. 

SSA23DA5BrP bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumları incelendiğinde proton transfer 

tuzunda asit (SSA)-baz (23DA5BrP) birleĢme oranı 1:1 olarak bulunmuĢtur (ġekil 3). 

3. 1. 3 SSA2A35DClP BileĢiğinin NMR Spektrumları 

Sentezlenen SSA2A35DClP bileĢiğinin (ġekil 4) DMSO-d6 içerisinde alınan 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR 

spektrum değerleri Tablo 4‟da, spektrumları Ekler 5 ve 6‟da verilmiĢtir. 

SSA2A35DClP bileĢiğinin 
1
H-NMR spektrumunda (Ek 5, Tablo 4); 8.04 ppm (H

4
,
 4

JH4-H6 = 2.20 

Hz) ve 6.88 ppm‟de (H
7
,
 3
JH7-H6 = 8.56 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet pikler ile 7.71 ppm‟de (H

6
,
 3

JH6-

H7 = 8.54 Hz ve 
4
JH6-H4 = 2.24 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet-doublet pik SSA halkasındaki 

protonlardan kaynaklanan piklerdir. 7.95 ppm (H
15

,
 4

JH15-H17 = 2.28 Hz) ve 8.00 ppm‟de (H
17

,
 4

JH17-

H15 = 2.23 Hz)
 
gözlenen 1H‟lık doublet pikler SSA2A35DClP halkasındaki protonlardan 

kaynaklanan piklerdir. YaklaĢık 13 ve 11 ppm civarında beklenen SSA‟ya ait –COOH ve –SO3H 

hidrojenleri (H
1
 ve H

11
) tuzda gözlenmemiĢtir. Bu hidrojenin 2A35DClP‟deki N

12
 veya N

18
‟e 

transfer olduğu düĢünülmektedir (H
12 

ve H
18
). NMR spektrumu için hazırlanan tuz çözeltisinde 

asidik H‟lerin H
1
 veya H

11
H

12
 veya H

18
 tersinir tepkimesine uğradığı düĢünülmektedir. Bu 

nedenle H
1
, H

11
, H

12
 ve H

18
 NMR spektrumunda gözlenememiĢtir. Aynı tuzun katı örnek ile FT-IR 

spektrumu alındığında H
12
‟ün varlığı, N

18
‟in yokluğu belirlenmiĢtir (Ek 5). Ayrıca yapıda bulunan 

H
9
 protonu da spektrumda gözlenmemiĢtir. 
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Tablo 4. SSA2A35DClP bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumunun kimyasal kayma 

değerleri (ppm) 

O

O

S

O

O

O

OH
1 2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

1314

15

16
17

NH

NH3
1819Cl

20
Cl

 
H

4
 8.04 (1H, d) [

4
JH4-H6 = 2.20 Hz] C

2
 172 

H
6
 7.71 (1H, dxd) [

3
JH6-H7 = 8.54 Hz, 

4
JH6-H4 = 2.24 Hz] C

3
 133 

H
7
 6.88 (1H, d) [

3
JH7-H6 = 8.56 Hz] C

4
 118 

H
9
 - C

5
 128 

H
12

 - C
6
 112 

H
15

 7.95 (1H, d) [
4
JH15-H17 = 2.28 Hz] C

7
 116 

H
17

 8.00 (1H, d) [
4
JH17-H15 = 2.23 Hz] C

8
 142 

H
18

 - C
13

 161 

  C
14

 140 

  C
15

 117 
 

 C
16

 138 

  C
17

 153 

SSA2A35DClP bileĢiğinin 
13

C-NMR spekturumunda on iki tane karbon piki gözlenmiĢtir (Ek 6, 

Tablo 4). 172 ppm‟de gözlenen pik karboksil grubu karbonuna (-C
2
OO), 161 ppm‟de gözlenen pik 

ise amit grubunun karbon atomuna (C
13

) aittir. -OH grubunun bağlı olduğu karbon (C
8
) piki 142 

ppm‟de gözlenmiĢtir. Aromatik bölgede bulunan diğer karbon atomları ise 133 (C
3
), 128 (C

4
), 128 

(C
5
), 112 (C

6
), 116 (C

7
), 140 (C

14
), 117 (C

15
), 138 (C

16
) ve 153 (C

17
) ppm‟de gözlenmiĢtir.  

SSA2A35DClP bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumları incelendiğinde proton transfer 

tuzunda asit (SSA)-baz (2A35DClP) birleĢme oranı 1:1 olarak bulunmuĢtur (ġekil 4). 

3. 1. 4 SSA2A35DBrP BileĢiğinin NMR Spektrumları 

Sentezlenen SSA2A35DBrP bileĢiğinin (ġekil 5) DMSO-d6 içerisinde alınan 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR 

spektrum değerleri Tablo 5‟de, spektrumları Ekler 7 ve 8‟de verilmiĢtir. 

SSA2A35DBrP bileĢiğinin 
1
H-NMR spektrumunda (Ek 7, Tablo 5); 8.14 ppm (H

4
,
 4

JH4-H6 = 2.08 

Hz) ve 6.89 ppm‟de (H
7
,
 3
JH7-H6 = 8.55 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet pikler ile 7.69 ppm‟de (H

6
,
 3

JH6-

H7 = 8.55 Hz ve 
4
JH6-H4 = 2.21 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet-doublet pik SSA halkasındaki 

protonlardan kaynaklanan piklerdir. 8.04 ppm (H
15

,
 4

JH15-H17 = 2.13 Hz) ve 8.09 ppm‟de (H
17

,
 4

JH17-

H15 = 2.07 Hz)
 
gözlenen 1H‟lık doublet pikler SSA2A35DBrP halkasındaki protonlardan 

kaynaklanan piklerdir. YaklaĢık 13 ve 11 ppm civarında beklenen SSA‟ya ait –COOH ve –SO3H 

hidrojenleri (H
1
 ve H

11
) gözlenmemiĢtir. Bu hidrojenin 2A35DBrP‟deki N

12
 veya N

18
‟e transfer 

olduğu düĢünülmektedir (H
12 

ve H
18
). NMR spektrumu için hazırlanan tuz çözeltisinde asidik 

H‟lerin H
1
 veya H

11
H

12
 veya H

18
 tersinir tepkimesine uğradığı düĢünülmektedir. Bu nedenle 

H
1
, H

11
, H

12
 ve H

18
 NMR spektrumunda gözlenememiĢtir. Aynı tuzun katı örnek ile FT-IR 

spektrumu alındığında H
12
‟ün varlığı, N

18
‟in yokluğu belirlenmiĢtir (Ek 7). Ayrıca yapıda bulunan 

H
9
 protonu da spektrumda gözlenmemiĢtir. 
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Tablo 5. SS2A35DBrP bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumunun kimyasal kayma değerleri 

(ppm) 

O

O

S

O

O

O

OH
1 2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

1314

15

16
17

NH

NH3
1819Br

20
Br

 
H

4
 8.14 (1H, d) [

4
JH4-H6 = 2.08 Hz] C

2
 172 

H
6
 7.69 (1H, dxd) [

3
JH6-H7 = 8.55 Hz, 

4
JH6-H4 = 2.21 Hz] C

3
 133 

H
7
 6.89 (1H, d) [

3
JH7-H6 = 8.55 Hz] C

4
 117 

H
9
 - C

5
 128 

H
12

 - C
6
 105 

H
15

 8.04 (1H, d) [
4
JH15-H17 = 2.13 Hz] C

7
 112 

H
17

 8.09 (1H, d) [
4
JH17-H15 = 2.07 Hz] C

8
 144 

H
18

 - C
13

 162 

  C
14

 144 

  C
15

 104 
 

 C
16

 140 

  C
17

 155 

SSA2A35DBrP bileĢiğinin 
13

C-NMR spekturumunda on iki tane karbon piki gözlenmiĢtir (Ek 8, 

Tablo 5). 172 ppm‟de gözlenen pik karboksil grubu karbonuna (-C
2
OO), 162 ppm‟de gözlenen pik 

ise amit grubunun karbon atomuna (C
13

) aittir. -OH grubunun bağlı olduğu karbon (C
8
) piki 144 

ppm‟de gözlenmiĢtir. Aromatik bölgede bulunan diğer karbon atomları ise 133 (C
3
), 117 (C

4
), 128 

(C
5
), 105 (C

6
), 112 (C

7
), 144 (C

14
), 104 (C

15
), 140 (C

16
) ve 155 (C

17
) ppm‟de gözlenmiĢtir.  

SSA2A35DBrP bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumları incelendiğinde proton transfer 

tuzunda asit (SSA)-baz (2A35DBrP) birleĢme oranı 1:1 olarak bulunmuĢtur (ġekil 5). 

5. 1. 5 SSA2A3Br5NO2P BileĢiğinin NMR Spektrumları 

Sentezlenen SSA2A3Br5NO2P bileĢiğinin (ġekil 6) DMSO-d6 içerisinde alınan 
1
H-NMR ve 

13
C-

NMR spektrum değerleri Tablo 6‟da, spektrumları Ekler 9 ve 10‟de verilmiĢtir. 

Tablo 6. SSA2A3Br5NO2P bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumunun kimyasal kayma 

değerleri (ppm) 
O

O

S

O

O

O

OH
1 2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

1314

15

16
17

NH

NH3
1819Br

20
O2N

 
H

4
 8.14 (1H, d) [

4
JH4-H6 = 1.96 Hz] C

2
 172 

H
6
 7.69 (1H, dxd) [

3
JH6-H7 = 8.55 Hz, 

4
JH6-H4 = 1.99 Hz] C

3
 133 

H
7
 6.89 (1H, d) [

3
JH7-H6 = 8.57 Hz] C

4
 135 

H
9
 10.45 (1H, s) C

5
 128 

H
11

 - C
6
 117 

H
12

 - C
7
 112 

H
15

 8.40 (1H, d) [
4
JH4-H6 = 2.32 Hz] C

8
 139 

H
17

 8.80 (1H, d) [
4
JH17-H15 = 2.28 Hz] C

13
 162 

H
18

 - C
14

 135 

  C
15

 102 
 

 C
16

 160 

  C
17

 145 
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SSA2A3Br5NO2P bileĢiğinin 
1
H-NMR spektrumunda (Ek 9, Tablo 6); 8.14 ppm (H

4
,
 4

JH4-H6 = 1.96 

Hz) ve 6.89 ppm‟de (H
7
,
 3
JH7-H6 = 8.57 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet pikler ile 7.69 ppm‟de (H

6
,
 3

JH6-

H7 = 8.55 Hz ve 
4
JH6-H4 = 1.99 Hz) gözlenen 1H‟lık doublet-doublet pik SSA halkasındaki 

protonlardan kaynaklanan piklerdir. 8.40 ppm (H
15

,
 4

JH15-H17 = 2.32 Hz) ve 8.80 ppm‟de (H
17

,
 4

JH17-

H15 = 2.8 Hz)
 
gözlenen 1H‟lık doublet pikler SSA2A3Br5NO2P halkasındaki protonlardan 

kaynaklanan piklerdir. 10.45 ppm‟de gözlenen 1H‟lık singlet pik OH hidrojeninden (H
9
) 

kaynaklanmaktadır. YaklaĢık 13 ve 11 ppm civarında beklenen SSA‟ya ait –COOH ve –SO3H 

hidrojenleri (H
1
 ve H

11
) tuzda gözlenmemiĢtir. Bu hidrojenin SSA2A3Br5NO2P‟deki N

12
 veya 

N
18
‟e transfer olduğu düĢünülmektedir (H

12 
ve H

18
). NMR spektrumu için hazırlanan tuz 

çözeltisinde asidik H‟lerin H
1
 veya H

11
H

12
 veya H

18
 tersinir tepkimesine uğradığı 

düĢünülmektedir. Bu nedenle H
1
, H

11
, H

12
 ve H

18
 NMR spektrumunda gözlenememiĢtir. Aynı tuzun 

katı örnek ile FT-IR spektrumu alındığında H
12
‟ün varlığı, N

18
‟in yokluğu belirlenmiĢtir (Ek 9).  

SSA2A3Br5NO2P bileĢiğinin 
13

C-NMR spekturumunda on iki tane karbon piki gözlenmiĢtir (Ek 

10, Tablo 6). 172 ppm‟de gözlenen pik karboksil grubu karbonuna (-C
2
OO), 162 ppm‟de gözlenen 

pik ise amit grubunun karbon atomuna (C
13

) aittir. -OH grubunun bağlı olduğu karbon (C
8
) piki 144 

ppm‟de gözlenmiĢtir. Aromatik bölgede bulunan diğer karbon atomları ise 133 (C
3
), 117 (C

4
), 128 

(C
5
), 105 (C

6
), 112 (C

7
), 144 (C

14
), 104 (C

15
), 140 (C

16
) ve 155 (C

17
) ppm‟de gözlenmiĢtir. 

SSA2A3Br5NO2P bileĢiğinin 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR spektrumları incelendiğinde proton transfer 

tuzunda asit (SSA)-baz (2A3Br5NO2P) birleĢme oranı 1:1 olarak bulunmuĢtur (ġekil 6). 

3. 2 Elementel Analiz sonuçları 

Sentezlenen proton tuzları (SSA23DA5ClP, SSA23DA5BrP, SSA2A35DClP, SSA2A35DBrP ve 

SSA2A3Br5NO2P) elementel analiz sonuçları Tablo 7‟de verilmiĢtir. Deneysel olarak elde edilen 

değerlerin hem teorik elementel analiz değerleri ile hem de diğer spektroskopik çalıĢmalar sonucu 

ortaya konulan yapılar ile uyum içinde olduğu gözlenmiĢtir.  

Bu çalıĢmada hazırlanan tuzların asit ve baz oranları elementel analiz sonuçlarına göre 

belirlenmiĢtir. Buna göre hazırlanan tüm proton transfer tuzlarındaki asit ve baz birleĢme oranları 

1:1 olarak bulunmuĢtur. 

Tablo 7 Sentezlenen bileĢiklerin elementel analiz ve ICP-OES sonuçları 

BileĢik Kapalı formülü 
% Deneysel 

(% Teorik) 

  C H N S 

SSA23DA5ClP C12.14H12.42ClN3O6.07S 39.90 

(39.95) 

3.45 

(3.43) 

11.55 

(11.51) 

8.80 

(8.79) 

SSA23DA5BrP C12.28H12.84BrN3O6.14S 35.75 

(35.74) 

3.15 

(3.14) 

10.20 

(10.18) 

7.80 

(7.77) 

SSA2A35DClP C12H10Cl2N2O6S 37.80 

(37.81) 

2.65 

(2.64) 

7.35 

(7.35) 

8.45 

(8.41) 

SSA2A35DBrP C12H10Br2N2O6S 30.65 

(30.66) 

2.10 

(2.14) 

5.95 

(5.96) 

6.85 

(6.82) 

SSA2A3Br5NO2P C12H10BrN3O8S 33.05 

(33.04) 

2.35 

(2.31) 

9.65 

(9.63) 

7.30 

(7.35) 

3. 3 FT-IR Sonuçları 

Proton transfer tuzları (SSA23DA5ClP, SSA23DA5BrP, SSA2A35DClP, SSA2A35DBrP ve 

SSA2A3NO25BrP) FT-IR değerleri Tablo 7‟de, spektrumları Ekler 11-15‟de verilmiĢtir. 

Spektrumlarda ġekiller 2-6‟da önerilen yapıları destekleyen titreĢim bantları mevcuttur. 

Proton transfer tuzlarının FT-IR spektrumunda (Ekler 11-15); yapıdaki ν(O-H) titreĢimleri 3530-

3412 cm
-1

 aralığında gözlenmiĢtir. BaĢlangıç maddelerinde 3469-3257 cm
-1

 aralığında gelen ν(N-H) 

gerilmelerinden kaynaklanan orta Ģiddetli titreĢim bantları tuzlarda ise 3465-3115 cm
-1

 aralığında 
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gözlenmiĢtir. Tuzlarda 2783-2517 cm
-1

 gözlenen zayıf titreĢim bantlarının ν(N
+
-H) gözlenmesi 

önerilen yapıyı desteklemektedir (ġekiller 6. 1-10). Tuz ve baĢlangıç maddelerinin yapılarındaki 

aromatik ν(C-H) ve alifatiklik ν(C-H) gerilmelerinden kaynaklanan zayıf titreĢim bantları, 3088-

3052 cm
-1

 ve 3034-2860 cm
-1

 aralığında ortaya çıkmaktadır. ν(C=O) gerilmelerinin titreĢim bantları 

ssa‟de 1660 cm
-1
‟de gözlenirken, tuzlarda 1686-1669 cm

-1
 aralığında gözlenmektedir. Fenolik 

ν(C=C) gerilmeleri 1661-1598 cm
-1
de gözlenmiĢtir. 1635-1428 cm

-1
 aralığındaki titreĢim bantları 

yapılardaki ν(C=N) ve ν(C=C) gerilmelerinden kaynaklanmaktadır. ssa ve tuzlarda 1389-1077 cm
-1

, 

1290-1122 cm
-1

 ve 797-740 cm
-1

 aralığında gözlenen titreĢim bandları ise yapıdaki sırasıyla ν(C-O), 

ν(S=O) ve ν(py) gerilmelerinden kaynaklanmaktadır. SSA2A3NO24MP proton transfer tuzunda 

nitro grubunun gerilmeleri 1531 cm
-1

 ve 1336 cm
-1‟
de gözlenmiĢtir. 

Tablo 13. Proton tuzları bazı FT-IR bantları (cm
-1

) 

 
SSA 

23DA5ClP 

SSA 

23DA5BrP 

SSA 

2A35DClP 

SSA 

2A35DBrP 

SSA 

2A3NO25BrP 

ν(O-H) 3413(br) 3412(br) - 3530(br) 3500(br) 

ν(NH2) 3377(m) 

3309(m) 

3287(m) 

3223(m) 

3374(m) 

3307(m) 

3281(m) 

3218(m) 

3311(m) 

3143(m) 

3115(m) 

3336(m) 

3304(m) 

3140(m) 

3349(m) 

3292(m) 

ν(C-H)Ar 3058(w) 3052(w) 3053(w) 3088(w) 3079(w) 

ν(C-H)Alf. - - - - - 

ν(N
+
-H) 2718(w) 

2598(w) 

2717(w) 

2597(w) 

2783(w) 

2593(w) 

2706(w) 

2586(w) 

2711(w) 

2519(w) 

ν(C=O) 1678(s) 1677(s) 1679(s) 1686(s) 1682(s) 

ν(C=C)fenol 1649(s) 1647(s) 1615(s) 1617(s) 1639(s) 

ν(C=N) 

ν(C=C) 

1619(s) 

1611(s) 

1588(s) 

1568(s) 

1476(s) 

1443(s) 

1608(s) 

1588(s) 

1558(s) 

1476(s) 

1439(s) 

1590(s) 

1552(s) 

1480(s) 

1445(s) 

1607(s) 

1589(s) 

1535(s) 

1480(s) 

1453(s) 

1666(s) 

1586(s) 

1461(s) 

1442(s) 

 

ν(NO2) - - - - 1534(s) 

1318(s) 

ν(C-O) 1362(s) 

1260(s) 

1078(s) 

1357(s) 

1225(s) 

1077(s) 

1368(s) 

1248(s) 

1083(s) 

1389(s) 

1201(s) 

1084(s) 

1366(s) 

1214(s) 

1083(s) 

ν(S=O) 1290(s) 

1150(s) 

1126(s) 

1290(s) 

1150(s) 

1126(s) 

1289(s) 

1146(s) 

1122(s) 

1284(s) 

1180(s) 

1156(s) 

1285(s) 

1180(s) 

1139(s) 

ν(py) 784(s) 797(s) 781(s) 780(s) 753(s) 

4. SONUÇLAR  

Bu çalıĢmada, 5-sülfosalisilik asit (H3SSA) ile 2-aminopiridin türevleri [2,3-diamino-5-kloropiridin 

(23DA5ClP), 2,3-diamino-5-bromopiridin (23DA5BrP) ve 2-amino-3-nitro-5-bromopiridin 

(2A3NO25BrP)] tepkimesinden yeni proton transfer tuzu bileĢikleri hazırlanmıĢtır.   

Proton transfer tuzları tamamı amorf halde elde edilmiĢtir. Proton transfer tuzunun yapıları 

elementel analiz, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR ve FT-IR metotları ile önerilmiĢtir.  

Sentezlenen tüm maddeler su, etanol, DMSO, DMF gibi polar çözücülerde çözünmektedir. 

Sentezlenen proton transfer tuzların DMSO-d6 içerisinde alınan
 1

H-NMR ve 
13

C-NMR spektrumları 

incelenerek, protonlarından kaynaklanan kimyasal kayma değerleri ile yapıları açıklanmıĢtır. Bu 

çalıĢmada hazırlanan tuzların asit ve baz oranları NMR ve elementel analiz sonuçlarına göre 

belirlenmiĢtir. Buna göre hazırlanan proton transfer tuzlarındaki asit-baz birleĢme oranları, 1:1 

olarak bulunmuĢtur.  
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Sentezlenen maddelerin deneysel olarak elde edilen elementel analiz spektroskopik çalıĢmalar 

sonucunda önerilen yapılardan hesaplanan element miktarları ile uyum içerisindedir.  

Bu çalıĢmada sentezlenen tuzların IR spektrumlarına bakıldığında fonksiyonel piklerin 

gerilmelerinden kaynaklanan pikler gözlenmiĢtir. Bunların gözlenmesi önerilen yapıları 

desteklemektedir. 

Bu projede sentezlenen proton transfer tuzlarının yapıları ġekiller 2-6‟da sırasıyla verilmiĢtir. Bu 

yapıların önerilmesinde, yukarıda tartıĢılan deneysel sonuçlar ve daha önce yapılmıĢ benzer 

çalıĢmalar dikkate alınmıĢtır.  

Bu çalıĢma, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyon‟unca, 2015/49 

numaralı proje olarak desteklenmiĢtir. Katkılarından dolayı Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Komisyonu‟na teĢekkür ederiz. 
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ĠSKEMĠ MODĠFĠYE ALBÜMĠNĠN ĠLE GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI 

ARASINDAKĠ KORRELASYON 

 

Enes ARIK
1 

Canan DEMĠR
2 

Halit DEMĠR
3
 

 

ÖZET 

Gastroözefageal reflü, midedeki asitlerinin patolojik olarak mideden yemek borusuna doğru geri bir 

Ģekilde kaçıĢı olarak adlandırılır. Gastroözefageal reflünün sebepleri arasında yemek borusunun 

uzun bir süre, çok sayıda mide asidik içeriği ile teması yatmaktadır. Mide asidik içeriğinin yemek 

borusu ile uzun süreli teması esnasında bazı hasarlar meydana gelmektedir, bu durum yanma hissini 

oluĢturmaktadır. Albumin kan hücresinde çok bulunan, 585 aminoasitten oluĢmaktadır.  Albuminin 

sentezi baĢlıca organ karaciğerdir önemli göreve sahip bir proteindir.  Kendisine çeĢitli kimyasal 

maddeler bağlanır. Albuminin bu modifiye Ģekli iskemi modifiye albumin (ĠMA) olarak 

isimlendirilmektedir. Ġskemi modifiye albumin iskemi sonucu oluĢan reaktif oksijen türevlerinin yol 

açtığı albuminde modifikasyon ile oluĢur, ya da Ġskemi modifiye albümin, iskeminin yol açtığı 

hücresel boyuttaki değiĢimlerin albüminin N-terminal bölgesinin kobalt, bakır ve nikel için 

bağlanma kapasitesini azaltması ile oluĢmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda, iskemi modifiye albümin, 

hipoksik kalp dokusunda kas hasarı, koroner kan akımının azalmasına bağlı mekanizmalar ve 

iskemik hasarın yükselttiği saptanmıĢtır.Ayrıca, serbest oksijen radikaller albuminde yaptığı 

modifikasyon sonucunda da  meydana gelebilir. Yine yapılan çalıĢmalarda iskemi modifiye albumin 

(ĠMA)‟nin miyokart iskemisi hastalarında arttığı ve prognostik olarak önemli olduğu bildirilmiĢtir. 

BaĢka bir literatür çalıĢmasında ise iskemi modifiye albüminin, kardiyovaskuller hastalıklarında 

iskemi markırı olabileceği bildirilmiĢtir. 

Sonuç olarak, iskemi modifiye albumin gastroözefageal reflü hastaların etiyopatonenezinde önemli 

rol oynayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ġskemi Modifiye Albümin, Gastroözefageal Reflü 

GiriĢ 

Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH) sıklığı batı ülkeleri ve geliĢmekte olan ülkelerde 

artmaktadır. Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH), mide içeriğinin özefagusa doğru yer 

değiĢtirmesi ile geliĢen, sıkıntı verici yakınma ve/veya komplikasyonların görüldüğü klinik bir 

durum olarak tanımlanmıĢtır. Sağlıklı bireylerde de reflü gün içerisinde görülmekte ve bu olaya 

fizyolojik reflü denilmektedir. Fizyolojik reflü normal özefagusta, bazen uykunun REM fazında, 

özellikle postprandiyal dönemde oluĢan günde toplamı 60 dakikayı geçmeyen, özefagusta hasara 

neden olmayan kısa süreli asit reflüleridir. Asit-peptik mide sıvısı, safra ve pankreas sıvılarının 

özefagus içerisine geri kaçıĢı sonucu oluĢan retrosternal yanma, asit regürjitasyonu gibi semptomlar 

varlığında ve endoskopide görülen erozyonlar sonucu gastroözefageal reflü hastalığından 

bahsedilebilir (1). GÖRH‟nın en tipik bulgusu retrosternal yanma (heartburn/pirozis) hissidir. 

Bunun dıĢında GÖR hastaları asit regürjitasyonu, göğüs ağrısı, yutma güçlüğü gibi tipik semptomlar 

ile öksürük, ses kısıklığı, ĢiĢkinlik ve midede dolgunluk gibi değiĢik yakınmalarla sağlık 

kuruluĢlarına baĢvurmaktadırlar. Semptomların süresi ve Ģiddetine paralel olarak bazı hastalarda 

özefagus mukozasında gözle görülür bir hasar olmayabilirken, eroziv özefajit, özefageal striktür, 

barett özefagus ve özefagus kanseri gibi komplikasyonlara da sebep olabilmektedir (3). GÖRH 

toplumda %15-20 oranı ile oldukça yaygın görülen bir hastalıktır (1,2) GÖRH‟da mukozal 

                                                           
1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, 65100, Van-Türkiye. 

2
 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 65100, Van-Türkiye. 

3
 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, 65100, Van-Türkiye. 
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hasarlanmanın Ģiddeti reflü materyalinin içeriğine ve mukoza ile temas süresine bağlıdır. Reflü 

materyali içerisinde bulunan asit ve pepsin özefagusta hücre hasarına ve ağrıya neden olmaktadır. 

pH/iyon dengesini bozarak hücre hasarına neden olan diğer bir reflü materyali ise hidroklorik asit 

(HCl)‟dir. Ayrıca pepsin, tripsin gibi proteolitik enzimler de mide epiteli yapısında sindirime neden 

olmaktadır. Reflü materyali asit ve proteolitik enzimler dıĢında, safra ve pankreas salgılarını de 

içerebilir. Safra tuzları, lipofilik olmaları nedeniyle özefagus mukozasından geçebilmekte ve 

mukoza yapısını bozabilmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan bir araĢtırmada reflü materyali 

içerisinde safra asit miktarı ile özefajitin Ģiddeti arasında pozitif iliĢki bulunduğu gösterilmiĢtir 

GÖRH semptomlarının görülme sıklığındaki artıĢ, adenokarsinomlarının insidansındaki hızlı 

yükseliĢ GÖRH için değiĢtirilebilir risk faktörlerini tanımlamanın önemli olduğunu göstermiĢtir. 

Diyet değiĢtirilebilir risk faktörlerinin baĢında gelmektedir. Yapılan araĢtırmalarda obezite ve 

abdominal yağlanmaya bağlı artan bel çevresinin abdominal basınç artıĢına ve alt özefageal 

sfinkterin gevĢemesine neden olarak GÖRH oluĢumda etkili olduğu, obezite ile birlikte pirozis, asit 

regürjitasyonu gibi GÖRH semptomlarının ve özefajit gibi GÖRH komplikasyonlarının görülme 

sıklığının arttığı belirtilmiĢtir (2,4). Diyetle alınan toplam yağ, doymuĢ yağ asidi, kolesterol gibi 

besin ögelerinin; karbonatlı içecek, kafein, çikolata, nane, soğan gibi bazı besinlerin ve hızlı yemek 

yeme, öğün atlama gibi beslenme alıĢkanlıklarının GÖRH oluĢumunda ve tedavisinde etkili olduğu 

yapılan çalıĢmalarla gösterilmiĢtir (2,5).  Özefagusun direnç mekanizmaları preepitelyal, epitelyal 

ve postepitelyal olmak üzere üç grupta incelenebilir. Bikarbonat, prostoglandin E2, müsin gibi 

özefagus sekresyonları H+ iyonlarının hücre içine difüzyonuna engel olmaktadır. Bu faktörlerin 

eksikliğinde GÖRH ve/veya özefajitin geliĢebileceği belirtilmektedir. Asiti nötralize ederek hücre 

içerisine giriĢini engelleyen hücre içi ve dıĢı tampon sistemleri (bikarbonat, proteinler, fosfat), H+ 

iyonunun hücre dıĢına atılmasını sağlayan iyon değiĢtirici sistemler ve epitelin rejenerasyonu 

epitelyal savunma mekanizmasını oluĢturmaktadır. Gastroözefgeal reflü hastalarında en sık görülen 

yakınmalar pirozis, asit regürjitasyonu ve yutma güçlüğüdür. Pirozis GÖR hastalarının % 68‟inde 

görülmektedir. Sıklıkla yemekten 1-2 saat sonra epigastrumda baĢlayıp, retrosternal bölge ve 

boğaza doğru yayılan öne eğilmekle ve sırt üstü yatmakla artan yanma hissi olarak 

tanımlanmaktadır. Regürjitasyon çaba sarf etmeksizin bulantı ve öğürme olmadan asidik mide 

içeriği ile birlikte az bir gıdanın yutağa ulaĢmasıdır. Yutma güçlüğü ise uzun süren pirozis 

varlığında ve reflü özefajiti ile birlikte görülebilir. Bu semptomların dıĢında bulantı, göğüs ağrısı ve 

kronik öksürük de GÖRH‟nda görülebilmektedir. Gastroözefageal reflü hastalarında yemek sonrası 

reflü sıklıkla görülmektedir (6). Fazla miktarda, büyük hacimli ya da hiperosmalar gıda alımı 

gastrik distasyona yol açmaktadır. Postprandiyal kaynaklı gastrik distasyon AÖS‟in geçici gevĢeme 

sıklığını arttırarak GÖRH oluĢuma neden olabilmektedir (7,8). Geç saatlerde yemek yemek 

postprandiyal reflü ile iliĢkilidir. Geç saatlere yemek yeme sonrasında mide pH‟ı azalmakta ve 

gastrik asidite artmaktadır. Hızlı yemek yeme obezite oluĢumunu kolaylaĢtırıcı bir faktördür (9). 

Obezite de GÖRH oluĢumunda önemli bir etken olduğundan, GÖRH ile hızlı yemek yeme arasında 

pozitif bir iliĢki olabileceği belirtilmektedir (10). Obezite GÖRH, Barett özefagus ve özefagus 

kanseri gibi özefagus hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Obezite ve özefagus kanseri 

arasındaki iliĢki, obezite ve diğer kanser türleri arasındaki iliĢkiden daha kuvvetlidir. Obezitenin 

göstergesi olarak kullanılan vucüt kitle indeksinden daha çok bel çevresi geniĢliği ve abdominal 

yağlanma GÖRH ile iliĢkilendirilmiĢtir. Ağırlık kaybı, abdominal basıncı azaltarak GÖRH 

semptomlarında iyileĢme sağlayabilmektedir (11). Ülkemiz de yapılan bir araĢtırmada 

gastroözofageal reflü hastalığında endoskopik bulgular çalıĢmasında hasta grubundaki bütün 

bireylerde endoskopi sonucu hastaların sadece % 34‟ünde eroziv reflü hastalığı olduğu bildirilmiĢtir 

(12, 13). 

Yapılan çalıĢmalarda ĠMA düzeyi, pulmoner emboli kardiyak dıĢı iskemili hastalıklar,  

kardiyopulmoner resüsitasyon, son safha böbrek hastalıkları, serebrovasküler iskemi, akut 

mezenterik iskemi, sistemik skleroz, artroskopik diz cerrahisi, egzersiz sonrası iskelet kası iskemisi, 

diabetes mellitus (DM), karaciğer hastalıkları, bazı kanserler, infeksiyon ve periferik damar 
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hastalıklarında yükseldiği bildirilmiĢtir (14,15).  Yapılan bir baĢka çalıĢmada ise ĠMA immün 

sistem bozuklukları, gastrointestinal hastalıklar ve iskemik olmayan kalp hastalıklarında arttığı 

tesbit edilmiĢtir (14). 

Yapılan baĢka bir çalıĢmada ise ĠMA gastrik, prostat, yumuĢak doku kanserleri ve nöroblastomlarda 

yükseldiği saptanmıĢtır. Farklı literatür çalıĢmalarda ise mide kanserli hastalarda, nöroblastoma ve 

sarkomalı çocuklarda, mesane kanserli ve kolorektal kanserli hastalarda ĠMA‟nın düzeyini artığı 

bulunmuĢtur (16,17,18,19). 

Sonuç 

Son yıllarda GÖRH eĢik değeri ve GÖRH komplikasyonlarından olan barett özefagus, özafagus 

kanseri hızında hızlı bir yükseliĢ görülmektedir. GÖRH semptomlarını ve komplikasyonlarını, 

beslenme alıĢkanlıkları ve yaĢam tarzı üzerine yapılacak düzenlemeler ile önemli ölçüde azaltmak 

mümkündür. 

Sonuç olarak, beslenme alıĢkanlıkları ve yaĢam tarzı değiĢiklikleri GÖRH oluĢumunu, GÖRH 

semptomlarını ve komplikasyonlarını engelleyebilecek değiĢtirilebilir faktörlerdendir. Beslenme 

alıĢkanlıkları ve yaĢam tarzında yapılacak değiĢiklikler ile GÖRH görülme sıklığı azaltılabilecektir. 

Ayrıca bu değiĢiklikler ile GÖR hastalarının semptom sıklıkları ve Ģiddeti azalacağı için 

hastalarının yaĢam kalitesi arttırılabilecektir.  

ĠMA GÖRH hastalıklarında klinik kullanımı önemlidir ve iskemi modifiye albumin gastroözefageal 

reflü hastalığının geliĢmesinde önemli rol oynayabilir. 
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METABOĠK HASTALIKLAR ĠLE OKSĠDATĠF STRES ARASINDAKĠ KORRELASYON 

 

Halit DEMĠR
1 

Enes ARIK
2 

Canan DEMĠR
3
 

 

ÖZET 

Metabolik hastalıklar, protein, karbonhidrat ve yağ asitlerinin yıkımı sonucu meydana gelen 

patolojik bir durumdur. Metabolik hastalıklar tek tek düĢünüldüklerinde nadirdir, ancak çok çeĢitli 

oldukları düĢünülürse toplamda daha sık akla gelmesi gerekir. Çoğu otozomal resesif görülen  bu 

hastalıklar akraba evliliğinin sık olduğu ülkemizde daha da sık akla gelmelidir. Metabolik 

hastalıklar sırasıyla, intoksikasyon tipi metabolik hastalıklar, enerji eksikliğine bağlı metabolik 

hastalıklar ve kompleks moleküllerin sentezi ya da katabolizmasındaki bozukluk sonucu geliĢen 

metabolik hastalıklar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadırlar. Çok sayıda metabolik yol ve bunların 

birbirleriyle iliĢkileri düĢünülerek, metabolik hastalıkların tanısı için bu yollarla ilgili geniĢ bilgiye 

ihtiyaç olduğu sanılır. Oysa metabolik hastalıkların tanısı birkaç testin kullanılmasıyla konabilir. 

Özellikle yeni doğanlar kısıtlı belirti ve bulgu gösterdikleri için, bu dönemde bulgu veren metabolik 

hastalıklar çoğu kez sepsis veya diğer sık izlenen hastalıklar olarak yorumlanabilir. Metabolik 

hastalıklar, fenilketonüri, tirozinemi, homosistinüri, üre siklusu enzim defektleri, galaktozemi, 

fruktozemi, glikojenozis ve glukoneogenezis defektleri, konjenital laktik asidozlar, yağ asidi 

oksidasyon defektleri, mitokondriyal solunum zinciri defektleri, peroksizomal hastalıklar, lizozomal 

hastalıklar, peroksizomal hastalıklar, konjenital glikolizasyon bozuklukları, alfa-1 antitripsin 

eksiklikleri gibi hastalıklardırMetabolik hastalıklar herediterdir, herediter hastalıkların doğumu 

takiben bulgu vereceği düĢünülür. Bu nedenle, geç çocukluk döneminde, adolesan çağda ya da 

yetiĢkin yaĢta klinik bulgu veren hastalarda metabolik hastalık hiç akla gelmez. Oksidatif stres, 

hücresel metabolizma sırasında oluĢan hidroksil radikali, süperoksit radikali ve hidrojen peroksit 

gibi reaktif oksijen türlerinin artıĢı (ROS) ile onları detoksifiye eden, antioksidanların yetersizliği 

sonucu oksidatif dengenin bozulması olarak tanımlanır. Oksidatif stres, metabolizmayı ciddi bir 

Ģekilde etkilemektedir ve birçok hastalığın temelinde vardır. Yapılan çalıĢmalarda, bazı metabolik 

hastalıklarda oksidatif stres düzeyinin arttığı bildirilmiĢtir. YapılmıĢ olan çalıĢmalarda oksitadif 

stresin atrtması  metabolik hastlaıklar düzeyini artırdığı gözlemlenmiĢtir. Metabolik abdominal 

obezite sendromnlu hastada oksidatif stres artması malondilaldehit asidin yükseldiği ve bu artıĢın 

metabolik hastalıklara yol açtığı görülmüĢtür. 

Sonuç olarak oksidatif stresin artması metabolik hastalıkların oranını arttırdığı söylenebilir. Aynı 

zamanda, oksidatif stres metabolik hastalıkların etiyopatogenezini etkileyebilir. 

Anahtar kelimeler: Metabolik Hastalıklar; Oksidatif Stres; Korrelasyon. 

GiriĢ 

Metabolik hastalıklar, spesifik bir proteinin yapısı veya miktarı ile ilgili bir mutasyon sonucu ortaya 

çıkan kalıtsal bozukluklardır. Yapısı bozulan bu protein genellikle bir enzimdir. Bazen bir reseptör, 

taĢıyıcı protein, membran pompası veya yapısal element de olabilir. Bu proteinin özelliğine bağlı 

olarak spesifik tablo ortaya çıkar. Kalıtsal metabolik hastalık terimi protein, karbonhidrat ve lipid 

sentezi veya katabolizması sonucu geliĢen patolojik tabloları açıklamak için kullanılır (1) 40 yıldan 

uzun bir süreden beri koroner kalp hastalıkları risk faktörlerinin; hipertansiyon, yükselmiĢ LDL, 

sigara kullanımı ve tip 2 diabeti kapsadığı bilinmektedir. Metabolik sendrom, sanayileĢmiĢ 

ülkelerde ortak sağlık problemi haline gelmiĢ ve glukoz intoleransı, hipertansiyon ve viseral yağ 

                                                           
1
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akümülasyonu ile birlikte dislipideminin oluĢturduğu, aterosklerotik kardiovasküler hastalıkları 

engellemede en büyük hedef haline gelmiĢtir (2,3). Pratikte, daha büyük yaĢ gruplarında metabolik 

hastalıklar psikomotor retardasyon ve konvülsiyon gibi olaylarda düĢünülür. Metabolik hastalık için 

önemli ipucu olabilecek diğer bulgular çoğu kez göz ardı edilir. Defektif proteinler ve hastalıkları, 

karbohidrat metabolizması hastalıkları, kolestrol ve lipoprotein metabolizması hastalıkları, 

mukopolisakkarit ve glikolipit metabolizması hastalıkları, amino asit ve organik asid metabolizması 

hastalıkları, non-amino asit nitrojen metabolizması hastalıkları, nükleotid metabolizması hastalıkları 

gibi hastalıklar metabolizmanın etkilediği hastalıklardır. Patofizyolojik olarak metabolik hastalıklar: 

intoksikasyon tipinde metabolik hastalıklar, enerji eksikliği tipinde metabolik hastalıklar, kompleks 

moleküllerin sentezi ya da katabolizmasındaki bozukluk sonucu geliĢen metabolik hastalıklardır. 

Ġntoksikasyon tipinde metabolik hastalıklar : Fenilketonüri, MSUD, tirozinemi, homosistinüri 

gibi -MMA, ĠVA, PA gibi organik asidürilerdir. Üre siklusu enzim defektleri ise galaktozemi–

fruktozemidirler. Enerji eksikliği tipinde metabolik hastalıklar : glikojenozis ve glukoneogenezis 

defektleri, konjenital laktik asidozlar dır. Yağ asidi oksidasyon defektleri ise, mitokondriyal 

solunum zinciri defektleri, peroksizomal hastalıklardır. Kompleks moleküllerin sentezi ya da 

katabolizmasındaki bozukluk sonucu geliĢen metabolik hastalıklar : lizozomal hastalıklar 

peroksizomal hastalıklar, konjenital glikolizasyon bozuklukları, alfa-1 antitripsin eksiklikleridir (4). 

Aynı patofizyolojik grupta olan hastalıkların klinik tabloları, klinik seyirleri çok farklı olabilir. 

Özellikle yeni doğanlar kısıtlı belirti ve bulgu gösterdikleri için, bu dönemde bulgu veren metabolik 

hastalıklar çoğu kez sepsis veya diğer sık izlenen hastalıklar olarak yorumlanabilir. Metabolik 

hastalıkların otopsi bulguları da nonspesifiktir. Metabolik hastalıktan ölen vakaların çoğuna sepsis 

eĢlik ettiği için bu vakaların ölüm nedeni otopside de çoğu kez sepsis olarak yorumlanır. Hekimler 

metabolik hastalıkların bir kısmının tedavi edilebilir olduğunu, bir kısım hastanın ise hastalıktan 

etkilenmeden ya da çok az etkilenerek yaĢamda kalmasının kendilerinin erken tanısına bağlı 

olduğunu bilmelidir. Tedavi edilemeyen vakalarda dahi tanının, annenin izleyen gebeliğinde 

prenatal tanı Ģansı verebileceği unutulmamalıdır (5). Serbest radikaller dıĢ orbitallerinde bir veya 

daha fazla paylaĢılmamıĢ elektron taĢıyan atom veya moleküllerdir (6). Elektronlar, orbitalde çiftler 

halinde bulunduklarında o bileĢik daha kararlı ve sabit bir yapıya sahip olur. Eksik elektronlu 

moleküller kolaylıkla elektron alıp vererek, herhangi bir molekül ile reaksiyona girebilir. Serbest 

radikallerin önemli bir özelliği radikal olmayan bileĢiklerle yeni radikaller oluĢturmak üzere 

reaksiyonlara girebilmeleridir. Yarı ömürlerinin çok kısa olmasına rağmen serbest radikaller genel 

olarak çok reaktiftirler. BaĢka moleküllerle kolayca elektron alıĢveriĢine girip, onların yapısını 

bozan bu moleküller “serbest oksijen radikalleri Ģeklinde adlandırılabilmektedir (7). Serbest oksijen 

radikallerinin oluĢumunda birçok endojen ve ekzojen kaynak mevcuttur (8). Oksidatif stresin 

ateroskleroz, diabet, hipertansiyon ve obezite patofizyolojisindeki rolünü test etmek amacıyla 

gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, koroner kalp hastalığı olanlar ve sağlıklı bireylerde üriner 8-izo-

prostoglandin F2α ve C-rektif protein seviyeleri karĢılaĢtırılĢmıĢ ve hasta bireylerde bu 

parametrelerin daha yüksek olduğu görülmüĢtür (8,9). Klinik Ģartlar altında sistemik oksidatif 

stresin kardiovasküler risk faktörleri ile iliĢkisini araĢtırmak için Framingham çalıĢması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmaya vasküler hastalığı ilerlemiĢ bireyler alınmıĢ ve yaĢa ve cinsiyete göre 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Katılımcıların kreatinine endeksli 8- izo-prostoglandin F2α seviyesi 

bayanlarda, hipertansiyon tedavisi alanlarda, sigara içenlerde, yüksek kan Ģekerine sahip ve yüksek 

vücut kitle indeksine sahip olan bireyler ve kardiovasküler hastalık hikâyesi olanlarda yüksek 

bulunmuĢtur (10). Erkeklerde oksidatif stresin obezite ve insülin direnci ile direkt iliĢkisinin 

araĢtırıldığı bir çalıĢmada ise katılımcılarda oksidatif stresin belirteci olan plazma 8- epi-

prostoglandin F2α seviyeleri ölçülmüĢtür. ÇalıĢmaya 14 obez ve 17 normal kilolu birey alınmıĢ ve 

bu bireylerin vücut kitle indeksi, vücut yağ ağırlığı, visseral ve subkutan yağ dokusu ve total yağ 

alanı tomografi ile belirlenmiĢtir (9) 
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Sonuç 

Metabolik sendromda‟ da bir oksidatif stres belirteci olan 8-izoprostan düzeylerinin arttığını ve 

bunun da MS bileĢenlerinden kan basıncı yüksekliği ve viseral yağlanma ile iliĢkili olduğunu 

söyleyebiliriz. 8-izoprostan ile bel çevresi ve kan basıncı değerleri arasındaki korrelasyonlar bunu 

düĢündürmektedir. Kandaki yağların düzeylerinden de trigliserit değil de total kolesterolle 8-

izoprostan arasındaki iliĢki bu artmıĢ oksidatif stresin damar endotelinde kolesterolün oksidasyonu 

ile iliĢkili olabileceğini düĢündürmektedir. Yine, yapılan literatür çalıĢmalarda da metabolik 

hastalıklarda oksidatif sttresin artığı bildirilmiĢtir. 

Sonuç olarak oksidatif stresin artması metabolik hastalıkların oranını arttırdığı söylenebilir. Aynı 

zamanda, oksidatif stres metabolik hastalıkların etiyopatogenezini etkileyebilir. 
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CRISPR-Cas9 „un Klinik, BĠYOKĠMYASAL OLARAK ÖNEMĠ VE KANSER ĠLE 
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ÖZET 

CRISPR-Cas9, genomun bazı kısımlarına ekleme, çıkarma ya da DNA diziliminin de modifikasyon 

oluĢturabilmeleri için oluĢturulmuĢ önemli bir teknolojidir. Genomun belirli yerlerinden iki DNA 

iplikçiklerini kesip aynı zamanda moleküler bir makas görevi görür. Bu etkenle DNA parçaları 

eklenip çıkarılabilir. Gelecekte en önemli kanser tedavileri olarak ortaya çıkan CRISPR-CAS9 

dünya genelinde çok önemli bir yere sahip olacaktır. CRISPR-CAS9 birçok hastalığın teĢhis ve 

tedavisinde çok önemli bir yol göstericiye sahip olacaktır. Normal olarak bakteriler devamlı olarak 

virüslerin saldırısı altında olurlar. Bundan dolayı virüs DNA sı bakteri DNA sına girerek virüslerin 

çoğalmasına  neden olur. Bunun sonucun da virüs DNA‟sı „bakteri DNA sına girerek virüslerin 

üretilmesine yol açmaktadır. Bakteriler virüslerin saldırısı sonucu çok az bakteri hayatta 

kalmaktadır ve hayatta kalan bu bakteriler hücrenin yüzeyine tutunurlar. Geriye kalan bakteriler 

virüs DNA‟ sı ile karĢılaĢtıktan sonra virüs DNA‟sını kopyalayarak kendi DNA‟larına dönüĢtürürler 

daha sonra tekrarlayan DNA‟ lar meydana gelir, bunların sonucunda CRISPR oluĢur. CRISPR-

CAS9 ile HIV virüsü düzeltilerek çok sayıdaki hastalıklar tedavi edilebilir. Farede yapılan deneysel 

çalıĢmalar ile CRISPR-CAS9 teknolojisi ile renk körlüğü, hemofili, huntington gibi bazı genetik 

hastalıklar tedavisi için umut olmaya baĢlandı. Kanserli hücreler hasar görmüĢ hücrelerdir. 

CRISPR-CAS9 ile hasar görmüĢ hücreler onarılarak eski haline döndürülebilir. 

Sonuç olarak, CRISPR-CAS9 teknolojisi birçok hastalığın teĢhis ve tedavisinde yararlı olacağı 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: CRISPR, Cas9, Kanser. 

GiriĢ 

CRISPR-CAS9 teknolojisi hücrelerdeki DNA yapısını değiĢtirerek genetik hastalıkları tedavi 

edecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Cas9 proteinin aktivitesi üzerine çalıĢmalar proteinin iĢlevlerini, 

genetik mühendisliği teknolojisine ve bilim adamlarına geçmiĢte mümkün olmayan fırsatları veren 

spesifik DNA parçalarının oldukça hassas bir Ģekilde hücre içinden çıkartılması yada eklenmesini 

sağlayan bir yol olarak kullanılabildiğini göstermiĢtir. CRISPR gen teknolojisi sayesinde tıp 

alanından tutun tarım ve mühendisliğe kadar birçok alanda yeni geliĢmeler yaĢanmaya baĢladı (1,2). 

CRISPR (Clustered Regularly InterSpaced Palindromic Repeats) Türkçe‟ye “düzenli aralıklarla 

bölünmüĢ palindromik tekrar kümeleri” olarak çevrilebilir. DNA‟daki yaklaĢık 35 baz çifti 

uzunluğundaki bir dizinin belli aralıklarla birkaç sefer tekrar etmesiyle (yaklaĢık 4–5 kez) bu tekrar 

kümeleri oluĢmuĢtur. Bildiğimiz restriksiyon enzim sistemlerinden çok daha kolay ve uygulanabilir 

olması aynı zamanda ucuz bir pazar oluĢturması bizi bu teknolojiye yöneltmekte. Bu nedenle 

araĢtırmacılar yakın bir gelecekte CRISPR teknolojisinin genetik hastalıkların tedavisinde önemli 

katkılar sağlayacağını düĢünüyorlar. ġimdiden sağladığı yararları düĢünecek olursak bu düĢüncenin 

gerçekleĢmesi oldukça mümkün gözüküyor (2) Tıptan tarıma tarımdan ekosistem ekolojisine kadar 

uzanan bu yeni teknoloji insanoğlu için gerçekten ümit verici Ģeyler vaat etmektedir. Özellikle 

insanoğluna kanser de dahil olmak üzere birçok hastalıkta yarar sağlayacak gibi gözüküyor. CRISPR 
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Cas9 teknolojisi birkaç yıllık bir yöntemdir. Geçtiğimiz günlerde bu yöntemin üzerine koyularak 

gerçekleĢtirilen CRISPR 2.0 sayesinde gen düzenleme tekniği her zamankinden daha hassas ve güçlü 

hale getirilmiĢtir. Howard Hughes Tıp Enstitüsünden bir araĢtırma ekibi heyecan verici bir keĢif 

gerçekleĢtirdi ve yeni bir geliĢme daha ortaya attı. Bilim insanları “baz editörü” adını verdikleri bir 

yeni enzim inĢa ettiler. Baz editörü sayesinde baz mutasyonları spesifik baz mutasyonlarını geriye 

çevirmek ya da yeniden yazmak mümkündür (3). CRISPR-Cas sistemleri CRISPRs ve CAS9 

genlerinden oluĢan farklı prokaryotik türlerde büyük sayıda faj genomları gibi yabancı DNA 

moleküllerini yok etme görevlerini üstlenmiĢtir. Gözlenen ilk 1987 E.Coli K12de alternatif bir dizi 

serpiĢtirilmiĢ ayırıcılar ile tekrarlar olarak genomda varlıkları saptanmıĢ ve daha sonraları CRISPR 

olarak adlandırılmıĢtır. 2005 yayınlanan birbirinden bağımsız 3 grup tarafından bu tekrarların 

yabancı DNA molekülleri ile homoloji sergiledikleri belirlenmiĢ ve rapor edilmiĢtir. Bu durum 

CRISPR sisteminin fajlarla ve plazmidlerle karĢı bağıĢıklık sistemi oluĢturduğu saptanmıĢtır. 

ġimdiye kadar CRISPR/Cas sistemlerinin 3 tipi tespit edilebilmiĢtir. Tip 2 sistemi en çok 

kullanılanı olmuĢtur. BağıĢıklık tepkisi sırasında ilk olarak DNA küçük parçalar halinde kesilir ve 

CRISPR lokusuna dahil edilir. Yapılan çalıĢmalar göz önüne alındığında bakterilerin yabancı DNA 

moleküllerine ve bu DNA nın sahibi olan enfeksiyöz ajanlara karĢı geliĢtirilmiĢ olduğu savunma 

mekanizmalarından birisi olan CRISPR/CAS sistemine ait bileĢenler bazı ufak değiĢiklikler 

yapılarak insan hücrelerinde etkin hale getirilebileceği ve bu sistem bileĢenlerinin mutasyon 

nedeniyle bozulmuĢ olan gen bölgelerine yönlendirerek bu bozuk genlerin çalıĢmalarının 

engellenebileceği  mutasyonlu allellerin normal alleller haline dönüĢtürülebileceği ya da istenilen 

genlerin artırılıp azaltılabileceği bildirilmiĢtir (3,4). CRISPR/CAS sistemi belli genlerin 

ekspresyonunun artırılması ya da azaltıması için kullanılabilir. Katalitik olarak inaktif hale 

getirilmiĢ mutant Cas9 proteinlerini kullanarak çeĢitli transkripsiyon aktivatör ya da inihibitör 

moleküllerinin hedeflenmiĢ özel bölgelere yönlendirilmesi ile o genlerin ekspresyonlarının 

azaltılması ya da artırılması sağlanabilmektedir. CRISPR, kanser tedavilerinde, 

özellikle immünoterapi  alanında devrim yapma potansiyeline sahiptir. Kanser immünoterapisinde, 

CRISPR ile istenildiği Ģekilde genetik olarak modifiye edilen bağıĢıklık sisteminin bir elemanı 

olan T hücreleri bir virüs gibi kanser hücrelerini bulup öldürebilmektedir. 2017'de ABD Gıda ve 

Ġlaç Dairesi FDA, kimerik antijen reseptörü (CAR-T) immünoterapisi adı verilen iki farklı 

ilacı lösemi ve lenfoma  tedavileri için onaylamıĢtır. Bununla birlikte bu tedavilerdeki T hücreler 

CRISPR ile modifiye edilmemiĢti, fakat yeni geliĢtirilen CAR-T tedavilerinde giderek artan Ģekilde 

CRISPR kullanılmaktadır. Böylelikle, maliyeti yarım milyon doları bulan CAR-T 

immünoterapilerinin daha uygun ve hızlı geliĢtirilmesi umulmaktadır (4). Kanser hastaları üzerinde 

yapılan çalıĢmalar azdır, CRISPR  ile tedavi çalıĢmaları, deneysel olduğu ve Ģu an için dünya 

genelinde sadece 10'lu rakamlardaki çalıĢmalardır. Bu tedaviler öncelikle ABD ve Çin'de bulunan 

araĢtırma hastanelerinde sunulmaktadır ve hastaların çoğunluğu için ulaĢılabilir değildir. Bu 

ortamdaki doktorlar, bu tedavilerin iĢe yarayıp yaramadığını ya da nasıl kullanılması gerektiğini 

anlamaya çalıĢıyorlar. CRISPR ile ilgili kaygılardan biri hedef dıĢı / off target mutasyonların 

oluĢmasıdır. Bu konudaki kaygılar gayet anlaĢılır olmakla birlikte, önemle vurgulamak gerekir ki, 

CRISPR Ģu anda direkt olarak kanser hücresini değil, bağıĢıklık sistemi hücrelerini kanser hücresine 

saldıracak Ģekilde programlamakta kullanılmaktadır. CRISPR ile bağıĢıklık sistemi hücrelerinde 

Ģimdiye kadar herhangi bir hedef dıĢı etki görülmedi. Bunun yanında  yapay 

zeka, elektroporasyon (elektrik akımı), cas9'dan farklı enzimler kullanma gibi yeni yöntemler ile 

CRISPR daha güvenli hale getirilmeye çalıĢılıyor (5). 

Sonuç 

Yapılan rat deneysel çalıĢmalarla CRISPR-CAS9 teknolojisi ile renk körlüğü, hemofili, huntington 

gibi bazı genetik hastalıklar tedavisi için umut olmaya baĢlandı. Kanserli hücreler sonuç itibari ile 

hasarlıdır. CRISPR-CAS9 teknolojisi ile hasarlı hücreler onarılabilir ve hücrenin eski durumunu 

tekrar döndürülebilir. 
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Önümüzdeki günlerde tek gen hastalıkları ve kanser gibi pek çok genetik hastalığın ve ayrıca viral 

enfeksiyonların tedavisinde CRISPR/CAS genom biçimlendirme sistemi temeline dayalı yeni 

yaklaĢımların bir tedavi seçeneği olarak karĢımıza çıkma olasılığı hiç te az değilmiĢ gibi 

görünmektedir. Elbette, hiçbir uzman kesin bir Ģey söyleyemez. Bununla birlikte, CRISPR 

teknolojisinin önümüzdeki birkaç yıl içinde belirli kanser türleri de dahil olmak üzere geniĢ bir 

yelpazedeki genetik hastalıklar için daha fazla tedavi imkanı sağlama ihtimalinin oldukça yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak, CRISPR-CAS9 teknolojisi birçok hastalığın teĢhis ve tedavisinde yararlı olacağını 

söyleyebiliriz. 
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ABSTRACT 

Synthetic dyes are of great environmental concern due to their widespread usage in various 

industries such as textile, paper, color photography, food, cosmetics, tannery, and pharmaceutical. 

At present, there are more than 100,000 kinds of commercial dyes with a rough estimated 

production of 7x10
5
 to 1x10

6
 tons worldwide annually. Synthetic dyes can cause considerable 

environmental pollution and serious health hazards including allergic dermatitis, skin irritation, 

cancer and mutation. The discharge of industrial effluents containing synthetic dyes decreases the 

intensity of light in receiving water bodies and thus reduce the photosynthesis and the oxygenation 

of water reservoirs. The treatment methods used for dye-containing wastewaters are coagulation 

and flocculation, adsorption, irradiation, ion exchange, chemical oxidation, electrochemical 

oxidation, photocatalysis, membrane filtration, biological degradation.   

Zero valent iron (ZVI) has been determined to be an effective material for the removal of a variety 

of contaminants such as chlorinated organics, nitroaromatic compounds, pesticides, nitrate, dyes, 

and metal ions. Reduction of synthetic dyes using zero valent iron has received most of attention 

due to its low-cost, easy availability, effectiveness and ability to completely degrade contaminants. 

Micro- and nanoscale zero valent iron, and bimetallic iron nanoparticles were used to decolorize 

various synthetic dyes. Nanoscale zero valent iron (nZVI) has become popular due to its abundance, 

low toxicity, low cost and effectiveness. This paper gives an overview of ZVI technology and the 

use of ZVI in the removal of synthetic dyes.    

Key words: Zero Valent Iron (ZVI), Synthetic Dyes, Dye Removal. 

1. INTRODUCTION 

Over the last century, continued population growth and increased industrialization have resulted in 

the degradation of various ecosystems on which quality of life depends (Khan et al., 2013). Due to 

the rapid industrialization, the use of coloring chemicals like dyes also increases day by day 

(Nidheesh et al., 2018). Dyes are extensively in many industries, such as textile, plastics, paper, 

food, cosmetic, tannery, and pharmaceuticals (Dawood and Sen, 2014) and a considerable amount 

of colored wastewater is generated by these industries (Khan et al., 2013). Especially, colored 

wastewater from textile industry is considered to be the most polluted in all industrial sectors and 

over 100,000 different textile dyes and pigments are in commonly used worldwide (Patel et al., 

2013). The discharge of highly colored synthetic dye effluents can be very damaging to the 

receiving water bodies, since these dyes in the water strongly absorb sunlight, which decreases the 

intensity of light absorbed by water plants and phytoplankton, reducing photosynthesis and the 

oxygenation of water reservoirs. Also, public perception of water quality is greatly influenced by its 

color. The presence of unnatural colors is esthetically unpleasant and tends to be associated with 

contamination. In addition, dyes used in the textile industry may be toxic to aquatic organisms and 

can be resistant to natural biological degradation (Pereira and Freire, 2006). Figure 1 shows 

environmental impacts of coloured wastewaters (Verma et al., 2012).  
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Dyes can generally be described as coloured substances that are used to colour substrates to which 

they have affinity (Okoronkwo et al., 2008; WHO, 2010). Dyes are chemically, photolytically and 

biologically highly stable and are highly persistent in nature (Patel et al., 2013; Nidheesh et al., 

2018). Unlike most organic compounds, dyes possess colour because they 1) absorb light in the 

visible spectrum (400–700 nm), 2) have at least one chromophore (colour-bearing group), 3) have a 

conjugated system, i.e. a structure with alternating double and single bonds, and 4) exhibit 

resonance of electrons, which is a stabilizing force in organic compounds. In addition to 

chromophores, most dyes also contain groups known as auxochromes (colour helpers) (WHO, 

2010). It is reported that there are over 100,000 kinds of commercial dyes with a rough estimated 

production of 7x10
5
–1x10

6
 tons worldwide annually (He et al., 2012). Based on the chemical 

structure of the chromophoric group, dyes are classified as azo, anthraquinone, triphenylmethane, 

heterocyclic, and polymeric dyes (Khan et al., 2013).  

Most synthetic dyes are highly resistant to degradation due to their complex chemical structures; 

therefore, they cannot be treated by conventional treatment processes (Khan et al., 2013; Patel et al., 

2013). Different physico-chemical and biological treatment methods including adsorption, 

biological degradation, coagulation, ozonation, and advanced oxidation processes (Fenton and 

photo-Fenton, photocatalytic degradation, etc.) have applied for the removal of dyes from aqueous 

solution (Bokare et al., 2008). Coagulation process provides excellent dye removal; but it requires a 

large amount of chemicals and produces significant amount of sludge (He et al., 2012). Adsorption 

process has proven to be very effective in treating colored effluents in terms of simplicity of design, 

initial cost, ease of operation and insensitivity to toxic substances (Baccar et al., 2013; Bhatnagar et 

al., 2014; Dawood and Sen, 2014; Hazzaa and Hussein, 2015); but it is unable to decolorize dyes 

radically (He et al., 2012). Advanced oxidation processes such as ozonation, UV/H2O2, Fenton and 

photo-Fenton widely used for dye degradation; but their use is restricted due to the initial and 

operational costs. Also, in Fenton and photo-Fenton reactions are generated the large volumes of 

iron sludge (Bokare et al., 2008; He et al., 2012; Khan et al., 2013).  

2. ZERO VALENT IRON (ZVI) 

Zero valent metals (Fe
0
, Zn

0
, Ti

0
, Ni

0
, Pd

0
, Mg

0
, Al

0
, etc.) with the certain reduction capacity are 

mainly adopted for the removal of environmental contaminants. Compared with zero valent metals, 

nanoscale zero valent metals (NZVMs) with significantly strong chemical reducibility, high 

efficiency, and large specific surface have the most promising applications in environmental 

remediation. The agglomeration and oxidization of NZVMs can lead to the reduction of catalytic 

activities and degradation abilities (Li et al., 2016). Since 1991, zero valent iron (Fe
0
 or ZVI) is 

being used as a reactive material for remediation of contaminated sites due to its great ability to 

directly or indirectly reduce different types of organic and inorganic contaminants. In the 

environment, iron is always found in its thermodynamically stable oxide forms as under normal 

conditions, zero valent iron is unstable and gets oxidized very easily. This fact also explains why 

metallic iron particles exhibit a high capability in converting various contaminants to less toxic 

forms (Petala et al., 2013). 
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Fig. 1. Schematic representation of the effect of coloured wastewater into the environment 

In recent years, reduction of synthetic dyes using reductive technologies based on zero valent iron 

metal (Fe
0
) has gained prominence due to its low-cost, easy availability, effectiveness and ability to 

completely degrade contaminants (Bokare et al., 2008; Karlický and Otyepka, 2014). Although both 

zero valent iron powder and nanoscale zero valent iron (nZVI) have been used to decolorize the 

dyes, nZVI exhibits enhanced dye degradation activity due to small particle size and large surface 

area (Bokare et al., 2008). Also, nZVI is easily accessible, and generates very little waste and 

secondary pollutants (Mansouriieh et al., 2016; Nayana and Pushpa, 2016). 

3. REMOVAL OF SYNTHETIC DYES BY ZVI 

Zero valent iron (ZVI) can react with oxygen and water following classical electrochemical 

corrosion reactions in which iron gives electrons to water and Fe(II) gives electrons to O2 (Petala et 

al., 2013). The pathways for reductive transformation of dyes involve: (i) direct reduction at the 

surface of ZVI, (ii) catalytic reduction through Fe(II) at the surface of corrosion products or (iii) 

adsorption onto corrosion products (Petala et al., 2013; Nayana and Pushpa, 2016). 

Zero valent iron (ZVI) particles have a typical core-shell structure. The core consists of zero valent 

or metallic iron (-Fe), while oxide shell is formed as a result of oxidation of metallic iron (Li, et 

al., 2006; Petala et al., 2013). Core is responsible for the reduction of the contaminants as its 

oxidation in an aqueous environment generates appropriate reactants such as Fe(II), H/H2 and iron 

hydroxides and oxides (Petala et al., 2013). Iron hydroxides and oxides are good adsorbents for 

various contaminants (Noubactep, 2009). The presence of iron hydroxides and other ferrous and 

ferric oxides causes passivation of the core surface, although in some cases a contaminant should 

migrate across the film to adsorb on the Fe
0
 surface and undergo reduction. Alternatively, the oxide 

layer should be electronic conductive to allow electron transfer (Noubactep, 2009; Petala et al., 

2013). Table 1 summarizes kinetic results and removal efficiencies of undermentioned studies on 

dye removal by ZVI. 

 

 

DISCHARGE OF DYES TO 

ENVIRONMENT 

Indirect Effects 

 

Direct Effects 

 
Killing of aquatic life 

Eutrophication 

Coloured allergen 

accelerates genotoxicity and 

microtoxicity 

Suppression of immune 

system of human beings 

Aesthetic problems 

Poor sunlight penetration in 

the receiving water, damage 

flora, fauna of the ecosystem 

Ground water pollution due 

to leaching of contaminant 

through soil 

Dissolved oxygen depletion 

of receiving water; 

suppression in the streams 

re-oxygenation capacity 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 572 

Simsek and Turabik (2017) investigated the decolorization of Acid Red 42 (AR 42) by zero valent 

iron nanoparticles (nZVI) in a batch system and used the responce surface methodology for 

evaluating the interactive effects of independent variables and determining the optimum condition. 

AR 42 removal increased with increasing nZVI concentration and temperature, but it was decreased 

with increasing pH and initial dye concentration. Under optimal conditions, maximum AR 42 

removal was 85.24%. Three main steps were proposed for the decolorization mechanism of AR 42 

by using nZVI: (i) the cleavage of the azo bonds by reduction of anionic dye/oxidation of Fe0, (ii) 

adsorption of anionic dye on the iron oxides, (iii) hydrogen peroxide formed in the presence of 

dissolved oxygen that is a strong oxidant decolorized the azo chromophores. 

Iron particles discarded from a manufacturing process were used for degradation of azo dye 

Remazol Black B (RBB) by Pereira and Freire (2006). According to their results obtained from 

study, Remazol Black B degradation by recycled waste zero valent iron powder (RWZVIP) could 

be carried out through reductive or oxidizing pathways, depending on the oxygen level and pH. 

They reported that the former seems to be the preferential mechanism for azo dye chromophore 

degradation; the latter, which is due to in situ Fenton reactions, promotes effective mineralization of 

the dye.  

Satapanajaru et al. (2011) evaluated the effectiveness of nanoscale zerovalent iron (NZVI) to treat 

Reactive Black 5 (RB5), Reactive Red 198 (RR 198), a mix of both dyes, and wastewater from the 

textile dyeing industry. Also, they investigated the removal efficiencies of nZVI supported on sand, 

silica oxide and biological sludge, and observed that the supported nZVI particles generally have a 

higher activity and a greater flexibility for wastewater treatment. Adding at the concentrations of 

0.1, 0.5, and 1% (w/v) of NaCl to nZVI treatment system enhanced the removal kinetic rate of RB5 

and RR198 by 0.5 g/L nZVI. Pitting corrosion by NaCl in an nZVI treatment system was reported 

as the reason for this increase in degradation rates of RB5 and RR198. The degradation kinetic rate 

constants (kobs) by nZVI/Pd bimetallic particle were approximately four–five times higher than 

those of RB5 and RR 198 degradation by nZVI alone at the same dosage. Similarly, the kobs value 

of both dyes was enhanced about four–five times when the treatment with nZVI/TiO2 was exposed 

to light.  

Chompuchan et al. (2010) compared the effectiveness of micro- and nanoscale ZVI in the removal 

of Reactive Black 5 (RB5) and Reactive Red 198 (RR 198) from synthesized wastewater. The 

removal kinetic rates (kobs) of RB5 and RR198 by 0.5% nZVI were many times higher than those of 

microscale zerovalent iron (ZVI).  

Bigg and Judd (2001) investigated the kinetics of reductive degradation of two different azo dyes 

(Acid Orange II and Acid Blue 113) by zero valent iron in aqueous solution using a laboratory-scale 

slurry reactor system. Both reductive degradations show pseudo-first order reaction kinetics. A 

typical rate constant for the reactions is 0.735 1/min for Acid Orange II and 0.694 1/min for Acid 

Blue 113 at mixing speeds of 2000 revolutions per minute. The apparent rate constant (k) increased 

with both mixing speed and iron concentration but decreased with increased initial dissolved 

oxygen content and pH.  

An integrated nZVI reduction process coupled with an oxidation process, nZVI-H2O2, was 

employed in an attempt to achieve both complete decolorization and mineralization of the Orange II 

solution (Moon et al., 2011). Fenton process include production of large amounts of sludge and 

formation of a high concentration of anions in the treated wastewater. In order to overcome these 

drawbacks, ZVI may be used instead of Fe
2+

 as iron salts. When the initial pH was 3, the 

decolorization efficiencies were 30%, 53%, and 98% with nZVI dosages of 5, 10, and 20 mg/L after 

60 min. However, the TOC removal efficiency only increased from 0 to 16% as the nZVI 

concentration increased from 5 to 100 mg/L.  When the nZVI-H2O2 processes were conducted 

simultaneously or sequentially, the TOC removal efficiencies were 39% and 53%, respectively.  
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In another study, an integrated technique by reduction coupling with oxidation process in order to 

acquire simultaneously complete both decolorization and mineralization of C.I. Acid Black 24 was 

proposed (Chang et al., 2006). Although the reduction of dye solution by zero valent iron reached 

better decolorization efficiency than that of mineralization, UV/H2O2 process cannot only remove 

color but also totally mineralize the organic compounds. 

Chang et al. (2009) examined the degradation of two different kinds of dyes, anthraquinone 

Reactive Blue 4 (RB4) and azo Reactive Black 5 (RB5), by low-cost zero valent iron (Fe
0
) in a N2 

bubbling system (Fe
0
/N2 process) and air bubbling system (Fe

0
/air process). The Fe

0
/air process 

showed a higher decolorization rate compared to the Fe
0
/N2 process. Both RB4 and RB5 solutions 

at 100 mg/L were rapidly decolorized by Fe
0
/air process within 9 and 3 min, respectively, at initial 

solution pH 3, Fe dose of 50 g/L and air flow rate of 5 L/min. The optimal initial solution pH was 3.  

Chatterjee et al. (2010) synthesized zero valent iron (ZVI) particles by borohydride reduction 

method and used for the reductive degradation of Reactive Black 5 (RB5) dye in aqueous solution. 

To study the efficiency of surfactant-treated ZVI particles for the decolorization of RB5 solution, 

three different surfactants, triton X-100 (TX100, non-ionic surfactant), cetyl trimethyl ammonium 

bromide (CTAB, cationic surfactant), and sodium dodecyl sulfate (SDS, anionic surfactant) were 

selected for the treatment of ZVI. The treatment of ZVI with TX100 and CTAB was found to be 

effective in enhancing the removal efficiency of RB5 by ZVI, while its effectiveness was decreased 

by SDS treatment due to an electrostatic repulsion between SDS and RB5 molecules.  

nZVI particles tend to agglomerate, which could lower its reactivity. Therefore, nZVI particles were 

supported with materials such as bentonite and kaolinite. Bentonite-supported nanoscale zero valent 

iron (B-nZVI) was used to remove azo dye methyl orange (MO) in aqueous solution by Chen et al. 

(2011). Using B-nZVI, 79.46% of MO was removed, whereas only 40.03% when using nZVI after 

reacting for 10 min with an initial MO concentration of 100 mg/L (pH = 6.5). 

Dutta et al. (2016) studied the rapid reductive degradation of reactive azo dye Remazol Brilliant 

Orange 3RID (RBO3RID) and anthraquinone dye Reactive Blue MR(RBMR) by nanoscale zero-

valent iron (nZVI) particles. Highest unit removal capacities (URCs) of RBO3RID and RBMR dye 

were observed to be 2756.7 and 2207.33 mg dye/g nZVI, respectively, when dye concentration 

varied between 100 and 500 mg/L. The dyes were degraded up to 97% by nZVI particles under 

different experimental conditions like nZVI dosages (0.15–0.3 g/L), initial dye concentrations (100–

500 mg/L), and pH values (2–12). 
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Table 1. Synthetic dye degradation by ZVI 

Material Dye Operational conditions Kinetic constants (1/min) Removal 

Efficiency (%) 

References 

RWZVIP Remazol Black B pH:3 

Fe: 5 g/L 

Iron particle size ≤ 250 μm 

0.153 (aerobic) 

0.146 (anaerobic) 

97.00 Pereira and Freire, 2006 

nZVI Acid Red 42 (AR 42) nZVI concentration:1.5 g/L 

Initial dye concentration: 301.09 g/L  

pH:3  

Temperature: 45.86°C 

- 85.24 Simsek and Turabik, 2017 

nZVI 

 

Reactive Black 5 (RB5)  

 

pH=3, 5, 7, 9 

nZVI dosage: 0.1, 0.3, 0.5 g/L 

Initial dye concentration:50, 100, 

250 mg/L 

 

0.0025 (0.1 g/L; pH: 5.31±0.26) 

0.0088 (0.3 g/L; pH: 5.31±0.26) 

0.0195 (0.5 g/L; pH: 5.31±0.26) 

0.0322 (pH:3; pH: 5.31±0.26) 

0.0223 (pH:5) 

0.0190 (pH:7) 

0.0055 (pH:9) 

0.0825 (50 mg/L; pH: 5.45±0.46)  

0.0195 (100 mg/L; pH: 5.45±0.46) 

0.0093 (250 mg/L; pH: 5.45±0.46) 

100 Satapanajaru et al., 2011 

Reactive Red 198 (RR198) pH=3, 5, 7, 9 

nZVI dosage: 0.1, 0.3, 0.5 g/L 

Initial dye concentration: 

 

0.0028 (0.1 g/L) 

0.0093 (0.3 g/L) 

0.0215 (0.5 g/L) 

0.0460 (pH:3) 

0.0352 (pH:5) 

0.0215 (pH:7) 

0.0077 (pH:9) 

0.0932 (50 mg/L; pH: 6.14±0.52)  

0.0217 (100 mg/L; pH: 6.14±0.52) 

0.0110 (250 mg/L; pH: 6.14±0.52) 

100 

nZVI/Pd Reactive Black 5 (RB5)  pH=3 

nZVI dosage: 0.5 g/L 

0.0772  - 

Reactive Red 198 (RR198) pH=3 

nZVI dosage: 0.5 g/L 

0.0980  - 

nZVI/TiO2 Reactive Black 5 (RB5)  

 

pH=3 

nZVI dosage: 0.5 g/L 

0.0098 - 

Reactive Red 198 (RR198) pH=3 0.0128 - 
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nZVI dosage: 0.5 g/L 

nZVI/TiO2/UV Reactive Black 5 (RB5)  

 

pH=3 

nZVI dosage: 0.5 g/L 

0.0395 - 

Reactive Red 198 (RR198) pH=3 

nZVI dosage: 0.5 g/L 

0.0632 - 

nZVI+NaCl Reactive Black 5 (RB5)  

 

pH=3 

nZVI dosage: 0.5 g/L 

0.0085 (%0.1 NaCl) 

0.0190 (%0.5 NaCl) 

0.0290 (%1.0 NaCl) 

- 

Reactive Red 198 (RR198) pH=3 

nZVI dosage: 0.5 g/L 

0.0115 (%0.1 NaCl) 

0.0233 (%0.5 NaCl) 

0.0400 (%1.0 NaCl) 

- 

ZVI Reactive Black 5 (RB5)  %0.25 iron 

%0.50 iron 

0.0002 

0.0007 

- Chompuchan et al., 2010 

Reactive Red 198 (RR198) %0.25 iron 

%0.50 iron 

0.0004 

0.0008 

- 

nZVI Reactive Black 5 (RB5)  %0.25 iron 

%0.50 iron 

0.0040 

0.0109 

- 

Reactive Red 198 (RR198) %0.25 iron 

%0.50 iron 

0.0065 

0.0111 

- 

ZVI Reactive Black 5 (RB5)  pH:5, 6, 7, 8, 9 

%0.25 iron 

%0.50 iron 

 

0.0074 

0.0114 

100 

Reactive Red 198 (RR198) pH:5, 6, 7, 8, 9 

%0.25 iron 

%0.50 iron 

 

0.0083 

0.0117 

100 

nZVI Reactive Black 5 (RB5)  pH:5, 6, 7, 8, 9 

%0.25 iron 

%0.50 iron 

 

0.0088 

0.0169 

100 

Reactive Red 198 (RR198) pH:5, 6, 7, 8, 9 

%0.25 iron 

%0.50 iron 

 

0.0101 

0.0204 

100 

ZVI Acid Blue 113 pH 5.8±0.5 

Iron concentration:231.5 to 23148 

mg/L 

Mixing speed: 80-2000 

0.2150-0.6935 (23148 mg/L) 

0.033 (231.5 mg/L) 

 

- Bigg and Judd, 2001 

Acid Orange II  

 

pH 5.8±0.5 

Iron concentration:7870, 11600, 

23148 mg/L 

0.1400-0.7350 (23148 mg/L) 

0.4300 (11600 mg(L) 

0.3500 (7870 mg/L) 

- 
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Mixing speed: 80-2000 

nZVI Orange II pH:2-9 

nZVI dosage: 5-100 mg/L  

 

0.0350 (5 mg/L) 

0.0654 (10 mg/L) 

0.3442 (20 mg/L) 

0.3411 (40 mg/L)  

0.3219 (60 mg/L) 

0.3102 (80 mg/L) 

0.3352 (100 mg/L) 

95 Moon et al., 2011 

ZVI+UV/H2O2 C.I. Acid Black 24 pH:3.0-5.5 

ZVI dosage:50 and 100 mg/L 

0.0619 (50 g/L) 

0.2152 (100 g/L) 

95 Chang et al., 2006 

ZVI/N2 Reactive Blue 4 (RB4) 

Reactive Black 5 (RB5) 

pH:3.0 0.056 

0.224 

- Chang et al., 2009 

ZVI/air Reactive Blue 4 (RB4) 

Reactive Black 5 (RB5) 

pH:3.0 

Dye concentrations:100mg/L 

Gas flowrate: 5 L/min 

ZVI dosage: 70 g/L  (RB4), 50 g/L 

(RB5) 

1.528 

4.367 

97 (RB4) 

99 (RB5) 

ZVI  

ZVITX100, 0.5 g/L  

ZVICTAB, 1.0 g/L 

ZVISDS, 2.5 g/l  

Reactive Black 5 (RB5) pH:4-10 

Initial dye concentration: 10, 25, 50, 

100, 250, 500, and 1000 mg/L 

ZVI dosage: 2.5 g/L   

0.015  

0.018 

0.021 

0.007 

- Chatterjee et al., 2010 

nZVI 

B-nZVI 

Methyl orange (MO) pH:3-6 

Initial dye concentration:100, 200, 

400, and 800 mg/L 

ZVI dosage: 0.3, 0.5, 1.0 g/L   

0.1083 (100 mg/L) 

0.0879 (200 mg/L) 

0.0677 (400 mg/L) 

0.0341 (800 mg/L) 

99.75 Chen et al., 2011 

nZVI Remazol Brilliant Orange 

3RID (RBO3RID)  

 

pH:2-12 

Initial dye concentration:100-500 

mg/L 

ZVI dosage: 0.15-0.30 g/L   

0.0417 (pH:2) 

0.3523 (pH:3) 

0.3556 (pH:5) 

0.3505 (pH:7) 

0.0342 (pH:11) 

0.0104 (pH:13) 

97 Dutta et al., 2016 

Reactive Blue MR(RBMR) pH:2-12 

Initial dye concentration:100-500 

mg/L 

ZVI dosage: 0.15-0.30 g/L   

0.1485 (pH:2) 

0.2307 (pH:3) 

0.3179 (pH:5) 

0.4730 (pH:7) 

0.2690 (pH:11) 

0.0820 (pH:13) 

97 
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4. CONCLUSIONS 

Synthetic dyes have been extensively used in various industries due to its low production cost, 

brighter colors, better resistance towards environmental factors, and easy-to-apply factor. Synthetic 

dyes are an important class of pollutants threaten to environment. Various physical, chemical, and 

biological techniques were applied for the treatment of various dyes. However, these techniques 

have some drawbacks such as generation of toxic sludge, high cost, low dye removal, difficult to 

use, incomplete mineralization, production of some undesirable by-products, etc. In recent years, 

zero valent iron (ZVI) has been extensively used to degrade various synthetic dyes due to its low 

cost, effectiveness, ability to degrade contaminants, and its accessibility. The removal of dyes by 

ZVI process depends on operational parameters such as pH, initial dye concentration, ZVI dosage, 

ZVI surface area, temperature. The literature reviewed revealed the removal efficiency of various 

kinds of dyes by ZVI process was considerably high.  
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ABSTRACT 

Antibiotics are antimicrobial drugs that have a selective toxic action on bacteria or other single-

celled microorganisms. Among the numerous categories of antibiotics, sulfonamides are one of the 

most widely used in, animal husbandry, aquaculture, and also as human medicines for the treatment 

of various bacterial, protozoal, and fungal infections. Sulfonamides that were developed in the early 

1900s for treating human diseases were the first antimicrobial drugs to be used in clinical practice. 

A considerable proportion of sulfonamides are excreted into the environment as parent compounds 

or metabolites through faeces and urine due to their low and incomplete absorption in human and 

animal bodies. Since conventional wastewater treatment processes are not very effective for 

removing these compounds, substantial amounts of sulfonamides could be released into the 

terrestrial and aquatic environments through the effluent of wastewater treatment plant. 

Sulfonamides are frequently detected with high concentrations in aquatic environments, because 

they are polar and highly water-soluble. Sulfonamides are considered the most mobile antibiotics, 

weakly adsorbed on soils, easily transported to water bodies and absorbed by plants, entering the 

food chain. The fate of sulfonamide antibiotics in soils is mostly determined by sorption and 

degradation processes. Sulfonamides can pose possible threats to the growth of microorganisms, 

algae, and aquatic plants, and impact the structure and function of microbial communities. In 

addition, sulfonamides may enhance the resistance of pathogenic bacteria and promote the spread of 

antibiotic resistance. Various treatment processes including ozonation, Fenton and photo-Fenton, 

photolysis, electrochemical processes, chemical reduction, gamma irradiation, photolysis, 

chlorination, biodegradation, membrane processes and adsorption have been applied to remove 

sulfonamide from wastewater. 

Key words: Antibiotics, Sulfonamides, Treatment Processes. 

1. INTRODUCTION 

Antibiotics are therapeutic agents used to kill or inhibit microorganisms, such as bacteria, virus, 

fungi, or protozoa (Kumar et al., 2012; Puckowski et al., 2016). Antibiotics currently in use are 

either (i) natural products of microorganisms, (ii) semi-synthetically produced from natural 

products, or (iii) chemically synthesized based on the structure of the natural products (Grenni et al., 

2018; Demain, 2009). Natural antibiotics are produced by bacteria and fungi to inhibit or kill other 

competitor microorganisms (with bacteriostatic or bactericidal effect). Semi-synthetic compounds 

are natural antibiotics chemically altered by inserting an additive within the drug formulation, 

which improves its effectiveness (more stable and less biodegradable) (Grenni et al., 2018).  

Antibiotics are complex molecules that can have different functional groups within their chemical 

structure and can be divided into different categories, based on their action mechanism: the 

inhibition of cell wall synthesis, alteration of cell membranes, protein synthesis inhibition, synthesis 

of nucleic acids inhibition and metabolic or anti-competitive antagonism (Grenni et al., 2018). 
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Antibiotics are used comprehensively all over the world for preventing and treating infectious 

diseases in humans and animals as well as promoting animal growing in agriculture and aquaculture 

(Yang et al., 2014; Zhang et al., 2017).  The use of veterinary antibiotics has become necessary due 

to the growing animal food industry (Sarmah et al., 2006; Kumar et al., 2012). Veterinary 

antibiotics are used all over the world therapeutically to treat existing disease conditions, and 

prophylactically at subtherapeutic doses to mitigate infection by bacterial pathogens of livestock 

animals undergoing high stress situations (Chee-Sanford et al., 2012; Kumar et al., 2012). They are 

most often used for nontherapeutic purpose such as growth promotion, feed efficiency, and weight 

gain in animals for increasing food production. Also, they are used to prevent economic loss and 

help ensure a safe food supply in industrial livestock farming as well as in aquaculture (Kumar et 

al., 2012). In human medicine, antibiotics are the third most frequently prescribed group of 

pharmaceuticals (∼6%), in veterinary medicine, more than 70% of all consumed pharmaceuticals 

are antibiotic agents (Puckowski et al., 2016). According to Eighth ESVAC report, sales of 

veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2016 were reported as 7860.4 tons 

(European Medicines Agency, 2018). Van Boeckel et al. (2015) estimated that the global 

consumption of antimicrobials in food animal production was approximately 63151 (± 1560) tons, 

and is projected to rise by 67%, to 105596 (± 3605) tons, by 2030.  

Antibiotics can be released into the environment via different pathways such as the flushing of old 

prescriptions, hospital waste, and wastewater treatment plant (WWTP) effluent (Kumar et al., 2012; 

Puckowski et al., 2016). After administration, antibiotics cannot be metabolized completely and, 

therefore, a large amount is excreted unaltered or as active metabolites via urine and faeces; 

consequently, human antibiotics reach to WWTPs (Grenni et al., 2018; Xu et al., 2017). WWTPs 

are recognized as a major source of antibiotics for surface waters, since the conventional treatment 

processes are inefficient for their complete removal or degradation (Kumar et al., 2012; Yang et al., 

2014; Puckowski et al., 2016; Grenni et al., 2018; Liu et al., 2018). However, the largest 

environmental sources of antibiotics are agricultural ones, as they are released into the environment 

through animal manure and by other means (Kumar et al., 2012; Puckowski et al., 2016; Grenni et 

al., 2018). On the other hand, surface runoff and direct usage in aquaculture can lead to the 

contamination of aquatic environments (Puckowski et al., 2016).        

2. SULFONAMIDES 

2.1. Description 

Sulfonamides, a large group of broad-spectrum bacteriostatic antibiotics, are the first successfully 

synthesized antimicrobial drugs. Sulfonamide antibiotics can interrupt the synthesis of folic acid 

and thus inhibit the growth and reproduction of microorganisms (Zhang and Li, 2011; Tačić et al., 

2017; Chen and Xie, 2018). Sulfonamides are derivatives of para-aminobenzenesulfonamide and 

the basic structure of their molecule consist of a sulfonamide group (–SO2NH2) and the amino 

group in the para position of the benzene ring (Sarmah et al., 2006; Samanidou et al., 2016; Tačić et 

al., 2017).  

The general molecular structure of sulfonamides is given in Fig. 1 (Samanidou et al., 2016). The 

amine and sulfonamide groups must be para to one another for the sulfonamide to possess 

antibacterial properties (Sarmah et al., 2006). Sulfonamides may be prescribed to treat urinary tract 

infections, ear infections, bronchitis, bacterial meningitis, certain eye infections, Pneumocystis 

carinii pneumonia, traveler‟s diarrhea, and a number of other kinds of infection (García-Galán et 

al., 2008). 
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Fig. 1. General chemical structures of sulfonamides  

Among the numerous categories of antibiotics, sulfonamides are one of the most widely used in 

veterinary medicine around the world, both in developed and developing countries (Liu et al., 

2018). The extensive use of sulfonamide antibiotics is due to their broad spectrum against most 

gram-positive organisms and many gram-negative organisms (Conde-Cid et al., 2018). It was 

reported that there are more than 10,000 sulfonamide derivatives that have been synthesized and 40 

of these are applied in veterinary and human medicines (Dmitrienko et al., 2014). Since 

sulfonamides are poorly absorbed by animals, they may be excreted into the environment up to 90% 

along with faeces and urine (Liu et al., 2018; Puckowski et al., 2016). After excretion by animals, 

these substances are released into agricultural soils and adjacent environmental compartments 

through the use of manure and sludge as fertilizer (Meng, 2010). Therefore, widespread occurrence 

of sulfonamide antibiotics is found in surface waters, ground waters, sediments, and soils (Unold et 

al., 2009).  Sulfonamide antibiotics include compounds such as sulfadiazine (SDZ), sulfamerazine 

(SMZ), sulfamethazine (SMT), sulfamethoxazole (SMX), sulfadimethoxine (SDM), 

sulfachloropyridazine (SCP), sulfanilamide, sulfapyridine (SPD), sulfathiazole (STZ), 

sulfamethoxypyridazine (SMP), sulfaquinoxaline (SQX), sulfaguanidine (SGV), etc. 

Sulfonamides are fairly water soluble-polar compounds and their solubility can range in the order of 

0.1–8 g/l (Sarmah et al., 2006; Puckowski et al., 2016). Although the sulfonamides are amphoteric, 

they generally function as weak acids at physiologic pH range and form salts in strongly acidic or 

basic solutions (Thiele-Bruhn, 2003; Sarmah et al., 2006). All the sulfonamides, apart from 

sulfaguanidine, are compounds with two basic and one acidic functional group. The basic functional 

groups are the amine group of aniline (all the sulfonamides) and the respective heterocyclic base, 

specific to each sulfonamide. The acidic functional group in the sulfonamides is the sulfonamide 

group (Białk-Bielińska et al., 2014).   

2.2. Occurrence and Fate of Sulfonamides in the Environment 

Among the various antibiotics, sulfonamides are the most extensively studied and have been found 

at high concentrations in several studies (Sui et al., 2015). Antibiotics of the sulfonamide group 

seem to have a stronger tendency for leaching and overland flow than other antibiotics, such as 

tetracyclines and tylosin (Unold et al., 2009).   

Sulfonamides undergo several transformations to metabolites in soils, in aqueous solution, and 

organisms – by both biological and physiochemical processes (Sittig et al., 2014). Fate of 

sulfonamides in environment was influenced by processes such as biodegradation, sorption, and 

hydrolysis (Yang et al., 2009). As sulfonamides are resistant to biodegradation and hydrolysis, they 

are not completely removed by conventional wastewater treatment systems (Puckowski et al., 2016; 

Baran et al., 2011; Liu et al., 2018). Therefore, they can enter to the water system through the 

effluent of wastewater treatment plant and rainwater, then, remain and transfer into water bodies 

because of their low sorption rates in soils and sediments (the soil partition coefficient values are 

0.6–7.4 l/kg) (Baran et al., 2011; Liu et al., 2018). Moreover, they could accumulate in various 

organisms of the food chain. Under acidic conditions, sulfonamides can hydrolyze. The 
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sulfonamide bond can break to produce sulfanilic acid and the appropriate amino derivatives as the 

common degradation products under acidic conditions (Yang et al., 2009). The extent of sorption of 

sulfonamides on soils depends on the sulfonamide species present and soil properties such as soil 

pH, presence of ionic species in soil, organic matter content, cation exchange capacity of soil, 

regardless of soil type (Yang et al., 2009; Du and Liu, 2012). Under specific circumstances, such as 

highly permeable soils, high infiltration rates, or high temperatures, sulfonamides may be able to 

migrate through the soil and reach the groundwater (Engelhardt et al., 2015).  

Sulfonamides are classified as photo- and thermally stable substances under typical environmental 

conditions with a long half-life (>1 year), and they have a high mobility in surface and ground 

waters due to low log kOC values (Baran et al., 2011; Chen and Xie, 2018).  

Yang et al. (2009) reported that under aerobic conditions the degradation rate constants of 

sulfadiazine in the nonsterile soils were higher than in the sterile soils, indicating the important role 

of microbial degradation in the dissipation of sulfadiazine in the soils. Also, they observed that 

hydrolysis was pH dependent. 

Sulfonamide biodegradation has been observed in both natural and engineered ecosystems, under 

either aerobic or anaerobic conditions (Chen and Xie, 2018). 

Every year more than 20,000 tons of sulfonamides enter the environment worldwide, with 

maximum amounts of sulfonamides being found in pig manure and soils (Dmitrienko et al., 2014). 

The sulfonamide concentrations in other samples increased as follows: seawater < ground water < 

surface water < treated sewage < untreated (raw) municipal sewage < hospital sewage < activated 

sludge < soil < runoff from farmland < leachates from landfill < manure (Baran et al., 2011). 

2.3. Environmental Effects of Sulfonamide Antibiotics 

Antibiotics are ubiquitously found in soil and water ecosystems and there is a raising concern about 

the wide occurrence of antibiotic resistance bacteria (ARB) which has serious risks to human and 

veterinary health (Vila-Costa et al., 2017; Grenni et al., 2018). The three fundamental mechanisms 

of antimicrobial resistance are (1) microbial antibiotic degradation, that is, chemical transformation 

of antibacterial drugs by an existing enzyme of the cell, (2) alteration of bacterial proteins that are 

antimicrobial targets, and (3) physical removal of intracellular antibiotic by activating membrane 

efflux pumps (Dever and Dermody, 1991; Vila-Costa et al., 2017). Antimicrobial resistance is a 

growing problem in the world today and it makes treatment of infections more difficult, expensive, 

and dangerous (Sageman, 2015). 

Sulfonamides affect soil microorganisms, which have an important role in many soil functions and 

plant physiology (Hruska and Franek, 2012). Sulfonamides could be absorbed and accumulated by 

plants fertilized with manure (Baran et al., 2011). 

The toxicity of sulfonamides to higher organisms (vertebrates) is not high and they do not exhibit 

mutagenic or carcinogenic (teratogenic) activity. However, in the report “Environmentally 

Classified Pharmaceuticals 2009”, sulfonamides were considered as highly toxic drugs. 

Accumulation in various organisms of the food chain of sulfonamides could lead to a local increase 

in toxic effects induced by these drugs. Moreover, the toxic effects of sulfonamides and other 

pollutants could exhibit a synergism (Baran et al., 2011). Sulfonamides can pose possible threats to 

the growth of microorganisms, algae, and aquatic plants, and impact the structure and function of 

microbial communities (Chen and Xie, 2018). The presence of sulfonamides in the environment 

may increase the antimicrobial resistance of microorganisms and accelerate the spread of antibiotic 

resistance, which results in higher rates of human infection and mortality (Baran et al., 2011; Chen 

and Xie, 2018). Sulfonamides have shown the highest drug resistance, almost twice as high as 

tetracyclines and many times higher than other antibiotics (Baran et al., 2011). 
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2.4. Removal of Sulfonamide Antibiotics 

Treatment processes, such as chemical reduction, chlorination, adsorption, membrane processes, 

combined processes, and advanced oxidation processes including photolysis, electrochemical 

oxidation, Fenton reaction, ozonation, radiolysis, photocatalytic oxidation, and gamma irradiation 

have been applied to degrade and remove of antibiotics (Liu et al., 2014; Jiang et al., 2015; Tačić et 

al., 2017; Zhang et al., 2017). Chlorination provides significant transformation of sulfonamides, but 

it may lead to formation of disinfection byproducts in treated water. Ozonation has shown great 

potential to remove sulfonamides, but ozone can form the potent carcinogenic bromated ion (Xu et 

al., 2013). Chemical reduction often limited in terms of their high cost, advanced oxidation may 

transform mild toxic body from compounds, and the catalyst is difficult to recover during 

photolysis. Adsorption can be used as an efficient method in removal of sulfonamide due to its 

simplicity of operation, low cost and effective removal without yielding harmful by-products 

(Zhang et al., 2017). 

2.4.1. Adsorption 

Sorption may have an impact on the spread and (bio)availability of pharmaceuticals in the 

environment (particle bound transport), and their removal during wastewater treatment (Kümmerer, 

2009). The affinity of a pharmaceutical for an adsorbent depends on the interactions between the 

surface of the adsorbent and the structure of the pharmaceutical by van der Waals or π–π 

interactions, hydrogen bonding, and electrostatic interactions (Jiang et al., 2015). The sorption of 

antibiotics is strongly influenced by the pH of the medium, the amount and nature of free and 

suspended particles in the water phase and soil organic matter (SOM), and soil minerals and 

distribution coefficients (Kd) (Thiele-Bruhn, 2003; Kümmerer, 2009). Sorption process governs the 

mobility and transport of the antibiotics (Thiele-Bruhn, 2003). Since, sulfonamides have a low 

sorption potential and are, therefore, likely to be highly mobile, they can be rapidly transported to 

surface waters and ground waters (Boxall et al., 2002).    

The adsorptive removal of five commonly-used sulfonamides, including sulfathiazole (STZ), 

sulfamethoxazole (SMX), sulfamethizole (SML), sulfamethazine (SMT), and sulfadimethoxine 

(SDM), from water by a new magnetic nanocomposite, Fe3O4@C (Fe3O4 coated with carbon), was 

investigated by Bao et al (2014). The removal efficiencies of the five sulfonamides ranged from 

75% (SML) to 94% (STZ). It was found that the adsorption of selected sulfonamide on Fe3O4@C 

exhibited significant pH dependence and the removal efficiencies of all selected sulfonamide 

reached maximum (74% to 96%) at pH 4.8, and then dropped gradually as the pH either increased 

to 6.0 or decreased to 2.3. The adsorption kinetics of sulfonamide on Fe3O4@C could be expressed 

by the pseudo second-order model. The adsorption isotherms were fitted well with the Dual-mode 

model, revealing that the adsorption process consisted of an initial partitioning stage and a 

subsequent hole-filling stage. The adsorption affinity of Fe3O4@C for a sulfonamide was primarily 

governed by the electrostatic force between the existing species of the sulfonamide and the surface 

of Fe3O4@C. Hydrogen bonding between the N-containing groups of a sulfonamide and the surface 

–OH of Fe3O4@C played an important role in adsorption, and the electron-donor-acceptor 

interactions may also make a certain contribution.  

In the study of Zhang et al (2017), expanded graphite (EG), a low cost and environmental-friendly 

adsorbent, was applied for the adsorption of sulfadiazine antibiotic from water. The adsorption of 

sulfadiazine onto EG can be well fitted by the Langmuir model and the pseudo-second-order model, 

indicating it was mainly a monolayer coverage chemisorption. The maximum adsorption capacity 

was calculated to be 16.586 mg/g at 298 K. The pH value significantly influenced the adsorption of 

sulfadiazine on EG, with the relatively high adsorption capacity at pH 2–10. The electrostatic and 

hydrophobic interactions are manifested to be two main mechanisms for sulfadiazine adsorption of 

EG. 
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Białk-Bielińska et al. (2012) investigated the influence of pH and ionic strength on the sorption 

coefficients of two sulfonamides– sulfadimethoxine (SDM) and sulfaguanidine (SGD), on the three 

soils. It was found that a decrease in pH and ionic strength enhanced sorption of sulfonamides onto 

soils, whereas the use of natural fertilizers (usually alkaline) or introducing these compounds in 

manure increased their mobility in the environment. The decrease in ionic strength strongly 

influenced SDM and SGD sorption to soils with a high organic content, but had only a minor effect 

on their sorption onto soils with the lowest organic content. These results indicated the significant 

bioavailability of these drugs in soils and their ability to rapidly reach surface waters and/or 

infiltrate ground water once they have entered soils. 

Two magnetic ion-exchange resin (MIER1 and MIER2) were used to remove sulfadiazine (SDZ). 

Maximum adsorption capacities of MIER1 and MIER2 for SDZ were found to be 0.85 and 1.84 

mmol/g, respectively. The higher adsorption amounts on MIER2 was be attributed to the higher 

surface exchange capacity of MIER2 (3.95 mmol/g dry resin) than MIER1 (2.45 mmol/g dry resin). 

The adsorption kinetics of SDZ onto both resins was relatively fast and followed pseudo-second-

order kinetics (Jiang et al., 2015). 

2.4.2. Advanced Oxidation Processes (AOPs) 

2.4.2.1. Fenton process 

AOPs are useful for removing biologically toxic or nondegradable substances in wastewaters and 

among various AOPs, the Fenton process is more effective and economical in treating wastewater 

by reducing the usage of oxidizing agents. Chemical oxidation by Fenton process was efficient for 

removing the antibiotic sulfadiazine at acidic pH values. Under the reaction conditions with pH 3, 

0.25 mM of ferrous ion and 2 mM of hydrogen peroxide, a removal efficiency of nearly 100% was 

achieved for sulfadiazine (Yang et al., 2014).  

2.4.2.2. Photodegradation 

Sulfonamide photodegradation may be caused by absorption of solar radiation (direct 

photodegradation) or by act of reactive free radicals, such as singlet oxygen, hydroxyl radicals or 

other reactive species (indirect photodegradation). The efficiency of sulfonamide photodegradation 

in the aqueous solution depends on the intensity and frequency of the applied radiation, pH and 

water hardness, as well as the presence of photosensitizers such as humic acid and nitrate. The pH 

value of the sulfonamide solution affects the degradation rate, but does not affect the type of formed 

products (Tačić et al., 2017). 

2.4.2.3. Gamma irradiation 

Gamma irradiation, as an advanced oxidation process, was used to removal of sulfadiazine (SDZ) 

under different conditions by Guo et al. (2012). They observed SDZ removal percentage increased 

in acid solution while decreased in alkaline solution and SDZ degradation followed the pseudo-

first-order reaction kinetics model. At that study, SDZ degradation using gamma irradiation in 

aqueous solution was mainly ascribed to •OH oxidation and the direct decomposition of SDZ 

molecules. 

2.4.3. Removal in WWTPs 

Chunhui et al. (2016) investigated occurrence and removal efficiencies of 22 representative 

antibiotics, including 8 quinolones, 9 sulfonamides, and 5 macrolides in a wastewater treatment 

plant (WWTP). Among these antibiotics, sulfamethoxazole (SMX), sulfadiazine (SDZ), 

sulfamethazine (SMZ) showed significant removal efficiencies during the whole WWTP and they 

were removed mainly by the biological treatment process and biological aerated filter (BAF) 

system. The removal efficiencies by the primary treatment were poor and the BAF system was 

important for further removal of residual antibiotics from secondary effluent. 
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The adsorption and biodegradation of two sulfonamides, sulfamethoxazole (SMX) and sulfadiazine 

(SDZ), in activated sludge process were investigated by Li and Zhang (2010). In their study, 

removal of SDZ and SMX via adsorption was neglectable due to their highly water-soluble and low 

adsorption capacities to activated sludge. Although SMX and SDZ exhibited significant 

biodegradation in the batch reactors run for 48 h, their removal efficiencies would be only 

9.9∼17.1% (SMX) and 5.4∼23.8% (SDZ) in two WWTPs. 

3. CONCLUSIONS 

Sulfonamide antibiotics classified as persistent organic pollutants has in the last decades been 

frequently detected in environmental water bodies, both surface and ground water. The 

environmental fate of sulfonamides depends on the influence of various biotic and abiotic factors 

such as the presence of some degrading microorganisms, temperature, pH, and UV radiation and 

influenced by processes such as biodegradation, sorption and hydrolysis. Sulfonamides cannot be 

completely removed by classical treatment technologies; therefore, numerous treatment techniques 

are developed to removal of these antibiotics. The excessive usage in human medicine and 

veterinary and the continual entry into the environment of sulfonamide antibiotics have given rise to 

a growing public concern over the ecological effects of antibiotics in environment.  

REFERENCES 

1) Bao, X., Qiang, Z., Chang, J.H., Ben, W., Qu, J., (2014). Synthesis of carbon-coated magnetic 

nanocomposite (Fe3O4@C) and its application for sulfonamide antibiotics removal from water. 

J. Environ. Sci., 26:962-969. 

2) Baran, W., Adameka, E., Ziemiañska, J., Sobczak, A., (2011). Effects of the presence of 

sulfonamides in the environment and their influence on human health. J. Hazard. Mater., 

196:1-15. 

3) Białk-Bielińska, A., Stolte, S., Kumirska, J., Stepnowski, P., (2014). Analysis and fate 

assessment of sulphonamides in the environment. 2014 5th International Conference on 

Environmental Science and Technology IPCBEE Vol.69, IACSIT Press, Singapore. 

4) Boxall, A., Blackwell, P., Cavallo, R., Kay, P., Tolls, J., (2002). The sorption and transport of 

sulphonamide antibiotic in soil systems. Toxicol. Lett., 131:19-28. 

5) Chee-Sanford, J. C., Krapac, I. J., Yannarell, A. C., Mackie, R.I., (2012). Environmental 

Impacts of Antibiotic Use in the Animal Production Industry, Ecology and Animal Health, 

Editors: Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Series: Ecosystem Health and Sustainable 

Agriculture-2:228-239.  

6) Chen, J., Xie, S., (2018). Overview of sulfonamide biodegradation and the relevant pathways 

and microorganisms. Sci. Total Environ., 640–641:1465–1477. 

7) Chunhui, Z., Liangliang, W., Xiangyu, G., Xudan, H., (2016). Antibiotics in WWTP discharge 

into the Chaobai River, Beijing. Arch. Environ. Prot., 42(4):48-57. 

8) Conde-Cid, M,, Fernández-Calviño, D., Nóvoa-Muñoz, J.C., Arias-Estévez, M., Díaz-Raviña, 

M., Núñez-Delgado, A., Fernández-Sanjurjo, M.J., Álvarez-Rodríguez, E., (2018). Degradation 

of sulfadiazine, sulfachloropyridazine and sulfamethazine in aqueous media. J. Environ. 

Manage.,  228:239-248.  

9) Demain, A.L., (2009). Antibiotics: Natural products essential to human health. Med. Res. 

Rev., 29(6):821-842. 

10) Dever, L.A., Dermody, T.S., (1991). Mechanisms of Bacterial Resistance to Antibiotics. Arch 

Intern. Med., 151(5):886-895. 

11) Dmitrienko, S. G., Kochuk, E. V., Apyari, V.V., Tolmacheva, V.V., Zolotov Y.A., (2014). 

Recent advances in sample preparation techniques and methods of sulfonamides detection – A 

review. Anal. Chim. Acta, 850:6–25. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conde-Cid%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Calvi%C3%B1o%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=N%C3%B3voa-Mu%C3%B1oz%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arias-Est%C3%A9vez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%ADaz-Ravi%C3%B1a%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%ADaz-Ravi%C3%B1a%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=N%C3%BA%C3%B1ez-Delgado%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Sanjurjo%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%81lvarez-Rodr%C3%ADguez%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30227336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19291695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19291695


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 586 

12) Du, L., Liu, W., (2012). Occurrence, fate, and ecotoxicity of antibiotics in agro-ecosystems. A 

review. Agron. Sustain. Dev., 32:309–327. 

13) Engelhardt, I., Sittig, S., Ńimůnek, J., Groeneweg, J., Pütz, T., Vereecken, H., (2015). Fate of 
the antibiotic sulfadiazine in natural soils: Experimental and numerical investigations. J. 

Contam. Hydrol., 177–178:30–42. 

14) European Medicines Agency, (2018). European Surveillance of Veterinary Antimicrobial 

Consumption. 

15) García-Galán, M.J., Díaz-Cruz, M. S., Barcelo, D., (2008). Identification and determination of 

metabolites and degradation products of sulfonamide antibiotics. Trend. Anal. Chem., 27:1008-

1022. 

16) Grenni, P., Ancona, V., Caracciolo, A.B., (2018). Ecological effects of antibiotics on natural 

ecosystems: A review. Microchem. J., 136:25–39. 

17) Guo, Z., Zhou, F., Zhao, Y., Zhang, C., Liu, F., Bao, C., Lin, M., (2012). Gamma irradiation-

induced sulfadiazine degradation and its removal mechanisms. Chem. Eng. J., 191:256– 262. 

18) Hruska, K., Franek, M., (2012). Sulfonamides in the environment: A review and a case report. 

Vet. Med., 57, (1):1–35. 

19) Jiang, M., Yang, W., Zhang, Z., Yang, Z., Wang, Y., (2015). Adsorption of three 

pharmaceuticals on two magnetic ion-exchange resins. J. Environ. Sci., 31:226-234.  

20) Kumar, R.R., Lee, J.T., Cho, J.Y., (2012). Fate, occurrence, and toxicity of veterinary 

antibiotics in environment. J. Korean Soc. Appl. Biol., 55:701−709. 

21) Kümmerer, K., (2009). The presence of pharmaceuticals in the environment due to human use-

present knowledge and future challenges. J. Environ. Manage., 90:2354-2366. 

22) Li, B., Zhang, T., (2010). Biodegradation and adsorption of antibiotics in the activated sludge 

process. Environ. Sci. Technol., 44:3468–3473. 

23) Liu, N., Huang, W., Li, Z., Shao, H., Wu, M., Lei, J., Tang, L., (2018). Radiolytic 

decomposition of sulfonamide antibiotics: Implications to the kinetics, mechanisms and 

toxicity. Sep. Purif. Technol., 202:259-265. 

24) Liu, Y., Hu, J., Wang, J., (2014). Radiation-induced removal of sulphadiazine antibiotics from 

wastewater. Environ. Technol., 35:2028–2034. 

25) Meng, N., (2010). Fate of the Antibiotic Sulfadiazine in Yangtze River Sediments: 

Transformation, Sorption and Transport, Von der Fakultät für Mathematik, Informatik und 

Naturwissenschaften der RWTH Aachen University zur Erlangung des akademischen Grades 

eines Doktors der Naturwissenschaften genehmigte Dissertation. 

26) Puckowski, A., Mioduszewska, K., Łukaszewicz, P., Borecka, M., Caban, M., Maszkowska, J., 

Stepnowski, P., (2016). Bioaccumulation and Analytics of Pharmaceutical Residues in The 

Environment: A Review. J. of Pharmaceut. Biomed., 127:232–255. 

27) Sageman, A., (2015). Antibiotic resistance mechanisms, problems, and solutions, Honors 

Projects, 416. 

28) Samanidou, V., Bitas, D., Charitonos, S., Papadoyannis, I., (2016). On the extraction of 

antibiotics from shrimps prior to chromatographic analysis. Separations, 3(8):1-43. 

29) Sarmah, A. K., Meyer, M. T., Boxall, A. B. A., (2006). A global perspective on the use, sales, 

exposure pathways, occurrence, fate and effects of veterinary antibiotics (VAs) in the 

environment. Chemosphere, 65:725–759.  

30) Sittig, S., Kasteel, R., Groeneweg, J., Hofmann, D., Thiele, B., Köppchen, S., Vereecken, H., 

(2014). Dynamics of transformation of the veterinary antibiotic sulfadiazine in two soils. 

Chemosphere, 95:470–477. 

31) Sui, Q., Cao, X., Lu, S., Zhao, W., Qiu, Z., Yu, G., (2015). Occurrence, sources and fate of 

pharmaceuticals and personal care products in the groundwater: A review. Emerg. Contam., 

1:14-24. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13835866
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07317085


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 587 

32) Tačić, A., Nikolić, V., Nikolić, L., Savić, I., (2017). Antimicrobial sulfonamide drugs. Adv. 

Technol., 6(1):58-71. 

33) Thiele-Bruhn, S., (2003). Pharmaceutical antibiotic compounds in soils – A review. J. Plant 

Nutr. Soil Sci., 166:145–167. 

34) Unold, M., Ńimůnek, J., Kasteel, R., Groeneweg, J., Vereecken, H., (2009). Transport of 

manure-based applied sulfadiazine and its main transformation products in soil columns. 

Vadose Zone J., 8:677–689. 

35) Van Boeckel, T.P., Brower, C., Gilbert, M., Grenfell, B.T., Levin, S.A., Robinson, T.P., 

Teillant, A., Laxminarayan, R., (2015). Global trends in antimicrobial use in food animals. 

PNAS, 112 (18):5649–5654. 

36) Vila-Costa, M., Gioia, R., Jaume Aceña, J., Pérez, Casamayor, E.O., Dachs, J., (2017). 

Degradation of sulfonamides as a microbial resistance mechanism. Water Res., 115:309-317. 

37) Xu, J., He, Y., Zhang, Y., Guo, C., LI, L., Wang, Y., (2013). Removal of sulfadiazine from 

aqueous solution on kaolinite. Front. Environ. Sci. Eng., 7:836–843. 

38) Xu, R., Wu, Z., Zhou, Z., Meng, F., (2017). Removal of sulfadiazine and tetracycline in 

membrane bioreactors: Linking pathway to microbial community shift. Environ. Technol., 1-

10. 

39) Yang, J. F., Ying, G.G., Yang, L.H., Zhao, J.L., Liu, F., Tao, R., Yu, Z.Q., Peng, P., (2009). 

Degradation behavior of sulfadiazine in soils under different conditions. J. Environ. Sci. Heal. 

B, 44:241–248. 

40) Yang, J., Zhou, S., Xiao, A., Li, W., Ying, G., (2014). Chemical oxidation of sulfadiazine by 

the Fenton process: Kinetics, pathways, toxicity evaluation. J. Environ. Sci. Heal. B, 49:909–

916. 

41) Zhang, L., Wang, Y., Jin, S.W., Lu, Q.Z., Ji, J., (2017). Adsorption isotherm, kinetic and 

mechanism of expanded graphite for sulfadiazine antibiotics removal from aqueous solutions. 

Environ. Technol., 38(20):2629–2638. 

42) Zhang, T., Li, B., (2011). Occurrence, transformation, and fate of antibiotics in municipal 

wastewater treatment plants. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol., 41:951–998. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 588 

BAġLANGIÇ GEOMETRĠK KUSURUNUN KEMER ġEKLĠNDEKĠ ÇĠFT KATMANLI 

UZAY KAFES SĠSTEMLERĠN TAġIYABĠLECEĞĠ YÜK ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 

 

Mehrzad Mohabbi Yadollahi
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ÖZET 

Üç boyutlu uzay kafes sistemlerde kusurlar kaçınılmazdır. Bazı kusurlar yapının inĢa sürecinde 

meydana geliyor ve bu kusurların etkisinde içyapı kuvvetlerinin etkilenmemesi kaçınılmazdır. 

Yapılarda bir eleman burkulduktan sonra bazen yük taĢıma yeteneğine hala devam edebilmektedir 

fakat deha sonra basınç elemanı kritik bir konuma gelip tamamen burkulabilir. Eleman 

burkulduktan sonra mukavemetinin büyük bir kısmını kaybeder. Sonuç olarak bu elemanın yükü 

baĢka elemanlarla aktarılır ve bu elemanlar yeni dağılımdan meydana gelen yükü taĢıyamıyorlarsa 

diğer elemanlarda da ard-arda burkulmalar baĢlar. Çift katmanlı ve kemer Ģeklinde yapılan uzay 

kafes sistemlerin çok yüksek hiperstatiklik dereceleri vardır fakat bu yapılar da böyle bir kırılmaya 

maruz kalabilir. Yapılarda geometrik kusurların en önemlilerinden biri de baĢlangıç eğrilik 

kusurudur. Bu tezde, baĢlangıç eğrilik kusuru, geometrik kusur olarak seçilmiĢtir ve bu kusurun 

yapının taĢıyabileceği yük ve kuvvet üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada iki katmanlı 

kemer Ģeklinde olan uzay kafes sistem model olarak kullanılmıĢtır. Mesnetler alt katman kenarında 

ve mafsallı sabit mesnet olarak seçilmiĢtir. Yükseklik/net açıklık oranı 0,22 olarak alınmıĢtır. 

Kullanılan üst ve alt katmanlar kare olarak seçilmiĢtir. Yükleme eĢit olarak iterasyonlu ve aĢama 

aĢama artan yük olarak alınmıĢtır. Yükleme yapının tamamen göçmesine kadar artırılmıĢtır. Ġlk 

durumda yapıda üniform dağılmıĢ geometrik kusurlar için ve daha sonra ikinci durumda Monte 

Carlo yöntemine dayalı 30 farklı rastgele dağılımlı kusurlu yapı için analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Analiz sonuçlarına göre en kötü durumda yaygın kusurlu (elemanların hepsinde kusur 0,001l) 

durumuna göre yapının maksimum taĢıyabileceği kuvvette 41% oranında düĢüĢ meydana gelmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Geometrik Kusurlar, Rastgele Dağılım, Çift Katmanlı Uzay Kafes Yapılar 

 بزرسی تاثیز َاکايهی ُْذسی أنیّ اعضا در ظزفیت باربزی چهیکٓای    دٔ الیّ فضا کار

 چکیذِ:

غٍؽ لبثم اخزُبة يی ثبنع، ػالِٔ ثؽ آٌ ظؼ قؽًْجُعی   ٔخٕظ َبکبيهی ْبی ُْعقی اػضب ظؼ قبؾِ ْبی فضب کبؼ رمؽٌجب         

قبؾِ ْب ْى، َبکبيهٍٓبٌی زبيم يی گؽظظ ٔ اٌٍ زمٍمذ کّ آَٓب ظؼ اٌدبظ  ٍَؽْٔبی ظاضهی ربثٍؽ گػاؼ يی ثبنُع، غٍؽ لبثم اَکبؼ 

ركهٍى يی نٕظ، قطزی ضٕظ ؼا اؾ ظقذ يی ظْع، ثب ٔخٕظ اٌٍ ثّ رسًم ثبؼ ثٍهزؽی اظايّ يی  ُْگبيی کّ ٌک ػضٕ.يی ثبنع 

ظْع، اؾ طؽف ظٌگؽ ػضٕ فهبؼی کًبَم کؽظِ ، ثكٍبؼ ثسؽاَی يی نٕظ ٔ ثؼع اؾ کًبَم، ػضٕيمعاؼ ؾٌبظی اؾ يمبٔيذ ضٕظ 

يی نٕظ کّ اػضب ثّ يٕؼد پی ظؼ پی  ثبػثؼا اؾ ظقذ يی ظْع، ثُبثؽاٌٍ ٍَؽْٔب ثّ اػضبی يدبٔؼ يُزمم يی نَٕع ٔ اٌٍ 

کًبَم کُُع .چهٍک ْبی ظٔالٌّ ٍَؿ کّ اؾ نسبظ اقزبرٍکی ظؼخّ َب يؼٍُی ثبالٌی ظاؼَع يًکٍ اقذ ثّ قجت َبيُبقت ثٕظٌ اػضب 

 يی ثبنع  قیظچبؼ اٌٍ پعٌعِ نَٕع، ثُبثؽ اٌٍ ثب رٕخّ ثّ اٌُکّ اَسُبی أنٍّ ػضٕی، ػًٕيی رؽٌٍ َٕع َبکبيهی ُْع )َبکبيهی ْب(

کّ ظؼ قبؾِ ْبی ػًهی نُبضزّ نعِ يی ثبنع، ظؼ اٌٍ پبٌبٌ َبيّ ثّ ػُٕاٌ َبکبيهی يٕثؽ ظؼ رسمٍك اَزطبة گؽظٌعِ ٔقؼی ثؽ 

ثؽؼقی ربثٍؽ اٌٍ َبکبيهی ظؼ  ظؽفٍذ ثبؼثؽی قبؾِ يعنكبؾی نعِ،گؽظٌعِ اقذ. يعل اَزطبة نعِ اؾ َٕع چهٍک ظٔ الٌّ اقذ کّ 

ی يفًهی غهزکی ظؼ نجّ الٌّ پبٌٍٍ ثّ ػُٕاٌ رکٍّ گبِ اقزفبظِ نعِ اقذ ٔ َكجذ اؼرفبع ضبنى ثّ طٕل اؾ رکٍّ گبْٓبی قؽربقؽ

ثٕظِ ٔ َٕع آؼاٌم نجکّ الٌّ ثبال ٔ پبٌٍٍ اؾ َٕع يؽثغ ؼٔی يؽثغ اَزطبة نعِ اقذ.ثبؼگػاؼی يٕؼظ اقزفبظِ  22/0ظْبَّ ضبنى 

اقذ کّ ثّ يٕؼد ًَٕی رب يؽزهّ ای کّ قطزی قبؾِ ثّ يفؽ ثؽقع  اؾ َٕع ثبؼ گػاؼی ٌکُٕاضذ ؼٔی گؽْٓبی الٌّ ثبال ثٕظِ

ٔ کًبَم کهی ؼش ظْع، اظايّ ٌبفزّ  اقذ.رسهٍم ثّ ظٔ يٕؼد اَدبو گؽفزّ اقذ ثّ اٌٍ يٕؼد کّ ٌکجبؼ ثؽای َبکبيهی ْبی 

پف اؾ آَبنٍؿ کبْم زبنذ رٕؾٌغ رًبظفی کّ يجزُی ثؽ  ؼٔل يَٕذ کبؼنٕ ثٕظِ اقذ ٔ  30ٌکُٕاضذ يؽقٕو ٔ ثبؼ ظٌگؽ ثؽای 

طٕل رًبو اػضب ، زبنذ يزعأل فؽٌ نعِ اقذ.(  001/0% َكجذ ثّ زبنذ يزعأل )َبکبيهی 41يمبٔيذ يبکؿًًٌی ظؼ زعٔظ

 زبيم گؽظٌعِ اقذ،

 

                                                           
1
 ĠnĢaat mühendiliği bölümü, Bingöl Üniversitesi, Türkiye 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815300970


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 589 

 ٔاژِ ْای کهیذی:

 َبکبيهی ُْعقی،رٕؾٌغ رًبظفی،چهٍک ظٔ الٌّ 

ػهی ؼغى ؼنع ٔ رٕقؼّ پٕقزّ ْبی نجکّ ای ٔ قبؾِ ْبی فضبکبؼ اؾ نسبظ ؾٌجبٌی ٔ يؼًبؼی ربکٌُٕ يكئهّ کًبَم  يقذيّ:1-

اٌُچٍٍُ قبؾِ ْب ثّ َسٕ يطهٕثی زم َهعِ اقذ. َبپبٌعاؼی انًبَٓب ثّ رُٓبٌی ُْٕؾ ٌک يكئهّ لبثم ثسث يی ثبنع ٔ َبکبيهی پٕقزّ 

ًْبَُع چهٍکٓبی فضبکبؼ، ٌکی اؾ يكبٌم ثّ ؼٔؾ يکبٍَک قبؾِ يی ثبنع.اؾ آَدبٌی کّ  ، ْبی  يزهکم اؾ رؼعاظ ؾٌبظی اؾ انًبَٓب

پٕقزّ ْبی يهجک يهطًبد يهزؽکی ثب قبؾِ ْبی نجکّ ای ٔ پٕقزّ ای ظاؼَع نػا يكبٌم ٔ يهکالد ْؽ ظٔ َٕع قبؾِ ظؼ 

ْی ٔ رئٕؼٌکی ؾٌبظی کّ اَدبو نعِ اقذ چهٍکٓب  ٔخٕظ ظانزّ ٔ ثب ًْعٌگؽ رؽکٍت ٔ رهعٌع يی نٕظ.ثب ٔخٕظ يطبنؼبد آؾيبٌهگب

، اؾ َظؽ طؽازبٌ ٔضؼٍذ فؼهی ؼضبٌذ ثطم ًَی ثبنع ٔ اؾ َطكزٍٍ أنٌٕزٓب ظؼ ظقذ ظانزٍ اطالػبد اقبقی يؽرجظ ثب رهعٌع 

پعٌعِ کًبَم يی ثبنع.ثب رٕخّ ثّ گكزؽظگی اقزفبظِ اؾ قبؾِ ْبی فضبکبؼ رًًٍى ثؽ آٌ نع کّ يٕضٕع قبؾِ ْبی  فضب کبؼ ؼا 

ثّ ػُٕاٌ يٕضٕػی خبنت ٔ خػاة ثؽای پبٌبٌ َبيّ اَزطبة کٍُى ٔنی ثّ ػهذ فؽأاَی يٕضٕع ْبی لبثم رسمٍك ظؼ يٕؼظ قبؾِ 

ْبی فضبکبؼ ًْچٍٍُ رُٕع َبکبيهی ْبی ُْعقی ًْبَُع َبکبيهی ْبی گؽْی، افؿاٌم ٌب کبْم طٕل ػضٕ َكجذ ثّ طٕل يٕؼظ 

ٍؽ َبکبيهی ُْعقی أنٍّ اػضب ظؼ ظؽفٍذ ثبؼثؽی  چهٍک ْبی ظٔالٌّ فضب ثؽؼقی ربثٍَبؾ ٔ اَسُبی أنٍّ ػضٕی، يٕضٕع 

کبؼ  خٓذ يطبنؼّ اَزطبة نع ، ظؼ ٔالغ اثؽ َبکبيهی ثؽ ظؽفٍذ ثبؼثؽی قبؾِ پؽقم ايهی اٌٍ پبٌبٌ َبيّ يسكٕة يی 

َٕع  قجت کبْم ظؽفٍذ گؽظظ.فؽضٍّ ايهی ٔ يجُبی نؽٔع يطبنؼبد ثؽ اٌٍ ايم اقزٕاؼ  اقذ کّ ٔخٕظ َبکبيهی ْبٌی اؾ اٌٍ 

ثبؼثؽی ٔ َبپبٌعاؼٌٓبی خؿٌی ٌب کهی يی نٕظ.ثب فؽٌ يٕثؽ ثٕظٌ َبکبيهٍٓب ظؼ ظؽفٍذ ثبؼثؽی قٍكزى ، يطبنؼبری رؽرٍت ظاظِ 

نعِ اقذ کّ افذ ظؽفٍزی  چهٍک  ظٔ الٌّ  ثّ اؾای ثبؼْبی ًَٕی ٔاؼظ نعِ ظؼ گؽْٓبی الٌّ ثبالی چهٍک ظٔ الٌّ ٔ نؽاٌظ رکٍّ 

يی ثبنع ،  22/0قؽی  غهزکی  ظؼ نجّ ْبی  الٌّ  پبٌٍٍ  چهٍک  يٕؼظ َظؽ کّ ظاؼای َكجذ اؼرفبع ثّ طٕل ظْبَّ گبْی  قؽرب

يزؽی  2آؼاٌم يؽثغ ؼٔی يؽثغ ثؽای آٌ اَزطبة نعِ اقذ ، ًْچٍٍُ انًبَٓبی نجکّ ْبی الٌّ پبٌٍٍ ٔ ثبال ثب طٕنٓبی ٌکُٕاضذ 

َسِٕ رٕؾٌغ َبکبيهی ْب ظؼ قبؾِ ْبی ػًهی ٌک رٕؾٌغ کبيال رًبظفی ؼا  يٕؼظ ثؽؼقی لؽاؼ يی گٍؽظ .ظؼضًٍ يی ظاٍَى کّ

ٔ َسِٕ  ظاؼا يی ثبنُع کّ رٕؾٌغ يٍؿاٌ َبکبيهی ْب )اَسُبی أنٍّ( ٔ ًْچٍٍُ رؼعاظ  يؽرجظ ثب ْؽ َبکبيهی ثؽ اقبـ رٕؾٌغ گبيب

ٍ ٔ ثّ ؼٔؾرؽٌٍ ؼٔنٓبی يٕؼظ اقزفبظِ پطم َبکبيهٍٓبی زبيم ثؽ اقبـ يهبثّ قبؾی يَٕذ کبؼنٕ يی ثبنع ،کّ اؾ کبؼآيعرؽٌ

زبنذ رًبظفی ثؽای آَبنٍؿ اَزطبة گؽظٌع. ثّ  30يی ثبنع.ثب اقزفبظِ اؾ  ثؽَبيّ ای کّ ظؼ يسٍظ ٌٔژٔال ثٍكٍک َٕنزّ نعِ اقذ 

رهطٍى ظنٍم ثسؽاَی ثٕظٌ اػضبی الٌّ ثبال اػضبی َبکبيم ظؼ يُطمّ ثسؽاَی الٌّ ثبال رٕؾٌغ گؽظٌع .انجزّ ظؼ يٕؼظ چگَٕگی 

يُطمّ ثسؽاَی ثّ اٌٍ رؽرٍت ػًم نعِ اقذ کّ اػضبٌی کّ ظاؼای رُم ثٍهزؽی ثٕظِ اَع ٔظؼ طی يؽزهّ ًَٕ ثبؼ ؾٔظرؽ ركهٍى 

يی نعَع ثّ ػُٕاٌ يُطمّ ثسؽاَی اَزطبة گؽظٌع.پف اؾ اَدبو آَبنٍؿْب ٔ يهطى نعٌ يمبٔيزٓب ثؽ اقبـ رٕؾٌؼٓبی رًبظفی 

فؽکبَف يهبثّ قبؾی يَٕذ کبؼنٕ ٔ ًْچٍٍُ يٍبَگٍٍ ٔ اَسؽاف يؼٍبؼ يمبٔيزٓبی  -يُسُی ْبی ظؽفٍذ ٔ يُسُی يمبٔيذ

زبيهّ ثعقذ آيعِ اقذ کّ ثؽ اٌٍ اقبـ يُسُی ربثغ رٕؾٌغ چگبنی ٔ ربثغ رٕؾٌغ ردًؼی يٕؼظ ٍَبؾ ظؼ آَبنٍؿ  يَٕذ کبؼنٕ ٔ   

 يُسُی ْبی کبْم ظؽفٍزی  خٓذ اقزُزبج يمبٔيذ َٓبٌی رؽقٍى نعِ اقذ.

 تحقیق  بّ اجًال بّ صٕرت سیز يی باضذ:اْذاف 

ثؽؼقی يٍؿاٌ ربثٍؽ َبکبيهٍٓب ثٕقٍهّ ػهى آيبؼ ٔ ؼٔنٓبی يهبثّ قبؾی يَٕذ کبؼنٕ ٔ رطًٍٍ يمبٔيذ ٔالؼی يسزًم ٔ  -انف

 قؽاَدبو رطًٍٍ اًٌُی قبؾِ ٔضؽٌت اطًٍُبٌ يؽرجظ ،کّ ثب  آَبنٍؿ يَٕذ کبؼنٕ زبيم يی گؽظظ.

آيعِ رئٕؼٌک ، ظؼ قبؾِ ْبی ػًهی فضبکبؼ َظٍؽ آنٍبَّ ْبی ْٕاپًٍبْب ، اٌكزگبْٓبی يزؽٔ ،  ٔاؼظ کؽظٌ اطالػبد ثعقذ -ة

ؼاِ آٍْ ، يٍبظٌٍ فٕرجبل ، پًپ ثُؿٌُٓب ٔ....کّ  ايؽٔؾِ ثّ ػهذ الزًبظی ثٕظٌ ٔ نؽاٌظ يطهٕة يؼًبؼی  ؼنع ؼٔؾ افؿٌٔ 

مبالد  ثكٍبؼی  اقزفبظِ  گؽظٌعِ  اقذ  کّ  ظؼ  اٌٍ  يٍبٌ  اخؽاٌی ؼا ظاؼا يی ثبنُع .ظؼ اَدبو  رسمٍمبد  اؾ  يطبنؼبد  ٔ  ي

، ثؽؼقی ؼفزبؼ ضؽاثی    [2,4]، ثؽؼقی ؼفزبؼ اػضبی فهبؼی [3]يمبالد  آلبی ظکزؽ نٍعاٌی ظؼ ؾيٍُّ ی ضؽاثٍٓبی پٍهؽَٔعِ 

ٌٍ يؽاخغ اقزفبظِ نعِ ظاضهی ، ثّ ػُٕاٌ اقبقی رؽ [ 6]، ثٓجٕظ ؼفزبؼ ضؽاثی نجکّ ْبی ظٔ الٌّ فضبکبؼ  [ 5]قبؾِ ْبی ظٔالٌّ 

ظؼ اؼرجبط ثب  Wada. [19]، ظؼ يٕؼظ يمبٔيذ َٓبٌی قبؾِ ٔ رٕؾٌغ َبکبيهی ٔيطبنؼبد   Sheikh [10]ٔ کبؼْبی رسمٍمبری

 Jeffersonظؼ ؾيٍُّ رئٕؼٌٓب  ٔ  ايٕل رسهٍم ٔ يعل قبؾی ْب ، يمبنّ   Gioncu [9,16]اطًٍُبٌ پػٌؽی قٍكزى ٔرسمٍمبد 

ظؼ  اؼرجبط  ثب  کًبَم  رًبظفی  قبؾِ ْبی  پٕقزّ Papadopoulos    [20]ثب ضؽٌت اطًٍُبٌ ٔکبؼْبی آلبی  ظؼ اؼرجبط [18]

ظؼ ؾيٍُّ چگَٕگی رٕؾٌغ َبکبيهٍٓب ثّ ػُٕاٌ يًٓزؽٌٍ يُبثغ ٔ يمبالد ضبؼخی  يٕؼظ اقزفبظِ  Tegola  [17]ای  ٔ يمبنّ ای  اؾ 

 ثٕظِ اَع.

 آضُایی با ساسِ ْای فضایی

  [ 1,9]ساسِ ْای فضاییتعزیف 

قبؾِ فضب كبؼ ٌك قٍكزى قبؾِ اي اقذ كّ اؾ اػضبي يكزمٍى رهكٍم نعِ اقذ . اٌٍ اػضب ثّ يٕؼرً ظؼكُبؼ ٌكعٌگؽ  -انف

لؽاؼ گؽفزّ اَع كّ ثبؼْبي ٔاؼظِ يً رٕاَُع ثّ يٕؼد قّ ثؼعي ؼٔي قبؾِ اَزمبل     ٌبثُع ٔ پطم نَٕع . ثب ثٍبٌ ظلٍك رؽ يً 

 يً رٕاَع ثّ نكم يُسًُ ٌب يكطر ثبنع . فضب كبؼ ظؼ زبنٍكّ اؾ اػضبي يكزمٍى رهكٍم نعِ اقذ ،   رٕاٌ گفذ قبؾح
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ٌك قٍكزى قبؾِ اي ثّ نكم نجكّ اي اؾ اػضب ؼا قبؾح فضب كبؼ گٌُٕع . انجزّ ظؼ اٌُدب ظٔ ػجبؼد لبثٓبي فضبًٌ ٔ ضؽپبْبي  -ة

ْكزُع كّ ارًبالد يفًهً ظاؼَع ظؼزبنٍكّ ػجبؼد لبثٓبي فضبًٌ ثّ فضبًٌ لبثم رفكٍؽ يً ثبنُع . ضؽپبْبي فضبًٌ قٍكزًٓبًٌ 

 قبؾِ ْبًٌ اطالق يً نٕظ كّ ظاؼاي ارًبالد يهت يً ثبنُع .

 بزرسی تاریخی-2

أنٍٍ يُٓعقی کّ ايکبٌ اقزفبظِ اؾ قبؾِ ْبی نجکّ ای ؼا ظؼ قبضزًبَٓب َهبٌ ظاظِ اقذ انکكبَعؼ گؽاْبيجم ثٕظ کّ  يفبٍْى  

. يؿٌذ  [9]ظؼ قبضزًبٌ کؽٌكزبل پبالـ نُعٌ، ثّ کبؼ گؽفزّ نع19ٓبی  يُؼزی  ٔی کٕربِ ؾيبَی ثؼع ظؼ لؽٌ کبؼثؽظی  ؼٔن

اٌٍ قبؾِ ْب ثّ قبؾِ ْبی ثزُی کبْم ؾيبٌ اخؽا ،ػعو ٍَبؾ ثّ کبؼگؽ ٔ ٍَؽٔی يبْؽ خٓذ لبنت ثُعی ٔ ثّ آٔؼی ثزٍ ٔ ًْچٍٍُ 

يٕؼظ  Kloppel ,Schardt [1]بی نجکّ ای ثؽای أنٍٍ ثبؼ رٕقظ کبْم ػًعِ ٔؾٌ يؽظِ قبؾِ ثٕظ.يهکم پبٌعاؼی گُجعْ

ثؽؼقی لؽاؼ گؽفزّ اقذ کّ أنٍٍ گبو ظؼ يٕؼظ يجسث پبٌعاؼی قبؾِ ْبی نجکّ ای يسكٕة يی نٕظ.اؾ ظٌعگبِ ظٌگؽی  أنٍٍ 

کّ اؾ 19 ظؼ لؽٌ Schwedler,Zimmerman [1,9]قبؾِ ْبی  فضبٌی  گُجعْبٌی  ثٕظ  کّ  رٕقظ  يُٓعقبٌ  آنًبَی  

رًبٌم ثّ قبؾِ ْبی فضبٌی ؼا ظٔثبؼِ ؼٔاج  Mangeringhausen [1]ظکزؽ  1937پٍهگبيبٌ اٌٍ ػهى ثٕظَع، قبضزّ نع.ظؼ قبل 

ظاظ.أ ظؼٌبفزّ ثٕظ کّ ؼٔاج قبؾِ ْبی فضبٌی ظؼ يمٍبـ ثؿؼگ خٓبَی فمظ ظؼ يٕؼری ايکبَپػٌؽ ضٕاْع ثٕظ.کّ اخؿای قبؾِ ثّ 

بثع ٔ يٕؼد کبؼضبَّ ای رٕنٍع ٔ يَٕزبژ آٌ ظؼ يسم اَدبو گٍؽظ .ثؽای ظقزٍبثی ثّ اٌٍ ْعف الؾو ثٕظ کّ رُٕع ػضٕی کبْم ٌ

ؼٔل يَٕزبژ آقبٌ رٕقؼّ ٌبثع.ثّ طٕؼ يطهٕة  ٌک قبؾِ فضبٌی ثبٌع نبيم اػضبٌی ثب طٕل يكبٔی ثبنع.رسمٍمبد رٕپٕنٕژٌکی 

أ ثّ ضٕثی يهکم يَٕزبژ ؼا زم يی   Meroثّ کبْم رُٕع يؼطٕف ثٕظ ٔ اضزؽاع ارًبل  Mangeringhausenظکزؽ 

يطزهف ؼا ظؼ قٕؼاضٓبی لالٌٔؿ نعِ کّ ثؽ ؼٔی قطر آٌ پطم ثٕظَع پػٌؽا ػضٕ ثب ؾٔاٌبی  18.اٌٍ ارًبل رٕاَكذ رب [1]کؽظ

  Unibat,Nodus,Octube,Unistrut,Space Deck,Triodeticثبنع.ظؼ قبنٓبی ثؼع قٍكزًٓبی ظٌگؽی ٍَؿ رسذ ػُبٌٍٔ 

ٔ ثٕظخّ رسهٍم،  َبيّقبؾيبٌ ثؽ 382-ک کّ اطالػبد خبيغ ظؼ اٌٍ يٕؼظ ؼا يی رٕاٌ اؾ َهؽٌّ نًبؼِ  [13,14]رٕقؼّ ٌبفزُع.

 قبؾِ ْبی فضبٌی ؼا يی رٕاٌ ثّ ػُٕاٌ ثؽگی ثؽ گؽفزّ اؾ طجٍؼذ ظاَكذ.[1]طؽازی ٔ قبضذ قبؾِ ْبی فضبٌی ثعقذ آٔؼظ

فؽيٓبی طجٍؼی اؾ يهجٍذ ثبالٌی ثؽ ضٕؼظاؼَع ٔ اؾ زعالم يًبنر ثؽای زعاکثؽ اقزفبظِ قبؾِ ای ثٓؽِ يی گٍؽَع.ثّ گفزّ 

Makowski نبٌع ثؽ ًْگبٌ ؼٔنٍ َجبنع کّ انکكبَعؼ گؽاْبيجم   [11]ؼ خٓذ زعالم اَؽژی ؼفزبؼ يی کُُع.فؽيٓبی طجٍؼی ظ

Alexander Graham Bell [9]  يطزؽع رهفٍ ٌکی اؾ أنٍٍ کكبَی ثٕظ کّ ؾٌجبٌی قبؾِ ْبی فضبٌی ؼا نُبضذ.ٔ آَٓب ؼا ظؼ

ٔنٍٍ ًََّٕ ْبی ْٕاپًٍب ثب اقزفبظِ اؾ يفٕٓو ٌک قبؾِ قبؾِ ْبی فضبٌی ٔالؼی ثکبؼ ثؽظ.ظؼ زمٍمذ أ ؼا ثبٌع قبؾَعِ ٌکی اؾ ا

فضبٌی چُع الٌّ ظاَكذ.اؾ آَدب کّ کبْم ٔؾٌ ظؼ قبؾِ ْبی ْٕاٌی ثكٍبؼ يًٓزؽ اؾ قبضزًبَٓبقذ خبی رؼدت ٍَكذ کّ أنٍٍ 

ْٕاپًٍبْب اَدبو رالنٓب ثؽای ثٓؽِ گٍؽی اؾ يؿٌذ قجکی قبؾِ ْبی فضبٌی،کّ اؾ کبؼاٌی قبؾِ ای آَبٌ َبنی يی نع،ظؼ قبضزٍ 

 گؽفذ. 

 [1]يشایای ساسِ ْای فضاکار 2-1

قبؾِ ْبی فضبٌی قجک ْكزُع،ثبؾظِ قبؾِ ای ضٕثی ظاؼَعٔظؼآَٓب اؾ يًبنر ثّ يٕؼد ثٍُّٓ اقزفبظِ يی نٕظ.ثؽای پٕنم 

نُٓبی فضبْبی ثؿؼگ ثعٌٔ قزٌٕ ثب کبؼثؽی يزُٕع يبَُع قبضزًبَٓبی ٔؼؾنی،آنٍبَّ ْبی ْٕاپًٍب،ربالؼ قطُؽاَی ٔ قب

اخزًبػبد،اقزفبظِ اؾ قبؾِ ْبی فضبٌی ٌک ؼٔل يٕثؽ ٔ الزًبظی يی ثبنع.قبؾِ ْبی فضبٌی ثبؼ ؼا ثّ يٕؼد قّ ثؼعی 

اَزمبل يی ظُْع.ثبؼْبٌی کّ ثّ ٌک َمطّ ٔاؼظ يی نَٕع ،فمظ ثٕقٍهّ اػضبی يُزٓی ثّ آٌ َمطّ رسًم ًَی نَٕع،ثهکّ ثب پطم ثبؼ 

سًم ثبؼ کًک يی کُُع، ثعٌٍ طؽٌك يی رٕاٌ ثبؼْبی يزًؽکؿ قُگٍٍ ؼا ثّ گؽْٓبی ظؼ اػضبی يزؼعظ ظٌگؽ آَٓب ْى ظؼ ر

ؾٌبظرؽی اَزمبل ظاظ،اٌٍ ٌٔژگٍٓب ثّ ضًٕو ظؼ آنٍبَّ ْبی َگٓعاؼی ْٕاپًٍب ثكٍبؼ يفٍع اقذ ؾٌؽا ايکبٌ آٌ ؼا يی ظْع کّ 

ثّ ظنٍم قطزً ثكٍبؼ ؾٌبظي كّ ظی اٌدبظ يی نٕظ.قٍكزى رؼًٍؽ کُُعِ ْٕاپًٍب اؾ آٌ آٌٔؿاٌ نٕظ ٔ ثعٌٍ رؽرٍت اَؼطبف پػٌؽی  ؾٌب

غارب ظؼ اٌٍ قبؾِ ْب ٔخٕظ ظاؼظ ، رغٍٍؽ يكبَٓب ظؼ آَٓب كٕچك اقذ . اٌٍ يهطًّ ظؼ اقزفبظِ اؾ ثؽضً قبؾِ ْبي فضب كبؼ يثم 

دب کّ قبؾِ ْبی اؾ آٌَك يؿٌذ يسكٕة يً نٕظ . قجكً ّيع َظؽ اقذ ، آَزٍ ْب ٔ رهككٕپ ْب كّ ظؼ آَٓب يهجٍذ ثبال ثّ اَعاؾِ

فضبٌی ثب ظؼ کُبؼ ْى لؽاؼ ظاظٌ اخؿای ظلٍك کبؼضبَّ ای قبضزّ يی نَٕع کبؼگؽ غٍؽ يزطًى ْى يی رٕاَع ظؼ يَٕزبژ ٔ اخؽا 

ثّ کبؼ گؽفزّ نٕظ.ؾيبٌ قبضذ قبؾِ ْبی فضبٌی کٕربِ اقذ ؾٌؽا اخؿای آَٓب ظؼ کبؼضبَّ ٔ ثب ؼٔل ْبی قؽٌغ رٕنٍع يی نٕظ ٔ 

ًَت يی نَٕع.ْؽ کعاو اؾ اخؿای قبؾِ قجک ثٕظِ ٔ اٌٍ ايؽ زًم ٔ َمم قبظِ آَٓب ؼا يًکٍ يی قبؾظ.اٌٍ  پف اؾ زًم ثّ ؼاززی

ثّ ػهذ قجکی اٌٍ قبؾِ ْب، ثبؼْبی يؽظِ . قبؾِ ْب ثّ يُٓعـ يؼًبؼ آؾاظی ػًم ثٍهزؽی  ثؽای رؼٍٍٍ يسم رکٍّ گبِ يی ظْع

 بؾِ ای يؽفّ خٌٕی  يی نٕظ. ثكٍبؼ کٕچک ثٕظِ ٔ ظؼ َزٍدّ ظؼ قزٌٕ ْب ٔ قبٌؽ اػضبی ق

 [ 1]اضكال يختهف ساسِ ْاي فضا كار -2-2

 ضبکّ ْا:

نجكّ ٌك قٍكزى قبؾِ اي اقذ كّ نبيم ٌك ٌب چُع الٌخ يكطر اؾ انًبَٓبقذ . ٌك نبجكخ ٌبك الٌبّ ٌبب نبجكخ رطبذ  نببيم رؽرٍجبً اؾ 

انًبَٓبي يكطر رٍؽي اقذ كّ ثّ يٕؼد يهت ثّ ٌكعٌگؽ يزًم نعِ اَع . ثبؼگػاؼي ضبؼخً قٍكزى ثؽاي ٌك نجكخ رطذ يًكبٍ 

ً كبّ ػًبٕظ ثبؽ يبفسخ نبجكّ ْكبزُع ٔ زبنبذ ظٔو نُگؽْببًٌ كبّ يسٕؼْببي آَٓبب ظؼ اقذ ثّ ظٔ يٕؼد ثبنع .زبنبذ أل ٍَؽْٔببٌ
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يفسخ نجكّ لؽاؼ يً گٍؽظ . ْعف اؾ لؽاؼظاظٌ نجكخ رطذ ظؼ قؽي قبؾِ ْبي فضب كبؼ اٌٍ اقذ كّ ثبؼْبي ضبؼخً ٔخبثدبًٌ 

 آَٓب ظؼ يفسّ اي كّ ضٕظ قبؾِ ظؼ آٌ لؽاؼ ظاؼظ، ًًَ ثبنع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجکّ ْبی رک الٌّ ْبٌی اؾ :ًََّٕ 1نکم 

 : [1]ضبکّ ْای دٔ الیّ -2-3

 

 ًََّٕ ْبٌی اؾ نجکّ ْبی ظٔ الٌّ: 2نکم 

گُجع ٌك قٍكزى قبؾِ اي اقذ يزهكم اؾ ٌك ٌب چُع الٌّ اؾ اػضب كّ ظؼ رًبيً خٓبد اَسُب ظاظِ نبعِ اَبع . قبطر  [1]گُبذْا: -2-4

ٌك گُجع يًكٍ اقذ لكًزً اؾ ٌك قطر كؽٔي ٌب يطؽٔطً ثبنع ٔ ٌبب اؾقبطسً كبّ رؽكٍبت چُبع قبطر يطزهبف اقبذ رهبكٍم نبعِ 

 َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ. 3-2ظؼ نكم   ، زفبظِ لؽاؼ يً گٍؽَع ثبنع. ثؽضً اؾ طؽزٓبي يمعيبرً گُجعْب كّ ػًٕيبً يٕؼظ اق
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 ًََّٕ گُجعْبی رک الٌّ 3نکم

 [1]چهیك ْا 

چهٍك ثٕقٍهخ اَسُبظاظٌ ثّ ٌك نجكّ ظؼ طٕل ٌك خٓذ ثعقذ يً آٌع،کّ ظؼ َزٍدّ نكهً اقزٕاَّ اي ضٕاْعظانذ، كّ يً رٕاَع 

چُع ًََّٕ اؾ انكبل يطزهف چهٍك ْب ظؼ نكم َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ . نكم  نبيم ٌك ، ظٔ  ٔ ٌب رؼعاظ ثٍهزؽي الٌّ اؾ اػضب ثبنع.

(2-4-aًٌك چهٍك رك الٌّ ؼا َهبٌ ي)  ظْع كّ ثٕقٍهخ اَسُب ظاظٌ ثّ ٌك نجكخ رطذ ثب طؽذ لطؽي ثعقذ آيعِ اقذ . چهٍكً ثب

( ٍَؿ يهبثّ چهٍك نكم b-4-2ضٕاَعِ يً نٕظ.چهٍك َهبٌ ظاظِ نعِ ظؼ نكم  ) Lamellaطؽذ لطؽي اغهت ألبد چهٍك نًاّل 

(2-4-a( يً ثبنع ثب اٌٍ رفبٔد كّ طؽذ آٌ قّ طؽفّ يً ثبنع . ٌك چهٍك ظٔ الٌّ ظؼ نكم)4-2-c َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ كّ ْؽ  )

(ظاؼاي الٌخ فٕلبًَ ٔ الٌخ رسزبًَ d-4-2كم )ظٔ الٌخ پبئٍٍ ٔ ثبالي آٌ طؽذ ظٔ طؽفّ ظاؼَع . ًْچٍٍُ چهٍك َهبٌ ظاظِ نعِ ظؼ ن

ثب اػضبي يٍبٌ نجكّ اي يزمبطغ يً ثبنع . ثّ ْؽ زبل ظؼ اٌٍ زبنذ ٔضؼٍذ اػضب ثّ يٕؼد ٌك چهٍك ضؽپبًٌ يُسًُ يزمبطغ 

 يً ثبنع .

 :[9]ای يقاطع اجشای ساسِ-2-5

.ؾٌؽا آَٓب ظؼ فهبؼ يُبقجُع ٔ نؼبع ژٌؽاقٌٍٕ يمبطغ رٕضبنی ظاٌؽِ ای ٔ يكزطٍهی ظؼ يمبٌكّ ثب يمبطغ ظٌگؽ اؼخسٍذ ظاؼَع

لؽاؼ اقزفبظِ  گبْی يٕؼظٍَؿ  H,Iيمبطغ ظٌگؽ قبؾِ اي اؾ لجٍم يمبطغ ثؿؼگزؽی ؼا ثب قطٕذ ٌکكبٌ ظؼ اضزٍبؼ يی ظُْع. 

ثكُُع .  ثطًٕو ظؼ زبالرً كّ ثبؼْبي اَزمبل ظاظِ نعِ  ثّ اػضب ثٍٍ گؽِ ْب ػالِٔ ثؽ ٍَؽٔي يسٕؼي رٕنٍع نُگؽ ٍَؿيٍگٍؽَع 

ظؼزبنزٍكّ ثبؼْب فمظ ثّ گؽِ ْب اػًبل يً نَٕع ، يمبطغ رٕضبنً ظاٌؽٔي ٔ يكزطٍهً َكجذ ثّ إَاع ظٌگؽ يمبطغ ثؽرؽی ظاؼَع 

ؾٌؽا ظؼزبنٍكّ اٌٍ يمبطغ ظؼ فهبؼ يؤثؽرؽ ْكزُع ، ثب قطر يمطغ ثؽاثؽ ظاؼاي نؼبع ژٌؽاقٌٍٕ ثؿؼگزؽي َكجذ ثّ يمبطغ ظٌگؽ 

 ي رٕضبنً يؿٌذ ظٌگؽی ٍَؿ ظاؼَع كّ ظاؼاي يًبٌ اٌُؽقً ٌككبٌ ظؼ رًبيً خٓبد يً ثبنُع.يً ثبنُع . يمبطغ ظاٌؽٔ

 بزرسی يُابع  3- 

  :[3]إَاع يکاَیسى ْای خزابی در ضبکّ ْای دٔالیّ فضاکار

اقذ.ؼفزبؼ ٌکی اؾ يٓى رؽٌٍ ػٕايم يٕثؽ ظؼ ؼفزبؼ ضؽاثی نجکّ ْبی ظٔالٌّ فضبکبؼ، ؼفزبؼ پف کًبَهی اػضبی فهبؼی آٌ 

ػضٕ فهبؼی،ربثؼی اؾ قّ پبؼايزؽ َكجذ الغؽی،رُم ركهٍى يًبنر ٔيمعاؼ َبکبيهی أنٍّ ػضٕ ثٕظِ ٔثؽاٌٍ اقبـ يی رٕاَع اؾ 

زبنذ ضٍهی رؽظ رب زبنذ ضٍهی َؽو رغٍٍؽ ًَبٌع.ٔلزی کّ ٌک ػضٕ فهبؼی اؾ ٌک نجکّ ظٔالٌّ فضبکبؼکًبَّ يی کُع ، ظؽفٍذ 

ٔ ثبؼ ضٕظ ؼا ثّ اػضبی يدبٔؼ پطم يی کُع کّ اٌٍ ثبؾ پطم ٍَؽْٔب ، ثّ ؼفزبؼ فؽاکًبَهی  ثبؼثؽی آٌ کبْم نعٌعی ٌبفزّ

کّ ظؼ  ػضٕ فهبؼی ثكزگی ظاؼظ.ثؽاٌٍ اقبـ ، ؼفزبؼ ضؽاثی نجکّ ْبی ظٔالٌّ فضبکبؼثّ ٌکی اؾ قّ زبنذ ؾٌؽ ضٕاْع ثٕظ

 ثّ رفًٍم يٕؼظ ثسث لؽاؼ  گؽفزّ اقذ. [3]يمبالد آلبی نٍعاٌی 

 [7,8]  ساسِ: خزابی کهی

ظؼ اٌُسبنذ ، کًبَم اػضبی فهبؼی ثكٍبؼ َبگٓبَی يی ثبنع ٔ ظؼ طی ؼَٔع ثبؾ رٕؾٌغ ثبؼ،قبٌؽ اػضبی قبؾِ ًَی رٕاَُع اضبفّ 

ثبؼ َبنی اؾ کًبَم اػضبی کًبَّ کؽظِ ؼا ثعٌٔ اٌُکّ ضٕظنبٌ ضؽاة نَٕع خػة کُُع.ظؼ َزٍدّ ، کًبَم ٌک ػضٕ ٌب ٌک 
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دؽ ثّ ضؽاثی کم قبؾِ يی نٕظ ٔ ثّ ػجبؼد ظٌگؽ، ٌک يکبٍَكى رطؽٌت کهی ظؼ قبؾِ اٌدبظ يی يدًٕػّ اؾ اػضبی فهبؼی،يُ

نٕظ.ضؽاثی قٍكزى ظؼ اٌُسبنذ ًْٕاؼِ ثب آؾاظ نعٌ اَؽژی ٔ ثّ يٕؼد ظٌُبيٍکی ؼش يی ظْع. ايب پعٌعِ ضؽاثی پٍهؽَٔعِ ظؼ 

قزبرٍکی ضؽاثی يی رٕاٌ زع اکثؽ ظؽفٍذ ثبؼثؽی قبؾِ اٌُسبنذ يٕؼظ يطبنؼّ ًَی ثبنع ٔ اًٍْذ چُعاَی َعاؼظ چٌٕ ثب رسهٍم ا

 ؼا رؼٍٍٍ کؽظٔ ثعٌٍ يُظٕؼ ٍَبؾی ثّ اَدبو رسهٍم ظٌُبيٍکی ٍَكذ.

 خزابی يٕضعی ًْزاِ با فزٔجٓص دیُايیکی

ًی ظؼ اٌُسبنذ ، ثبؾ رٕؾٌغ ثبؼ اػضبی فهبؼی ثّ اَعاؾِ ای َبگٓبَی اقذ کّ ظؼ طی ؼَٔع ثبؾ رٕؾٌغ ثبؼ، قبٌؽ اػضبی قبؾِ َ

رٕاَُع ثبؼْبی ثبؾرٕؾٌغ نعِ ؼا ثب قؽػذ کبفی خػة ًَبٌُع ٔ َبپبٌعاؼی ظؼ قبؾِ پعٌع يی آٌع.ظؼ يٕؼری کّ ثبؼگػاؼی قبؾِ ثب 

، رغٍٍؽنکم قبؾِ افؿاٌم ٌبفزّ ٔنی ثبؼ ٔاؼظِ کبْم پٍعا يی کُع. ) displacement controlکُزؽل رغٍٍؽ يکبٌ اَدبو گٍؽظ )

کّ قبؾِ يدعظا پبٌعاؼ نعِ ٔلبظؼ ثّ رسًم ثبؼ اضبفی ضٕاْع ثٕظ ٔ قبٌؽ اػضبی قبؾِ رب ؼقٍعٌ ثّ  َٓبٌزب يؽزهّ ای فؽا يی ؼقع

( ثٕظِ ٔظَجبل ًَٕظٌ load controlظؽفٍذ ثسؽاَی ثّ رسًم ثبؼ اظايّ يی ظُْع.ايب ػًال ؼفزبؼ ٔالؼی قبؾِ ، رسذ کُزؽل ثبؼ)

ا ٔلزی کّ ػضٕ ٌب يدًٕػّ ای اؾ اػضبی قبؾِ کًبَم يی ًَبٌع ، ثّ ثطم َبپبٌعاؼ يكٍؽ رؼبظنی قبؾِ ايکبٌ پػٌؽًَی ثبنع . نػ

اؾای کٕچکزؽٌٍ افؿاٌم ظؼ ثبؼگػاؼی ٍْچ زبنذ رؼبظنی ظؼ ًْكبٌگی ٔضؼٍذ اضٍؽ ٔخٕظ َطٕاْع ظانذ ٔ قبؾِ يدجٕؼ ضٕاْع 

َزمبل ثّ چٍٍُ ٔضؼٍذ رؼبظل ثٕظ زبنذ رؼبظل پبٌعاؼ خعٌعی ؼا کّ ظؼاٌٍ رؽاؾ ثبؼ يًکٍ اقذ ٔخٕظ ظانزّ ثبنع خكزدٕ ًَبٌع. ا

خعٌعی يكزهؿو رغٍؽاد ثؿؼگ ٔ َبگٓبَی ظؼ رغٍٍؽ نکم قبؾِ،ٌؼُی اَدبو پعٌعِ فؽٔخٓم ظٌُبيٍکی اقذ کّ اٌٍ پعٌعِ ثبػث 

 ثبؾرٕؾٌغ ثٍهزؽ ثبؼْب نعِ ٔ ضطؽ اَزهبؼ ضؽاثی ؼا رهعٌع يی ًَبٌُع.

 خزابی يٕضعی بذٌٔ  فزٔجٓص دیُايیکی 

يی رٕاَع ثٕاقطّ  کًبَم اػضبی فهبؼی ٌٔب خبؼی نعٌ اػضبی کههی يٕؼد گٍؽظ . ظؼ ْؽ ظٔ ظؼ اٌُسبنذ ضؽاثی أنٍّ 

زبنذ، اَزمبل ٔ ثبؾرٕؾٌغ ثبؼ ثّ آؼايی اَدبو يی نٕظ.ظؼ طی ؼَٔع ثبؾ رٕؾٌغ ثبؼ،قبٌؽ اػضبی قبؾِ لبظؼ ثّ خػة ٔرسًم 

هٕظ.ظؼ اٌُسبنذ ، قبؾِ لبظؼ ثّ رسًم ثبؼ اضبفی ثٕظِ ثبؼْبی ثبؾرٕؾٌغ نعِ يی ثبنُع ٔ ثُبثؽاٌٍ ٔضؼٍذ پبٌعاؼ خعٌعی اٌدبظ يٍ

 رب اٌُکّ ظؼ َٓبٌذ ، يؽزهّ ای فؽا يی ؼقع کّ ضؽاثی يدًٕػّ ظٌگؽی اؾ اػضب ، يُدؽ ثّ ضؽاثی کهی قبؾِ نٕظ.  

 

 ٌک ضؽاثی کهی قبؾِ 4نکم

 

 ضؽاثی يٕضؼی ًْؽاِ ثب فؽٔخٓم ظٌُبيٍکی 5نکم

كمانش مجموعه اي از اعضا

تغييرمكان

بار

P1

كمانش مجموعه اي از اعضا

فروجهش ديناميكي

P1=Psnap

P2

كمانش مجموعه ديگري از اعضا

تغييرمكان

بار
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 ضؽاثی يٕضؼی ثعٌٔ فؽٔخٓم ظٌُبيٍکی 6نکم

 :[ 9]آَانیش غیز خطی ٔ بارْای کًاَطی 

آَبنٍؿ ضطی ثؽای اکثؽٌذ قبؾِ ْب ثکبؼ يی ؼَٔع ايب ظؼ ثؽضی اؾ قبؾِ ْب ثب پبقص َؽو نَٕعِ اقزفبظِ اؾ آَبنٍؿ ضطی غٍؽ اًٌٍ 

طؽازبٌ رؼٍٍٍ ضطی ثٕظٌ ٌب غٍؽ ضطی ثٕظٌ آَبنٍؿ يی ثبنع ثب رٕخّ ثّ ؾيبٌ طٕالَی آَبنٍؿ غٍؽ ضطی ٌک يهکم اقبقی ثؽای 

يی ثبنع.ظؼ يٍبٌ اٌٍ قبؾِ ْب ثؽضی ْب کّ اؾ نسبظ غٍؽ ضطی ثٕظٌ ضٍهی نعٌع ٍَكزُع ؼا يی رٕاٌ ثب ثؽضی اؾ قبظِ قبؾٌٓب ٔ 

 ايالزبد خؿٌی ثًٕؼد ضطی آَبنٍؿ کؽظٔ ظلذ کبفی ؼا اؾ آَبنٍؿ يی رٕاٌ ثعقذ آٔؼظ.

ای ػهی انطًٕو پٕقزّ ْبی رک الٌّ يی رٕاَُع ؼفزبؼ غٍؽ ضطی ثكٍبؼ ؾٌبظی ثًٓؽاِ َؽو نَٕعگی  قبؾِ ْبی پٕقزّ ای نجکّ

 لبثم يالزظّ ظانزّ ثبنُع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثؽاد غٍؽ ضطی ُْعقی ٔ غٍؽ ضطی يًبنر ظؼ قبؾِ ْبی نجکّ ای -7نکم 

 : [2]بزرسی رفتار کًاَطی اعضای فطاری بّ رٔش اجشای يحذٔد

ضؽپبًٌ اػضبي قبؾِ اقبقب رسذ ٍَؽْٔبي يسٕؼي لؽاؼ گؽفزّ ٔ ايكبٌ ضؽاثً ػضٕ ظؼ اثؽ ركهٍى ظؼ كهم ٔ ٌب ظؼ ٌك قٍكزى 

ثسؽاًَ آٌ    ْبي پف  كًبَم ظؼ فهبؼ، ٔخٕظ ضٕاْع ظانذ. ظؼ يٕؼد ضؽاثً ػضٕي اؾ قبؾِ، ؼفزبؼ ػضٕ يؿثٕؼ اؾ يهطًّ

رٕاٌ   فهبؼي پف اؾ ؼقٍعٌ ثّ ثبؼ ثسؽاًَ يؼٍٍ نٕظ يًرجؼٍذ ضٕاْعكؽظ. ثُبثؽاٌٍ ظؼ يٕؼرٍكّ ؼفزبؼ اػضبي كههً ٔ 

اي ؼا كّ ػضٕ ٌب اػضبًٌ اؾ آٌ ضؽاة نعِ، يٕؼظ رسهٍم لؽاؼ ظاظ ٔ اَدبو رسهٍم ؼا رب يؽزهخ كًبَم كهً قبؾِ اظايّ ظاظ،   قبؾِ

ظح ثبؼ ثٍٍ أنٍٍ ضؽاثً ثسؽاًَ اػضبي كههً ٔ فهبؼي، رسهٍم قبؾِ ظؼ يسعٔ  ْبي ؼفزبؼی پف  ثؼجبؼد ظٌگؽ ثب ظاَكزٍ يهطًّ

 يٕضؼً رب كًبَم كهً قبؾِ ايكبٌ پػٌؽ ضٕاْع ثٕظ.

ٔلزی ٌک ػضٕ کههی ثّ ثبؼ ركهٍى يی ؼقع ثؼهذ پعٌعِ قطذ نعگی کؽَهی ظؽفٍذ ثبؼثؽی آٌ لعؼی افؿاٌم يی   يؼًٕال

ٌبثع.ايب ٔلزی ٌک ػضٕ فهبؼی کًبَّ يی کُع ظؽفٍذ ثبؼثؽی ػضٕ ثب افؿاٌم کٕربِ نعگی آٌ کبْم پٍعا يی کُع ٌؼُی اٌٍ 

اػضبی قبؾِ پطم يی کُع .قطزی پف کًبَهی يُفی ػضٕ ػضٕ يمبٔيزم ؼا اؾ ظقذ ظاظِ ٔ ثبؼل ؼا ثّ َبچبؼ ثّ قبٌؽ 

تغييرمكان

P2

P1

بار

كمانش مجموعه ديگري از اعضا

كمانش مجموعه اي از اعضا
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فهبؼی ػبيهی اقذ کّ اثؽ ثكؿاٌی ظؼ ؼفزبؼ کهی قبؾِ ظاؼظ ثعٌٍ يفٕٓو کّ اگؽ ػضٕ فهبؼی ثهعد َبپبٌعاؼ ثٕظِ ٔ ثطٕؼ 

گٍؽظ  َبگٓبَی ثبؼ ضٕظ ؼا ثّ اػضبی يدبٔؼ پطم کُع اثؽ آٌ ثعرؽ اؾ زبنزی اقذ کّ پطم ثبؼ ػضٕ فهبؼی ثّ رعؼٌح اَدبو

.ًَبٌم ؼفزبؼ ػضٕ فهبؼی َمم کهٍعی ظؼ رسهٍم کًبَم ظاؼظ ظؼ اکثؽ ؼٔنٓبی رسهٍم کًبَم اثزعا ثبٌع ؼفزبؼ ثبؼ رغٍٍؽ يکبٌ 

ػضٕ فهبؼی رؼٍٍٍ نٕظ ٔ پف اؾ رؼٍٍٍ ؼاثطّ ثٍٍ ثبؼ يسٕؼی ٔ رغٍٍؽ يکبٌ يسٕؼی ثؽای ػضٕ فهبؼی يی رٕاٌ اؾ آٌ ثؽای 

م غٍؽ ضطی قبؾِ اقزفبظِ کؽظ .نػا الؾو اقذ ضؽاثی ػضٕ فهبؼی ثعلذ يٕؼظ يطبنؼّ يعنكبؾی ؼفزبؼ ػضٕ فهبؼی ظؼ رسهٍ

لؽاؼ گؽفزّ ٔ ػالِٔ ثؽ رؼٍٍٍ ؼفزبؼ ػضٕ فهبؼی رب ؼقٍعٌ ثّ َمطّ ثسؽاَی ؼفزبؼ پف کًبَهی آٌ ٍَؿ  ثعلذ رؼٍٍٍ گؽظظ 

آٌع ثًٍٍٓ يُظٕؼ ظؼ رسمٍك زبضؽ ثؼجبؼد ظٌگؽ الؾيكذ اطالػبری ظؼ يٕؼظ نکم ظَجبنّ يُسُی ؼفزبؼ ػضٕ فهبؼی ثعقذ 

 ؼفزبؼ اػضبی فهبؼی ثکًک ؼٔنٓبی انًبٌ يسعٔظ يٕؼظ ثؽؼقی اَدبو گؽفزّ اقذ.

 [7] بزرسی رفتار خزابی ساسِ فضایی دٔ الیّ:

ظؼ اٌٍ يمبنّ  ثؽ اقبـ ؼٔنٓبی انًبٌ يسعٔظ  يکبٍَؿيٓبی يطزهف ضؽاثی ،ضؽاثی يٕضؼی ثّ ًْؽاِ پعٌعِ فؽٔخٓم ظٌُبيٍکی ٔ 

ثی قبؾِ ْب ثعٌٔ اثؽ فؽٔخٓم يٕؼظ ثؽؼقی لؽاؼ گؽفزّ اقذ ثطٕؼ ضاليّ اٌٍ يمبنّ ْب ؼاْکبؼٌبؼائّ يی کُع کّ ثؽ اقبـ ضؽا

ؼٔل اَؽژی ثؽای رؼٍٍٍ پبقص قبؾِ ظؼ يمبثم پعٌعِ فؽٔخٓم ثکبؼ يی ؼٔظ.ًْچٍٍُ ظؼ اٌٍ قبؾِ اؾ ٌک نجکّ ظٔ الٌّ ثؽای 

ٍَؿيٓب اقزفبظِ نعِ اقذ .لجم اؾ رعٌٍٔ اٌٍ يمبنّ ٔاؼظ کؽظٌ اثؽاد ظٌُبيٍکی رٕيٍف ؼٔل کبؼ ٔ ًْچٍٍُ رفبٔرٓبی يٍبٌ يکب

پعٌعِ فؽٔخٓم لبثم رطًٍٍ ٔ ٔاؼظ کؽظٌ ظؼ يسبقجبد َجٕظ .ظؼ اٌٍ يمبنّ کّ ثّ کٕنم ظکزؽ نٍعاٌی اَدبو گؽفزّ اقذ اَؽژی 

ٕخّ ثّ اٌُکّ پعٌعِ فؽٔ خٓم يًکٍ اقذ ضؽاثی َبنی اؾ اٌٍ پعٌعِ يسبقجّ گؽظٌعِ ٔ نؿٔو ٔاؼظ کؽظٌ اٌٍ پعٌعِ ظٌُبيٍکی  ثب ر

اػضبی ظٌگؽ ؼا قجت نٕظ ٔ ٌب ززی  يٕخت ضؽاثی پٍهؽَٔعِ گؽظظ ٔ ثبػث کبْم ظؽفٍذ رسًهی ثٍهٍُّ قبؾِ َكجذ ثّ آَبنٍؿ 

 غٍؽ ضطی اقزبرٍکی  نٕظ ؼا ثّ  اثجبد ؼقبَعِ اقذ..

 يذنساسی ٔ تحهیم 

 يذنساسی:

يزؽ يی ثبنع کّ  20*3/21ثب ارًبالد کبيال يفًهی يی ثبنع اثؼبظ پالٌ قبؾِ يٕؼظ َظؽ يعل اَزطبثی اؾ َٕع چهٍک ظٔ الٌّ 

يزؽ يی ثبنع ًْچٍٍُ  َكجذ اؼرفبع ضبنى ثّ طٕل  63/1پالَی رمؽٌجب يؽثغ نکم يسكٕة يی گؽظظ ٔ فبيهّ ظٔ الٌّ اؾ ًْعٌگؽ

کهٍّ انًبَٓبی الٌّ ثبال ٔ پبٌٍٍ ظاؼای طٕنی اضزٍبؼ نعِ اقذ ٔ طؽازی ثّ يٕؼری اَدبو گؽفزّ اقذ کّ  22/0ظْبَّ ضبنى 

 يزؽی  اقزفبظِ نعِ اقذ. 4/2يزؽ گؽظٌعِ اَع.ٔ ثؽای طؽازی انًبَٓبی لطؽی اؾ طٕل  2ثؽاثؽ ثب 

 پالٌ  ٔ ابعاد کهی ساسِ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالٌ کهی قبؾِ چهٍکی ظٔ الٌّ ٔ اثؼبظ پالٌ قبؾِ 8نکم

يزؽ اَزطبة نعِ اقذ ٔ کهٍّ انًبَٓبی الٌّ ثبال ٔ پبٌٍٍ  38/19ٔ ظْبَّ ضبنى قبؾِ يزؽ  42/4:اؼرفبع ظاضهی قبؾِ يقطع ساسِ

 يزؽ يی ثبنع. 63/1يزؽ يی ثبنُعٔ فبيهّ ظٔ الٌّ اؾ ْى  2ظاؼای طٕل 
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 يمطغ ػؽضی چهٍک ظٔ الٌّ 9نکم

 ضکم کهی ساسِ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکم کهی چهٍک ظٔ الٌّ  10نکم

 يطخصات يصانح يصزفی:

 يگب پبقکبل يُظٕؼ گؽظٌعِ اقذ. 210000يگب پبقکبل ٔ يمعاؼ يعٔل ٌبَگ  360ركهٍى يًبنر رُم 

 يطخصات انًآَای يتطکم ساسِ:

طؽازی گؽظٌع ٔ ظؼ َزٍدّ رًبو يفبطغ اؾ  t/joint5/1،قبؾِ ثؽای ٌبؼ گػاؼی اقزبرٍکی   SAP 2000ثب اقزفبظِ اؾ َؽو افؿاؼ 

يٍهًٍزؽ يٕؼظ اقزفبظِ لؽاؼ گؽفزّ اقذ کّ يٍ زٍث  52/9يٍهی يزؽ ٔ ضطبيذ  275/41پؽفٍم نٕنّ ای ثّ نؼبع ضبؼخی 

انًدًٕع  ٌک الغؽی يزٕقظ ثؽای رًبيی اػضب قبؾِ يسكٕة يی گؽظظ..انجزّ چُبَکّ رٕضٍر ظاظِ نع نجکّ ْبی الٌّ ثبال ٔ 

يزؽی رهکٍم ٌبفزّ اَع. ًْچٍٍُ ظؼ اظايّ ثؽای آَبنٍؿْبی  4/2ٍ ًْگی اؾ اػضبی ظٔ يزؽی  ٔ اػضبی لطؽی اؾ اػضبی پبٌٍ

 اقزفبظِ گؽظٌعِ اقذ. BM3ٔ انًبٌ   LUSASغٍؽ ضطی کّ الؾيّ رسمٍك يی ثبنع اؾ َؽو افؿاؼ 

 بارگذاری ٔ تکیّ گاِ ْا:

ؼٔی ًّْ گؽْٓبی الٌّ ثبال ثّ يٕؼد ٌکُٕاضذ يٕخٕظ اقذ ٔ يطبثك  ٍَٕرٍ يی ثبنع ٔ ظؼ 100نؽٔع رٕانی ثبؼگػاؼی اؾ 

 رکٍّ گبْٓبی يفًهی ثّ يٕؼد يسٍطی ظؼنجّ ْبی الٌّ پبٌٍٍ لؽاؼگؽفزّ اَع.  6-4نکم 
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 ثبؼگػاؼی ٔ يٕلؼٍذ رکٍّ گبْٓبی نجّ ای  11نکم 

 :[4]تعییٍ رفتار کًاَطی اعضای فطاری بّ رٔش انًاٌ يحذٔد 

چُبَچّ ظؼ فًم ثؽؼقی يُبثغ ثٍبٌ گؽظٌع ثؽای اَدبو رسهٍم غٍؽ ضطی قبؾِ يعنكبؾی نعِ ،رؼٍٍٍ ؼاثطّ ثبؼ رغٍٍؽ يکبٌ يؽزهّ 

پٍم کًبَهی ٔ پف کًبَهی ْؽ ٌک اؾ  ًٍَؽضٓبی رهکٍم ظُْعِ قبؾِ ثب رٕخّ ثّ طٕل ٔ َبکبيهی ْبی ظؼ َظؽ گؽفزّ نعِ 

قبؾِ ْبی ضؽپبٌی ثٌٕژِ ظؼ قبؾِ ْبی فضب کبؼ ثكٍبؼ يزعأل ثٕظِ ثُبثؽ اٌٍ چُبَکّ ظؼ  ضؽٔؼی ضٕاْع ثٕظ .ًٍَؽش نٕنّ ای ظؼ

اؾ يمبطغ نٕنّ ای ثؽای يعل اقزفبظِ   SAP2000يؽزهّ يعنكبؾی ثٍبٌ گؽظٌعِ اقذ ظؼ يؽزهّ رسهٍم اقزبرٍکی ثب َؽو افؿاؼ 

يٍهًٍزؽ ٔ  275/41ٕؼظ اقزفبظِ ظاؼای نؼبع ضبؼخی يزؽ يی ثبنُع ٔ ًٍَؽضٓب ي 4/2ٔ  2گؽظٌعِ اقذ کّ اٌٍ اػضب ظاؼای طٕل 

ثؽای رسهٍم اػضبی فهبؼی ثؽٔل اخؿای يسعٔظ فؽضٍبد چُعی يُظٕؼ نعِ اقذ کّ يٍهًٍزؽ         يی ثبنُع. 52/9ضطبيذ  

 ثّ نؽذ ؾٌؽ اؼاٌّ يی نَٕع.

يؽف َظؽ اؾ اثؽ قطذ نعگی ؼاثطّ رُم ٔ کؽَم يًبنر ثًٕؼد االقزٕ پالقزٍک کبيم ظؼ َظؽ گؽفزّ نعِ اقذ ٔ ثب  -

 کؽَم ظؼ کهم ٔ فهبؼ يزمبؼٌ فؽٌ نعِ اقذ. –کؽَهی يُسُی رُم 

فؽٌ نعِ ػضٕ فهبؼی ظؼ ْؽ ظٔ اَزٓب يفًهی ػًم کؽظِ ٔ ٍَؽٔی يسٕؼی ضبنى ثّ ػضٕ اػًبل نٕظ ٔاٌٍ آَبنٍؿ ثؽای  -

 گبَّ يٕؼظ اقزفبظِ يٕؼد گؽفزّ اقذ. 5ْؽ ٌک اؾ  َبکبيهی ْبی 

 طٕل آٌ يزمبؼٌ ٔ ثبثذ ظؼ َظؽ گؽفزّ نعِ اقذ.يمطغ ػضٕ ظؼ  -

 خؿ ثؽاثؽ رمكٍى گؽظٌعِ اقذ. 10ثؽای ثعقذ آٔؼظٌ َزبٌح ظلٍك ٔ لبثم اطًٍُبٌ ْؽ ػضٕ ثّ  -

ؼفزبؼ ْؽ ٌک اؾ اخؿای فٕق انػکؽ ثب انًبٌ رٍؽ الغؽ کٍؽٌهٓف يعنكبؾی نعِ اقذ ظؼ اٌٍ َٕع انًبٌ اؾ اثؽاد رغٍٍؽ نکهٓبی  -

 ِ اقذ.ثؽنی يؽف َظؽ نع

يسٕؼی ثبنع ثطٕؼٌکّ يی ظاٍَى نؽاٌظ فهبؼ  يزدبَف ٔ ربثٍؽ ثبؼ کبيال  يكزمٍى ٔ يًبنر کبيال  اگؽ ػضٕ فهبؼی کبيال - 

ٔخٕظ َعاؼظ ٔ ثّ ْؽزبل َبکبيهی ْبٌی اؾ لجٍم   قبظِ ثؽ آٔؼظِ يی نٕظ ايب ػضٕ فهبؼی اٌعِ آل ثب يهطًبد يػکٕؼ ػًال

ضًم اٌدبظ کؽظِ ٔ ظؽفٍذ ثبؼثؽی آَؽا کبْم ظُْع:اَسُبی أنٍّ ػضٕ،ضؽٔج اؾ   يٕاؼظ ؾٌؽ يًکٍ اقذ ظؼ ػضٕ فهبؼی

يؽکؿٌذ ظؼ اػًبل ثبؼ يسٕؼی،رغٍٍؽاد يٕضؼی ظؼ ضٕاو يًبنر ٔ َبًْگٍ ثٕظٌ آٌ ظؼ زدى ػضٕ  ٔ رُم ْبی پكًبَع ظؼ 

ظؼ َظؽ گؽفزّ نعِ اقذ ٔ فؽٌ  يمطغ ػضٕ .ظؼ پبٌبٌ َبيّ زبضؽ رُٓب اثؽ اَسُبی أنٍّ ػضٕ فهبؼی ثؼُٕاٌ َبکبيهی أنٍّ

نعِ اقذ کّ َبکبيهی ػضٕ فهبؼی ظؼ ٔقظ ػضٕ يمعاؼ زعاکثؽ ضٕظ ؼا ظاؼظ ٔ يزمبؼٌ يی ثبنع ٔ اػضب ثؽای َبکبيهی ْبی 

 طٕل ػضٕ يسبقجّ نعِ اَع. 02/0ٔ 01/0ٔ 005/0ٔ 001/0ٔ 0005/0

 فؽٌ نعِ اقذ کّ اػضبی فهبؼی َبپبٌعاؼی يٕضؼی َعانزّ ثبنُع. -

رغٍٍؽ يکبٌ يسٕؼی ػضٕ فهبؼی اؾ ٌک رسهٍم اقزبرٍکی غٍؽ ضطی   االقزٕ پالقزٍک ٔ  –رؼٍٍٍ ٔاکُم ثبؼ يسٕؼی  ثؽای -

رغٍٍؽ يکبَٓبی ثؿؼگ( اقزفبظِ نعِ اقذ ٌؼُی ْؽ ظٔ ػبيم غٍؽ ضطی يًبنر ٔ غٍؽ ضطی ُْعقی ظؼ رسهٍم يع َظؽ لؽاؼ 

 گؽفزّ اقذ.

ثّ َمطّ کًبَم ثؽٔل رکؽاؼی ٍَٕرٍ ؼافكٌٕ اَدبو گؽفزّ اقذ .اٌٍ ؼٔل ثّ  رؽقٍى يكٍؽ غٍؽ ضطی رؼبظل رب لجم اؾ ؼقٍعٌ -

ػهذ يُفؽظ نعٌ يبرؽٌف قطزی ظؼ يدبٔؼد َمطّ ثسؽاَی يسعٔظِ کًبَم ٔاگؽا نعِ ٔ يٕثؽ َطٕاْع ثٕظ نػا ثؽای رؽقٍى يكٍؽ 
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ًَٕ ثبؼ ثکًک ٌک يؼبظنّ لٍعی رؼبظل ظؼ يدبٔؼد َمطّ ثسؽاَی اؾ ؼٔل طٕل کًبٌ اقزفبظِ نعِ اقذ ظؼ اٌٍ ؼٔل رغٍٍؽاد 

 طٕؼی کُزؽل يی نٕظ کّ اَدبو ؼَٔع رکؽاؼ، يُطجك ثؽ قطر ػًٕظ ثؽ يًبـ يؽقٕو اؾ َمطّ نؽٔع رکؽاؼ ثبنع.

اثزعا ثب يؽف َظؽ اؾ نؽاٌظ کًبَم أنٍّ يمعاؼ ثبؼ ثسؽاَی ػضٕ فهبؼی ثّ اؾای زعاکثؽ َبکبيهی أنٍّ ظؼ ٔقظ ػضٕ  -

قذ آيعِ ظؼ يٕؼری يسذ ٔ اػزجبؼ ضٕاُْع ظانذ کّ  اؾ ثبؼ کًبَهی أنؽ کًزؽ ثبنُع.ظؼ غٍؽ يسبقجّ يی نٕظ ٔ يمبظٌؽ ثع

 إًٌُؼد ثبؼ کًبَهی أنؽ يع َظؽ ضٕاْع ثٕظ.

کّ ظاؼای لبثهٍزٓبی چهًگٍؽی ظؼ  LUSASًْچٍٍُ الؾو ثّ غکؽ اقذ کّ کهٍّ يؽازم ثٕقٍهّ ثؽَبيّ پٍهؽفزّ اخؿای يسعٔظ  -

يزؽی  2، اَدبو گؽفزّ اقذ.ثّ طٕؼٌکّ يی ظاٍَى ظؼ نجکّ ثُعی الٌّ ثبال ٔ پبٌٍٍ رًبو اػضب ظاؼی طٕل انًبَٓبی يسعٔظ يی ثبنع

 4/2يی ثبنُع ٔنی ظؼ اػضبی لطؽی ثّ ظنٍم اَسُبی يٕخٕظ طٕنٓب ثّ يمعاؼی اَعک ثب ْى رفبٔد ظاؼَع.ٔ يٍبَگٍٍ اَعاؾِ ای آَٓب 

 يی ثبنع.

 تزسیى يُحُی ْای تُص کزَص :

يزؽی اػضبی يػکٕؼ اؾ نسبظ ؼفزبؼی کههی ٔ فهبؼی  يٕؼظ يطبنؼّ لؽاؼ گؽفزّ ٔ يُسُی  4/2ٔ  2اقزفبظِ اؾ انًبَٓبی ثّ ظنٍم 

کهٍّ اػضب ثؽای َبکبيهی ْبی  ْبی يؽرجظ ثب زبالد پُدگبَّ َبکبيهی ظؼ اٌُدب ثّ يٕؼد کبيم رٕضٍر ظاظِ نعِ اقذ.

ٌعَعٔ ؼفزبؼ آَٓب يٕؼظ يمبٌكّ لؽاؼ گؽفذ.اػضبی اَزطبة نعِ طٕل ػضٕ آَبنٍؿ گؽظ 0005/0ٔ001/0ٔ005/0ٔ01/0ٔ02/0

الغؽٌهبٌ ظؼ زعٔظ الغؽی يزٕقظ اقذ يُسُی رُم کؽَم اٌٍ اػضب ثؽ اقبـ يُسُی ٍَؽٔ رغٍٍؽ يکبٌ يسبقجّ نعِ اَع کّ 

 1000ثؽ اقبـ ًَٕظاؼْبی يًٕؼ ظؼ يفسبد آری َهبٌ ظاظِ نعِ اَع.ثبٌع ثّ اٌٍ َکزّ رٕخّ ظانذ کّ ًَٕظاؼْبی فٕق گبْی 

َمطّ رؽقٍى نعِ اَع کّ يؼؽفی اٌٍ َمبط ثؽای ثؽَبيّ ْبی انًبٌ يسعٔظ کبؼی ٔلذ گٍؽ ٔ نبٌع ػجث ثبنعکّ خٓذ زم ثّ ظنٍم 

 َمطّ  ٔاؼظ يسبقجبد ًَٕظِ اٌى. 6يب يُسُی ْبی غٍؽضطی ؼا ثب اززكبة    LUSASلبثهٍذ ثبالی ثؽَبيّ 

 

 يزؽی ثّ اؾای َبکبيهٍٓبی پُدگبَّ 2 ًَٕظاؼ رُم کؽَم اٌعِ انی ػضٕ  -12نکم 

 

 يزؽی ثّ اؾای َبکبيهٍٓبی پُدگبَّ 4/2ًَٕظاؼ رُم کؽَم اٌعِ انی ػضٕ   -13نکم 

چهٍک يٕؼظ يطبنؼّ ؼا اؾ ظؼ ظٔ زبنذ ثؽؼقی يی کٍُى ثب أل رسذ َبکبيهی ْبی ٌکُٕاضذ ثؽای رًبيی آَانیشچهیک دٔ الیّ :

 يٕؼظ. 30رًبظفی ثّ رؼعاظ اػضب ٔ ثبؼ ظٔو رسذ َبکبيهی ْبی 
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 آَانیش چهیک دٔ الیّ با َاکايهیٓای یکُٕاخت بزای تًايی اعضا:

يٕؼظ يطبنّ لؽاؼ ظاظِ  ثّ  L0005/0  ٔL001/0 ٔ L005/0  ٔL01/0چهٍک يٕؼظ َظؽ ؼا رسذ َبکبيهٍٓبی چٓبؼگبَّ  

بنُعٔ َزبٌح آَبنٍؿ  ٔ يمبٔيذ َٓبٌی زبيم إًٌُؼد کّ ظؼ ْؽ آَبنٍؿ فؽٌ نعِ اقذ رًبيی اػضب ظاؼای ٌک يٍؿاٌ َبکبيهی ث

 ثّ يٕؼد يُسُی ْبی ثبؼ رغٍٍؽ يکبٌ  ثؽای آَٓب رؽقٍى گؽظٌعِ اقذ.

 آَانیش چهیک دٔ الیّ با تٕسیع تصادفی اعضای َاکايم در يُطقّ بحزاَی :

رٕؾٌغ َبکبيهی  30ظ يسزًم، اؾ ثّ ضبطؽ فٕق انؼبظِ ؾيبَگٍؽ ثٕظٌ آَبنٍؿْبی غٍؽ ضطی ٔ ًْچٍٍُ ػعو ايکبٌ آَبنٍؿ رًبيی يٕاؼ 

ْؽ ثبؼ ٌک رٕؾٌغ يزفبٔد ثؽای رطًٍٍ ظؽلٍذ ثبؼثؽی ثؽ اقبـ يؼٍبؼْبی يَٕذ کبؼنٕ خٓذ رطًٍٍ ظؽفٍذ اقزفبظِ نعِ اقذ.

ثؽای َبکبيهی ْب ثؽ اقبـ يهطًبد َبکبيهی اػضب ٔ يسًٕالد کبؼضبَّ ای  ثب ٌک اَزطبة رًبظفی  اػضبی َبکبيم رٕقظ 

ثؽَبيّ يٕؼظ اقزفبظِ ثٍبٌ گؽظٌعِ اقذ(. 10 -4ی َٕنزّ نعِ  ظؼ يسٍظ ٌٔژٔال ثٍكٍک اَدبو گؽفزّ اقذ)ظؼ ثُع ثؽَبيّ کبيپٍٕرؽ

ثؽای ْؽ زبنذ ؼفزبؼ قبؾِ ٔ يمبٔيذ آٌ ثجذ نعِ ٔ ثب زبنذ کبيم يمبٌكّ گؽظٌعِ اقذ ٔالؾو ثّ ٌبظ آٔؼی يی ثبنع کّ يُظٕؼ 

طٕل ػضٕ ثؽای رًبو اػضب يی ثبنع ..ًْچٍٍُ ثعنٍم  001/0يّ َبکبيهی ػًٕيیاؾ زبنذ کبيم ٌب يؼٍبؼ يمبٌكّ ظؼ اٌٍ پبٌبٌ َب

اٌُکّ  ظؼ يؽازم ًَٕ ثبؼ ظؼ ًََّٕ کبيم ، َزبٌح زبيم اؾ آَبنٍؿ، َهبٌ ظاظ کّ الٌّ پبٌٍٍ ٔ اػضبی لطؽی اػضبٌی ثسؽاَی ًَی 

بالی چهٍک ظٔ الٌّ  اَزطبة گؽظٌعِ اقذ  ًْچٍٍُ ثبنُع ٔ ٔاؼظ يؽزهّ پالقزٍک ًَی گؽظَع ثّ اٌٍ ظنٍم يُطمّ ثسؽاَی، ظؼ الٌّ ث

نٍِٕ اَزطبة يُطمّ ثسؽاَی ثؽ اقبـ آَبنٍؿ ،رسذ َبکبيهی ْبی  ٌکُٕاضذ ثٕظِ اقذ کّ  اػضبٌی کّ يزسًم رُم ثٍهزؽی ثٕظِ 

 اَع ٔ َكجذ ثّ اػضبی ظٌگؽ ؾٔظرؽ ٔاؼظ يؽزهّ پالقزٍكٍزّ نعِ اَع ثّ ػُٕاٌ يُطمّ ثسؽاَی ثؽگؿٌعِ نعِ اَع.

 بزرسی َتایج حاصم اس آَانیش ْای تصادفی

َزبٌح ثعقذ آيعِ اؼ آَبنٍؿْبی رًبظفی ؼا ثب ًْعٌگؽ يمبٌكّ يی کٍُى رب يٍؿاٌ کبْم يمبٔيذ ؼا ثؽ اقبـ رغٍٍؽ ظؼ يٕلؼٍذ 

 5اػضبی َبکبيم ثعقذ آٔؼٌى.ثؽای خهٕگٍؽی اؾ رؽاکى ٔ لبثم رهطٍى ثٕظٌ ًَٕظاؼْب، پف اؾ َهبٌ ظاظٌ رًبو زبالد ْؽ 

 ًَٕظاؼ ؼا ظؼ ٌک  نکم  ثّ رًٌٕؽ کهٍعِ اٌى.

 

 زبنذ رًبظفی ٔ زبنذ کبيم 30ؼفزبؼ ثبؼ رغٍٍؽ يکبٌ لبٌى گؽِ يٍبَی اؾ الٌّ ثبالی قبؾِ ثؽای 14نکم

يعل اَزطبة نعِ ثؽای رسهٍم ٌک چهٍک ظٔ الٌّ ثب ارًبالد کبيال يفًهی ثٕظِ ٔ رکٍّ گبْٓبی قبؾِ اؾ َٕع يفًهی ٔ ثّ -

 ظؼ طٕل نجّ پبٌٍٍ اَزطبة گؽظٌعِ اقذ.  يٕؼد قؽربقؽی

 رؼٍٍٍ ؼفزبؼ کًبَهی اػضبی فهبؼی ثّ ؼٔل اخؿای يسعٔظ يٕؼد گؽفزّ اقذ.-

اقزفبظِ    SAP2000   ٔ َؽو افؿاؼ    t/joint 5/1ثؽای رسهٍم اقزبرٍکی خٓذ رطًٍٍ ٔ طؽازی أنٍّ اػضب يمبطغ اؾ ثبؼ -

 گؽظٌعِ اقذ.
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نذ يٕؼد گؽفزّ اقذ ثبؼ أل ثؽای َبکبيهی ْبی ٌکُٕاضذ ثؽای رًبو اػضب ٔ ثبؼ ظٔو ثب آَبنٍؿ چهٍک ظٔ الٌّ ظؼ ظٔ زب-

 يٕؼظ ثؽ اقبـ رئٕؼی يَٕذ کبؼنٕ. 30َبکبيهٍٓبی غٍؽ ٌکُٕاضذ رٕؾٌغ نعِ ظؼ يُطمّ ثسؽاَی ثّ رؼعاظ 

اثؽ چُعاَی ثؽ ؼٔی قطزی پف اؾ آَبنٍؿْبی اَدبو گؽفزّ يهطى گؽظٌعِ اقذ کّ َبکبيهی ْبی ٔاؼظ نعِ ظؼ يُطمّ ثسؽاَی -

أنٍّ َعاؼَع ٔ رُٓب اثؽ چهًگٍؽ ًْبٌ کبْم يمبٔيزی يی ثبنع ٔ اٌُکّ  قبؾِ يٕؼظ َظؽ ثّ َبکبيهی ُْعقی ثكٍبؼ زكبـ يی 

 ثبنع.

 خالصّ ٔ َتیجّ گیزی

ثؽ ؼٔی قطزی پف اؾ آَبنٍؿْبی اَدبو گؽفزّ يهطى گؽظٌعِ اقذ کّ َبکبيهی ْبی ٔاؼظ نعِ ظؼ يُطمّ ثسؽاَی اثؽ چُعاَی -

 أنٍّ َعاؼَع ٔ رُٓب اثؽ چهًگٍؽ ًْبٌ کبْم يمبٔيذ يی ثبنع .

 قبؾِ ْبی چهٍکی ظٔ الٌّ يٕؼظ يطبنؼّ ثّ َبکبيهی ُْعقی زكبقٍذ ؾٌبظی ظاؼظ. -

%  ؼا اؾ ضٕظ َهبٌ ظاظکّ رُٓب 41قبؾِ چهٍکی يع َطؽظؼ ثؽاثؽ يعْبی يطزهف رٕؾٌغ ْبی َبکبيهی کبْم يمبٔيزی ثّ يٍؿاٌ -

 ی َبکبيهی ُْعقی اؾ َٕع اَسُبی أنٍّ ثٕظِ اقذ ٔ اثؽاد َبکبيهی ْبی ظٌگؽ ٔ رؽکٍت َبپبٌعاؼٌٓب ظؼ َظؽ گؽفزّ َهعِ اقذ. ثؽا
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 ايکاَسُجی تٕنیذ سیًاٌ ژئٕپٕنیًزی اس پزنیت
REVĠEW: PERLĠTE BASED GEOPOLYMER PRODUCTĠON BY ALKALĠ ACTĠVATĠON  

 

Mehrzad Mohabbi Yadollahi
1
 

 

 خالصّ :

پؽنٍذ يبظِ ای آرهفهبَی ٔ ٔنکبٍَک يی ثبنع.اضٍؽا ثؽ اقبـ رسمٍمبد اَدبو گؽفزّ ضًٕيٍبد پٕؾٔالَی پؽنٍذ آقٍبة نعِ ثّ 

اثجبد ؼقٍعِ اقذ. ثُبثؽاٌٍ پؽنٍذ ثؽای کهٕؼْبٌی ًْبَُع اٌؽاٌ کّ ظاؼای يُبثغ ػظٍى پؽنٍذ يی ثبنُع ظاؼای اًٍْذ ؾٌبظی يی 

ؼقی اقزفبظِ اؾ پؽنٍذ کّ ظاؼای لهٍبئٍذ ؾٌبظی يی ثبنع  ثّ ػُٕاٌ قًٍبٌ ظؼ ثزٍ ٔ ًْچٍٍُ ثبنع.ْعف اؾ اَدبو اٌٍ پؽٔژِ ثؽ

ثؽؼقی يهکالد اززًبنی ظؼ پؽٔقّ اکزٍٕاقٌٍٕ يی ثبنع. ٔ ًْچٍٍُ رؼٍٍٍ يمبظٌؽ ثٍُّٓ يٕاظ نًٍٍبئی خٓذ اکزٍٕاقٌٍٕ پؽنٍذ 

ذ ثب رٕخّ ثّ ثبفذ آيٕؼف ٔ رؽکٍجبد آنٕيٍُٕقٍهٍکبری آٌ آٌب پؽنٍيی ثبنع. ظؼ َزٍدّ ثّ اٌٍ پؽقم پبقص ظاظِ ضٕاْع نع کّ 

لبثهٍذ اکزٍٕاقٌٍٕ ظؼ يسٍظ ْبی ثب لهٍبٌٍذ ؾٌبظ ؼا ظاؼا يی ثبنع؟ثب رٕخّ ثب کبْم آنٕظگٍٓبی ؾٌكذ يسٍطی ٔ کبْم ظی اقٍع 

قًٍبٌ ٔ ثزٍ ػبظی کؽثٍ ٔ گبؾْبی گهطبَّ ای ظؼ يٕؼد يثجذ ثٕظٌ پبقص  گبو ػًعِ ای ظؼ ٌبفزٍ  خبٌگؿٌٍ يُبقت ثؽای 

 ثؽظانزّ ضٕاْع نع.

 قٕاالد يطؽذ نعِ ظؼ اٌٍ ضًٕو ػجبؼرُع اؾ:

 ؟ثّ ػُٕاٌ اکزٍٕارٕؼ خٓذ اکزٍٕاقٌٍٕ پؽنٍذ يٕثؽ يٍجبنع NaOH   ٔNa2SiO3آٌب اقزفبظِ اؾ   -

 ثٓزؽٌٍ يٕالؼٌزّ يٕاظ لهٍبٌی  خٓذ اکزٍٕاقٌٕ چمعؼ يی ثبنُع ؟ -

 ثبنع؟ظيبی اپزًٍى خٓذ کٍٕؼٌُگ چّ ظيبٌی يی  -

 رغٍٍؽاد اززًبنی اٌٍ پبؼايزؽْب چّ ربثٍؽی ظؼ َزبٌح ضٕاْع ظانذ؟  -

 ًْچٍٍُ فؽضٍبد ثکبؼ ؼفزّ ظؼ اٌٍ طؽذ ػجبؼَع اؾ:

 ػبيهی يٕثؽ ظؼ اکزٍٕاقٌٍٕ پؽنٍذ يی ثبنع. NaOH   ٔNa2SiO3رؽکٍت اقزفبظِ اؾ  -

 ظؼخّ قبَزٍگؽاظ يی ثبنع. 65ظيبی ثٍُّٓ کٍٕؼٌُگ  -

اکزٍٕ قبؾی، ژئٕپٕنًٍؽیٕنًٍؽی، ثزٍ کهًبد کهٍعی: قًٍبٌ ژئٕپ  

 يقذيّ ٔ بزرسی يُابع : -1

    يًبنر خعٌع ثب کٍفٍذ ثٓزؽ ٔ  رٕنٍع  رٕقؼّ ْبی رکُٕنٕژٌکی کّ ظؼ الًی َمبط ظٍَب ثّ اَدبو يی ؼقع ثّ يسممبٌ ايکبٌ

ًبٌ پؽرهُع ثب گػنذ ؾيبٌ ثّ الزًبظی رؽ ؼا يی ظْع. ثب رٕخّ ثّ رٓعٌع ْبی فؽأاٌ ؾٌكذ يسٍطی ٔ ًْچٍٍُ ْؿٌُّ رٕنٍع قٍ

َمطّ اَزٓبٌی رٕنٍع قًٍبٌ يؼًٕنی َؿظٌک يی نٌٕى ثُبثؽاٌٍ ٌبفزٍ خبٌگؿٌٍ يُبقجی ثؽای قًٍبٌ يؼًٕنی ظؼ اْى ايٕؼ يؽثٕط ثّ 

قبضذ ٔ قبؾ لؽاؼ ظاؼظ. ظؼ اٌُچٍٍُ نؽاٌطی  اَدبو رسمٍمبد خٓذ اقزفبظِ اؾ پؽنٍذ پٕظؼ نعِ  ثّ ػُٕاٌ خبٌگؿٌٍ يُبقت 

نی خٓذ رٕنٍع قًٍبٌ ثؽای کهٕؼی ًْچٌٕ اٌؽاٌ کّ ظاؼای غضبٌؽ ُْگفذ پؽنٍذ يی ثبنع زبئؿ اًٍْذ يی گؽظظ. رسمٍمبد اززًب

اَدبو گؽفزّ ظؼ يٕؼظ رٕنٍع قًٍبٌ ٔ ثزٍ اؾ پؽنٍذ اَگهذ نًبؼ يی ثبنع . کبؼثؽظ ػًعِ پؽنٍذ ظؼ کهبٔؼؾی يی ثبنع ٔ ربکٌُٕ 

 پؽنٍذ رسمٍمبری يمجٕل ظؼ اٌٍ ؾيٍُّ اَدبو َگؽفزّ اقذ. ثب رٕخّ ثّ نُبضزّ نعٌ ضٕاو پٕؾٔالٍَکی

 اْذاف : -1-1

ثزٍ ؼرجّ ظٔو يًبنر يًؽفی ؼا پف اؾ آة ثّ ضٕظ اضزًبو ظاظِ اقذ. ثب رٕخّ ثّ اٌٍ زمٍمذ يهطى اقذ کّ قًٍبٌ پؽ  

يًؽفزؽٌٍ يبظِ يًؽفی ظؼ يُؼذ يی ثبنع. ثب رٕخّ ثّ ٍَبؾ ثّ يمبظٌؽ ؾٌبظ اَؽژی خٓذ رٕنٍع قًٍبٌ يهکالد ػعٌعِ ؾٌكذ 

% رٕنٍع گبؾ ظی اقٍع کؽثٍ  ظؼ ظٍَب يؽثٕط ثّ رٕنٍع قًٍبٌ يی 7رمؽٌجب  يسٍطی ٔ الزًبظی اؾ رٕنٍع قًٍبٌ يُزح يی گؽظظ.

ثبنع.ثُبثؽاٌٍ ٌبفزٍ يًبنر خبٌگؿٌٍ قًٍبٌ ظؼ قؽ فًم رسمٍمبد يٕقكبد پژْٔهی لؽاؼ ظاؼظ.ثب رٕخّ ثّ يمعاؼ ؾٌبظ اَؽژی 

ٍع قًٍبٌ پؽ ْؿٌُّ يی ثبنع. ظؼخّ قبَزٍگؽاظ يی ثبنع رٕن 1500-1400زؽاؼری يٕؼظ ٍَبؾ ظؼ رٕنٍع قًٍبٌ کّ ظؼ زعٔظ 

رسمٍمبد ثكٍبؼ ؾٌبظی ظؼ يٕؼظ اکزٍٕاقٌٍٕ قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی ٔ ضبکكزؽ ثبظی اَدبو گؽفزّ اقذ ايب رسمٍمبری ظؼ يٕؼظ 

فؼبنكبؾی پؽنٍذ يٕخٕظ ًَی ثبنع. ثب رٕخّ ثّ غضبٌؽ ُْگفذ پؽنٍذ اٌؽاٌ اقزفبظِ اؾ پؽنٍذ ثبػث کبْم يًؽف اَؽژی  ٔ 

 يسٍطی ضٕاْع نع کّ يُبفغ يبنی ؼا ٍَؿ ثعَجبل ضٕاْع ظانذ. يهکالد ؾٌكذ

 بّ عُٕاٌ َتیجّ تحقیق :

 يُبثغ يٕخٕظ پؽنٍذ ثًٕؼد فؼبل يٕؼظ اقزفبظِ لؽاؼ ضٕاْع گؽفذ.

 ثب رٕخّ ثّ اقزفبظِ اؾ يُبثغ طجٍؼی يٍؿاٌ رٕنٍع گبؾ ظی اکكٍع کؽثٍ کبْم ضٕاْع ٌبفذ.

 قًٍبٌ ثّ زعالم ضٕاْع ؼقٍع.يٍؿاٌ اَؽژی يًؽفی ظؼ فؽاٌُع رٕنٍع 

 اکزٍٕاقٌٍٕ پؽنٍذ ثعقذ ضٕاْع آيع. عاطالػبد يٕؼظ ٍَبؾ ظؼ يٕؼظ فؽاٌُ
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 يٍؿاٌ ثٍُّٓ ٔ يٕالؼٌزّ يٕاظ نًٍٍبٌی نُبضزّ ضٕاْع نع.

 يمبٔيذ فهبؼی يبرؽٌف قًٍبٌ پؽنٍزی ٔ ًْچٍٍُ ثزٍ قبضزّ نعِ اؾ اٌٍ َٕع قًٍبٌ يٕؼظ ثؽؼقی لؽاؼ ضٕاْع گؽفذ.

 ُّ آة َكجذ ثّ يبظِ چكجبَُعِ نُبضزّ ضٕاْع نع.يٍؿاٌ ثٍٓ

 نؽاٌظ يٕثؽ ٔ يُبقت َگٓعاؼی زؽاؼری رثجٍذ ضٕاْع نع.

 سیًاٌ پزتهُذ ٔ يحیظ سیست: -1-2

ٌؼُی  پف اؾ رٕنٍع قًٍبٌ يؼًٕنی، ثزٍ رٕنٍع نعِ اؾ اٌٍ َٕع قًٍبٌ ثّ ػُٕاٌ پؽ يًؽفزؽٌٍ يبظِ يُؼزی  19اؾ أاٌم لؽٌ 

 .   Duxson et al. 2008)نعِ اقذ  ) خٓبٌ پف اؾ آة رجعٌم

اؾ طؽف ظٌگؽ يهکم ايهی رٕنٍع گبؾ ظی اکكٍع کؽثٍ ظؼ زٍٍ رٕنٍع قًٍبٌ يی ثبنع کّ ثطهی خعا َبپػٌؽ اؾ رٕنٍع قًٍبٌ    يی 

ثبنع کّ اؾ ثؿؼگزؽٌٍ يهکالد ؾٌكذ يسٍطی ػًؽ زبضؽ يی ثبنع. ايب ثب رٕخّ ثّ ٍَبؾ فؽأاٌ ثّ قًٍبٌ رب ٌبفزٍ خبٌگؿٌٍ 

يهکم اخزُبة َبپػٌؽ يی ثبنع. اٌٍ يهکم کّ اؾ ثؿؼگزؽٌٍ يهغهّ ْبی غُْی ظاَهًُعاٌ يُبقجی ثؽای قًٍبٌ چهى پٕنی اؾ اٌٍ 

ظؼخّ  1500-1400ػًؽ زبضؽ يی ثبنع ظٔ ظنٍم ػًعِ ظاؼظ : ٌکی يٍؿاٌ ؾٌبظ اَؽژی يٕؼظ ٍَبؾ ثؽای رٕنٍع ظؼخّ زؽاؼد 

ؼا اٌدبظ يی کُع ظؼ فؽاٌُع   CO2ؼ ثّ کّ يٕخت رٕنٍع گبؾ ظی کكٍع کؽثٍ يی نٕظ ٔ ػبيم ظٌگؽی کّ ًَف ظٌگؽ آنٕظگی يؽثٕ

 .   (Hendriks et al. 2003) کهكٍُبقٌٍٕ کؽثُبد کهكٍٕو ثّ اکكٍع کهكٍٕو زبيم يی گؽظظ  

ظؼيع يٍؿاٌ رٕنٍع گبؾ ظی اکكٍع کؽثٍ يؽثٕط ثّ يُبٌغ قًٍبٌ قبؾی يی ثبنع.  8رب  5ثؽ اقبـ رسمٍمبد اَدبو نعِ   

(Davidovits 1994a; Worrell et al. 2001; Hendriks et al. 2004; Duxson et al. 2007a,b; Damtoft et al. 

2008;  Duxson et al. 2008; Scrivener et al. 2008). 

گبؾْبی گهطبَّ ای ٔ يكئهّ گؽو نعٌ کؽِ ؾيٍٍ ٌکی اؾ ثؿگزؽٌٍ يهکالد اٌدبظ نعِ ثؽای قبکٍٍُ کؽِ ؾيٍٍ اػى اؾ اَكبٌ ٔ 

ی گهطبَٓبی ٔ گؽو نعٌ کؽِ ؾيٍٍ ثبػث افؿاٌم قطر آة ظؼٌب ْب ٔ رغٍٍؽاد الهٍى يی نٕظ کّ ظٌگؽ خبَعاؼاٌ يی ثبنع. گبؾْب

 اٌٍ ػٕايهٍُبؾ ثّ  رٕخّ ثٍهزؽ ثّ اٌٍ يٕضٕع ؼا خعی رؽ يی قبؾظ. 

ظؼ رسمٍمبد اَدبو گؽفزّ  رٕقظ  َْٕزكٍُگؽ  خٓذ رطًٍٍ فبکزٕؼ گؽو نعٌ کؽِ ؾيٍٍ اثؽاد  قًٍبٌ پؽرهُع ػبظی ٔ قّ َٕع  

ٌگؽ قًٍبٌ کّ اؾ رکُٕنٕژْبی يزفبٔد رٕنٍع يی نعَع يٕؼظ ثؽؼقی لؽاؼ ظاظ ٔ اٌٍ ؼٔنٓب ػجبؼد ثٕظَع اؾ:ظ  

اقزفبظِ اؾ پٕؾٔالَٓب -1  

 :تعزیف پٕسٔالٌ -1-3

ػُٕاٌ ٌک افؿٔظًَ ثّ کهٍُکؽ قًٍبٌ يطؽذ اقذ ػجبؼد اقذ اؾ ٌک يبظِ طجٍؼً ٌب  پٕؾٔالًَ کّ ظؼ يُبٌغ قًٍبٌ ٔ ثّ

ثبنع. چُبَچّ اٌٍ قٍهٍف ٔ آنٕيٍُبي پطزّ نعِ ظؼ ُْگبو قؽظ  نبيم قٍهٍف ٔ ٌب قٍهٍف ٔ آنٕيٍُبي پطزّ نعِ يًيًُٕػً کّ 

نعٌ ثكٍبؼ قؽٌغ قؽظ نعِ ثبنُع ٔ فؽيذ کؽٌكزبنٍؿِ نعٌ )ثهٕؼي نعٌ( ؼا ٍَبفزّ ثبنُع ٔ ثّ نکم غٍؽ کؽٌكزبنً ٔ غٍؽ 

رٕاَع  ثبنع کّ اٌٍ پزبَكٍم يً اي ثبنُع پزبَكٍهً ظؼ آَٓب غضٍؽِ يً هّثهٕؼي ٔ ظؼ زمٍمذ ثعٌٔ نکم )آيٕؼف( ٔ ظاؼاي فبؾ نٍ

ثٕقٍهّ يسؽکً يثم ئٍعؼٔکكٍع کهكٍى فؼبل نٕظ ٔ رهکٍم فبؾي ؼا ظْع کّ ظاؼاي ضبيٍذ چكجُعگً ٔ قًٍبًَ )ٍْعؼٔنٍکً( 

ػُٕاٌ افؿٔظًَ  رٕاَع ثّ کّ يًاقذ. اٌٍ َٕع پٕؾٔالٌ کّ ظاؼاي قٍهٍف ٔ آنٕيٍُبي آيٕؼف ٔ غٍؽ ثهٕؼي اقذ، پٕؾٔالًَ اقذ 

 .ثّ کهٍُکؽ قًٍبٌ افؿٔظِ نٕظ ٔ ضٕاو يطهٕثً ؼا ظؼ آٌ اٌدبظ ًَبٌع

ثبنُع )انجزّ  ْب يً ْبي طجٍؼً آرهفهبٌ نَٕع. يُهبء ايهً پٕؾٔالٌ ْب ثّ ظٔ ظقزّ کهً يًُٕػً ٔ طجٍؼً رمكٍى يً پٕؾٔالٌ

ْب ٔ خبَعاؼاٌ ظؼٌبًٌ  ؼَع کّ ؼقٕثبد ظؼٌبًٌ زبٔي اقکهذ ظٌبرٕيّْب يُهبء ظٌگؽي ظا ْبي طجٍؼً ػالِٔ ثؽ آرهفهبٌ پٕؾٔالٌ

ْبي اَفدبؼي يمبظٌؽ ػظًًٍ اؾ يٕاظ يػاة  ْب، ضًٕيبً آرهفهبٌ ثبنع( ظؼ ُْگبو آرهفهبٌ ثبنع کّ ظؼ اٌُدب يٕؼظ َظؽ ًًَ يً

م آَٓب ثّ غؼاد ؼٌؿرؽ ٔ ظؼ َزٍدّ نٕظ. ًٍٍْ نعد پؽربة يٕاظ يػاة ثبػث رجعٌ )يبگًب( اؾ ظْبَّ آرهفهبٌ ثّ ثٍؽٌٔ پؽربة يً

گؽظظ. ظؼ َزٍدّ ػًعربً ثعٌٔ فؽو کؽٌكزبنً ٔ آيٕؼف ْكزُع،  رؽ آَٓب يً رجبظل زؽاؼرً ثٓزؽ ثب ْٕاي يسٍظ ٔ قؽظ نعٌ قؽٌغ

ٔ فبؾ اَع ػًعربً ثهٕؼي ٔ کؽٌكزبنٍؿِ نعِ ْكزُع  ْبي يػاة کّ آْكزّ قؽظ نعِ ْبي غٍؽ اَفدبؼي ٌب اػًبق رٕظِ يؼًٕالً آرهفهبٌ

ثبنُع کّ اؾ اٌٍ خٓذ يُبقت ثؽاي افؿٔظِ نعٌ ثّ کهٍُکؽ قًٍبٌ  اي ٔ آيٕؼف يً اي آَٓب کى اقذ ٔ ٌب ايالً فبلع فبؾ نٍهّ نٍهّ

 .ٍَكزُع

ْبي غٔة فهؿاد ٔ ضبٌؼبد ٔ رٕنٍعاد فؽػً ثؽضً يُبٌغ َظٍؽ ضبکكزؽ  ْبي کٕؼِ ْبي يًُٕػً ػًعربً ؼٔثبؼِ يُهبء پٕؾٔالٌ

ثبنع. ثُبثؽاٌٍ پٕؾٔالٌ ثّ رُٓبًٌ فبلع ضبيٍذ قًٍبًَ ٔ چكجُعگً اقذ ٔ  ْب يً زٍ غغبل قُگ ظؼ ٍَؽٔگبِثبظي زبيم اؾ قٕض

نٕظ ٔ رُٓب پٕظؼ َٕع غٍؽ کؽٌكزبنً ٔ غٍؽ ثهٕؼي آٌ کّ نبيم قٍهٍف ٔ  ظُْعِ ٍْعؼٔنٍکً يسكٕة ًًَ ٔخّ ٌک ارًبل ثّ ٍْچ

نٕظ ٔ فبؾ خعٌعي ثّ َبو  يسٍظ ثب ئٍعؼٔکكٍع کهكٍى رؽکٍت يًاي ٔ آيٕؼف اقذ ظؼ زضٕؼ ؼطٕثذ ٔ ظيبي  آنٕيٍُبي نٍهّ

 .کُع کّ ضبيٍذ قًٍبًَ ٔ ٍْعؼٔنٍکً ظاؼظ اٌدبظ يً  CaO,Al2O3, 5SiO2,5H2O ٍْعؼٔقٍهٍکبد کهكٍى آنٕيًٍُ

اقزفبظِ اؾ گؽظ غجبؼ رٕنٍعی ظؼ پؽٔقّ رٕنٍع قًٍبٌ ثّ ػُٕاٌ يبظِ چكجبَُعِ-2  

ی قًٍبٌ کّ ثبػث کبْم يٍؿاٌ گبؾ ظی اکكٍع کؽثٍ يی نعَع.زػف ثؽضی اؾ فؽاٌُعْبی رٕنٍع -3  

 .ايب ثّ ػُٕاٌ َزٍدّ ٍْچکعاو اؾ اٌٍ ؼٔنٓب خٓذ کبْم يٍؿاٌ گبؾْبی گهطبَّ ای  يفٍع ٔالغ َهع. ٔ رُٓب ؼٔل يُبقت  ًْبٌ  

(Huntzinger 2009) اقزفبظِ اؾ يًبنر خبٌگؿٌٍ ثّ خبی قًٍبٌ يؼًٕنی ثٕظ 
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 پزتهُذ: جایگشیُٓای سیًاٌ -1-4

اَزظبؼ يٍؽٔظ کّ ظؼآٌُعِ قًٍبَٓبی ژئٕ پٕنًٍؽی ثّ خبی قًٍبَٓبی ػبظی يٕؼظ اقزفبظِ لؽاؼ گٍؽظ. ٔ ثزُٓبی رٕنٍع نعِ اؾ 

قًٍبَٓبی ژئٕپٕنًٍؽی خبٌگؿٌٍ ثزُٓبی يؼًٕل گؽظظ. ظؼ زبل زبضؽ ثّ ػُٕاٌ  ايهی رؽٌٍ گؿٌُّ خٓذ خبٌگؿٌُی قًٍبٌ 

د اَدبو گؽفزّ ثؽ ؼٔی ربثٍؽ ژئٕپٕنًٍؽْب ٔ َمم آَٓب ظؼ آالٌُعگی يسٍظ ؾٌكذ ژئٕپٕنًٍؽْب پؽرهُع يطؽذ يی ثبنع. طجك يطبنؼب

ربثٍؽاد ثع کًزؽی َكجذ ثّ قًٍبَٓبی يؼًٕنی ؼٔی فبکزٕؼ گؽو نعگی خٓبَی ظاؼَع. ظؼ اٌٍ رسمٍمبد اثؽاد آالٌُعگی قًٍبَٓبی 

ثب قًٍبٌ ػبظی يٕؼظ ثؽؼقی لؽاؼ گؽفزّ اقذ کّ اثؽاد ژئٕپٕنًٍؽی رٕنٍع نعِ اؾ قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی ٔ ضبکكزؽ ثبظی 

 رطؽٌجی قًٍبٌ ژئٕپٕنًٍؽی ثكٍبؼ کًزؽ رهطٍى ظاظِ نعِ اقذ.

(Duxson et al. 2007a,b; Meyer 2009; Damineli et al. 2010). Weil et al 2009, Komnitsasa 2011) 

يزفبٔد اقذ  ٔ رٕنٍع قًٍبٌ ژئٕپٕنًٍؽی ٍَبؾ ثّ کٕؼِ ْبی  نؽاٌظ رٕنٍع قًٍبَٓبی ژئٕپٕنًٍؽی کال ثب رٕنٍع قًٍبٌ ْبی ػبظی

ثؿؼگ ٔ ٌٔژِ ٔ ًْچٍٍُ ٍَبؾ ثّ زؽاؼد ثكٍبؼ  ؾٌبظ َعاؼظ. ظؼ ضًٍ يًبنر أنٍّ يٕؼظ ٍَبؾ رٕنٍع قًٍبٌ ژئٕپٕنًٍؽی ٌؼُی 

کبْم چهًگٍؽ يًؽف يُبثغ آنٕيٍُٕ قٍهٍکبری  ظؼ ًّْ لبؼِ ْب ثّ ٔفٕؼ يٕخٕظ اقذ. ثُبثؽ اٌٍ قًٍبٌ ژئٕپٕنًٍؽی يٕخت 

 اَؽژی ٔ آنٕظگی ضٕاْع نع.

کبْم ضٕاْع ٌبفذ. يٍؿاٌ رٕنٍع گبؾ ظی اکكٍع کؽثٍ ثؽ اقبـ  80ثب رٕنٍع قًٍبٌ ژئٕپٕنًٍؽی يمعاؼ ظی اکكٍع کؽثٍ رٕنٍعی %

ظؼ قبل َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ. ضًُب ثؽ اقبـ پٍهجٍُی ْبی اَدبو گؽفزّ رٕنٍع قًٍبٌ  1رٕنٍع قًٍبٌ ظؼ طٕل قبنٓب ظؼ نکم 

 .   (Davidovits 1994C)يٍهٌٍٕ رٍ ضٕاْع ؼقٍع  3500ثّ ؼلى  2015

 

:يٍؿاٌ رٕنٍع گبؾ ظی اکكٍع کؽثٍ ثؽ اقبـ رٕنٍع قًٍبٌ 1-1نکم   

 فعانساسْای قهیایی:  -1-5

ظؼ ٔالغ فؼبنكبؾْب ثعٌٔ نؽکذ ظؼ ٔاکُهٓبی ايهی قجت ركؽٌغ ػًهٍبد ٔاکُهٓبی نًٍٍبٌی يی نَٕع.ظؼ ٔالغ اکزٍٕارٕؼْب 

يٕخت اَدبو ٔاکُهٓب  يطبثك يٍم يب يی نَٕع. ثٍهزؽ رسمٍمبد ثؽ ؼٔی فؼبنكبؾی قؽثبؼِ کٕؼِ ْبی آُْگعاؾی اَدبو گؽفزّ 

 (Sağlık 2009) . اقذ  

ّ ثّ فؼبنكبؾی يٕاظ پٕؾٔالَی ثب اقزفبظِ اؾ قعٌى قٍهٍکبد ٔ قعٌى ٍْعؼٔکكٍع رٕنٍع يی نَٕع.قبضزبؼ يهکٕنی ژئٕپٕنًٍؽْب ثب رٕخ

ژئٕپٕنًٍؽْب اؾ نجکّ ْبی آنٕيٍُٕ قٍهٍکبری رٕنٍع يی نَٕع.ظؼ قبنٍبٌ اضٍؽ يسممبٌ ثعَجبل ٌبفزٍ يُبثغ خعٌع پٕؾٔالٍَکی خٓذ 

ٕاظی ًْبَُع ضبکكزؽ ثبظی ٔ قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی ٔ ًْچٍٍُ يٕاظ ؾاٌع يُؼزی فؼبنكبؾی يی ثبنُع. رسمٍمبد ؾٌعی ثؽ ؼٔی ي

 آنٕيٍُٕقٍهٍکبری اَدبو گؽفزّ اقذ. 

قًٍبَٓبی ژئٕپٕنًٍؽی ظؼ لٍبـ ثب قًٍبَٓبی ػبظی ظاؼای ثؽضی يؿاٌبی ٌٔژِ يی ثبنُع اؾ خًهّ يی رٕاٌ ثّ يٕاؼظ غٌم انبؼِ 

 ًَٕظ:

 يمبٔيذ فهبؼی يطهٕة



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 605 

 ل ٔ کكت يمبٔيذ َٓبٌیکبْم ؾيبٌ گٍؽ

 کبْم َكجذ رطهطم

ظؼ يسٍطٓبی ثب لهٍبٌٍذ ؾٌبظ پٍَٕٓبی يب ثٍٍ قٍهٍكٍٕو ٔ اکكٍژٌ ظؼ يٕنکٕنٓبی قٍهٍكٍٕو اکكٍع نکكزّ ٔ ثبػث رٕنٍع ژنٓبی 

 ژئٕپٕنًٍؽی يی نٕظ.ثّ اٌٍ يبظِ زبيم نعِ قًٍبٌ ژئٕپٕنًٍؽی اطالق يی نٕظ.

يمعاؼ اَؽژی الؾو ثؽای رٕنٍع قًٍبٌ پؽرهُع  40َؽژی ثؽای قًٍبٌ ژئٕپٕنًٍؽی %طجك ثؽآٔؼظْبی اَدبو گؽفزّ يًؽف کهی ا

  (Li et al.  2004). يی ثبنع

قٍهٍکبری خٓذ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽ اقزفبظِ نعِ اقذ اٌٍ يًبنر ػجبؼرُع اؾ:يزبکبئٕنٍٍ -ظؼ رسمٍمبد ظٌگؽی اؾ رؽکٍت يُبثغ آنٕيٍُٕ

بک قؽش کّ ثب َكجزٓبی اضزالط يزفبٔری  يٕؼظ اقزفبظِ لؽاؼ گؽفزّ اَع. ثؽ ؼٔی اٌٍ ،قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی ، ضبکكزؽ ثبظی ، ض

آنٕيٍٍُٕو اَدبو گؽفزّ اقذ ًْچٍٍُ ثب اقزفبظِ اؾ آؾيبٌم رفؽق انؼّ -قٍهٍكٍٕو ، کهكٍٕو-يًبنر آؾيبٌهٓبی يؽثٕط ثب کهكٍٕو

يٕخٕظ ٔ رٕنٍع نعِ ٔ ًْچٍٍُ رغٍٍؽاد پٍَٕع ْبی اٌکف ٔ ًْچٍٍُ اؼرؼبنبد يهٕکٕنی رسذ ربثٍؽ انؼّ يبظٌٔ لؽيؿ رؽکٍجبد 

 . (Torgal et al 2008a) نًٍٍبٌی ژئٕپٕنًٍؽْب يٕؼظ ثسث ٔ ثؽؼقی لؽاؼ گؽفزّ اقذ

رؽکٍت يزبکبئٕنٍٍ ٔ ضبکكزؽ ثبظی ظؼ يؼؽٌ زؽاؼد ثكٍبؼ ؾٌبظ لؽاؼ گؽفذ ٔ پف اؾ آٌ     Kongظؼ رسمٍك ظٌگؽ رٕقظ  

َی يٕؼظ ثؽؼقی ٔالغ نع ٔ ثُبثؽ َزبٌح ضبيٍذ فؼبنكبؾی ثكٍبؼ ثٓزؽ نع.ؾٌؽا ظؼ ظيبی ضبيٍذ فؼبنكبؾی اٌٍ رؽکٍت پٕؾٔال

ظؼخّ قبَزٍگؽاظ قبضزبؼ يٕنکٕنی يزبکبئٕنٍٍ اؾ زبنذ کؽٌكزبنی ثّ زبنذ آيٕؼف رغٍٍؽ ٌبفزّ اقذ کّ اٌٍ  800َؿظٌک ثّ 

ظاَّ ای ٔ ؼٔاٌ کُُعِ ْب ٔ ربثٍؽ ظؼخّ زؽاؼد ٌٔژگی ثبػث افؿاٌم فؼبنٍذ اٌٍ پٕؾٔالٌ نعِ اقذ.ظؼ اٌٍ رسمٍك اثؽاد يًبنر 

ثؽ ؼٔی اکزٍٕاقٌٍٕ ثؽؼقی گؽظٌعِ اقذ.ًْچٍٍُ ربثٍؽ اثؼبظ ًََّٕ ْب ظؼ يمبٔيذ فهبؼی يعؼظ ثؽؼقی لؽاؼ گؽفزّ اقذ کّ ثب 

 10کًزؽ اؾ افؿاٌم اثؼع ًََّٕ ْب ئ افؿاٌم رؽکٓبی زؽاؼری يمبٔيذ فهبؼی کبقزّ نعِ اقذ.ًْچٍٍُ اگؽ اثؼبظ يًبنر ظاَّ ای 

يٍهًٍزؽ ظؼ قبضذ ثزٍ  10يٍهًٍزؽ ثبنع پٕقزّ نعٌ ًََّٕ ْب ثٍهزؽ يی نٕظ ٔ ثّ اٌٍ يُظٕؼ ثٓزؽ اقذ اؾ ظاَّ ْبی ثؿؼگزؽ اؾ 

 . (Kong et al 2010)اقزفبظِ گؽظظ.ًْچٍٍُ فٕق ؼٔاٌ کُُعِ ْب ثبػث کبْم يٕثؽ ظؼ يمبٔيذ فهبؼی َگؽظٌعِ اَع             

کّ ثّ يُظٕؼ اکزٍٕاقٌٍٕ قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی ظؼ رؽکٍّ يٕؼد گؽفزّ اقذ خٓذ اکزٍٕ قبؾی اؾ  AtiĢثؽ اقبـ رسمٍك 

ؼٔؾِ  90ٔ  28، 7قعٌٕو قٍهٍکبد ،قٍعٔو ٍْعؼٔکكٍع ٔ قعٌى کؽثُبد اقزفبظِ گؽظٌعِ ٔ يمبٔيزٓبی فهبؼی، يمبٔيذ کههی ،  

يبِ ثؽؼقی نعِ اقذ. ػالِٔ ثؽ يٕاؼظ غکؽ  6َّٕ ْب پف اؾ آَٓب يٕؼظ يطبنؼّ لؽاؼ گؽفزّ اقذ. ػالِٔ ثؽ آٌ اَمجبٌ زدًی ًَ

نعِ ؼَٔع ٍْعؼاربقٌٍٕ ، ؾيبٌ گٍؽل أنٍّ ٔ َٓبٌی  يٕؼظ ثؽؼقی ٔالغ گؽظٌع. ًََّٕ ْبی اکزٍٕ نعِ ثب قعٌٕو ٍْعؼٔکكٍع يبٌغ 

ْبی اکزٍٕ نعِ ثب قعٌٕو ٔ قعٌٕو قٍهٍکبد َكت ثّ قًٍبٌ ػبظی ظاؼای ؾيبٌ گٍؽل أنٍّ ٔ َٓبٌی ؾٔظرؽی ثٕظَع. ايب ًََّٕ 

کؽثُبد رمؽٌجب ظؼ يٕؼظ ؾيبَٓبی گٍؽل يهبثّ ًََّٕ ْبی رٕنٍعی ثب قًٍبٌ پؽرهُع يؼًٕنی ثٕظَع. ًََّٕ ْبی يالد  رٕنٍعی ثب 

اکزٍٕاقٌٍٕ رٕقظ قعٌٕو قٍهٍکبد ٔ قعٌٕو ٍْعؼٔکكٍع ظاؼای ؼفزبؼی رؽظ ٔ ًََّٕ ْبی رٕنٍعی ثب اکزٍٕاقٌٍٕ رٕقظ قعٌٕو 

 . (AtiĢ et al 2009) بؼی يهبثّ ًََّٕ ْبی رٕنٍعی ثب قًٍبٌ پؽرهُع يؼًٕنی ظانزُعکؽثُبد ؼفز

  Collins  ِظؼ رسمٍمبد ضٕظ ظؼ يٕؼظ ًََّٕ ْبی ژئٕپٕنًٍؽی کّ يٍؿاٌ کبؼاٌی آَٓب  طجك آؾيبٌم اقاليپ ٔيمبٔيذ ٌک ؼٔؾ

ی ظقذ ٌبفزّ اقذ. ظؼ ضًٍ کٕنٍُؿ اؾ ظٔ َٕع يزفبٔد آَٓب يطبثك ثب ًََّٕ ْبی رٕنٍعی اؾ قًٍبٌ پؽرهُع ػبظی ثٕظ ثّ َزبٌح خبنج

اکزٍٕارٕؼ ػٍُی قعٌٕو ٍْعؼٔکكی ٔ قعٌٕو کؽثُبد ظؼ طٕل يطبنؼبد ضٕظ ثٓؽِ يُع گهزّ اقذ. کٕنٍُؿ ظ رسمٍمبد ضٕظ يٍؿاٌ 

عِ اؾ قًٍبٌ اقاليپ ثزٍ ، يٍؿاٌ ْٕای يٕخٕظ ظؼ ظاضم ثزٍ ٔ ضٕاو ؼئٕنٕژٌکی ثزٍ ْبی ژئٕپٕنًٍؽی ؼا ثب ثزُٓبی رٕنٍع ن

پؽرهُع ػبظی يمبٌكّ ًَٕظِ اقذ. پٕؾٔالٌ يٕؼظ اقزفبظِ قؽ ثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی ثٕظِ اقذ. ظؼ رًبيی يؽازم ركذ يمبٔيذ 

فهبؼی ًََّٕ ْب، ًََّٕ ْبی ژئٕپٕنًٍؽی رٕنٍع نعِ ثب فؽاٌُع زؽاؼری ظاؼای يمبٔيذ ثٍهزؽی َكجذ ثّ ًََّٕ ْبی رٕنٍع نعِ ثب 

 . (Collins et al 1999)ظِ اَع قًٍبٌ پؽرهُع ػبظی ثٕ

ظؼ رسمٍمبد کٕيهژٌَٕٔک يمبٔيذ فهبؼی ٔ ؼٌؿقبضزبؼ ژئٕپٕنًٍؽْبی رٕنٍعی اؾ ضبکكزؽ ثبظی يٕؼظ ثؽؼقی لؽاؼ گؽفزّ اقذ. 

ظؼ اٌٍ يطبنؼّ اؾ کهكٍٕو ٍْعؼٔکكٍع ، قعٌى ٍْعؼٔکكٍع، رؽکٍت قعٌٕو ٍْعؼٔکكٍع ٔ کؽثُبد قعٌٕو ، پزبقٍٕو ٍْعؼٔکكٍع ٔ 

اقبقی ظؼ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽ ؼا غهظذ ٔ يٕالؼٌزّ اکزٍٕارٕؼْب ، ؼٌؿی ٔ ظؼخّ َؽيی قعٌٕو قٍهٍکبد اقزفبظِ نعِ اقذ.ػٕايم 

 43پٕؾٔالٌ يٕؼظ اقزفبظِ  ثٍبٌ ًَٕظِ اقذ.ثؽ اقبـ رسمٍمبد أ ظؼ يٕؼد اکزٍٕاقٌٍٕ غؼاد ضبکكزؽ ثبظی ثب اثؼبظ کٕچکزؽ اؾ

َّٕ ْب ثّ يٕؼد لبثم يالزظّ ای يؽثٕط ثّ يٍکؽٌٔ يی رٕاٌ يمبٔد ؾٌبظی ؼا کكت ًَٕظ. ًْچٍٍُ يٍؿاٌ يمبٔيذ فهبؼی ًَ

 ( . (Komljenovic et al  2010َكجذ قٍهٍكٍٕو ثّ آنٕيٍٍُٕو فؼبل ظاؼظ 

يٍکؽٔ يزؽ رٕقظ کٍب أ اَدبو گؽفزّ  14کّ ثؽ ؼٔی اکزٍٕاقٌٍٕ ضبکكزؽ ثبظی ثب اثؼبظ ظاَّ ْبی کٕچکزؽ اؾ  Qiaoظؼ رسمٍك 

ظؼخّ قبَزٍگؽاظ لؽاؼ گؽفزّ اَع ثب کهكٍٕو ٍْعؼٔکكٍع يطهٕط  800يؼؽٌ ظيبی اقذ پف اؾ آَکّ ظاَّ ْبی ضبکكزؽ ثبظی ظؼ 

گهزّ ٔ ثّ ػُٕاٌ يبظِ پٕؾٔالٍَکی خٓذ اکزٍٕاقٌٍٕ يٕؼظ اقزفبظِ لؽاؼ گؽفزّ اقذ. قپف ربثٍؽ ؼٌؿ قبضزبؼ ژئٕپٕنًٍؽ ْبی 

ؼ گؽفزّ اقذ. اکزٍٕارٕؼ يٕؼظ اقزفبظِ رٕنٍعی ثب اقزفبظِ آ آژيبٌم رفؽق انؼّ اٌکف ٔ ؼٔل رؽيٕگؽًٌٔزؽی يٕؼظ ثؽؼقی لؽا
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ظؼ اٌٍ طؽذ پژْٔهی ػجبؼد ثٕظَع اؾ: قٕنفبد قعٌى ،قٕنفبد پزبقٍٕو ، کؽثُبد قعٌٕو ،  قعٌٕو ٍْعؼٔکكٍع ، کؽثُبد پزبقٍٕو 

ؽ ثبظی ، ٍْعؼٔکكٍع پزبقٍٕو ٔ کهؽٌع کهكٍٕو ثٕظِ اقذ. ثّ ػُٕاٌ َزٍدّ پژْٔم اقزفبظِ اؾ ٍْعؼٔکكی کهكٍٕو ثّ ًْؽاِ ضبکكز

ؼٔؾِ ژئٕپٕنًٍؽ گهزّ اقذ.  28ثكٍبؼ يفٍع رهطٍى ظاظِ نعِ اقذ.اقزفبظِ اؾ اکزٍٕارٕؼ کؽثُبد قعٌٕو يٕخت افؿاٌم يمبٔيذ 

ظؼ ژئٕپٕنًٍؽْبی اکزٍٕ نعِ ثب اقزفبظِ اؾ قٕنفبد قعٌٕو، قٕنفبد پزبقٍٕو ،کؽثُبد پزبقٍٕو ، قعٌٕو ٍْعؼٔکكٍع ٔ پزبقٍٕو 

ٌ کبْم ٌبفزّ اقذ ٔ ًْچٍٍُ ظؼ ثؽضی اؾ رؽکٍجبد ثّ ظنٍم رٕنٍع گبؾ ٍْعؼٔژٌ رطهطم ًََّٕ ْب ٍْعؼٔکكٍع قؽػذ ٍْعؼاربقٍٕ

افؿاٌم ٌبفزّ ٔ يٕخت کبْم يمبٔيذ فهبؼی گهزّ اقذ. ًْچٍٍُ ربثٍؽ يُفی اقزفبظِ اؾ اکزٍٕارٕؼ کهؽٌع کهكٍٕو ثبثذ گؽظٌعِ 

 ( .(Qiao et al  2009اقذ 

Bakharev ٔؾَی قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی اقزفبظِ  8ٌٕو ٍْعؼٔکكٍع ٔ کؽثُبد قعٌٕو ثّ يٍؿاٌ %ظؼ رسمٍك ضٕظ اؾ رؽکٍت قع

کؽظِ اقذ کّ ثُب ثّ َزبٌح ٔی اٌٍ رؽکٍت ثبػث افؿاٌم يمبٔيذ ثزٍ رٕنٍعی اؾ اٌٍ پٕؾٔالٌ گؽظٌعِ اقذ ايب اٌٍ ثزٍ ظاؼای 

يهکم ثؽضٕؼظ کؽظِ اقذ. اقزفبظِ اؾ قعٌٕو  اَمجبٌ زدًی ؾٌبظی ثٕظِ اقذ ٔکبؼاٌی کًی ظانزّ ٔ ظؼ خبٌگػاؼی اٌٍ ثزٍ ثب

قٍهٍکبد  يبٌغ ثبػث ثٓجٕظ اٌٍ يهکم گؽظٌعِ اقذ . ضًُب  ثّ ػعو ربثٍؽ يُفی اقزفبظِ اؾ فٕق ؼٔاٌ کُُعِ ٔ اقزفبظِ اؾ يٕاظ 

 (Bakharev et al. 2000) .افؿٔظَی ْٕاقبؾ ظؼ ثزُٓبی ژئٕپٕنًٍؽی رٕنٍع نعِ اؾ قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی  ربکٍع نعِ اقذ

 ؼٔل يٕؼظ ثؽؼقی لؽاؼ گؽفزّ اقذ: 3ثؽای ثؽؼقی اکزٍٕاقٌٍٕ يٕاظ پٕؾٔالَی    Shiظؼ رسمٍمبد اَدبو گؽفزّ رٕقظ 

 ؼٔل يکبٍَکی ثؽ اقبـ آقٍبة کؽظٌ  ٔ اقزفبظِ اؾ پٕؾٔالَٓبی ثكٍبؼ ؼٌؿ-1

 اقزفبظِ اؾ زؽاؼد ثكٍبؼ ؾٌبظ خٓذ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽ -2

 نًٍٍبٌی ٌؼُی اقزفبظِ اؾ قٕنفبد قعٌٕو ٔ کهؽٌع کهكٍٕو ثّ ػُٕاٌ اکزٍٕارٕؼ. اقزفبظِ اؾ اکزٍٕارٕؼْبی -3

ٍْعؼٔکكٍع کهكٍٕو ثّ ػُٕاٌ يبظِ پٕؾٔالَی خٓذ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽ يٕؼظ  20يبظِ پٕؾٔالَی ثّ ًْؽاِ % 80ظؼ اٌٍ رسمٍك %

 اقزفبظِ لؽاؼ گؽفزّ اقذ.

لؽاؼ گؽفزّ اقذ. ظؼ َٓبٌذ ػعو ربثٍؽ يثجذ ؼٔل يکبٍَکی ٔ پبٌٍٍ پبؼايزؽْبی َؽش افؿاٌم يمبٔيذ ٔ ْؿٌُّ يٕؼظ ثؽؼقی 

ثٕظٌ يمبٔيذ َٓبٌی رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽ ثب اقزفبظِ اؾ ؼٔل زؽاؼری اقزُزبج گؽظٌعِ اقذ . ايب ظؼ يٕؼد اقزفبظِ اؾ ؼٔل 

يع ٔؾَی يبظِ پٕؾٔالَی ثّ ظؼ 4اکزٍٕاقٌٍٕ نًٍٍبٌی ظؼ يٕؼد اقزفبظِ اؾ قٕنفبد قعٌٕو ٔ ٌب کهؽٌع کهكٍٕو آثعاؼ ثّ يمعاؼ %

يٕؼد ثكٍبؼ يٕثؽی ثبػث ثٓجٕظ کكت  يمبٔيذ َٓبٌی ژئٕپٕنًٍؽ رٕنٍعی نعِ اقذ.ًْچٍٍُ ؼٔنٓبی يکبٍَکی ٔ زؽاؼری ثب 

رٕخّ ثّ ٍَبؾ ثّ اکٍپ کبؼی ٔ ردٍٓؿاد کبؼی ٔ اَؽژی ؾٌبظ يمؽٌٔ ثّ يؽفّ َجٕظِ ٔ ْؿٌُّ ؾٌبظی ٍَبؾ ظاؼظ. ايب ثب رٕخّ ثّ 

رٕؼْب زٍٍ آقٍبة پٕؾٔالٌ ٔ ٌب ضًٍ اضزالط ژئٕپٕنًٍؽ ثّ پٕؾٔالٌ افؿٔظِ يی نَٕع ْؿٌُّ ای ظؼ ثؽ َطٕاُْع اٌُکّ اکزٍٕا

 (. (Shi et al   2001 ظانذ ٔ اٌٍ ؼٔل الزًبظی رؽ ضٕاْع ثٕظ

ٕؼْبی ، ظؼ زضٕؼ اکزٍٕار ٓبی ژئٕپٕنًٍؽی ظؼ يٕؼد ٔخٕظ قٍهٍكٍٕو فؼبل لبثم زم ظؼ يطهٕط  Palomoثؽ اقبـ رسمٍمبد 

 نًٍٍبٌی ربثٍؽ ثكؿاٌی ظؼ اَدبو ٔاکُهٓبی نًٍٍبٌی ضٕاْع ظانذ ٔ ظلذ ثّ زضٕؼ اٌٍ يبظِ ظؼ يطهٕط َجبقزی فؽايٕل گؽظظ

Palomo et al   1999). ) 

اقزفبظِ اؾ قعٌٕو قٍهٍکبد ظؼ اکزٍٕاقٌٍٕ يٕاظ پٕؾٔالٍَکی ظاؼای اثؽاد يثجذ  Criadoثؽ اقبـ رسمٍمبد يٕؼد گؽفزّ رٕقظ 

ی يی ثبنع.ظؼ رؽکٍجبد پٕؾٔالَی زبٔی قٍهٍكٍٕو اقزفبظِ اؾ اٌٍ اکزٍٕارٕؼ قجت رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽْبٌی ثب يمبٔيذ فهبؼی فؽأاَ

   (Criado et al.  2005)ؾٌبظ يی نٕظ. 

Fernandez  ٍَؿ ثب اقزفبظِ اؾ رؽکٍت قعٌى ٍْعؼٔکكٍع ٔ پف اؾ َگٓعاؼی ٌک ؼٔؾِ رٕاَكذ ژئٕپٕنًٍؽی ثب يمبٔيذ فهبؼی

 ( . (Fernandez et al. 2005يگبپبقکبل رٕنٍع کُع  90

بقٍٕو ضبَى ظانی ثُعؼ ٍَؿ طی آؾيبٌهٓبی فؼبنكبؾی ثؽ ؼٔی يٕاظ ٔنکبٍَکی ٔ پٕؾٔالَٓبی طجٍؼی اؾ قٍهٍکبد قعٌى ثّ ًْؽاِ پز

ٍْعؼٔکكٍع ٔ قعٌى ٍْعؼٔکكٍع ثٓؽِ يُع نعِ اقذ کّ ظؼ َزٍدّ رسمٍمبد اٌهبٌ ژئٕپٕنًٍؽْبی رٕنٍع نعِ ثؽ اقبـ  پزبقٍٕو 

ٍْعؼٔکكٍع يمبٔيذ فهبؼی ثٍهزؽی َكجذ ثّ ًََّٕ ْبی ژئٕپٕنًٍؽی اکزٍٕ نعِ ثٕقٍهّ قعٌى ٍْعؼٔکكٍع ظؼ کُبؼ قعٌى قٍهٍکبد 

 يٕالؼ رٕيٍّ نعِ اقذ. 7.5رب   5 ٍٍ ثٓزؽٌٍ يٕالؼٌزّ خٓذ اکزٍٕاقٌٍٕ يٕاظ پٕؾٔالٍَکی ظانزّ اَع ػالِٔ ثؽ اٌٍ  ًْچُ

 (Bondar et al. 2011c) 

ثّ ػُٕاٌ اکزٍٕارٕؼ ظؼ رٕنٍع ثزٍ ژئٕپٕنًٍؽی اقزفبظِ   NaOHٔNa2SiO3 اؾ يطهٕط   Anuarظؼ يطبنؼبد اَدبو نعِ رٕقظ 

ؾ قعٌٕو ٍْعؼٔکكٍع  خٓذ رٕنٍع يسهٕل اکزٍٕارٕؼ اقزفبظِ نعِ اقذ.ٔ ظؼ ا 14ٔ 8نعِ اقذ. ظؼ اٌٍ رؽکٍجبد اؾ يٕالؼٌزّ 

ؼٔؾِ ثزُٓبی رٕنٍعی اؼؾٌبثی گؽظٌعِ اقذ. ثُب ثّ َزبٌح زبيم ظؼ  28ٔ  21،  14،  7،  3نؽاٌظ  آؾيبٌهگبْی يمبٔيذ فهبؼی 
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 Anuarثٓزؽی ؼا کكت ضٕاٍْى کؽظ.ثؽای قعٌٕو ٍْعؼٔکكٍع ظؼ رًبيی ًََّٕ ْب يمبٔيذ   14يٕؼد اقزفبظِ اؾ اؾ يٕالؼٌزّ 

et al. 2011)   ( 

 

ظؼخّ قبَزٍگؽاظ ثّ يعد  85ثؽ اقبـ پژْٔهٓبی گؽاٍَزكٕ ظٔ َٕع يزفبٔد يزبکبئٕنٍٍ خٓذ اکزٍٕاقٌٍٕ ظؼ نؽاٌظ ٍْعؼٔرؽيبل 

قعٌٕو  ثؽای قعٌٕو ظؼ يسهٕل اکزٍٕاقٌٍٕ کّ اؾ رؽکٍت 20ٔ  18-15-12-10-8-6قبػذ ثؽ اقبـ يٕالؼٌزّ ْبی يطزهف  2

ٍْعؼٔکكٍع ٔ قعٌٕو قٍهٍکبد رٕنٍع نعِ اقذ، اَزطبة گؽظٌعِ اقذ. ثؽ اقبـ رسمٍمبد لجهی رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽْبئی کّ ظاؼای 

ظؼخّ قبَزٍگؽاظ ثؽای يزبکبئٕنٍٍ يكدم نعِ اقذ. يمبٔيذ ًََّٕ ْبی  100يمبٔيذ فهبؼی ؾٌبظی يی ثبنُع ظؼ ظيبی کًزؽ اؾ 

 ) .ر يطًٕو يبظِ پٕؾٔالَی، َٕع ٔ غهظذ اکزٍٕارٕؼ ٔػٕايم ظٌگؽ َبنُبـ يی ثبنعزبيم ژئٕپٕنًٍؽْب رسذ ربثٍؽ قط

Granizo et al. 2007)  

 

 ژئٕپٕنیًز: -1-6

يطؽذ  ٔ رٕقؼّ ظاظِ نع.ژئٕ پٕنًٍؽ ظؼ زمٍمذ ًْبٌ  1979ظؼ قبل   Davidovitsظ قٔاژِ ژئٕپٕنًٍؽ ثؽای أنٍٍ ثبؼ رٕ

قٍهٍکبری  اقذ کّ – ٔ ثّ ػجبؼد ظٌگؽ يُبثغ آنٕيٍُٕ پٕنًٍؽْبی غٍؽ آنی ثؽ يجُبی يٕنکٕنٓبی ايهی آنٕيٍٍُٕو ٔ قٍهٍكٍٕو

. خٓذ نؽٔع پٕنًٍؽ اطالق گؽظٌع ثُبثؽاٌٍ ٔاژِ ژئٕپٕنًٍؽ ثّ اٌٍ َٕع يی ثبنُع ػًعرب اؾ ؾيٍٍ ٔ يُبثغ ضبکی ربيٍٍ يی نَٕع 

ظؼ يُجغ پٕؾٔالَی کّ يی رٕاَع Si-Al  ٔاکُهٓب ٍَبؾ ثّ يسهٕل آنکبنٍٍ ، قٍهٍكٍٕو ٔ آنٕيٍٍُٕو يی ثبنع . َكجذ    اٌٍ 

 يزبکبئٕنٍٍ، ضبکكزؽ ثبظی ، قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی  ٌٔب  يُبثغ ظٌگؽ ثبنع ظؼ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽ ثكٍبؼ زبئؿ اًٍْذ اقذ.

 (Davidovits 1991; Barbosa et al. 2000; Xu et al. 2002) 

ظؼ زمٍمذ ٔاکُم ژئٕپٕنًٍؽٌؿاقٌٍٕ ظؼ يسٍطٓبی ظاؼای آنکبٍَزّ ؾٌبظ ؼش يٍعْع . طی اٌٍ ٔاکُم  پٍَٕعْبی يبثٍٍ يُبثغ 

 اقبـ پٍَٕع ْبیآنٕيٍُٕ قٍهٍکبری نکكزّ نعِ ٔ قپف َٕػی ظٌگؽ اؾ قبضزبؼ آنٕيٍُٕقٍهٍکبری رسذ ربثٍؽ اکزٍٕارٕؼْب ٔ ثؽ 

-Si-O-Al-Si .اٌدبظ يی نٕظ 

(Davidovits 1982; Davidovits 1991; Davidovits 1994C; Van Jaarsveld et al. 1997; Xu et al.  2000). 

ٌکی اؾ ايهی رؽٌٍ اػضبی ضبَٕاظِ ژئٕپٕنًٍؽْب آنٕيٍُٕ قٍهٍکبری ، پهی قٍبالرٓب يی ثبنُع کّ يُهب آَٓب پٍَٕعْبی رزؽاْعؼال 

زبيم يی نَٕع. کّ ظؼ اٌٍ پٍَٕعْب يب ثٍٍ ْؽ ارى قٍهٍكٍٕو ٔ آنٕيٍٍُٕو ٌک   AlO4   ٔ SiO4يی ثبنع کّ اؾ پٍَٕع يٕنکٕنٓبی  

+ Naزضٕؼ ٌَٕٓبی لؽاؼ ظاؼظ.   -Si-O-Al-O-ارى اکكٍژٌ ثّ يٕؼد  
, K +, Li +   ٔCa

+2  
ثؽای ضُثی کؽظٌ اثؽ يُفی  

آنٕيٍٍُٕو ضؽٔؼی يی ثبنع. ای پٕنًٍؽْب فؽيٕل ثكٍبؼ يهبثٓی ثّ ؾئٕنٍزٓب ظاؼَع کّ ظؼ ؾٌؽ ثّ آٌ انبؼِ نعِ اقذ: 

(Davidovits 1991) 

Mn [–(SiO2)z–AlO2]n.wH2O 

ثؽ اقبـ َٕع  z يمعاؼ ثبنع.  w<3 ظؼخّ رؽاکى ٔ ثبٌكزی    Nانًبٌ لهٍبٌی ٔ ٌک کبرٌٍٕ يثجذ يی ثبنع.  Mظؼ اٌٍ يؼبظنّ 

 .2ؼا اضزٍبؼ کُع. يطبثك نکم  3ٔ  2،  1پٍَٕع يزهکهّ يی رٕاَع اػعاظ 
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 . يٕنکٕنٓبی ايهی ظؼ قبضزًبٌ ژئٕپٕنًٍؽْب2-1نکم 

يٕاظ أنٍّ يٕؼظ ٍَبؾ ثؽای اٌٍ ٔاکُهٓب اغهت يًبنر طجٍؼی يی ثبنُع ثّ ػُٕاٌ يثبل کبئٕنٍٍُذ ، کبئٕنٍٍُذ کهكٍُّ نعِ ٔ يزب 

 . (Davidovits 1991; Barbosa et al. 2000; Xu et al. 2002)کبئٕنٍٍ 

عاؾی ،ضبکكزؽ چهزٕک ثؽَح ، يٍکؽٔ ثّ ػُٕاٌ خبٌگؿٌٍ ثؽای اٌٍ يًبنر يی رٕاٌ اؾ ضبکكزؽ ثبظی ، قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگ 

ٌَٕٓبی فهؿی زم نعِ ثب ٍْعؼٔکكٍع ْبی آثعاؼ لهٍبٌی ٔ ٌب قٍهٍف ٔ...ثّ ػُٕاٌ يبظِ أنٍّ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽ اقزفبظِ ًَٕظ. 

خعا  قٍهٍکبرٓبی خعا نعِ اؾ پٕؾٔالَٓب ػًٕيب ثب ٌَٕٓبی قعٌٕو ٔ پزبقٍٕو  رؽکٍت يی نَٕع. ظؼ زمٍمذ ٔظٍفّ ايهی يسهٕل لهٍب

قبؾی ٌَٕٓبی قٍهٍكٍٕو ٔ آنٕيٍٍُٕو ٔ فؽاْى قبؾی نؽاٌظ الؾو ثؽای ژئٕپٕنًٍؽٌؿاقٌٍٕ يی ثبنع. ظؼ ٔالغ پؽٔقّ 

ژئٕپٕنًٍؽٌؿاقٌٍٕ ٌک ٔاکُم قؽٌغ يب ثٍٍ آنٕيٍٍُٕو قٍهٍکبرٓبی خعا نعِ اؾ يٕاظ پٕؾٔالَی ٔ قٍهٍکبرٓبی زبيم اؾ يسهٕل 

ثّ  3يی نَٕع. اٌٍ فؽآٌُع ثّ يٕؼد نًبرٍک ظؼ نکم  Si-O-Al-Oبٌی اؾ َٕع لهٍبٌی يی ثبنع کّ يُدؽ ثّ رٕنٍع پٍَٕعْ

 . (Davidovits 1991)رًٌٕؽ کهٍعِ نعِ اقذ 

 

 . فؽاٌُع ژئٕپٕنًٍؽٌؿاق3ٌٍٕ-1نکم 

يًبنر زبٔی آنٕيٍٍُٕو ٔ قٍهٍكٍٕو ثب يٕاظ لهٍبٌی ٔاکُم ظاظِ ٔ  يٕخت رٕنٍع يبظِ ٔاقطّ ظؼ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽ يی    aظؼ يؼبظنّ 

 اٌٍ يبظِ ٔاقطّ ظٔثبؼِ ثب يٕاظ لهٍبٌی يٕخٕظ رؽکٍت نعِ ٔ ژئٕپٕنًٍؽ زبيم يی گؽظظ. bنَٕع. ظؼ يؽزهّ ثؼع طجك يؼبظنّ 
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ؾ رکًٍم ٔاکُهٓب آة اؾ يؼبظالد ضؽاج يی نٕظ. ثبٌكزی ثّ َمم آة ظؼ اٌٍ يؼبظالد ظٌعِ يی نٕظ پف ا bًْبَطٕؼ کّ اؾيؼبظنّ 

ظلذ کٍُى. آة پف اؾ فؽاٌُع َگٓعاؼی ٔ ضهک نعٌ اؾ يبرؽٌف ژئٕپٕنًٍؽ ضبؼج يی گؽظظ. پف اؾ ضؽٔج آة رطهطهی ظؼ اثؼبظ 

ٕنًٍؽ ٔ ًْچٍٍُ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽ َفٕغ َبَٕ يزؽ ظؼ يبرؽٌف ژئٕپٕنًٍؽ زبيم يی گؽظظ. ٔ اٌٍ رطهطم ظؼ ثٓجٕظ ضٕاو ژئٕپ

َبپػٌؽ ثكٍبؼ يٕثؽ يی ثبنع. آة يٕخت افؿاٌم کبؼاٌی ژئٕپٕنًٍؽ يی نٕظ. ٔظؼ ٔاکُهٓبی ژئٕپٕنًٍؽٌؿاقٌٍٕ ٍْچ َمهی َعاؼظ 

 .(Hardjito et al. 2005; Rangan 2008)ٔ اٌٍ ضبيٍذ ثؽػکف ػًهکؽظ قًٍبٌ يی ثبنع 

قجکی ، افؿاٌم ضبيٍذ ػبٌك يٕری ٔ زؽاؼری  ژئٕپٕنًٍؽ يی نٕظ. ظؼ پٕؾٔالَٓبی  رؽک آة اؾ يبرؽٌف ژئٕپٕنًٍؽ ثبػث 

ظؼخّ قبَزٍگؽاظ ؼش يی ظْع. ايب ظؼ  90رب  20ثب قبضزبؼ آيٕؼف ٔاکُهٓب ٔ افؿاٌم رؽاکى يٕنکٕنی ظؼ ظيبٌی يب ثٍٍ 

ظؼخّ قبَزٍگؽاظ  ارفبق يب  200رب  150پٕؾٔالَٓبی ثب قبضزبؼ يٕنکٕنی کؽٌكزبنی رؽاکى يٕنکٕنی  ظؼ نؽاٌظ ارٕکالٔ ٔظيبی 

 افزع.

(Andini et al. 2008) 

ژئٕپٕنًٍؽْب اؾ رؽکٍت ٔ ثٓى پٍٕقزگی ؾَدٍؽی ٔازعْبی يٕنکٕنی ثب پٍَٕعْبی کٕٔاالَكی زبيم يی گؽظظ کّ إَاع يطزهف 

َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ. ًْچٍٍُ اقبيی اطالق نعِ ثّ پٍَٕعْب ٍَؿ ظؼ غٌم آٔؼظِ    Si/Alٔ ثؽ اقبـ َكجذ  4اٌٍ رؽکٍجبد ظؼ نکم 

 يی نٕظ.

-Si-O-Si-O-  siloxo, poly (siloxo) 

-Si-O-Al-O-  sialate, poly (sialate) 

-Si-O-Al-O-Si-O-  sialate-siloxo, poly (sialate-siloxo) 

-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-  sialate-disiloxo, poly (sialate-disiloxo) 

-P-O-P-O-  phosphate, poly (phosphate) 

-P-O-Si-O-P-O-  hosphor-siloxo, poly (hosphor-siloxo) 

-P-O-Si-O-Al-O-P-O-  hosphor-sialate, poly (hosphor-sialate) 

-I-Si-O-Si-O-I  organo-siloxo, poly-silicone 

  

 

 . إَاع پهی قٍبالرٓب 4-1نکم 

نبضّ ايهی يٕؼظ يطبنؼّ لؽاؼ يی گٍؽظ کّ  ثّ اضزًبؼ ظؼ ؾٌؽ آٔؼظِ يی نٕظ ٔ چٓبؼ  9زبضؽ ژئٕپٕنًٍؽْب ظؼ ظؼ زبل 

 َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ: 5رؽکٍت ايهی رٕنٍعی ظؼ ژئٕپٕنًٍؽْب ظؼ نکم 

- Polisilocsonat, polisilicat, (Si:Al=1:0)                 ژئٕپٕنًٍؽْبی ثؽ يجُبی قٍهٍکبرٓبی يسهٕل                        
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- Kaolinit/, polisialat (Si:Al=1:1)                                                                 ژئٕپٕنًٍؽْبی ٍْعؼٔؾٔظانٍذ 

- Metakaolin, poli (sialate-siloxo) (Si:Al=2:1)                          ٍٍژئٕپٕنًٍؽْبی ثؽ يجُبی يزب کبئٕن               

- Calcium based geopolimer, (Ca, K, Na) –sialate, (Si:Al=1, 2, 3)                ژئٕپٕنًٍؽْبی ثؽ يجُبی کهكٍٕو

    

- poli (sialate-multisiloxo) (1< Si:Al<5)                        ژئٕپٕنًٍؽْبی اضؽاج نعِ اؾ قُگٓب ٔ يطؽِ ْبی طجٍؼی 

- sialate & siloxo bond poli (siloksonat) (Si:Al>5)                                        ژئٕپٕنًٍؽْبی ثؽ يجُبی قٍهٍف 

- Fly ash based  geopolimerler                                                            ژئٕپٕنًٍؽْبی ثؽ يجُبی ضبکكزؽ ثبظی 

- Fosfat based geopolimer                                                                           ژئٕپٕنًٍؽْبی ثؽ يجُبی فكفبد 

- Organic based geopolimer                                                               ژئٕپٕنًٍؽْبی ثؽ يجُبی يٕاظ غٍؽ آنی   

 

 :چٓبؼ رؽکٍت ايهی رٕنٍعی ظؼ ژئٕپٕنًٍؽْب  5-1نکم 
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 يکاَیشيٓای ضیًیایی ژئٕپٕنیًزْا: -1-7

َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ.  Na2Oرٕنٍع پهی قٍهٕکكَٕبد اؾ قٍالکَٕٓبی آيٕؼف ظؼ زضٕؼ  6ظؼ يؼبظنّ ْبی َهبٌ ظاظِ نعِ ظؼ نکم 

 َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ. 7ًْچٍٍُ يؼبظنّ رجعٌم انٍگٕيؽْب ثّ ظًٌؽ ، رؽًٌؽ ، رزؽايؽ ٔ پُزبيؽْب ظؼ نکم 

 

 Na2O  (Davidovits 2011): رٕنٍع  پهی قٍهٕکكَٕبد اؾ قٍهٍکَٕٓبی آيٕؼف ظؼ زضٕؼ  6-1نکم 

 

 

 (Davidovits 2011)ؽايؽ ٔ پُزبيؽْب  :  يؼبظنّ رجعٌم انٍگٕيؽْب ثّ ظًٌؽ ، رؽًٌؽ ، رز7-1نکم 

ژئٕپٕنًٍؽْب چگَّٕ ثبٌكزی طجمّ ثُعی نَٕع؟ آٌب ژئٕپٕنًٍؽْب يبظِ خعٌعی يسكٕة يی نَٕع؟ ٌک يبظِ چكجبَُعِ خعٌع ْكزُع؟ آٌب 

ًٍؽْب ًّْ ثّ ػُٕاٌ قًٍبٌ ثؽای رٕنٍع ثزٍ يی رٕاَُع ثّ کبؼ آٌُع؟ خٕاة اٌٍ قٕال  ثهّ ًّْ يٕاؼظ يسٍر اقذ يی ثبنع ژئٕپٕن

يٕاؼظ غکؽ نعِ يی ثبنُع. يٍُؽانٕژٌكذ ْب، ظاَهًُعاٌ ؾيٍٍ نُبقی  ٔيُٓعقٍٍ ثب اٌٍ يٕضٕع خعٌع ظؼگٍؽ يی ثبنُع. 

ژئٕپٕنًٍؽْب يؿاٌبی ثكٍبؼ ؾٌبظی ظاؼَع. ظؼ يمبثم آرم ٔ زؽاؼد ؾٌبظ ظاؼای ظٔاو ثكٍبؼ ؾٌبظی يی ثبنُعٔ ًْچٍٍُ ثؽای رٕنٍع 

ثبالٌی ًَی ثبنع ٔ ًْچٍٍُ ثب يؽف اَؽژی کًی لبثم اقزسًبل يی ثبنع. ٔ ظؼ رٕنٍع قًٍبَٓب ، ثزُٓب  ٔ اقزفبظِ ٍَبؾ ثّ رکُٕنٕژی

  (Davidovits 2011)ٔ کبيپٕؾٌزٓب ثّ کبؼ يی ؼٔظ. 

ٌٔژگٍٓب ٔ ضًٕيٍبد ژئٕپٕنًٍؽْی پهی قٍبالری ؼا يهطى کؽظِ ٔ ظايُّ کبؼثؽظ  Si:Alَكجذ ارًی  Davidovitsطجك َظؽ 

 (Davidovits 1999)رؼٍٍٍ يی کُع.  ژئٕپٕنًٍؽ ؼا

ٌک نجکّ قّ ثؼعی ژئٕپٕنًٍؽی رهکٍم يی ظْع کّ َزٍدّ يسًٕنی پؽ اقزسکبو ٔ  (3:1, 2:1, 1:1)ٌؼُی  Si:Alَكجزٓبی کى 

رؽظ يی ثبنع. ثب فؿاٌم اٌٍ َكجذ ضٕاو پٕنًٍؽی يبرؽٌف ثٍهزؽ يی نٕظ ٔ ضٕاو خعٌعی اؾ ژئٕپٕنًٍؽ ًَبٌبٌ يی نٕظ کّ ظؼ 
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ثؼضی اؾ کبؼاٌی ْبی  10ٔ نکم  9کبؼثؽظْبی ژئٕپٕنًٍؽ  ٔظؼ  نکم   8اؼائّ نعِ اقذ.ًْچٍٍُ ظؼ نکم  1خعٔل 

 ژئٕپٕنًٍؽْب ظؼ زبل زبضؽ َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ.

 

 Si:Al: ٌٔژگٍٓبی ژئٕپٕنًٍؽ ثؽ اقبـ َكجذ 1-1خعٔل 

 ٌٔژگٍٓب ٔ کبؼثؽظ Si:Alَكجذ 

 ثكٍبؼ قطذ ، رٕنٍع آخؽ ٔ قؽايٍک  1:1

 رٕنٍع قًٍبٌ ، ثزٍ ٔ يًبنر يؽثٕط ثّ کپكٕل کؽظٌ يٕاظ ؾاٌع ٔ ضطؽَبک 2:1

 رٕنٍع لبنجٓبی ؼٌطزّ گؽی ٔ کبيپٕؾٌزٓبی يمبٔو ثّ زؽاؼد 3:1

 رٕنٍع يبقزٍک ٔ چكت >3:1

 رٕنٍع  زًٍؽْب ٔ انٍبف کؽثُی يمبٔو ثّ زؽاؼد ؾٌبظ ٔ آرم >  20: 1< ٔ 35:1 

 

 (Davidovits 2002)کبؼثؽظْبی ژئٕپٕنًٍؽ :  8-1نکم 
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 : اقزفبظِ اؾ ژئٕپٕنًٍؽ ظؼ اٌبالد يزسعِ ايؽٌکب ظؼ پؽٔژِ ْبی ؼاْكبؾی9-1نکم 

 

 : رٕنٍع ثزٍ ْبی گبؾی اؾ ژئٕپٕنًٍؽ10-1نکم 

ظؼ ثٍكذ قبل اضٍؽ رسمٍمبد يزفبٔری ثؽ ؼٔی ضٕاو ژئٕپٕنًٍؽی ٔ يًبنر پبٌّ رٕنٍع اٌٍ يسًٕل يٕؼد گؽفزّ اقذ. ظؼ ثٍهزؽ يٕاؼظ 

اؾ يًبنر کهكٍُّ نعِ يبَُع قؽثبؼِ کٕؼِ آُْگعاؾی ، ضبکكزؽ ثبظی ٔ يزبکبئٕنٍٍ اقزفبظِ نعِ اقذ.يًبنر کهكٍُّ نعِ ظؼ لٍبـ ثب يًبنر 

 . (Palomo et al. 1999; Xu et al.2000)ی لبثهٍذ اکزٍٕاقٌٍٕ ثٓزؽی يی ثبنُع کهكٍُّ َهعِ ظاؼا

ظؼ ژئٕپٕنًٍؽْبی رٕنٍع نعِ اؾ اکزٍٕاقٌٍٕ ضبکكزؽ ثبظی ژنٓبی آنٕيٍُی کّ ظاؼای يمبظٌؽ ثبالی آنٕيٍٍ ْكزُع رٕنٍع يی نَٕع کّ ثّ اٌٍ 

ظؽ فؽَبَعؾ ثب افؿاٌم ٔ غُی قبؾی ٌَٕٓبی قٍهٍكٍٕو اززًبال يی رٕاٌ ضبطؽ ًََّٕ ْبی رٕنٍعی ظاؼای يمبٔيذ فهبؼی ؾٌبظی ْكزُع .اؾ َ

 . (Fernández et al. 2006)ًََّٕ ْبٌی ثب يمبٔيذ فهبؼی ثٓزؽی ؼا رٕنٍع ًَٕظ 

يذ لبثهٍذ ًْچٍٍُ ژئٕپٕنًٍؽ ْبٌی کّ اؾ يزبکبئٕنٍٍ رٕنٍع يی نَٕع ثب رٕخّ ثّ ٍَبؾ ؾٌبظرؽ ثّ آة ٔ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽْبی يزطهطم ٔ کى يمبٔ

اقزفعاِ ظؼ کبؼْبی قبؾِ ای ؼا َعاؼَع. اٌٍ َٕع ژئٕپٕنًٍؽْب ثٍهزؽ ظؼ يجبزث يُٓعقی قطٕذ ، رٕنٍع چكجٓب ، ًْچٍٍُ رٕنٍع 

ٍْعؼٔقؽايٍکٓب ثّ کبؼ يی آٌُع. ٔ ًْچٍٍُ ؼٌؿ قبضزبؼ ژئٕپٕنًٍؽْبی رٕنٍعی ثّ نعد ثّ يًبنر پٕؾٔالٍَکی يٕؼظ اقزفبظِ ٔاثكزّ يی 

 . (Duxson 2007b)ثبنُع 

 

ی  ثّ ػُٕاٌ َزٍدّ ظؼ رٕنٍع ژئٕپٕنًٍؽْب ثبٌكزی ْى لبثهٍذ يُٓعقی ژئٕپٕنًٍؽ رٕنٍعی ٔ ْى ْؿٌُّ رٕنٍع يالک لؽاؼ گٍؽظ ٔ ْى اٌُکّ ثبٌكز

ربثٍؽ      فؼبنٍزٓبی   نُبضذ ٔ ظاَم ضٕثی َكجذ ثّ اکزٍٕاقٌٍٕ پٕؾٔالٌ يٕؼظ اقزفبظِ ٔ ًْچٍٍُ نًٍی يٕؼظ ٍَبؾاٌٍ ٔاکُهٓب ظانزّ ثبنٍى.

 َهبٌ ظاظِ نعِ اقذ. 2گػاؼ ظؼ اکزٍٕاقٌٍٕ ٔ رٕنٍع يسًٕالد آنٕيٍُٕ قٍهٍکبری ظؼ خعٔل 
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 (Saglik 2009):  فؼبنٍزٓبی ربثٍؽ گػاؼ ظؼ اکزٍٕاقٌٍٕ ٔ رٕنٍع يسًٕالد آنٕيٍُٕ قٍهٍکبری 2-1خعٔل
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پؽنٍذ َٕػی قُگ آرهفهبَی اؾ َٕع قٍهٍکبد آنٕيٍٍُٕو ، قعٌى ٔ پزبقٍى اقذ کّ ثهؽ اؾ زعٔظ لؽٌ قٕو  پزنیت چیست ؟ -1-8

نُبضزّ اقذ . پؽنٍذ اؾ نغذ پؽل ثّ يؼُبی يؽٔاؼٌع کّ ٌک کهًّ فؽاَكٕی  لجم اؾ يٍالظ آٌ ؼا ثّ ػُٕاٌ ٌک نٍهّ آرهفهبَی يی

  .اقذ گؽفزّ نعِ اقذ
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پؽنٍذ اؾ ٍْعؼاقٌٍٕ اقجٍعٌٍ ػبيم گؽظٌعِ اقذ ٔ آة يٕخٕظ ظؼ آٌ ثّ يٕؼد يٕنکٕنی ٔ ثؼضی اؾ ظاَهًُعاٌ يؼزمعَع 

ٍْعؼٔکكٍم اقذ. َكجذ يمعاؼ اٌٍ ظٔ َٕع آة ظؼ پؽنٍذ ثّ يٍؿاٌ فؽأاَی اکكٍع کهكٍى ٔ يٍُؿٌى ثكزگی ظاؼظ. پؽنٍزٓب َبپبٌعاؼَع 

ظُْع. ثٍهزؽ پؽنٍزٓبی يؽغٕة ثّ ظٔؼاٌ  اؾ ظقذ يی کُُع ٔ قپف ضبيٍذ ايهی ضٕظ ؼا ٔ ثب گػنذ ؾيبٌ نؽٔع ثّ رجهٕؼ يی

 .گؽظظ قٕو ٔ چٓبؼو ؾيٍٍ نُبقی رؼهك ظاؼَع. چُبَچّ پؽنٍذ آنزؽِ گؽظظ، ثّ يَٕزًٕؼٌهٍَٕذ ، أپبل ٔ کهكعَٔی رجعٌم يی

 تٓیّ پزنیت يُبسظ ضذِ

ثطم پٍم گؽو ٔ اؾ آَدب ثّ ظاضم کٕؼِ ًَبٌُع. پؽنٍذ ظاَّ ثُعی نعِ اثزعا ثّ  قُگ پؽنٍذ ؼا َطكذ ضؽظ ٔ قپف ظاَّ ثُعی يی

ظؼخّ قبَزٍگؽاظ ٔ ثؽ پبٌّ رؽکٍت نًٍٍبٌی ٔ يٍؿاٌ آة يٕخٕظ ظؼ پؽنٍذ  1100رب  700گؽظظ. ظيبی ظاضم کٕؼِ يٍبٌ  ْعاٌذ يی

ٕؼِ نٕظ. يٕاظ ؾاٌع ثّ طؽف پبٌٍٍ ک نٕظ. پؽنٍذ ظؼ ظاضم کٕؼِ يُجكظ ٔ ثّ کًک خؽٌبٌ ْٕا ثّ طؽف ثبال ؼقبَعِ يی رُظٍى يی

 کُُع. قمٕط يی

 کاربزد پزنیت يُبسظ ضذِ

يًبؼف يٓى پؽنٍذ يُجكظ نعِ ػجبؼد اقذ اؾ رٍّٓ ثزٍ قجک ٔؾٌ ، پؽکُُعگی ، ػبٌك زؽاؼری ٔ يٕری ، کهبٔؼؾی ٔ ثّ 

 ْبی قجک ٔؾٌ رٍّٓ کؽظ. رٕاٌ ثّ َكجزٓبی يطزهف ثب قًٍبٌ يطهٕط کؽظ ٔ اؾ آٌ لطؼّ ػُٕاٌ يبفی ٔ قبٌُعِ اقذ. پؽنٍذ ؼا يی

 يالد پؽنٍذ اؾ يالد قًٍبٌ قجکزؽ ، ْعاٌذ گؽيبٌی آٌ کى خػة يعای آٌ ثٍهزؽ اقذ.

ؼٔظ. يفسبد پؽنٍزی ؼا ثّ کًک  ظؼ ؼَگ قبؾی ، پالقزٍک ، القزٍک ٔ ػبٌك ثُعی فضبی ضبنی ظٌٕاؼْبی ظٔ خعاؼِ ثکبؼ يی

ع ٔ ثّ ػُٕاٌ ػبٌمٓبی ضٕة زؽاؼری ٔ رٕاٌ رٍّٓ ًَٕظ. اٌٍ يفسبد ٔؾٌ کى ظاؼَ پؽنٍذ ٔ ٌک يبظِ چكجبَُعِ َظٍؽ گچ يی

 گؽظَع. ؼَٔع. يفسبد خػة يعا ، اؾ يطهٕط پؽنٍذ ٔ آؾثكذ پؽـ نعِ رٍّٓ يی يٕری ثکبؼ يی

ػبٌك زؽاؼری : يطهٕط پؽنٍذ ، آؾثكذ ٔ ٌک يبظِ چكجبَُعِ َظٍؽ گچ ثّ يٕؼد ػبٌك زؽاؼری ثكٍبؼ ضٕثی ثّ يًؽف 

 نٕظ. ظؼخّ قبَزٍگؽاظ اقزفبظِ يی 1000ْب رب ظيبی  ٔ نٕنّؼقع کّ اؾ آٌ ثّ يُظٕؼ ػبٌك ثُعی يطبؾٌ  يی

يًبؼف ثبغجبَی : اضبفّ کؽظٌ پؽنٍذ ثّ ضبک يؿاٌبی يًٓی ظاؼظ، اؾ خًهّ يٍؿاٌ خػة ٔ َگٓعاؼی آة آٌ ؾٌبظ اقذ کّ اٌٍ 

ٌ ضبک ، گؽظظ رب اؾ رجطٍؽ آة ، خهٕگٍؽی نٕظ ٔ آة ثّ يعد طٕالَی ظؼ ضبک ثبلی ثًبَع. يؽطٕة ثٕظ يٕضٕع قجت يی

نٕظ. ٔخٕظ ضهم ٔ  نٕظ رب ٍَبؾ ضبک ثّ آة کًزؽ ثبنع ٔ ثعٌٍ رؽرٍت اؾ نكزّ نعٌ يٕاظ غػاٌی ضبک خهٕگٍؽی يی يٕخت يی

 ًَبٌُع. ثطهع ٔ ؼٌهّ گٍبْبٌ ثّ قٕٓنذ ظؼ ضبک ؼنع يی فؽج ظؼ پؽنٍذ ًْؽاِ ثب ضبک ، رجبظل يٕاظ ٔ ضبک ؼا فؿَٔی يی

 کاربزد پزنیت خاو

 

ْب ، قبضذ انکزؽٔظ ، رٍّٓ قًٍبٌ ، يٕاظ يُفدؽِ ، يزبنٕژی ، رٕنٍع ؾئٕنٍذ  ٌؼی ًْچٌٕ قؽايٍک ، قبٍَؽِپؽنٍذ ضبو ظؼ يُب

 ای کبؼثؽظ ظاؼظ. يًُٕػی ، فٍهزؽ ٔ يبفی ٔ قبضذ فٍجؽ نٍهّ

 

ؽنٍذ ضبو رٕاٌ رؽکٍت ًْگٍ ٔ ٌکكبٌ پ ثؽای رٍّٓ ػُبيؽ قٍهٍف ، آنکبَی ٔ آنٕيٍٍُٕو يٕؼظ ٍَبؾ ثؽای قؽايٍکٓب يی سزايیک :

رٕاٌ اقزفبظِ ًَٕظ. ظؼ کبنی کف ٔ  ؼا خبٌگؿٌٍ کٕاؼرؿ ٔ فهعقپبؼد ظؼ رٍّٓ چٍُی ًَٕظ. ظؼ رٍّٓ نؼبثٓبی ؼَگی اؾ پؽنٍذ يی

ای  ظؼيع خبٌگؿٌٍ فهعقپبؼد يی نٕظ. قؽايٍکٓبی انکزؽٌکی ٔ فٍجؽ نٍهّ 35رب  12قؽٌٔكٓبی ثٓعانزی ، پؽنٍذ ثّ يٍؿاٌ 

 اَع.ِ پؽنٍزٓب يُبقت رهطٍى ظاظِ نع

 ؼٔظ. ثؽای رٍّٓ قًٍبٌ پٕؾٔالٌ ٔ ثزٍ ثکبؼ يی سیًاٌ :

 يبظِ أنٍّ يُبقت ثؽای رٍّٓ إَاع ؾئٕنٍزٓب ثب اقزفبظِ اؾ يسهٕنٓبی گؽيبٌی. ْا : سئٕنیت

 نٕظ. ثّ ػُٕاٌ يبظِ قبٌُعِ اقزفبِ يی 6انی  5پؽنٍذ ثب ظانزٍ قطزی  ْا : سایُذِ

ؼٔی يٕاظ يػاة لؽاؼ گٍؽظ يبَغ اکكٍعِ نعٌ يبظِ يػاة ، کبْم نفذ ظيب ٔ خًغ پؽنٍذ ضبو اگؽ ثّ يٕؼد الٌّ  يتانٕژی :

 نٕظ. آٔؼی قؽثبؼِ يی

 يیشاٌ تٕنیذ پزنیت

يٍهٌٍٕ رٍ گؿاؼل نعِ اقذ. کهٕؼْبی يٓى رٕنٍع کُُعِ پؽنٍذ ػجبؼرُع  1.9رب  1.8 1997يٍؿاٌ پؽنٍذ يًؽفی خٓبٌ ظؼ قبل 

 ، ژاپٍ ٔ ... .اؾ : آيؽٌکب ، ؼٔقٍّ ، ٌَٕبٌ ، اٌزبنٍب 

 (Saglik 2009):يٍؿاٌ پؽنٍذ رٕنٍعی ظؼ ظٍَب 3-1خعٔل 
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 يُابع پزنیت ایزاٌ -1-9

کٍهٕيزؽی نًبل نؽلی يٍبَّ( ، اطؽاف آثبظی  46رجؽٌؿ ظؼ َبزٍّ قفٍع ضبَّ ) –غضبٌؽ ثؿؼگی اؾ پؽنٍذ ظؼ نؽق خبظِ يٍبَّ 

يٍهٌٍٕ رٍ گؿاؼل گؽظٌعِ اقذ. ثب  50ع ضبَّ ظؼ زعٔظ طبؼو )ظؼ غؽة يٍبَّ( کهف گؽظٌعِ اقذ. يٍؿاٌ غضٍؽِ يؼعٌ قفٍ

اکزهبفبد اَدبو نعِ رٕقظ اظاؼِ کم يؼبظٌ ٔ فهؿاد ضؽاقبٌ ، غضبٌؽ ثب اؼؾنی ظؼ اطؽاف ثٍؽخُع ، فؽظٔـ ٔ طجف کهف 

ؽنٍذ کهف گؽظٌعِ اقذ. ظؼ ظٌگؽ َمبط اٌؽاٌ ٔ اؾ خًهّ ظؼ اقزبٌ قٍكزبٌ ٔ ثهٕچكزبٌ ٔ نٓؽْبی َبئٍٍ ٔ کبنبٌ ٍَؿ غضبٌؽ پ

 نعِ اقذ.

 )ثب زعٔظ رغٍٍؽاد(: ضًٕيٍبد نًٍٍبٌی پؽنٍذ 4-1خعٔل 

 ٔیژگیٓای ضیًیایی

PH 6.5 – 8 

Kg/m 2400-2200 ٔؾٌ يطًٕو
3
 

5-6 قطزی   Mohs 

Kg/m 444 -320 ٔؾٌ يطًٕو غٍؽ يزؽاکى 
3
 

)ظؼيع ٔؾَی(   يمعاؼ يبظِ رجطٍؽ نعَی  0.5 

) ظؼخّ َؽو نعٌ 
°
C) 1493-871  

ضیًیایی تزکیبات  

SiO2 (%) 75-71  

Al2O3(%) 18-1225  

Fe2O3(%) 125-421  
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CaO(%) 2-425  

(MgO) (%) 425-4242  

Na2O+K2O(%) 921-329  

Ti2O(%) 422-4243  

SO3(%) 422-424  

L.O.I(%) 3-1  
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KÜR ġARTLARININ REAKTIF PUDRA BETON ÜRETIMINDEKI ETKISI 

EFFECT OF CURĠNG CONDĠTĠONS ON REACTĠVE POWDER CONCRETE PRODUCTĠON  

 

Mehrzad MOHABBI (YADOLLAHI)
1
 

 

ÖZET 

Reaktif pudra betonları günümüzdeki yeni ve modern beton çeĢitlerindendir bu betonlar ultra 

yüksek performanslı betonlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu betonlarda iri agregalar yerine ince 

taneler kullanılmaktadır ve böylece daha yoğun bir betonun elde edilir ve yoğunluğun artması ise 

matris boĢluklarının azalması demektir. Bu betonlar donma çözülme, sülfat ve asit saldırılarına karĢı 

daha dayanaklı olmakta ve daha iyi mekanik özellikler sergilemektedir. Bu betonlarda 800 MPa 

basınç dayanımına ulaĢılabilir fakat bunun için priz süresinde ve kür aĢamasında yüksek basınç ve 

yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu betonlar uygulamada prefabrik yapılarda 

kullanılabilmektedirler ve normal yapılarda kullanılabilmesi mümkün değildir buda büyük bir 

dezavantajdır. Bu çalıĢmada amacımız RPB betonlarında otoklav yöntemine alternatif olarak sıcak 

su kür yönteminin geliĢtirmesi ve bu kür yönteminin RPB betonun mekanik özellikler üzerindeki 

etkisini incelemektir.  Bu nedenle çalıĢmamızda otoklav ile birlikte farklı sıcaklarda yani 50, 70, 

90°C derecede su kürü de yapılmıĢtır.  90°C de sıcak su ile kür yapılan lifli ve lifsiz numuneler için 

elde edilen basınç mukavemetleri sırası ile 153,18 ve 134,01 MPa olmuĢtur. Bu değerler otoklav 

kür koĢullarında elde edilen basınç mukavemetleri ile kıyaslanırlarsa oranları sırası ile 0,917 ve 

0,912 olacaktır. Oranın bu kadar yüksek olması ve kür aĢamasında düĢük maliyeti de göz önünde 

bulundurulursa yüksek sıcaklıktaki su kür yönteminin otoklav kür yöntemine alternatif olarak 

kullanılabileceği anlaĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Reaktif Pudra Beton, Sürdürebilir Beton, Basınç Dayanımı, Silis Dumanı 

ABSTRACT  

Reactive powder concretes (RPC) are classified in modern concrete types. These concretes are 

assorted as ultra-high performance concrete. In these concretes, very fine aggregates are used 

instead of coarse and normal aggregates, so a more dense concrete is obtained as a result density is 

increased and the matrix cavities are reduced. These concretes are more resistant to freeze thaw, 

sulphate and acid attacks and have better mechanical performance. The compressive strength of 800 

MPa or more can be achieved by these concretes, but high pressures and high temperatures are 

required in setting time and curing period. For this reason, these concretes can be used only in 

prefabricated structures and cannot be used in normal structures. The aim of this study is to 

investigate the effect of warm water curing method as an alternative to autoclave method in RPC 

concrete and assessment the effect of this curing method on mechanical properties of produced RPB 

concrete.  For this reason, in our study, water curing was carried out at different temperatures, i.e. 

50, 70, 90 ° C also autoclave curing method has been done. The compressive strengths obtained for 

fiber and non-fiber samples cured with hot water at 90 ° C were 153,18 and 134,01 MPa, 

respectively. If these values are compared with the compressive strengths obtained by autoclave 

curing conditions, their ratios will be 0.917 and 0.912, respectively. It is understood that the warm 

water curing method can be used as an alternative to the autoclave curing method considering the 

good ratio and low cost of this curing method. 

Keywords: Reactive Powder Concrete, Sustainable Concrete, Compressive Strength, Silica Fume 
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GĠRĠġ 

Daha yüksek mukavemetli ve üstün mekanik özelliğe sahip beton üretebilmek için yıllardır birçok 

araĢtırmacı çaba göstermektedir. Ġlk kez 1970‟lerde Yudenfreund (Yudenfreund, Odler et al. 1972) 

tarafından vakumlu bir ortamda 230 MPa dayanıma sahip bir beton üretilmiĢtir. Bu çalıĢmanın 

ardından Roy (Roy, Gouda et al. 1972) tarafından 50 MPa basınç ve 250 derecelik kür Ģartlarında 

510 MPa dayanıma sahip beton üretilmiĢtir. 1981 yılında ise Bache DSP (densified small particle) 

olarak adlandırdığı (Bache 1981) malzeme yardımıyla 250 MPa dayanım elde etmiĢtir. Üretilen 

betonların mukavemetleri yüksek olsa bile üretim Ģartları kolay olmadığından bu betonların 

üretilmesi normal Ģartlarda mühendisler için uygun değildir. Ultra yüksek mukavemetli betonlar ise 

1995 yılında Richard ve Cheyerez tarafından üretilmiĢtir (Richard and Cheyrezy 1995). Bu betonlar 

daha sünek ve geçirimsiz olmalarının yanısıra daha iyi mekanik özelliklere sahiptirler. Bu 

betonların üretiminde çimento, çok ince taneli silis dumanı ve kuvars kumu yanında çelik lifler 

kullanılmaktadır. Çelik liflerin kullanımından dolayı yüksek enerji yutma potansiyeline sahip olan 

bu betonlar patlamaya maruz kalan veya darbe etkisinde olan yerlerde kullanılmaktadır (Cheyrezy, 

Maret et al. 1995, Roux, Andrade et al. 1996, Bonneau, Lachemi et al. 1997). 160 MPa üzerinde 

basınç mukavemetine sahip olan reaktif pudra betonunun boĢluk oranı çok düĢüktür. Ġri taneler 

yerine ince taneli homojen kuvars tozu kullanılması RPB‟nin homojen yapıda ve malzeme 

kusurlarının az olmasını sağlamaktadır. RPB‟de kullanılan çimento dozajı ise geleneksel betonlara 

kıyasla yüksektir. Reaktif pudra betonların üretimi Ģu Ģekilde açıklanabilir; Bu betonlarda ince ve iri 

agrega yerine kuvars kumu, kuvars tozu, yüksek dozajda çimento ve çimentonun ağırlıkça %25‟ine 

varan silis dumanı ikamesi kullanılır. Özellikle eğilme mukavemetinde önemli etkisi olan lifler bu 

betonlarda hacimsel olarak yaklaĢık olarak % 2 civarında kullanılmaktadır. Bu tür betonlarda 

su/bağlayıcı oranı çok düĢük olduğundan yeni nesil süper akıĢkanlaĢtırıcılara ihtiyaç duyulmaktadır. 

C3A oranı düĢük olan çimento türlerinin kullanımı tercih edilmektedir. 

RPB üretimi için genellikle katkısız portland çimentosu yani Tip I ve 42,5 MPa veya 52,5 MPa 

basınç dayanıma sahip çimentolar tercih edilmektedir. Mikron boyutundaki taneleri bir arada 

tutacak, bağlayıcı pastadaki boĢlukları dolduracak ve en önemlisi çimento hidratasyonu soncu 

meydana gelen kalsiyum hidroksit ile reaksiyona girerek puzolanik reaksiyonlar oluĢturacak ve 

böylelikle matriste ve beton dayanımına katkı sağlayacak bir puzolan malzemeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu pozollanık reaksiyonları gerçekleĢtirmek için silis dumanı en tanınmıĢ ve ideal 

bir puzolanik malzemedir. Çimentonun hidratasyonu sonucu oluĢan sönmüĢ kireç silis dumanı ile 

reaksiyona girmektedir. Bu kimyasal reaksiyonda sonucu C-S-H jelleri oluĢmaktadır. Silis 

dumanının bu etkisinden daha önemli olan bu tanelerin filler etkisi göstermesidir. Kalsiyum 

hidroksit silis dumanı ile reaksiyona girip bu boĢlukları iyi bir Ģekilde doldurur. Silis dumanı 

çimento ile agregalar arasındaki çok ince boĢlukları dahi doldurarak, yoğun ve yüksek dayanımlı bir 

matris oluĢturur. Silis dumanı, agrega ve çimento arasındaki boĢlukları azaltarak, daha homojen ve 

sıkı bir mikro yapının oluĢmasını sağlar. BoĢlukların dolması dayanıklılığın artması anlamına 

gelmektedir. Ne kadar da pahalı olsa yüksek mukavemet, dayanıklılık ve sürdürebilirlik gibi 

özellikleri nedeni tercih edilebilir bir beton türüdür.   

RPB‟lerin avantajları ve dezavantajları aĢağıdaki gibidir. 

Avantajları: 

1. Normal betonlara göre çok yüksek çekme mukavemetine göre her zaman çelikle mukayese 
edilmektedir  

2.  Çok ince taneler yardımı ile üretildiği için geçirimsizdir. Su ve gaz sızmalarına imkan 

vermemesinden ötürü bu betonlara yalıtım gerekmez. 

3. Kesitlerin küçültülmesinden dolayı yapıya gelen ölü yükler azalmaktadır. Aynı zamanda bu 
betonların kayma mukavemeti de yüksek olmaktadır. 
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4. Enerji yutmaları çok yüksek olduğundan deprem ve darbeye göre daha avantajlı bir beton 
türüdür. 

Dezavantajları: 

1. Kullanılan taneler normal beton agregasına göre daha pahalı olduğundan ötürü maliyeti daha 
yüksektir. 

2. Tanelerin optime edilmesi maliyeti arttıran diğer bir unsurdur.  

3. Bu beton türü yeni olduğundan uzun süreli özellikleri ve davranıĢı pek bilinmemektedir. 
4. Resmi bir yönetmelik ve karıĢım oranı standardı bulunmamaktadır. 
Ġlk donatısız RPB yapı Kanada‟nın Quebc eyaletinde bulunan Sherbrooke köprüsüdür Ģekil1 de 

köprünün imalatı ve tablo1 de köprüde kullanılmıĢ RPB betonunun karıĢım hesabı verilmiĢtir (Blais 

and Couture 1999).  

 

 

ġekil 1. Sherbrooke köprüsünün RPB ile üretim aĢaması 

 Çizelge 1. Sherbrooke köprüsünde 1 m3 RPB için gereken malzeme miktarı 

Ġçindekiler SI biriminde  

Çimento 710 kg 

Silis dumanı 230kg 

ÖğütülmüĢ kuvars 210kg 

Silis esaslı kum 1010kg 

Çelik fiber 190kg 

Süper akıĢkanlaĢtırıcı 19 litre 

Su 200 liter 

Farklı tip betonlar kullanıldığında kesitlerde ona göre değiĢmektedir. 675 kN.m moment‟i taĢıyacak 

farklı kesitler ġekil 2‟de gösterilmektedir. Ağırlık bakımından RPB kesitine En yakın kesit çelik 

kesittir. Üretim maliyetleri açısından RPB‟lerin daha avantajlı olduğu bilinmektedir. 
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 ġekil 2. 675 KN.m momenti taĢıyabilecek farklı kesitler 

RPB‟lerin davranıĢları kullanılan life doğrudan bağlıdır. Bu betonlarda da normal beton gibi sargı 

etkisi betonların davranıĢların ve sünekliliğini büyük ölçüde etkilemektedir. Betonlar çelik bir 

kalıpta basınç deneylerine maruz kaldıklarında mukavemetleri aĢırı derecede artıĢ gösterir. Ġlk 

projede RPB betonlar 2 mm kalınlığındaki borularda üretilmiĢtir. σ-ε eğrilerinde Sherbrooke 

köprüsünde RPB kullanımı için yapılan deney sonuçları Ģekil 3‟de gösterilmiĢtir. ġekilden 

görüldüğü gibi lifli ve sargı etkisinde olan RPB unu davranıĢı daha sünektir ve basınç mukavemeti 

de daha yüksek bir seviyeye gelmiĢtir. Bu köprü projesinde diyagonal elemanlar paslanmaz çelik 

borular yardımı ile sağlanmıĢtır. 

 

ġekil 3. Betonların σ-ε  davranıĢları sıra ile aĢağıdan yukarıya normal beton, yüksek performanslı 

beton, lifli RPB, lifsiz ama boru ile sargılanmıĢ RPB, lifli ve boru ile sargılanmıĢ RPB, lifsiz boru 

ile sargılanmıĢ basınç altında olan RPB, lifli boru ile sargılanmıĢ basınç altında olan RPB. 

MATERYAL 

Bu çalıĢma kapsamında çimento, kuvars kumu, kuvars tozu, silis dumanı, çelik lif, su ve süper 

akıĢkanlaĢtırıcı kullanılmıĢtır. 
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Çimento 

Geleneksel betonlarda kullanılan çimentoların tane çapları 10-100 µm arasında değiĢmektedirormal 

çimentolar RPB üretiminde kullanabiliyorlar. Tane çapları 10-100 arasında kullanılır. Bu çalıĢma 

kapsamında Çimento Tipi I - 52,5 MPa çimento kullanılmıĢtır. Çimentoların tane çapları 43 µm‟den 

daha küçüktür.   

Kuvars kumu 

Piyasada 150-600 µm çapları arasında değiĢen Kuvars kumu bulunmaktadır. Bu çalıĢma 

kapsamında kullanılan kuvars kumunun maksimum tane çapı 300 µm‟dir. 

Kuvars tozu  

Kuvars tozu genel olarak kristal Ģeklinde bulunur ve çapı 5-25 µm arasında değiĢmektedir. Bu 

çalıĢma kapsamında kullanılan kuvars kumunun çapı 10 µm‟dir. Geleneksel betonlarda tanelerin 

birbirine değmesi sonucunda hamur kısmında meydana gelen boĢluklar atıĢ göstermektedir, tane 

çaplarının düĢürülmesi ile bu boĢluklar azalacaktır ve bunun sonucunda betonun porozitesi 

düĢmesiyle mukavemet artacaktır (Dallaire, Aitcin et al. 1998) .  

Silis dumanı  

Bu çalıĢmada kullanılan silis dumanının en büyük tane çapı 45µm‟dir. Silis dumanı çimento taneleri 

arasındaki boĢluklarda filler etkisi göstererek hidratasyon sonucu oluĢan Ca(OH)2 ile yeniden 

reaksiyona girerek yeni C-S-H jelleri oluĢturur. RPB üretiminde kullanılan silis dumanının oranı 

%20 -30 arasındadır (Chan and Chu 2004). 

KarıĢım Suyu  

Bu çalıĢmada kullanılan karıĢım suyu içilebilir nitelikte olan Ģehir Ģebeke suyudur. 

Çelik lifler 

Bu çalıĢmada hacimce %2 oranda çelik lifleri kullanılmıĢtır. Bu lifler 13 mm boyunda ve 0,15 mm 

çapındadır. Çekme dayanımı 1050 MPa olup özgül ağırlığı 7,85‟dir. 

YÖNTEM 

Reaktif pudra betonun karıĢım ve kürü 

Kür iĢlemi, RPB kalıba yerleĢtirildikten hemen sonra uygulanmıĢtır. Betonun mekanik özeliklerinin 

iyileĢtirilmesinde sıcaklık kürü uygulanan yöntemlerden biridir. Hidratasyon sırasında 

malzemelerin kristalleĢmesi ve silis içerikli filler malzemelerin puzolanik reaksiyonunun 

baĢlamasında kür sıcaklığının önemi büyüktür. Beton dayanımlarının iyileĢtirilmesinde sıcaklık 

uygulaması yararlı olmaktadır (Feylessoufi, Crespin et al. 1997). Yüksek basınçlı buhar kürü 

(otoklav) ile 28 günlük standart kür dayanıma 24 saatte eriĢilebilir (Karabulut 2006). Kür süresinin 

basınç dayanımını artırdığı ve sonrasında düĢüĢ gösterdiği ayrıca 14 saat otoklav kürü ile 

maksimum basınç dayanımları elde edildiğini belirtilmiĢtir. Bunun yanında, Uygunoğlu vd 

(UYGUNOĞLU and Osman 2007) otoklav kürü çalıĢmalarında, en uygun otoklav süresinin 8 saat 

olduğunu, otoklavda 8 saatten fazla kalan numunelerde basınç mukavemeti kaybı görüldüğünü 

belirtmiĢlerdir. Bu nedenle otoklav kür süreleri 4, 8 ve 12 saat olmak üzere 3 farklı tipte 

belirlenmiĢtir. Otoklav yöntemi zor ve pahalı olduğundan Ģantiye için uygun değildir. Bu 

çalıĢmanın asıl amacı RPB betonlarının kürü için daha ucuz ve daha basit bir alternatif yöntem 

bulmaktır. Bu nedenle otoklav ile birlikte farklı sıcaklarda (50, 70, 90°C) su içinde kür yapılacaktır. 

Ve sonuçlar mukayese edilecektir. 

KarıĢım hesabı 

Bu çalıĢmadaki karıĢım hesabı tablo 2 de gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 2. KarıĢım hesabı aĢağıdaki tablo da verilmiĢtir. 

Malzeme Çimento 
Silis 

Dumanı 

Silis 

Kumu 

Silis 

Tozu 

Süper 

AkıĢkanlaĢtırıcı 

Çelik 

Lif 
Su Su/Çimento 

Lifli 750 187,5 894 158 35 157 201 0,268 

Lifsiz 765 183,82 911,18 161,16 35,7 - 205,02 0,268 

Homojen dağılımın sağlanması için öncelikle kuru (katı) malzemeler karıĢtırıcıya dökülerek 5 

dakika boyunca karıĢtırılmıĢtır. Daha sonra karıĢım suyunun ve süper akıĢkanlaĢtırıcının yarısı ilave 

edilip 4 dakika karıĢtırılmıĢtır. Bu iĢlemin ardından su ve süper akıĢkanlaĢtırıcının kalan kısmı ilave 

edilip 4 dakika daha karıĢtırılmıĢtır. Daha sonra çelik lif ilave edilmiĢ ve 2 dakika süre için 

karıĢtırma iĢlemi uygulanmıĢtır. Elde edilen taze haldeki RPB yağlanan kalıplara doldurulmuĢtur. 

24 saatlik süre sonunda oda koĢullarında sertleĢen RBP numuneleri kalıplardan çıkarıldıktan sonra 

bir kısmı yüksek basınçlı kür için otoklava konulmuĢtur. 4, 8 ve 12 saat sonunda otoklavdan 

çıkarılan numuneler 28 gün boyunca 25
o
C sıcaklığındaki su içerisinde bekletilmiĢtir. Bu iĢlemlere 

maruz kalmayan diğer numuneler kalıptan çıkarıldıktan sonra 3 gün boyunca farklı sıcaklıklarda ( 

50, 70, 90
o
C ) su içerisinde kür edildikten sonra 25

o
C sıcaklıkta 7 ve 28 gün boyunca bekletildikten 

sonra basınç ve eğilme mukavemeti deneylerine tabi tutulmuĢtur. Otoklav kür yönteminin amacı 

RBP‟nin erken yaĢlarda mukavemet kazanmasını sağlamaktır. Yüksek sıcaklıklar RPB‟nin 

mukavemet geliĢimi için gerekli kimyasal reaksiyonları hızlandırır. Bu çalıĢmada uygulanan 

otoklav küründe sıcaklık 200-212
o
C aralığındadır, uygulanan basınç ise 20 atm‟dir. Deneylerin 

gerçekleĢtirilmesi için Ghavi Saze Azarabadegan Firmasının Yapı Malzemesi laboratuvarında 

bulunan otoklav kullanılmıĢtır. . Bu çalıĢmada kullanılan otoklav çalıĢmaya baĢladıktan 1saat sonra 

1MPa basınç (10atm), 2 saat sonra ise 2 MPa basınç (20 atm) değerine ulaĢmaktadır. Numuneler 

otoklavda 1-2 MPa basınç altında dengeye geldikten sonra, belirlenen süre kadar  (bu çalıĢmada 4,8 

ve 12 saat) sabit basınç altında tutulmuĢtur.  

SONUÇ VE TARTIġMA 

Lifli ve lifsiz karıĢımların betonların 7 ve 28 günlük basınç 28 günlük eğilme mukavemetleri Tablo 

3 ve Ģekil 4 ve Ģekil 5 de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 3. Farklı kür Ģartlarında 7 ve 28 günlük basınç ve eğilme mukavemetleri 

Kür Lif 

Durumu 

Kür ġartı 7 

Günlük 

Basınç 

Mukav

emeti 

28 

Günlük 

Basınç 

Mukav

emeti 

7 

Günlük 

Eğilme 

Mukav

emeti 

28 

Günlük 

Eğilme 

Mukav

emeti 

28 Günlük 

Eğilme/Basınç 

Mukavemeti 

(%) 

1 Lifsiz 27 gün 25 

derece su 

kürü 

 

78,80 103,20 6,74 8,6 8,33 

Lifli 82,48 108,26 10,91 14,07 12,99 

2 Lifsiz 3 gün 50 

derece +24 

gün 25 

derece su 

89,34 108,89 6,82 8,85 8,12 

Lifli 94,42 116,17 12,20 15,08 12,98 

3 Lifsiz 3 gün 

70derece 

+24 gün 25 

derece su 

106,81 126,87 9,38 11,01 8,67 

Lifli 112,02 128,62 15,61 18,77 14,59 

4 Lifsiz 3 gün 90 

derece +24 

gün 25 

derece su 

126,93 134,01 10,62 11,85 8,8 

Lifli 144,20 153,18 20,92 21,22 13,85 

5 Lifsiz 4saat +28 

yaĢına 

138,12 145,01 13,19 13,34 9,19 
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Lifli kadar25 

derece su 

kürü 

157,15 164,09 22,41 23,20 14,13 

6 Lifsiz 8saat +28 

yaĢına 

kadar25 

derece su 

kürü 

144,82 146,81 13,58 14,43 9,82 

Lifli 164,83 166,94 24,86 25,60 15,3 

7 Lifsiz 12saat +28 

yaĢına 

kadar25 

derece su 

kürü 

132,9 137,12 11,58 12,61 7,64 

Lifli 151,21 154,03 21,3 22,9 14,80 

 

 

ġekil 4. Lifli ve lifsiz numunelerin 7 ve 28 günlük basınç mukavemetleri 

 

ġekil 5. RPB numunelerin kür Ģartlarına göre 7 ve 28 günlük basınç mukavemetleri 
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Lifsiz numunelerin 28 günlük basınç mukavemeti Lifli numunelerin 28 günlük basınç mukavemeti
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ġekil 5‟den de görüldüğü üzere 7 kür yönteminde de otoklav kür yöntemleri en iyi sonuçları 

vermektedir. Otoklav numuneleri içerisinde de en iyi dayanım 6 numaralı kür koĢulunda elde 

edilmiĢtir. Altıncı kür yönteminin 7 ve 28 günlük lifli ve lifsiz numuneler için en iyi kür yöntemi 

olduğu ġekil 4 ve Ģekil5‟den net bir Ģekilde görülmektedir. Otoklavda bekletme süresi 8 saatten 12 

saate artırıldığında numunelerin basınç mukavemeti olumsuz olarak etkilenmiĢtir. Otoklavda 

optimum bekletme süresinin 8 saat olduğu anlaĢılmıĢtır. 28 günün sonunda en yüksek basınç 

mukavemetleri lifli ve lifsiz numuneler için sırasıyla 166,94 ve 146,81 MPa olmuĢtur. Otoklav kür 

iĢlemi uygulanmayan numunelerde bu sonuçlara en yakın olan kür Ģartı 90°C derece sıcaklığındaki 

kürdür. Bu kür sıcaklığında lifli ve lifsiz numuneler için elde edilen basınç mukavemetleri sırasıyla 

153,18 ve134,01 MPa olmuĢtur. 90°C sıcaklıkta elde edilen basınç mukavemetleri lifsiz ve lifli 

betonlar için en iyi otoklav kür koĢuluna göre dayanım oranları sırasıyla 0,917 ve 0,912 olmuĢtur. 

Otoklav kür iĢleminin yalnızca laboratuvar ve prefabrik yapılarda kullanıldığı göz önüne 

alındığında otoklavın kullanılmadığı bu kür koĢullarında üretilen RBP numunelerinin dayanımının 

yüksek olması ve maliyetinin daha az olması bu kür yönteminin otoklav kürüne iyi bir alternatif 

olduğunu göstermektedir. 

 

ġekil 6. Lifli ve lifsiz numunelerin 7 ve 28 günlük eğilme mukavemetleri 

ġekil6 lifli ve lifsiz numunelerin 7 ve 28 günlük kür süresi sonunda elde edilen eğilme 

mukavemetlerini göstermektedir. Lifli numunelerin eğilme dayanımları 7 ve 28 günlük kür süresi 

sonunda lifsiz numunelerden daha fazladır. En iyi kür Ģartı olan altı numaralı kür koĢulunda lifli 

numunelerin lifsiz numunelere göre eğilme mukavemetinde %77 artıĢı görülmektedir. Aynı kür 

koĢulunda aynı numunenin basınç mukavemetindeki artıĢ %13,7‟dir. Bu sonuç liflerin eğilme 

dayanımı üzerindeki katkısının basınç dayanımına kıyasla çok daha fazla olduğunu göstermektedir.  

SONUÇLAR 

Bu çalıĢma kapsamında farklı kür Ģartlarının RPB‟nin basınç ve eğilme mukavemetleri üzerine 

etkisi incelenmiĢtir. Özet olarak aĢağıdaki sonuçlar çıkarılmıĢtır: 

1- 28 günün sonunda en yüksek basınç mukavemeti lifli ve lifsiz numuneler için sırasıyla 166,94 ve 
146,81 MPa‟dır. 

2- 90°C su sıcaklığındaki kür yönteminde lifli ve lifsiz numuneler için elde edilen basınç 
mukavemetleri sırası ile 153,18 ve 134,01 Mpa olmuĢtur. Otoklav kür koĢullarında elde edilen 

basınç mukavetmlerine oranları ise sırası ile 0,917 ve 0,912 olmuĢtur. Oranın bu kadar yüksek 

olması düĢük maliyeti de göz önünde bulundurulursa yüksek sıcaklıktaki su kür yönteminin 

otoklav kür yöntemine alternatif olarak kullanılabileceği anlaĢılmaktadır. 
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3- 90°C su sıcaklığındaki kür yöntemi yardımıyla her yerde ve daha ucuz maliyetlerle RPB beton 
üretimi mümkün olduğundan ve hızlı mukavemet kazandığından bu yöntem ile üretilen 

RPB‟lerin onarım iĢlerinde de kullanımı mümkündür. 

4- Çelik liflerin hem basınç ve hem de eğilme mukavemetine olumlu etkisi görülmüĢtür. En iyi kür 
koĢulunda lifli numunelerin lifsiz numunelere göre eğilme mukavemetinde 77% artıĢ meydana 

gelmiĢtir. 
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KARBON ELYAF TAKVĠYELĠ KOMPOZĠT BORULARLA GÜÇLENDĠRĠLMĠġ BETON 

KOLONLARIN EKSENEL YÜK ALTINDAKĠ DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Lokman GEMĠ
1
 

 

ÖZET 

Dünyada ve özellikle ülkemizde yaĢanan depremler yapıların depreme dayanıklı tasarıma iliĢkin 

birikimlerini artırırken, hasara uğrayan yapıların onarım ihtiyaçlarının varlığını göstermiĢtir. 

Deprem kuĢağında olan ülkeler, hem yeni yapıların deprem koĢullarına uygun olarak yapılması hem 

de mevcut yapıların güçlendirilmesi hızla büyüyen bir mühendislik alanı haline gelmiĢtir. 

Kullanılan güçlendirme tekniklerinden CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polimer) uygulaması, 

geleneksel güçlendirme tekniklerine nazaran çok daha hızlı ve kolay uygulanmaktadır. Kullanılan 

malzemenin hafif olması nedeni ile yapıda ilave yük artıĢına neden olmaması ve çelikten yaklaĢık 

10 kat yüksek mukavemete sahip olması gibi özellikleri nedeniyle bu yöntemin inĢaat alanındaki 

kullanımı hızla artmaktadır. Bu çalıĢmada güçlendirme malzemesi olarak filaman sarım yöntemiyle 

üretilmiĢ karbon/epoksi kompozit borular kullanılmıĢtır. Kullanılan CFRP kompozit borular (±55°)4 

sarım açısı konfigürasyonunda 4 tabaka olarak karbon elyaf ile üretilmiĢtir. Laboratuvar ortamında 

standartlara göre kesilmiĢ boruların içine çimento su oranı 0.5 olan genleĢen ve portland çimentolu 

beton kullanılarak karbon kompozit beton kolonlar üretilmiĢtir. Kompozit borularla güçlendirilmiĢ 

kolonlar (Karbon-Exp, Karbon-Por) aynı çimento su oranına sahip genleĢen ve portland çimentolu 

betondan üretilen silindirik referans numunelerle (Ref-Exp, Ref-Por) karĢılaĢtırılarak test edilmiĢ ve 

davranıĢları incelenmiĢtir. Sonuç olarak karbon/epoksi kompozit borularla güçlendirilmiĢ 

kolonlarda referans numunelere oranla ciddi miktarda dayanımında artıĢ olduğu ve kompozit 

takviyesi ile genleĢen çimentolu betonun portland çimentolu betona göre daha fazla yük taĢıdığı 

tespit edilmiĢtir. CFRP kompozit borularla güçlendirmede dayanım artıĢı sağlanması ile birlikte 

sismik performansın en önemli parametrelerinden biri olan süneklik artıĢını da sağladığı 

görülmüĢtür. Referans numunelerine göre kıyaslandığında Karbon-Exp numunelerde yük taĢıma 

kapasitesinde %270 ve deplasmanda %700 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Karbon-Por numunelerde 

yük taĢıma kapasitesinde %216 ve deplasmanda %1000 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Filaman Sarım, Karbon Kompozit Boru, GenleĢen Çimento, Portland 

Çimento, Hasar Analizi, Sargı Etkisi, CFRP 

GĠRĠġ 

Teknoloji ilerledikçe ihtiyaçlar ve gereklilikler de değiĢmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki malzeme 

alanında gün geçtikçe yeni ihtiyaçları karĢılayacak spesifik özelliklerin istenildiği alanlar artmakta 

ve bunun üzerine birçok çalıĢma yapılmaktadır. Kompozit malzemeler de bu alanlardan biri olup 

kendi içinde de birçok buluĢ yapılmıĢtır. Özellikle polimer matrisli kompozitler hafiflik, yorulma 

dayanımı, korozyona direnç gibi özellikler açısından metallere karĢı üstün olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca üretim yöntemleri açısından filaman sarım gibi oldukça basit yöntemlerde bulunmaktadır ki 

bu da baĢlı baĢına önemli bir avantajdır. Son zamanlarda bu yöntemle üretilen karbon borularla 

üretilmiĢ kompozit kolonlarla alakalı birçok çalıĢma yapılmıĢtır [1-4]. Ozbakkaloglu [2] yaptığı 

çalıĢmada betonla doldurulmuĢ fiber takviyeli polimer (FRP) tüplerinin (CFFT) konsantrik 

sıkıĢtırma altında davranıĢını araĢtırmak için kapsamlı bir deney programı yürütülmüĢtür. Ilki ve 

dig. [1] çalıĢmalarında 68 adet betonarme kolon, karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) tabakaları 

ile sarıldıktan sonra tek eksenli sıkıĢtırma altında test edilmiĢtir.  FRP yapılar kolon 

güçlendirmesinde sargı etkisi de yapacak Ģekilde kullanılmaktadır [5-8]. Ġlki ve Kumbasar, deneysel 

çalıĢmada hasarsız ve hasar görmüĢ numunelerin, onarımdan sonra, LP ile güçlendirilmesi sonucu 

monotonik ve tekrarlı eksenel basınç yükleri altındaki performanslarını incelemiĢlerdir. Bu 
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çalıĢmada daire, kare ve dikdörtgen [9] kesitli numuneler kullanılmıĢ ve önceden hasar görmüĢ ve 

onarılmıĢ numunelerin veya tekrarlı yüklemelerin lifli polimer ile sargılama ile sağlanan dayanım 

artısına bir dezavantaj vermedikleri görülmüĢtür. Ġlki ve dig. 2004‟te yaptıkları diğer bir çalıĢmada 

da düĢük dayanımlı betonlarda LP uygulamasının dayanıma ve sekil değiĢtirme yeteneğine katkısını 

incelemiĢtir [10]. 2004‟de yaptıkları çalıĢmada Silva ve Rodrigues, 150 mm çaplı ve değiĢken 

yüksekliklere sahip dairesel numuneler aynı kalınlıkta cam LP malzemelerle sargılayarak 

güçlendirilmiĢ ve eksenel basınç uygulanarak basınç dayanımı ve düĢey sekil değiĢtirme değerleri 

gözlemlenmiĢtir [11]. Shahawy ve dig., 2000 yılında, normal ve yüksek dayanımlı betonlardan 

oluĢan ve LP ile sargılanmıĢ 45 numune üzerinde eksenel basınç testleri yapmıĢlardır. Bu çalıĢmada 

birden beĢe kadar farklı LP katmanları kullanılmıĢ ve esas olarak beton doldurulmuĢ cam LP tüpler 

için geliĢtirilmiĢ bir güçlendirme modeliyle sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır [12]. Sakino vd. [13], 

dairesel ve dikdörtgen kesitli, farklı çelik tüp çekme dayanımına sahip, farklı çap-kalınlık oranlarına 

sahip ve farklı beton dayanımına sahip 114 kompozit numune üzerinde basınç testi yaparak, 

kompozit kolon elemanların gerilme-Ģekil değiĢtirme iliĢkilerini incelemiĢ ve buna bağlı olarak bazı 

ampirik bağıntılar geliĢtirmiĢtir. Essopjee ve Dundu [14] yaptıkları çalıĢmada farklı yüksekliğe 

sahip 32 adet dıĢ ve iç çelik tüp kesite sahip kompozit kolonlar üzerinde yükleme testleri yapmıĢtır. 

ÇalıĢmada dıĢ çelik tüp çapı, dıĢ çelik tüp et kalınlığı, dıĢ çelik tüp dayanımı ve numune yüksekliği 

parametre olarak seçilmiĢtir. Bu Ģekilde, LP malzemeyle sağılanmıĢ elemanları çeĢitli kıstaslar 

altında analiz eden çalıĢmaların yanı sıra, daha önceden yapmıĢ oldukları deney ve araĢtırmalara 

dayanarak oluĢturdukları davranıĢ modellerini daha fazla numune üzerinde test eden çalıĢmalar da 

mevcuttur. Güçlendirme amaçlı kullanılan kompozit borularda oluĢan hasarın incelenmesi ve hangi 

hasar modlarının oluĢtuğunun tespit edilmesi yeni yapılacak çalıĢmaların tasarımları için oldukça 

önemlidir [15]. Gemi ve arkadaĢları birçok çalıĢmalarında GFRP kompozit malzemelerin hasar 

modlarını belirlemiĢ ve hasar analizlerini yapmıĢlardır [16-22].  

MATERYAL ve METOD 

Kompozit Boruların Üretimi 

Üretilen karbon elyaf takviyeli kompozit borular; filaman sarım yöntemi ile ±55 sarım açısıyla 4 

tabaka olarak üretilmiĢtir. Ġç çapı 72 mm üretilen borular 160 mm uzunluğunda kesilmiĢtir. Karbon 

boruların hazırlanmasında; elyaf malzemesi olarak 12K A-42 800 teks karbon elyaf ve matris 

malzemesi olarak da Momentive, Bisphonel A, Epikote 828 reçine kullanılmıĢtır. SertleĢtirici olarak 

Epikure 875 (kürleĢtirme ajanı, Modified Carboxylic Acid Anhyride) kullanılmıĢtır. Reçine 

banyosunda reçine karıĢımın sıcaklığı 60 C de kontrol altında tutulmuĢtur. Mandrellerin üzerine 

QZ-13 kalıp ayırıcı malzeme sürülmüĢtür. Kür iĢlemi ise 2 saat 135 C ve 2 saat 150 C de 

yapılmıĢtır. Kompozit boruların üretimi ve geometrik ölçüleri ġekil 1‟de verilmiĢtir. Kullanılan 

elyafın ve matrisin özellikleri Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 1. a) Kompozit boruların filaman sarım tezgâhında üretimi b) kompozit kolon numunelerinin 

geometrik ölçüleri [17] 

Çizelge 1. Kullanılan elyafın ve matrisin özellikleri [17] 

 E (GPa ) çek(MPa) (g/cm
3
) kop(%) 

Elyaf: Karbon-12K A-42 230 3500 1,75 1,5 

Matris: Epoksi Reçine  3,4 50-60 1,2 4-6 

Kompozit Kolon Üretimi ve Beton Testleri 

Kompozit kolon üretininde kullanılacak karbon kompozit borular (±55°)4 sarım açısı 

konfigürasyonuna 72 mm iç çapına sahip 8 tabakalı olarak karbon elyaf ile üretilmiĢtir. ġekil 2‟de 

verilen karbon kompozit borular 160 mm boyunda kesilerek kompozit kolon üretimi için 

hazırlanmıĢtır.  

 

ġekil 2. Kompozit kolon üretimi için hazırlanmıĢ referans ve karbon boru numuneleri 

Betonun üretiminde çimento su oranı 0.5 alınmıĢ ve genleĢen ve portland çimentolu beton 

kullanılmıĢtır. Üretilen kompozit kolonlar Karbon-Exp ve Karbon-Por olarak isimlendirilmiĢtir. 

KarĢılaĢtırma için 0.5 su oranına sahip genleĢen ve portland çimentolu betondan silindirik referans 

numuneleri üretilmiĢtir. Üretilen bütün numunelerde vibrasyon ile sıkıĢtırma yapılmıĢtır. Üretilen 
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referans numuneleri Ref-Exp ve Ref-Por olarak isimlendirilmiĢtir. Kullanılan her iki betonun 

mekanik özelliklerini belirlemek için 100*100*100 mm ölçülerinde küp numuneler üretilmiĢtir. 

Çimento, agrega, kum, su, katkı bileĢen oranları ve her karıĢımın 28 günlük basınç dayanımı 

Çizelge 2'de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 2. Beton karıĢım elemanları ve elde edilen mekanik özellikleri 

Çimento Tipi 
Çimento 

(kg/m
3
) 

Kum 

(kg/m
3
) 

Agrega 

(kg/m
3
) 

Su 

(kg/m
3
) 

Lif 

(kg/m
3
) 

Su/Çimento 

oranı 

28 Günlük 

basınç dayanımı 

(MPa) 

GenleĢen 1980 4020 6500 990 21 0,5 52,91 

Portland 1980 4020 6500 990 - 0,5 16,14 

DENEYSEL ÇALIġMA 

Karbon kompozit kolonların testlerine baĢlamadan önce üretilen referans numunelerin 28 günlük 

basma testleri yapıldı. Ref-Exp numunesinin basınç dayanımı 52,91 MPa ve Ref-Por numunesinin 

basınç dayanımı 16,14 MPa olarak elde edildi. Üretilen silindirik karbon kompozit kolonların 

eksenel basma testleri gerçekleĢtirilmek üzere ġekil 3‟de verilen test cihazı hazırlanmıĢtır. 

 

ġekil 3. Üretilen kompozit kolonların eksenel basma testleri için hazırlanan test cihazı 

 Karbon-Por kompozit numunelerde deney esnasında oluĢan ilk hasar betonun alt ve üst 

kısımlarında ezilme Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. ġekil 5‟de verilen Kuvvet –Deplasman grafikleri ve 

hasar fotoğrafları birlikte incelendiğinde ortalama 127 kN yük ve 2,3 mm deplasman seviyesinde 

betonda çökmeler gerçekleĢmiĢtir. Ġlerleyen yük artıĢlarıyla çöken beton yükü kompozit boruya 

aktarmıĢtır. Kompozit borunun sargı etkisiyle beraber maksimum yük yaklaĢık 270 kN‟a çıkarken 

deplasman 15,8 mm gibi yüksek bir değere ulaĢmıĢtır. 21 mm maksimum deplasmana ulaĢana kadar 

karbon boru çapında ciddi bir artıĢ gerçekleĢirken yükte düĢüĢler olduğu gözlenmiĢtir. 270 kN 

değerinde karbon boru içinde bulunan betonun çökmesi ile dağılan beton parçaları borunun iç 

yüzeyine homojen bir yük aktarımı yapmaya baĢlamıĢtır. Yük yaklaĢık 211 kN değerine düĢtüğünde 

ve 21 mm deplasmanda karbon boruda ani ve Ģiddetli bir yırtılma hasarı gerçekleĢmiĢtir. ġekil 4‟te 

Karbon-Por numunesinin sonuç hasarı incelendiğinde; karbon boruda eksenel yönde gevrek bir 

elyaf hasarı oluĢtuğu görülmektedir.  
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ġekil 4. Silindirik kompozit kolonların test esnasında ve sonrasında oluĢan hasar görünümleri 

 

ġekil 5. Üretilen numunelerin eksenel yük altında yük-deplasman grafikleri 

Karbon-Exp kompozit kolon numunelerde de ilk hasar betonun alt ve üst kısımlarında ezilme 

Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. ġekil 5 ve Karbon-Exp numunelerinin hasar fotoğrafları incelendiğinde 

kompozit borunun sargı etkisi ile 388 kN yük ve 3,1 mm deplasman değerinde kompozit boru 

içerisinde kalan betonun üst kısmında, 396 kN yük ve 3,8 mm deplasman değerinde alt kısmında 

asal gerilmelerden dolayı konik Ģeklinde hasarların birleĢerek kum saati Ģekline dönüĢtüğü 

görülmüĢtür. Konik Ģekilde kırılan betonlar yükün artıĢıyla beton çekirdeğinde kayarak ilerlemiĢ ve 

diğer beton parçalarının karbon boru çeperine yük uygulamasına sebep olmuĢtur. Betonda oluĢan 

hasardan sonrada karbon kompozit boru yük taĢımaya devam etmiĢtir. Sonuç hasarı maksimum yük 

yaklaĢık 451 kN‟da ve deplasman 12,6 mm değerinde Ģiddetli ve ani elyaf hasarı ile yırtılma 

gerçekleĢmiĢtir. Karbon-Por numunesinde olduğu gibi karbon boruda ani ve Ģiddetli bir yırtılma 

hasarı gerçekleĢmiĢtir. ġekil 4‟de Karbon-Exp numunesinin sonuç hasarı incelendiğinde; karbon 

boruda eksenel yönde gevrek bir elyaf hasarı oluĢtuğu görülmektedir. 
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 SONUÇ 

 Silindirik kompozit kolonların eksenel yüklemede sargı etkisinin yük taĢıma kapasitesi ve 
deplasmanda ciddi bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Karbon-Por numunelerinde betonun erken çökmesiyle sıkıĢan beton kompozit boru numunesinde 

homojen bir yük dağılımı gerçekleĢtirmiĢ ve kompozit borunun çalıĢmasına müsaade ederek 

deplasmanın yaklaĢık 12,6 mm gibi yüksek bir sonuca ulaĢmasına sebep olmuĢtur. 

 Karbon-Exp numunelerinde Ref-Exp numunelerine kıyasla beton hasar yükünün sargı etkisiyle 

ciddi oranda artıĢ olduğu gözlenmiĢtir. Kum saati Ģeklinde oluĢan beton hasarından sonrada 

silindirik kompozit kolonun yük taĢıma kabiliyetinin devam ettirmiĢ ve Karbon-Por 

numunelerinden farklı bir davranıĢ sergilediği görülmüĢtür. 

 Referans numunelerine göre kıyaslandığında Karbon-Exp numunelerde yük taĢıma kapasitesinde 

%270 ve deplasmanda %700 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Karbon-Por numunelerde yük taĢıma 

kapasitesinde %216 ve deplasmanda %1000 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 
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CAM ELYAF TAKVĠYELĠ KOMPOZĠT BORULARLA GÜÇLENDĠRĠLMĠġ BETON 

KOLONLARIN EKSENEL YÜK ALTINDAKĠ DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Lokman GEMĠ
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ÖZET 

Kompozit malzemelerin yaygınlaĢması ile günümüzde inĢaat uygulamalarında hem yapısal hem de 

yapısal olmayan endüstriyel yapı elemanları olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. Özellikle yük taĢıma 

elemanı olan kolanlarda ve kiriĢlerde yapıyı güçlendirme ve koruma amaçlı olarak kullanımları 

mevcuttur. Uygulamalarda kolonların güçlendirilmesi ve korozyona karĢı direncinin artırılması 

noktasında gerek imalattan önce gerekse imalattan sonra yapılan çalıĢmalar mevcuttur. Kompozit 

uygulamalarında seçilen elyaf takviye tipi ve konfigürasyon önemlidir. Kullanılan güçlendirme 

tekniklerinden GFRP (Glass Fiber Reinforced Polimer) uygulaması, geleneksel güçlendirme 

tekniklerine nazaran çok daha hızlı ve kolay uygulanmaktadır. Bu çalıĢmada; filaman sarım tekniği 

ile üretilmiĢ (±55°)4 sarım açısı konfigürasyonuna sahip cam elyaf kompozit borular kullanılarak 

güçlendirme yapılmıĢtır. Betonun üretiminde çimento su oranı 0.5 alınmıĢ ve değiĢken olarak 

genleĢen ve portland çimentolu beton kullanılmıĢtır. Kompozit borularla güçlendirilerek üretilen 

silindirik kompozit kolonların eksenel yük altındaki davranıĢı incelenmiĢ ve kompozit takviyesinin 

kolonların yük kapasitesine olan etkisi araĢtırılmıĢtır. Kompozit borularla güçlendirilmiĢ kolonlar 

(Cam-Exp, Cam-Por) aynı çimento su oranına sahip genleĢen ve portland çimentolu betondan 

üretilen silindirik referans numunelerle (Ref-Exp, Ref-Por) karĢılaĢtırılarak test edilmiĢ ve 

davranıĢları incelenmiĢtir. Sonuç olarak cam/epoksi kompozit borularla güçlendirilmiĢ kolonlarda 

referans numunelere oranla ciddi miktarda dayanımında artıĢ olduğu ve kompozit takviyesi ile 

genleĢen çimentolu betonun portland çimentolu betona göre daha fazla yük taĢıdığı tespit edilmiĢtir. 

GFRP kompozit borularla güçlendirmede dayanım artıĢı sağlanması ile birlikte sismik performansın 

en önemli parametrelerinden biri olan süneklik artıĢını da sağladığı görülmüĢtür. Referans 

numunelerine göre kıyaslandığında Cam-Exp numunelerinde yük taĢıma kapasitesinde % 290 ve 

deplasmanda % 660 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Cam-Por numunelerde yük taĢıma kapasitesinde 

% 250 ve deplasmanda % 1200 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Filaman Sarım, Kompozit Boru, GenleĢen Çimento, Portland Çimento, Hasar 

Analizi, Sargı Etkisi, GFRP 

GĠRĠġ 

Lifli Polimer (LP) malzemeler ile sargılama sonucu betonun basınç dayanımın da ve buna karsı 

gelen sekil değiĢtirmeler de sağlanan artısın belirlenmesi üzerine günümüze kadar birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır [1-7] . Bu çalıĢmaların çoğu tek bir veya birkaç değiĢkeni göz önüne alarak yapılan 

deneysel çalıĢmalardır. FRP yapılar kolon güçlendirmesinde sargı etkisi de yapacak Ģekilde 

kullanılmaktadır [8-11]. Ġlki ve Kumbasar, deneysel çalıĢmada hasarsız ve hasar görmüĢ 

numunelerin, onarımdan sonra, LP ile güçlendirilmesi sonucu monotonik ve tekrarlı eksenel basınç 

yükleri altındaki performanslarını incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmada daire, kare ve dikdörtgen [12] 

kesitli numuneler kullanılmıĢ ve önceden hasar görmüĢ ve onarılmıĢ numunelerin veya tekrarlı 

yüklemelerin lifli polimer ile sargılama ile sağlanan dayanım artısına bir dezavantaj vermedikleri 

görülmüĢtür. Ġlki ve dig., 2004‟te yaptıkları diğer bir çalıĢmada da düĢük dayanımlı betonlarda LP 

uygulamasının dayanıma ve sekil değiĢtirme yeteneğine katkısını incelemiĢtir [13]. 2004‟de 

yaptıkları çalıĢmada Silva ve Rodrigues, 150 mm çaplı ve değiĢken yüksekliklere sahip dairesel 

numuneler aynı kalınlıkta cam LP malzemelerle sargılayarak güçlendirilmiĢ ve eksenel basınç 

uygulanarak basınç dayanımı ve düĢey sekil değiĢtirme değerleri gözlemlenmiĢtir [14]. Shahawy ve 

dig., 2000 yılında, normal ve yüksek dayanımlı betonlardan oluĢan ve LP ile sargılanmıĢ 45 
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numune üzerinde eksenel basınç testleri yapmıĢlardır. Bu çalıĢmada birden beĢe kadar farklı LP 

katmanları kullanılmıĢ ve esas olarak beton doldurulmuĢ cam LP tüpler için geliĢtirilmiĢ bir 

güçlendirme modeliyle sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır [15]. Sakino vd. [16], dairesel ve dikdörtgen 

kesitli, farklı çelik tüp çekme dayanımına sahip, farklı çap-kalınlık oranlarına sahip ve farklı beton 

dayanımına sahip 114 kompozit numune üzerinde basınç testi yaparak, kompozit kolon elemanların 

gerilme-Ģekil değiĢtirme iliĢkilerini incelemiĢ ve buna bağlı olarak bazı ampirik bağıntılar 

geliĢtirmiĢtir. Essopjee ve Dundu [2] yaptıkları çalıĢmada farklı yüksekliğe sahip 32 adet dıĢ ve iç 

çelik tüp kesite sahip kompozit kolonlar üzerinde yükleme testleri yapmıĢtır. ÇalıĢmada dıĢ çelik 

tüp çapı, dıĢ çelik tüp et kalınlığı, dıĢ çelik tüp dayanımı ve numune yüksekliği parametre olarak 

seçilmiĢtir. Bu Ģekilde, LP malzemeyle sağılanmıĢ elemanları çeĢitli kıstaslar altında analiz eden 

çalıĢmaların yanı sıra, daha önceden yapmıĢ oldukları deney ve araĢtırmalara dayanarak 

oluĢturdukları davranıĢ modellerini daha fazla numune üzerinde test eden çalıĢmalar da mevcuttur. 

Güçlendirme amaçlı kullanılan kompozit borularda oluĢan hasarın incelenmesi ve hangi hasar 

modlarının oluĢtuğunun tespit edilmesi yeni yapılacak çalıĢmaların tasarımları için oldukça 

önemlidir [17]. Gemi ve arkadaĢları birçok çalıĢmalarında GFRP kompozit malzemelerin hasar 

modlarını belirlemiĢ ve hasar analizlerini yapmıĢlardır [18-21]. GFRP‟lerin kullanıldığı yerlere ve 

üzerlerine gelen yüklere göre optimum tasarımların elde edilebilmesi için bu iĢlemin önemli 

olduğunu vurgulamıĢlardır [22-24]. 

MATERYAL ve METOD 

Kompozit Boruların Üretimi 

Bu çalıĢmada kullanılan GFRP borular; filaman sarım yöntemi ile ±55 sarım açısıyla 4 tabaka 

olarak üretilmiĢtir. Ġç çapı 72 mm ve dıĢ çapı 78 mm üretilen borular 160 mm uzunluğunda 

kesilmiĢtir. Hibrid boruların hazırlanmasında; elyaf malzemesi olarak 1200 teks (17 m çapında) E 

camı ve matris malzemesi olarak da Momentive, Bisphonel A, Epikote 828 reçine kullanılmıĢtır. 

SertleĢtirici olarak Epikure 875 (kürleĢtirme ajanı, Modified Carboxylic Acid Anhyride) 

kullanılmıĢtır. Reçine banyosunda reçine karıĢımın sıcaklığı 60 C de kontrol altında tutulmuĢtur. 

Mandrellerin üzerine QZ-13 kalıp ayırıcı malzeme sürülmüĢtür. Kür iĢlemi ise 2 saat 135 C ve 2 

saat 150 C de yapılmıĢtır. Kompozit boruların üretimi ve geometrik ölçüleri ġekil 1‟de verilmiĢtir. 

Kullanılan elyafların ve matrisin özellikleri Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 

 
ġekil 1. a) Kompozit boruların filaman sarım tezhahında üretimi b) kompozit kolon numunelerinin 

geometrik ölçüleri 
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Çizelge 1. Kullanılan elyafın ve matrisin özellikleri 

 E (GPa ) çek(MPa) (g/cm
3
) kop(%) 

Elyaf: E-camı 73 2400 2,6 1,5-2 

Matris: Epoksi Reçine  3,4 50-60 1,2 4-6 

Kompozit Kolon Üretimi ve Beton Testleri 

Filaman sarım tekniği ile üretilmiĢ (±55°)4 sarım açısı konfigürasyonuna sahip 72 mm iç çapına 

sahip 8 tabakalı cam elyaf kompozit borular 160 mm boyunda kesilerek  kompozit kolonlar 

üretilmiĢtir. Betonun üretiminde çimento su oranı 0.5 alınmıĢ ve genleĢen ve portland çimentolu 

beton kullanılmıĢtır. Üretilen kompozit kolonlar Cam-Exp ve Cam-Por olarak isimlendirilmiĢtir. 

KarĢılaĢtırma için 0.5 su oranına sahip genleĢen ve portland çimentolu betondan silindirik referans 

numuneleri üretilmiĢtir. Üretilen bütün numunelerde vibrasyon ile sıkıĢtırma yapılmıĢtır. Üretilen 

referans numuneleri Ref-Exp ve Ref-Por olarak isimlendirilmiĢtir. Üretilen kompozit kolon 

numunelerinin geometrik ölçüleri ġekil 1b‟de verilmiĢtir. Kullanılan her iki betonun mekanik 

özelliklerini belirlemek için 100*100*100 mm ölçülerinde küp numuneler üretilmiĢtir. Hazırlanan 

beton numunelerinin test öncesi ve sonrası görünüĢleri ġekil 2‟de verilmiĢtir.  Çimento, agrega, 

kum, su, katkı bileĢen oranları ve her karıĢımın 28 günlük basınç dayanımı Çizelge 2'de 

gösterilmiĢtir. 

Çizelge 2. Beton karıĢım elemanları ve elde edilen mekanik özellikleri 

Çimento Tipi 
Çimento 

(kg/m
3
) 

Kum 

(kg/m
3
) 

Agrega 

(kg/m
3
) 

Su 

(kg/m
3
) 

Lif 

(kg/m
3
) 

Su/Çimento 

oranı 

28 Günlük 

basınç dayanımı 

(MPa) 

GenleĢen 1980 4020 6500 990 21 0,5 52,91 

Portland 1980 4020 6500 990 - 0,5 16,14 

                              

  

ġekil 2. Beton numunelerinin test öncesi ve sonrası görünüĢleri 

DENEYSEL ÇALIġMA 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde üretilen referans numunelerin 28 günlük basma testleri yapıldı. Ref-Exp 

numunesinin basınç dayanımı 52,91 MPa ve Ref-Por numunesinin basınç dayanımı 16,14 MPa 

olarak elde edildi. Referans numunelerinin basma testi sonrası hasarları ġekil 3‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 3. Referans numunelerinin basma testi sonrası hasar görünümleri 

Sonraki aĢamada üretilen silindirik kompozit kolonların eksenel basma testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Cam-Por kompozit numunelerde deney esnasında oluĢan ilk hasar betonun alt ve üst kısımlarında 

ezilme Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. ġekil 5 ve hasar fotoğrafları birlikte incelendiğinde ortalama 130 

kN yük seviyesinde betonda çökmeler gerçekleĢmiĢtir. Ġlerleyen yük artıĢlarıyla çöken beton yükü 

kompozit boruya aktarmıĢtır. Kompozit borunun sargı etkisiyle beraber maksimum yük yaklaĢık 

318 kN‟a çıkarken deplasman 24 mm gibi yüksek bir değere ulaĢmıĢtır. Maksimum deplasmana 

ulaĢana kadar GFRP boru çapında artıĢ gerçekleĢirken boyunda kısalmalar olduğu gözlenmiĢtir. 

Çapta oluĢan artıĢın etkisiyle GFRP boruda beyazlaĢmalar gözlenmiĢ ve bu durum sonuç hasarı 

gerçekleĢene kadar artarak devam etmiĢtir. ġekil 4‟de Cam-Por numunesinin sonuç hasarı 

incelendiğinde; GFRP boru hasarı ± elyaf sarım açısı doğrultusunda çatlaklar oluĢarak sünek 

kırılma Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.  

Cam-Exp kompozit numunelerde de ilk hasar betonun alt ve üst kısımlarında ezilme Ģeklinde 

gerçekleĢmiĢtir. ġekil 5 ve Cam-Exp numunelerinin hasar fotoğrafları incelendiğinde kompozit 

borunun sargı etkisi ile 368 kN yük değerine kadar kompozit boru içerisinde kalan beton kısmında 

hasarın gerçekleĢmediği görülmüĢtür. Ref-Exp ve Cam-Exp numunelerinde yük-deplasman 

grafikleri incelendiğinde her iki numunede oluĢan beton hasarında deplasmanları birbirine yakın 

olduğu fakat yük taĢıma kapasitesinde sargı etkisi ile ciddi bir artıĢ gerçekleĢtiği görülmektedir. 

Betonda oluĢan hasardan GFRP kompozit boru yük taĢımaya devam etmiĢtir. Sonuç hasarı 

maksimum yük yaklaĢık 482 kN‟da gerçekleĢirken deplasman 12 mm değerine ulaĢmıĢtır. Sonuç 

hasar numunesi incelendiğinde 368 kN yük değerinde kompozit boru içerinde 45
°
 açıyla kırılan 

beton birbiri arasında kayma bandı oluĢturmuĢtur. 482 kN yük değerine ulaĢıncaya kadar kayma 

bandının da etkisiyle kompozit boru çapında bir miktar artıĢ gözlenmiĢ ve sonuç hasarı GFRP 

boruda ± elyaf sarım açısı doğrultusunda geniĢ çatlaklar oluĢarak gevrek kırılma Ģeklinde 

gerçekleĢmiĢtir. 
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ġekil 4. Silindirik kompozit kolonların test esnasında ve sonrasında oluĢan hasar görünümleri 

 

ġekil 5. Üretilen numunelerin eksenel yük altında yük-deplasman grafikleri 

SONUÇ 

 Silindirik kompozit kolonların eksenel yüklemede sargı etkisinin yük taĢıma kapasitesi ve 

deplasmanda ciddi bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Cam-Por numunelerinde betonun erken çökmesiyle sıkıĢan beton kompozit boru numunesinde 

homojen bir yük dağılımı gerçekleĢtirmiĢ ve kompozit borunun çalıĢmasına müsaade ederek 

deplasmanın yaklaĢık 24 mm gibi yüksek bir sonuca ulaĢmasına sebep olmuĢtur. 

 Cam-Exp numunelerinde Ref-Exp numunelerine kıyasla beton hasar yükünün sargı etkisiyle 

ciddi oranda artıĢ olduğu gözlemlenmiĢtir.  OluĢan beton hasarından sonrada  silindirik kompozit 

kolonun yük taĢıma kabiliyetinin devam ettiği görülmüĢtür. 
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 Referans numunelerine göre kıyaslandığında Cam-Exp numunelerinde yük taĢıma kapasitesinde 

% 290 ve deplasmanda % 660 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Cam-Por numunelerde yük taĢıma 

kapasitesinde % 250 ve deplasmanda %1200 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 
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HĠBRĠD ELYAF TAKVĠYELĠ FGM KOMPOZĠT BORULARLA GÜÇLENDĠRĠLMĠġ 

BETON KOLONLARIN EKSENEL YÜK ALTINDAKĠ DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Lokman GEMĠ
1
 

 

ÖZET 

Derin kazıklarda, liman kolonlarında ve rutubete maruz dıĢ ortama açık kolonlarda çevresel etkiler 

hem betona hem de beton içindeki çelik donatılara zarar vermektedir. Özellikle çelik donatıların 

korozyana uğraması betonarme davranıĢını olumsuz yönde etkilemekte ve kısa sürede kolonun 

taĢıma kapasitesi ve sünekliğini azaltmaktadır. Bu zararlı etkilerden betonu korumak için filaman 

sarım cam-karbon/epoksi hibrid borular kolonlarda kullanılabilir. Ancak uygulamada bazı 

problemler ortaya çıkabilmektedir. Birincisi filaman sarım hibrid borular ile betonun birlikte 

hareketini sağlayabilmek çok önemlidir. Hibrid borular içine dökülen taze beton pirizini aldıkça 

büzülecek ve boru yüzeyinden ayrılmak isteyecektir. Bu ayrılma da boru ile betonun birlikte 

hareketine engel olacaktır. Bu yüzden bu çalıĢmada pirizini aldığında büzülmeyen genleĢen 

çimentolu kompozit beton kolonlar da üretilerek geleneksel portlad çimentolu kompozit kolonların 

davranıĢı ile kıyaslanacaktır. GeliĢtirilen fonksiyonel derecelendirilmiĢ malzemeler (Functionally 

Graded Material-FGM) son yıllarda birçok mühendislik alanında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

çalıĢmada kullanılan FGM hibrid borular, (±55°)4 sarım açısı konfigürasyonunda filaman sarım 

yöntemiyle cam ve karbon elyaf kullanılarak üretilmiĢtir. Laboratuvar ortamında standartlara göre 

kesilmiĢ FGM hibrid boruların içine çimento su oranı 0.5 olan genleĢen ve portland çimentolu beton 

kullanılarak kompozit beton kolonlar üretilmiĢtir. Hibrid borularla güçlendirilmiĢ kolonlar (Hibrid-

Exp, Hibrid-Por) aynı çimento su oranına sahip genleĢen ve portland çimentolu betondan üretilen 

silindirik referans numunelerle (Ref-Exp, Ref-Por) karĢılaĢtırılarak test edilmiĢ ve davranıĢları 

incelenmiĢtir. Sonuç olarak FGM hibrid kompozit borularla güçlendirilmiĢ kolonlarda referans 

numunelere oranla ciddi miktarda dayanımında artıĢ olduğu ve kompozit takviyesi ile genleĢen 

çimentolu betonun sargı etkisi ile portland çimentolu betona göre daha fazla yük taĢıdığı tespit 

edilmiĢtir. FGM hibrid kompozit borularla güçlendirmede dayanım artıĢı sağlanması ile birlikte 

süneklik artıĢını da sağladığı görülmüĢtür. Referans numunelerine göre kıyaslandığında Hibrid-Exp 

numunelerde yük taĢıma kapasitesinde %265 ve deplasmanda %420 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 

Hibrid-Por numunelerde yük taĢıma kapasitesinde %220 ve deplasmanda %770 artıĢ olduğu 

görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Filaman Sarım, Hibrid Kompozit Boru, GenleĢen Çimento, Portland Çimento, 

Hasar Analizi, Sargı Etkisi, HFRP, FGM 

GĠRĠġ 

ÇeĢitli uluslararası üniversitelerde yapılan araĢtırma ve deney uygulamaları genellikle yapı 

malzemesi olan betonla birlikte kompozit malzemelerin kullanılmasıyla hibrit çalıĢmalar sıklık 

kazanmıĢtır. Birçok uygulamalarda içerisi boĢluk olacak Ģekilde tasarlanmıĢ boru ya da kutu FRP 

malzemeler üzerinde çeĢitli kombinasyonların deneme uygulaması yapılarak birçok araĢtırma 

deneyleri yapılmaktadır [1-4]. Bilimsel ve akademik çalıĢmaların eğilimi incelendikçe çalıĢmaların 

büyük çoğunluğu hibrit uygulamalar üzerinde olacağı gözlenmektedir [5]. Bu yapılan çalıĢmalar 

incelediğimiz FRP kompozit malzemelerin yapı elemanı olan beton ile birlikte kullanılmasıyla, elde 

edilen sonuçlar incelenerek avantaj ve dezavantajların kıyaslaması yapılmıĢtır. Böylelikle yapılan 

kıyaslamalarla çözümler üretilerek malzemelerin kullanımının yaygınlaĢtırılması sağlanmaktadır 

[6]. LP (Lifli Polimer) malzemeler ile sargılama sonucu betonun basınç dayanımın da ve buna karsı 

gelen sekil değiĢtirmeler de sağlanan artısın belirlenmesi üzerine günümüze kadar birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaların çoğu tek bir veya birkaç değiĢkeni göz önüne alarak yapılan deneysel 
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çalıĢmalardır. FRP yapılar kolon güçlendirmesinde sargı etkisi de yapacak Ģekilde kullanılmaktadır 

[7-10]. Ġlki ve Kumbasar, deneysel çalıĢmada hasarsız ve hasar görmüĢ numunelerin, onarımdan 

sonra, LP ile güçlendirilmesi sonucu monotonik ve tekrarlı eksenel basınç yükleri altındaki 

performanslarını incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmada daire, kare ve dikdörtgen [11] kesitli numuneler 

kullanılmıĢ ve önceden hasar görmüĢ ve onarılmıĢ numunelerin veya tekrarlı yüklemelerin lifli 

polimer ile sargılama ile sağlanan dayanım artısına bir dezavantaj vermedikleri görülmüĢtür. Ġlki ve 

dig., 2004‟te yaptıkları diğer bir çalıĢmada da düĢük dayanımlı betonlarda LP uygulamasının 

dayanıma ve sekil değiĢtirme yeteneğine katkısını incelemiĢtir [12]. 2004‟de yaptıkları çalıĢmada 

Silva ve Rodrigues, 150 mm çaplı ve değiĢken yüksekliklere sahip dairesel numuneler aynı 

kalınlıkta cam LP malzemelerle sargılayarak güçlendirilmiĢ ve eksenel basınç uygulanarak basınç 

dayanımı ve düĢey sekil değiĢtirme değerleri gözlemlenmiĢtir [13]. Shahawy ve dig., 2000 yılında, 

normal ve yüksek dayanımlı betonlardan oluĢan ve LP ile sargılanmıĢ 45 numune üzerinde eksenel 

basınç testleri yapmıĢlardır. Bu çalıĢmada birden beĢe kadar farklı LP katmanları kullanılmıĢ ve 

esas olarak beton doldurulmuĢ cam LP tüpler için geliĢtirilmiĢ bir güçlendirme modeliyle sonuçlar 

karĢılaĢtırılmıĢtır [14]. Sakino vd. [15], dairesel ve dikdörtgen kesitli, farklı çelik tüp çekme 

dayanımına sahip, farklı çap-kalınlık oranlarına sahip ve farklı beton dayanımına sahip 114 

kompozit numune üzerinde basınç testi yaparak, kompozit kolon elemanların gerilme-Ģekil 

değiĢtirme iliĢkilerini incelemiĢ ve buna bağlı olarak bazı ampirik bağıntılar geliĢtirmiĢtir. Essopjee 

ve Dundu [16] yaptıkları çalıĢmada farklı yüksekliğe sahip 32 adet dıĢ ve iç çelik tüp kesite sahip 

kompozit kolonlar üzerinde yükleme testleri yapmıĢtır. ÇalıĢmada dıĢ çelik tüp çapı, dıĢ çelik tüp et 

kalınlığı, dıĢ çelik tüp dayanımı ve numune yüksekliği parametre olarak seçilmiĢtir. Güçlendirme 

amaçlı kullanılan kompozit borularda oluĢan hasarın incelenmesi ve hangi hasar modlarının 

oluĢtuğunun tespit edilmesi yeni yapılacak çalıĢmaların tasarımları için oldukça önemlidir [17]. 

Gemi ve arkadaĢları birçok çalıĢmalarında FRP kompozit malzemelerin hasar modlarını belirlemiĢ 

ve hasar analizlerini yapmıĢlardır. [18-21]. FRP‟lerin kullanıldığı yerlere ve üzerlerine gelen 

yüklere göre optimum tasarımların elde edilebilmesi için farklı konfigürasyonlarda üretimlerin 

denenmesi gerektiğini söylemiĢlerdir [22-24].  

MATERYAL ve METOD 

Kompozit Boruların Üretimi 

Kullanılan FGM hibrid borular; filaman sarım yöntemi ile ±55 sarım açısıyla 4 tabaka olarak 

üretilmiĢtir. Ġç çapı 72 mm üretilen borular 160 mm uzunluğunda kesilmiĢtir. Hibrid boruların 

hazırlanmasında; elyaf malzemesi olarak 1200 teks (17 m çapında) E camı ve 12K A-42 800 teks 

karbon elyaf, matris malzemesi olarak da Momentive, Bisphonel A, Epikote 828 reçine 

kullanılmıĢtır. SertleĢtirici olarak Epikure 875 (kürleĢtirme ajanı, Modified Carboxylic Acid 

Anhyride) kullanılmıĢtır. Reçine banyosunda reçine karıĢımın sıcaklığı 60 C de kontrol altında 

tutulmuĢtur. Mandrellerin üzerine QZ-13 kalıp ayırıcı malzeme sürülmüĢtür. Kür iĢlemi ise 2 saat 

135 C ve 2 saat 150 C de yapılmıĢtır. Kompozit boruların tasarım ve konfiğürasyonu ġekil 1‟de 

gösterilmiĢtir. Kullanılan elyafların ve matrisin özellikleri Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 1. FGM hibrid kompozit boruların filaman sarım tezgâhında tasarım konfigürasyonu [19] 

Çizelge 1. Kullanılan elyafların ve matrisin özellikleri [19] 

 E (GPa ) çek(MPa) (g/cm
3
) kop(%) 

Elyaf: E-camı 73 2400 2,6 1,5-2 

Elyaf: Karbon-12K A-42 230 3500 1,75 1,5 

Matris: Epoksi Reçine  3,4 50-60 1,2 4-6 

Kompozit Kolon Üretimi ve Beton Testleri 

(±55°)4 sarım açısı konfigürasyonuna 72 mm iç çapına sahip 8 tabakalı olarak üretilen cam-karbon 

elyaf hibrid kompozit borular 160 mm boyunda kesilerek kompozit kolonların üretimine 

hazırlanmıĢtır. Betonun üretiminde çimento su oranı 0.5 alınmıĢ ve genleĢen ve portland çimentolu 

beton kullanılmıĢtır. Üretilen kompozit kolonlar Hibrid-Exp ve Hibrid-Por olarak isimlendirilmiĢtir. 

KarĢılaĢtırma için 0.5 su oranına sahip genleĢen ve portland çimentolu betondan silindirik referans 

numuneleri üretilmiĢtir. Üretilen bütün numunelerde vibrasyon ile sıkıĢtırma yapılmıĢtır. Üretilen 

referans numuneleri Ref-Exp ve Ref-Por olarak isimlendirilmiĢtir. Kullanılan her iki betonun 

mekanik özelliklerini belirlemek için 100*100*100 mm ölçülerinde küp numuneler üretilmiĢtir. 

Test cihazı, hazırlanan Küp-Exp ve Küp-Por beton numunelerinin test sonrası görünüĢleri ġekil 

2‟de verilmiĢtir.  Çimento, agrega, kum, su, katkı bileĢen oranları ve her karıĢımın 28 günlük basınç 

dayanımı Çizelge 2'de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 2. Beton karıĢım elemanları ve elde edilen mekanik özellikleri 

Çimento Tipi 
Çimento 

(kg/m
3
) 

Kum 

(kg/m
3
) 

Agrega 

(kg/m
3
) 

Su 

(kg/m
3
) 

Lif 

(kg/m
3
) 

 

Su/Çimento 

oranı 

28 Günlük 

basınç dayanımı 

(MPa) 

GenleĢen 1980 4020 6500 990 21 0,5 52,91 

Portland 1980 4020 6500 990 - 0,5 16,14 

                           



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 646 

 

ġekil 2. Beton numunelerinin deney sonrası görünüĢleri a) Test cihazı b) Küp-Exp c) Küp-Por 

DENEYSEL ÇALIġMA 

Silindirik hibrid kompozit kolonların testlerine baĢlamadan önce üretilen referans numunelerin 28 

günlük basma testleri yapıldı. Ref-Exp numunesinin basınç dayanımı 52,91 MPa ve Ref-Por 

numunesinin basınç dayanımı 16,14 MPa olarak elde edildi.  

Üretilen silindirik hibrid kompozit kolonların eksenel basma testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Hibrid-Por 

kompozit numunelerde deney esnasında oluĢan ilk hasar betonun alt ve üst kısımlarında ezilme 

Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. ġekil 4 ve hasar fotoğrafları birlikte incelendiğinde ortalama 138 kN yük 

seviyesinde betonda çökmeler gerçekleĢmiĢtir. Ġlerleyen yük artıĢlarıyla çöken beton yükü kompozit 

boruya aktarmıĢtır. Kompozit borunun sargı etkisiyle beraber maksimum yük yaklaĢık 276 kN‟a 

çıkarken deplasman 15 mm gibi yüksek bir değere ulaĢmıĢtır. Maksimum deplasmana ulaĢana kadar 

FGM hibrid boru çapında bir miktar artıĢ gerçekleĢirken boyunda nispeten kısalmalar olduğu 

gözlenmiĢtir. Çapta oluĢan artıĢında FGM borunun son tabakasının karbon olmasından dolayı 

herhangi bir beyazlaĢma gözlenmemiĢtir. ġekil 3‟de Hibrid-Por numunesinin sonuç hasarı 

incelendiğinde; FGM hibrid boruda -55
°
 elyaf sarım açısı doğrultusunda oluĢan ani çatlak nedeniyle 

elyaf kopması Ģeklinde gevrek kırılma hasarı gerçekleĢmiĢtir. FGM hibrid boruda hasar baĢlangıcı 

dıĢ kısımda bulunan karbon tabakasında baĢlayıp burunun kalınlığı boyunca cam tabakalara 

ulaĢmıĢtır. 

Hibrid-Exp kompozit kolon numunelerde de ilk hasar betonun alt ve üst kısımlarında ezilme 

Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. ġekil 4 ve Hibrid-Exp numunelerinin hasar fotoğrafları incelendiğinde 

kompozit borunun sargı etkisi ile 396 kN yük değerinde kompozit boru içerisinde kalan beton 

kısmında hasarın gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Ref-Exp ve Hibrid-Exp numunelerinde yük-deplasman 

grafikleri incelendiğinde sargı etkisinin Hibrid-Exp numunesinde beton hasarına kadar deplasman 
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değerini 2,8 mm‟ye yükselttiği görülmüĢtür. Bunun yanında yük taĢıma kapasitesinde sargı etkisi ile 

ciddi bir artıĢ olduğu görülmektedir. Betonda oluĢan hasardan sonrada FGM hibrid kompozit boru 

yük taĢımaya devam etmiĢtir. Sonuç hasarı maksimum yük yaklaĢık 444 kN‟da gerçekleĢirken 

deplasman 7,7 mm değerinde kalmıĢtır. Sonuç hasar numunesi incelendiğinde 444 kN yük 

değerinde hibrid kompozit borunun alt kısmında -55
°
 elyaf sarım açısı doğrultusunda elyaf hasarının 

oluĢmasıyla ani bir yırtılma Ģeklinde hasar gerçekleĢmiĢtir. Yükleme devam ettikçe oluĢan yırtılma 

ilerlemiĢ ve bu durumda 85 kN yük değerinde deneye son verilmiĢtir.  

 

ġekil 3. Silindirik kompozit kolonların test esnasında ve sonrasında oluĢan hasar görünümleri 

 

ġekil 4. Üretilen numunelerin eksenel yük altında yük-deplasman grafikleri 

SONUÇ 

 Silindirik kompozit kolonların eksenel yüklemede sargı etkisinin yük taĢıma kapasitesi ve 
deplasmanda ciddi bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 
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 Hibrid-Por numunelerinde betonun erken çökmesiyle sıkıĢan beton kompozit boru numunesinde 

homojen bir yük dağılımı gerçekleĢtirmiĢ ve kompozit borunun çalıĢmasına müsaade ederek 

deplasmanın yaklaĢık 15 mm gibi yüksek bir sonuca ulaĢmasına sebep olmuĢtur. 

 Hibrid-Exp numunelerinde Ref-Exp numunelerine kıyasla beton hasar yükünün sargı etkisiyle 

ciddi oranda artıĢ olduğu gözlenmiĢtir. OluĢan beton hasarından sonrada silindirik kompozit 

kolonun yük taĢıma kabiliyetinin devam ve Hibrid-Por numunelerinden farklı bir davranıĢ 

sergilediği görülmüĢtür. 

 Referans numunelerine göre kıyaslandığında Hibrid-Exp numunelerde yük taĢıma kapasitesinde 

%265 ve deplasmanda %420 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Hibrid-Por numunelerde yük taĢıma 

kapasitesinde %220 ve deplasmanda %770 artıĢ olduğu görülmüĢtür. 
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KAYNAK ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN WELDING PROCESS 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Nürettin AKÇAKALE
1
 

 

ÖZET 

Kaynak; günümüzde endüstrinin hemen her alanında imalat ve onarım iĢlerinde bir imalat yöntemi 

olarak kullanılmaktadır. Malzemeleri ısı veya basınç ya da her ikisini birden kullanarak, aynı 

cinsten ve erime aralığı aynı olan yakın bir malzeme ekleyerek veya eklemeden birleĢtirme iĢlemine 

kaynak denir. 

Kaynakçılık mesleğinde iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda pek çok problemle karĢılaĢılabileceği 

bilinmektedir. Kaynak iĢlemleri esnasında elektrot örtüsünden, kullanılan koruyucu gazlardan,  

kaynak cürufu oluĢturması için kullanılan tozların ergimesi sonucu ortaya çıkan duman ve gazlar 

gerekli emniyet tedbirleri alınmadığında vücutta geçici ve kalıcı hasarlara sebebiyet vermektedir. 

Kaynak yaparken operatörlerin ve etrafta bulunanların kiĢilerin maruz kaldığı tehlikeler; toz, gaz ve 

duman gibi hava kirleticiler, kaynak esnasında ortaya çıkan zararlı kaynak ıĢınları, çalıĢma 

ortamında ortaya çıkan gürültü, elektrik enerjisi ile çalıĢma kaynaklı tehlikeler, endüstriyel gazların 

ve basınçlı gaz tüplerinin yol açacağı tehlikeler ve kaynak yapılan ekipman ile ortamdan 

kaynaklanan tehlikeler Ģeklinde özetlenebilir. 

Kaynak iĢlemlerinde; iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği hem çalıĢanlar hem de iĢverenler açısından 

önemlidir. KuĢkusuz çalıĢanların görüĢü açısından sağlık ve güvenliğin önemi açıktır. Çünkü 

onların iĢ ortamında yaĢamları ve gelecekleri risk altındadır.  

ÇalıĢanın, endüstrileĢmenin yol açtığı tehlikelerden özellikle yaĢamına, vücuduna ve sağlığına 

yönelik tehditlerden ve zararlardan korunması gereği ortaya çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak, Kaynak Yöntemleri, ĠĢ Güvenliği, Kaynakta ĠĢ Sağlığı,  

ABSTRACT 

Welding; nowadays, it is used as a manufacturing method in manufacturing and repair works in 

almost every area of industry. By using heat or pressure or both, the joining process of the materials 

is called welding, with or without the addition of a material of the same type and melting range. 

It is known that many problems can be encountered in occupational health and safety when 

performing in welding profession. During welding operations, fumes and gases from the electrode 

cover, the protective gases used and the dust used to form weld slag cause temporary and permanent 

damage to the body when the necessary safety measures are not taken. 

It can be summarized as the dangers that operators and other persons may face when welding; air 

pollutants such as dust, gas and smoke, harmful welding rays during welding, noise in working 

environment, hazards arising from working with electrical energy, hazards caused by industrial 

gases and pressurized gas cylinders and hazards arising from the weld equipment and environment. 

Workers' health and occupational safety is important for both employees and employers in welding 

processes. Undoubtedly, the importance of health and safety is clear in terms of employees' opinion. 

Because in the work environment their lives and futures are at risk.  

The necessity of protecting the employee from the dangers caused by industrialization, especially 

from the threats and damages to her life, body and health. 

Key Words: Welding, Welding Methods, Occupational Safety, Occupational Health at Welding, 

                                                           
1
 Bolu Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi,  akcakale_n@ibu.edu.tr 

mailto:akcakale_n@ibu.edu.tr


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 651 

GĠRĠġ 

Kaynak yöntemleri; günümüzde endüstrinin hemen her alanında bir imalat yöntem olarak 

kullanılmaktadır. Kaynaklı birleĢtirmeler; imalat yöntemi olarak, dökümün, dövmenin ve perçinle 

birleĢtirmenin bir baĢka Ģeklidir.  

Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden kullanarak ve aynı cinsten ve erime 

aralığı aynı veya yaklaĢık bir malzeme katarak veya katmadan birleĢtirme iĢlemine  "metal kaynağı" 

adı verilir. Ġki parçanın birleĢtirilmesinde ilave bir malzeme kullanılırsa, bu malzemeye "ilave 

metal, elektrot veya kaynak çubuğu vb." isimler verilir [1].  

Kolay ve pratik olması nedeni ile endüstrinin hemen her alanında metal ve termoplastik türü plastik 

malzemelerin birleĢtirilmesi veya birbirinden ayrılması için kesilmesi iĢlemlerinde çeĢitli kaynak 

yöntemlerinden istifade edilir. Kaynak sırasında olabilecek tehlikeler ve bunlara bağlı iĢ kazası 

risklerini önlemek için bu tehlikelerin önceden bilinmesi ve sınıflandırılması gerekir. Fotoğraf 1‟de 

iĢe uygun elbise, eldiven ve maske kullanarak elektrik ark kaynağı yapan bir operatör ve yanında 

uygun Ģekilde giyinmiĢ olarak kaynağa bakan diğer bir çalıĢan görülmektedir. 

Endüstride kullanılan yirminin üzerinde farklı kaynak yöntemi bulunmaktadır. Bütün bu yöntemler; 

basınç kaynakları, ergitme kaynakları ve özel kaynak yöntemleri altında üç grupta ele alınabilir. 

Endüstride en yaygın kullanılan kaynak yöntemleri elektrik ark kaynaklarıdır. Belli baĢlı kaynak 

yöntemleri Ģunlardır [2]; 

A. Basınç kaynağı 

1. Elektrik direnç kaynağı 

a. Punta Kaynağı 

b. Alın Kaynağı 

c. DikiĢ Kaynağı 

2. Patlamalı direnç kaynağı 

3. Sürtünme kaynağı 

B. Ergitme Kaynağı 

1. Ark Kaynağı 

a. Örtülü elektrotla ark kaynağı 

b. Kömür elektrotla ark kaynağı 

c. TIG Kaynağı 

d. Toz altı kaynağı 

e. MIG-MAG Kaynağı 

2. Gaz Eritme (Oksi gaz) kaynağı 

a. Oksi asetilen kaynağı 

b. Oksi hidrojen kaynağı 

C. Özel Kaynak Yöntemleri 

a. Plazma kaynağı 

b. Ultrasonik kaynak 

c. Elektro ıĢın kaynağı 

d. Lazer kaynağı 
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Fotoğraf 1.  Elektrik ark kaynağı uygulaması 

Kaynakçılık mesleğinde iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda pek çok problemle karĢılaĢıla 

bilinmektedir. Kaynak iĢlemi sırasında kullanılan elektrik enerjisi, yanıcı ve yakıcı gazlardan 

doğabilen yangın ve patlama riskleri, elektrotların üzerindeki örtüden ve kullanılan koruyucu 

gazlardan ortaya çıkan duman, toz ve gazlar gerekli emniyet tedbirleri alınmadığında vücutta geçici 

ve kalıcı hasarlara sebebiyet vermektedir. Kaynak iĢlemleri sadece kapalı kabinler içerisinde belli 

bir pozisyonda yapılmamakta, iĢ gereği arazide doğal gaz borularının, türbinlerin, enerji 

santralların, bizzat endüstriyel tesislerin kurulmasında doğanın bütün olumsuzluklarına karĢın 

yapılmaktadır. Kaynak iĢlemleri esnasında atölyelerde iĢin niteliğinden kaynaklanan çeĢitli riskler 

oluĢmaktadır. Kaynak iĢlerinde karĢılaĢılan en önemli problemler ve olabilecek riskler Ģunlardır [3]; 

 Kaynak yapılan ana malzemenin kimyasal yapısının sebep olduğu riskler 

 Makine veya kablolardan kaynaklanan elektrik kaçakları ve yangın riskleri 

 Malzemeni yüzeyindeki boya, kaplamalar, pas ve pisliklerin yanması kaynaklı riskler 

 Kullanılan gazlardan kaynaklanan riskler  

 Kaynak ıĢınlarından kaynaklanan riskler  

 Kullanılan kaynak elektrot örtülerinin sebep olduğu riskler 

 Yanan elektrot örtüsünün çıkardığı dumandan dolayı yaĢanan problemler 

 Yükseklerde çalıĢma esnasında kaynakçının veya parçanın düĢme riskleri 

 Ortaya çıkan metal gazlarından kaynaklanan riskler  

 Sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın ve patlama riskler  

 Sıcak metal (parça veya elektrot) kaynaklı riskler  

 Ergonomik duruĢ bozuklukları 

Kaynak esnasında bu etmenlerin yol açtığı baĢta solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere pek çok 

olumsuz etkileri olabilmektedir. Endüstriyel iĢletmeler bütün bu problemlerin hepsini bildikleri ve 

bunları önlemek için tedbirler aldıkları halde ülkemizde kaynak sebepli pek çok kaza olmaktadır. 
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1. KAYNAK UYGULAMALARINDA KULLANILAN GAZLAR 

Metal soy gaz altında (MIG), metal aktif gaz (MAG) altında ve erimeyen tungsten elektrot ile 

yapılan  (TIG)  gaz altı kaynaklarında kaynak bölgesi havanın zararlı dıĢ etkilerinden kullanılan 

koruyucu gazlarla muhafaza edilir. Oksi gaz kaynak yöntemlerinde ise alevin oluĢması için yanıcı 

ve yakıcı gazlardan yararlanılır. Kaynaklarda kullanılan gazları üç grupta toplamak mümkündür.  

1.1. Yanıcı Gazlar 

Oksi gaz kaynağında; asetilen, sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazları, propan, metan, bütan ve hava gazı gibi 

kolay yanabilen, yüksek ısı veren ve yanmaları sonucunda artık bırakmayan gazlar kullanılır.  

Oksi gaz kaynağı için yanıcı gaz seçiminde gazın çabuk yanması, yüksek ısı değeri elde etme ve 

teminindeki kolaylık vb kriterler göz önünde bulundurulur. Bu Ģartları sağlayan gazlar ise asetilen, 

sıvı petrol gazları (LPG) ve doğal gaz dır. 

1.1.1 Asetilen (C2H2)  

Asetilen gazı renksiz, havadan hafif, zehirli olmayan gazdır. Sarımsağa benzer kokusu vardır. 

Oksijenle tam bir yanma sağlayan asetilen 3100 
0
C lik ısı verir. Asetilen gazının hava ile % 2,5 - % 

81 oranları arasındaki karıĢımları küçük bir kıvılcımla patlamaya neden olur. Asetilen gazı, bakır ve 

bakır alaĢımlarına karĢı da çok hassastır. Ġçerisinde % 65 oranından  fazla bakır bulunan alaĢımlarla 

temas  ettiği  zaman patlayıcı olan bir asetilen bakır alaĢımı oluĢur. Asetilen yüksek basınçlara ve 

ısılara maruz kaldığında ayrıĢması nedeniyle patlamaktadır. Bu nedenle asetilenin tüplere 

doldurulmasında saf asetilenin yalnız baĢına konması halinde basıncın 1,5 kg/cm
2
 yi, asetona 

emdirilmesi halinde ise 18 kg/cm
2
 yi geçmemelidir. Asetilen tüpleri yine ısıya maruz kaldıklarında 

iç basınçları yükseleceğinden patlama tehlikesi yaratmaktadır.  

1.1.2. LPG (Likit Petrol Gazı)  

Sıvı Petrol gazları temel olarak %70 propan ve %30 bütan gazlarının karıĢımından oluĢan bir 

hidrokarbondur. Havadan ağır bir gazdır. Zehirli olmasa da boğucu gazdır. Hava ile %2-9 oranında 

karıĢtırıldığında patlayıcı özellik kazanır. 

1.1.3. Doğal Gaz  

Doğal gaz; renksiz, kokusuz, nemsiz ve havadan hafif bir gazdır. Kaçakların fark edilebilmesi için 

özel olarak kokulandırılır. % 95 metandan, geri kalan kısmı ise diğer hidrokarbonlardan oluĢur. 

Zehirli değildir ama boğucu etkisi vardır. Hava ile %5-15 oranında karıĢtığında patlayıcı özellik 

kazanır. 

1.2. Yakıcı Gazlar 

Oksi gaz kaynaklarında yakıcı gaz olarak oksijen (O2) gazı kullanılır. Bu gaz havadan biraz ağır, 

renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Oksijen, daha çok havanın sıvılaĢtırılması ve ayrıĢtırılması 

yöntemi ile elde edilmektedir. Sıvı veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Gaz fazda; basınç 

altında basınca dayanıklı, dikiĢsiz özel çelik tüpler içinde sıkıĢtırılmıĢ olarak bulunur. Tüplerin dıĢı 

ve hortumları mavi renktedir. Tüplerin TS 7420‟ye göre periyodik bakımı için test basıncı 345 ve 

450 barlık tüpler için 10 yıl, 225 barlık tüpler için 5 yıldır. Oksijen; normal olarak hava ile 

yanmayan birçok madde ile Ģiddetle yanar, özellikle yağdan, petrol ürünlerinden yapılmıĢ 

malzemelerden ve ziftten uzak tutulmalıdır.  

Havanın %20,9‟unu oluĢturan oksijen tüm canlılar için yaĢamsal bir gerekliliktir.  Kaynak 

esnasında yanma nedeni ile ortamdaki oksijenin azalmanın yanı sıra ortamda hortum patlaması vb. 

nedenlerle ortamda oksijen miktarının % 35‟in üzerine çıkması küçük bir kıvılcımla çevredeki 

cisimlerin hemen yanmasına ve patlamaya sebep olur. 
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Oksijen; yakıcı bir gaz olmasından dolayı oksijen tüplerini parlayıcı ve yanıcı gazlar ile beraber 

depolamamalıdır.  Depolama için havadar yerler tercih edilmeli veya yapılmalı, yakınında sigara ve 

çıplak alev kullanımını yasaklamalı, beraberinde kullanılacak bütün ekipmanlar yağdan arındırılmıĢ 

olmalıdır.  

1.3. Koruyucu Gazlar  

Örtüsüz çıplak elektrotlarla yapılan kaynaklarda kullanılan koruyucu gazlardır. Koruyucu gaz 

karıĢımlarının, gaz altı kaynak yönteminde ark bölgesini tamamen örtmesi ve atmosferin olumsuz 

etkilerinden koruması gerekir. Genel olarak asal gazlar reaksiyona girmedikleri için demir ve dıĢ 

metallerin kaynağında, aktif gazlar veya aktif ve asal gaz karıĢımları da çeĢitli tür çeliklerin 

kaynağında kullanılır.  

Koruyucu gaz tüpleri basınca dayanıklı, dikiĢsiz çelik tüpler içinde sıkıĢtırılmıĢ olarak bulunur. 

Kaynak endüstrisinde koruyucu olarak üç çeĢit gaz ve bunların karıĢımları kullanılır. Bunlar; argon 

(Ar), helyum (He) ve karbondioksit (CO2) gazlarıdır. MIG kaynağında helyum ve argon gazları 

kullanılır. MAG kaynağında ise karbondioksit (CO2) gazı kullanılır. Argon gazı daha çok bakır ve 

alüminyum gibi metallerde kaynak gazı olarak kullanılır. Argon baĢka gazlarla belirli oranlarda 

karıĢtırılarak çeliklerin kaynağında da kullanılır. Argon gazına çeĢitli oranlarda oksijen ve 

karbondioksit gibi aktif gazlar karıĢtırılmak suretiyle çok farklı metallerin kaynakları için 

kullanılabilecek gaz karıĢımları da elde edilebilir.  

Tablo 1. Kaynaklarda kullanılan koruyucu, yanıcı ve yakıcı gaz tüp renkleri 

Gaz Tüpleri Tüp Rengi 

Asetilen Sarı RAL 1018 

Oksijen Mavi RAL 5002 

Argon  Açık Mavi RAL 5012 

Azot  YeĢil RAL 6029 

Helyum  Kahverengi RAL 8008  

Yanıcı gaz tüpleri Kırmızı RAL 3020  

Diğer gazlara ait tüpler Gri RAL 7000 

Argon (Ar); ağırlığı 40 gr/mol olan renksiz, kokusuz, tatsız ve havadan ağır bir gazdır. Solumak 

tehlikelidir. Öldürebilir. Yanıcı ve parlayıcı olmayan bir gazdır. Helyum (He); havadan dört kez 

daha hafif bir gazdır. Renksiz ve kokusuz, yanıcı ve parlayıcı değildir. Karbondioksit (CO2); renksiz 

ve kokusuz bir gazdır. Yanıcı ve parlayıcı değildir. 

Gaz tüplerinin belirlenen kurallara uygun olarak standartlarda belirlenen renklerle birbirinden 

ayrılmalıdır. Kaynaklarda kullanılan koruyucu, yanıcı ve yakıcı gaz tüplerin renkleri Tablo 1‟de 

verilmiĢtir. 

2. KAYNAK YAPIMINDA KARġILAġILAN TEHLĠKELER 

Endüstride yaygın bir kullanıma sahip olan kaynak yöntemlerinde uygun çalıĢma koĢulları 

sağlandığında iĢ kazası olma riski oldukça azdır. 

ĠĢ kazalarına karĢı önlem almak ĠĢ kanunu gereği öncelikle iĢverenin görevi olsa da kaynak 

operatörünün iĢ esnasında kendini ve çevresini kazalara karĢı korumak zorundadır.  

ĠĢçi sağlığı ve güvenliğinin genel amacı; meydana gelebilecek tehlike ve iĢ kazalarına karĢı iĢçi ve 

iĢverenin bilinçlendirilmesi, bu durumun insan hayatına ve ülke ekonomisine verdiği zararların 

önlenmesidir [4]. ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda yapılan ihmaller, önemli bir maliyet unsuru 

olarak iĢletmelere geri dönmektedir. Genel olarak bakıldığında, bu maliyetler ülke ekonomisine de 

zarar vermektedir [5].  
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Kaynak çalıĢması süreci içerisindeki metalik, plastik tozlar ve toksik etkiler zehirlenmelere neden 

olduğundan yetersiz havalandırma, kaynak atölyelerinde oksi gaz kaynaklarında kullanılmak üzere 

bulundurulan patlayıcı ve yanıcı gazlar, tehlikeli gazların, sıvıların ya da diğer materyallerin uygun 

Ģekilde depolanmaması, ateĢten uzak tutulmaması, çalıĢılan iĢ koluna uygun koruyucu kıyafetlerin 

giyilmemesi (eldiven, çizme, maske, baret, gözlük, tulum, kulak tıkacı vs.)  sektörde görülen baĢlıca 

kazaların nedenleri arasında sayılmaktadır [6]. Ortamda bulunan gaz tüplerinden sızan patlayıcı bir 

gazın havada birikmesi sonucu güçlü patlamalar yaĢanabilir. Ayrıca kaynak iĢlemi sırasında 

sıçrayan kıvılcımlar da yangına sebep olabilir.  

ĠĢ kazaları neden oldukları acıların yanında makine, malzeme, ürün kayıplarına da neden olmakta 

ve iĢletmenin verimliliğini de düĢürmektedir. Uluslararası kuruluĢlarca yapılan araĢtırmalar iĢ 

güvenliği ve iĢ gücü verimliliği arasında karĢılıklı etkileĢim olduğunu, sağlıklı ve güvenli 

iĢyerlerinde verimliliğin arttığını ortaya koymuĢtur [7]. 

ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği; iĢyerlerinde iĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için 

gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir kavram olup, iĢveren ile iĢçinin birlikte eĢgüdüm içerisinde 

yönetecekleri bir yapı olma özelliğini taĢımaktadır [6]. 

Kaynak türlerinin hemen hepsinde karĢılaĢılabilecek bazı ortak tehlikeler bulunmaktadır. Bunlar; 

elektrik tehlikeleri, endüstriyel gaz tüplerinde yangın ve patlama tehlikeleri, ıĢın-ıĢık tehlikeleri, 

duman-gaz ve toz tehlikeleridir. 

2.1 Elektrik Çarpması (ġok) 

Kaynak makinelerindeki elektrik kaçağı veya operatörün gerekli emniyet tedbirlerini almadan 

çalıĢması bazı iĢ kazalarına sebebiyet vermektedir. Kaynak operatörünün dikkatsizliği ve arızalı 

aletlerin kullanılması halinde kaza meydana gelebilir. Elektrik kaynak makinelerinde iĢ kazalarının 

sebepleri Ģunlardır. 

 Elektrik güç kaynağının (makinanın) boĢta çalıĢma geriliminin yüksek olması  

 Uygun topraklamanın yapılmamıĢ olması,  

 ġase, pense ve kablo gibi kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları,  

 ÇalıĢılan ortamın özellikleri.  

 Kaynak operatörünün taktığı yüzük, kolye, künye vb. iletkenlerin olması,  

 Alternatif akım (AC) li kaynak makinaları ile iletken yüzeylerde kaynak yapılması.  

Kazan, tank ve su deposu gibi iletkenliğin olabileceği yerlerde mutlaka doğru akım (DC) kaynak 

makinaları kullanılmalıdır. Bilhassa elektrik ark kaynağında büyük bir tehlike  oluĢabilir. 

2.1.1. Elektrik çarpmalarına karĢı korunma tedbirleri 

Elektrik çarpmaları daha çok kaynak makinası boĢta çalıĢırken olmaktadır. Kaynak yaparken voltaj 

20-30 V iken kaynak makinası boĢta çalıĢırken bu voltaj 65 ila 100 V arasına çıkmaktadır. Tablo 

2‟de elektrik akımının insan vücudundaki belirtileri verilmiĢtir. 

Tablo 2. Elektrik akımın insan vücudundaki belirtileri 

Akım miktarı (mA) Belirtileri 

10 > mA Karıncalanma hissi 

10-20 mA Kasılma baĢlaması (KiĢi iletkene yapıĢabilir) 

20-30 mA Diyafram kasılması (Solunum alamama) 

50< mA Kalbin düzensizleĢmesi ve durma hali 

Kaynak uygulamaları sırasında meydana gelen yanıklar dikkatsizlikten veya uygun koruma elbisesi 

giyilmemesinden kaynaklanmaktadır. Kaynak operatörün böyle bir duruma düĢmemesi için, 

çalıĢma alanı, alev alabilen malzemelerden ve Kaynak operatörün giysilerinin ise yağ ve gresten 

arındırılmasına dikkat edilmelidir. Kaynak operatörü aynı zamanda kollarının çıplak olmamasına, 
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deri eldiven takmaya dikkat etmelidir. Tavan kaynak uygulamalarında ayrıca koruyucu baĢlık 

kullanmalıdır.  

Kaynak operatörünün gözleri kısa süre dahi arktan yayılan ıĢınlarla temas halinde kalırsa gözlerde 

kaynak alması denilen, ağrı verici ve gözleri tahriĢ edici problemlerle karĢılaĢılabilir. Bu olaydan 

kaynak operatörü uygun bir kaynak maskesi veya baĢa takılan üzerinde uygun koruma filtresi 

bulunan baĢlıklarla takınabilir. Fotoğraf 2‟de bir tersanede gemi inĢasında çalıĢan kaynak 

operatörleri görülmektedir.  

Elektrik çarpmasına karĢı;  

 Ġyi izole edilmiĢ kuru deri eldivenler ve kolluk kullanılmalıdır. 

 Ġyi izole edilmiĢ kaynak penseleri kullanılmalıdır. 

 Kullanılan aletlerin ve kabloların arızalı olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Kaynak operatörü ayakaltı için lastik veya tahta altlık kullanmalıdır.  

 Giyilen iĢ ayakkabısı uygun olmalıdır. 

 Makinenin uygun bir topraklamasının yapılmıĢ olması gerekmektedir. 

 

Fotoğraf 2.  Gemi inĢasında çalıĢan kaynak operatörleri 

2.2. Yangın ve patlama tehlikesi 

Metal soy gaz altında (MIG), Metal aktif gaz (MAG) altında ve erimeyen Tungsten elektrot ile 

yapılan  (TIG)  gaz altı kaynaklarında kullanılan koruyucu gazlar yanıcı ve patlayıcı olmadıkları 

için alev alma tehlikeleri yoktur. 

Oksi gaz kaynağında yangın ve patlamalara; küçük kıvılcım ve kaynak çapakları, kullanılan tüpler 

ve ilgili donanım ve kapalı kaplarda yapılan kaynak iĢlemleri sebep olmaktadır [8]. 

Kaynak operatörü, kaynak yaparken taktığı kaynakçı maskesi veya gözlük vb. kiĢisel koruyucu 

malzemeler nedeni ile kaynak iĢlemi sırasında sıçrayan kıvılcımların farkına varamadığı için bu 

kıvılcımlar etrafta bulunan talaĢ, üstüpü, döĢeme, çatlak ve aralarına girerek ve içinin yanmalarına 

sebebiyet verebilir. 
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Kaynak esnasında oluĢabilen kıvılcımların etrafta bulunan; yanıcı ve parlayıcı malzemeler ile 

teması sonucu patlama oluĢabilir. Ayrıca hidrokarbonlar yağ ile oksijenin teması da yangın ve 

patlamalara sebebiyet verebilir. Kapalı mekânlarda gaz ölçümü yapmadan kaynak yapılması, 

kaynak tüplerinin devrilmesi, vana ve basınç manometrelerinin bozuk olması gibi nedenlerde 

yangın ve patlama sebebidir [1].  

2.2.1. Endüstriyel gaz tüplerinde yangın ve patlamalardan korunma 

Kaynağa baĢlamadan önce ortam yanıcılık açısından gözden geçirilmelidir. Yanma ve alev alma 

riski olan malzemelerin üstü özel örtülerle örtülmelidir.  

 Kaynak veya ateĢle iĢlem yapılacak her türlü fıçı, bidon, kazan, iĢlemden önce içindeki 

boĢaltılmalıdır. Ġçleri tekrar yanıcı olmayan madde ile doldurulmalıdır. Benzin fıçılarında, yağ 

fıçılarında, oksi asetilen kaynağında olabileceği gibi içi patlayıcı  gaz karıĢımı olan fıçı ve 

kazanların kaynağı yapılmadan önce su veya    yanmayan gaz ile  doldurulmalıdır. 

2.3. IĢın ve ıĢık tehlikesi  

Kaynaklı imalat atölyelerinde ortaya çıkan en önemli risk, kaynak ve kesme iĢlemleri sırasında 

oluĢan ıĢınlardır. Kaynak iĢlemi yaparken elektrik enerjisi ısı ile ıĢığa dönüĢür. Kaynak yaparken 

oluĢan ark enerjisinin yaklaĢık % 15‟i ıĢın Ģeklinde çalıĢma ortamına yayılır. Bu ıĢınların yaklaĢık 

% 60‟ı kızılötesi ve % 10‟u ise morötesi ıĢınlardır. Bu ıĢınlar, çalıĢanlarda çeĢitli hastalıklar 

oluĢturmaktadır. Kaynak ve kesme iĢlemlerinde ortaya çıkan ıĢınlardan, çalıĢanların en çok göz 

bölgesi ve cildi etkilenmektedir.  

Kaynak iĢlerinde oluĢan ıĢın radyasyondur. Kızılötesi radyasyon, sıcak bir metalden alev veya 

arktan çıkar ve tıpkı yanan bir yakıtın ısısı gibi etki yapar. Morötesi radyasyon, cilt tarafından 

hissedilmez ve tıpkı güneĢ yanığı etkisi gösterir. Bu ıĢınların dalga boyu, çalıĢanların göz sağlığı 

açısından önem taĢır. Bu ıĢınlardan morötesi ıĢınlar, çalıĢanların gözlerinde en fazla hasara neden 

olmaktadır. Çünkü uzun dalga boyu aralığının üst tarafında yer alan görünen ıĢın sınıfına girer. Bu 

ıĢınlara maruz kalan çalıĢanlar, gözünde koruyucu gözlük ya da kaynakçı siperi yoksa gözlerini 

kapamak ve kısmak gibi reflekslerle bu ıĢınların etkilerinden korunmaya çalıĢırlar. Ancak, kısa 

dalga boyu ile görünen ıĢık bandının üst tarafında yer alan morötesi ıĢınlar; çalıĢanların gözleri 

üzerindeki hasar etkileri bırakan ıĢınlardır. Ayrıca, bu ıĢınlar görülemediğinden göz refleksleri ile 

korunabilme olasılığı da bulunmamaktadır. 

Kaynak ve kesme iĢlemlerinde ortaya çıkan ıĢınlardan çalıĢanların sağlıklarının olumsuz yönde 

etkilenmemesi için mutlaka gözlerinin ve açıkta bulunan yüz, el gibi deri kısımlarının korunması 

gereklidir. Aksi halde, çalıĢan göz yanması, kanlanması ve kızarması ile karĢılaĢırlar. Bu tür sağlık 

sorunları, kaynak ve kesme iĢlerinde akut (kısa dönemde) ortaya çıkar. Bunların yanı sıra uzun 

dönemde ortaya çıkan (kronik) göz rahatsızlıkları sonucu kaynak ve kesme iĢlemlerinde çalıĢanlar, 

değiĢik oranlarda görme kayıplarına, giderek körlüğe varan kalıcı hastalıklara uğrarlar [9]. 

2.3.1. IĢın ve ıĢık tehlikelerinden korunma 

Gözleri kamaĢtıran parlak ıĢınlara karĢı uygun maske kullanılmalıdır. Enfraruj ıĢınlar ayrıca sıcaklık 

verdiğinden Kaynak operatörünün vücudunu koruyan elbiseler kullanılmalıdır. En tehlikeli olan 

ultraviyole ıĢınları cilt ve gözlerde yanıkların meydana gelmesine sebep olur. Böylece ultraviyole 

ıĢınlarını absorbe eden kaliteli koruyucu camlar kullanılmalıdır. Kaynak cinsine göre tavsiye edilen 

camlar Tablo 3‟de verilmiĢtir. Koruyucu camların koyuluğu kaynağın cinsine ve arkın Ģiddetine 

göre değiĢmektedir. 

Diğer Ģahısları korumak için de kaynak iĢleri kaynak kabinlerinde yapılmalı ve burası koruma 

paravanları ile çevrilmelidir. Hararet ve yanmalara karĢı deri önlük, eldiven ve kolluk 

kullanılmalıdır. 
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Tablo 3. Akım Ģiddetine göre maske camları 

Akım ġiddeti 

(amper) 

Cam 

rengi 

Cam 

numarası 

15-20 Çok açık 8 

20-40 Açık 9 

40-90 Açık 10 

80-175 Orta 11 

175-300 Orta 12 

300-500 Koyu 13 

>500 Koyu 14 

2.4. Duman, toz ve gaz tehlikesi 

Kaynak iĢlemi esnasında ark ve alev ısısı 3000-4000 
0
C

 
dir. Bu sıcaklıklarda ergiyik halde bulunan 

tüm metaller havadaki oksijeni absorbe ederler. Oksi gaz kaynağında ve diğer gaz altı kaynak 

yöntemlerinde kaynak atölyelerindeki oksijen zamanla azaltır ve böylece azot miktarı yükselir. 

Oksijenin azalması solunum güçleĢir. Bundan dolayı kaynak iĢlemi yapılan atölyelerin sürekli 

havalandırılması gerekir. Örneğin hava saatte 10 defa değiĢtirilmelidir. Kapalı yerlerde örneğin 

kazan içinde yapılan kaynak iĢlemlerinde elektrikli ark  kaynağında meydana gelen gaz, buhar ve 

duman aspiratörler vasıtası ile emilmelidir.  

Teknoloji bize konforlu, modern ürünler sunarken, bu ürünlerin üretimi sırasında bazı kirlilikler 

oluĢmaktadır. Bunlar; tozlar, dumanlar, gazlar, yağ ve diğer buharlardır.  Bu zararlılar, insan 

vücudunda beyin, akciğerler, deri, kan, böbrekler, kol-bacak sinirleri, karaciğer gibi birçok organda 

hasar yaparlar. Bu zararlılar, soluk aldığımızda vücudumuza girmeye çalıĢır ve vücudumuz bunlar 

karĢısında savunmasız kalır. Kaynak dumanlarından ortaya çıkan partikül büyüklükleri 0,2 – 0,8 

mikron arasındadır. Bu partiküllerin %99 dan fazlası akciğerlerimize kadar ulaĢmaktadır [10]. 

2.4.1. Duman, gaz ve toz tehlikelerinden korunma 

Kaynak esnasında ortamda sağlığı etkileyen dumanlar, gazlar ve tozlar oluĢur. TIG kaynağında 

baĢlıca zehirli gazlardan ozon, azot dioksit, karbon monoksit gazları oluĢmaktadır. Bu ortama yakın 

yerlerde bulunan temizleyici maddeler ya da klorlu hidrokarbon maddeleri ile reaksiyona giren bu 

gazlar ortama fosgen, triklorethlen ve perklorethylen gazları oluĢturabilmektedir. Bu gazlar ise 

vücut için son derece zehirleyici ve zararlıdır. 

MAG kaynağında ise CO2 gazı kullanıldığından, bu gaz yüksek ısının bulunduğu yerde CO (karbon 

monoksit) gazı çıkarmaktadır. 

MIG kaynağında ise çevreye yayılan ultraviyole ıĢının oksijen üzerine etkisi ile ozon gazı 

oluĢmaktadır. 

Kaynak yaparken yüksek sıcaklıktan dolayı ana malzemenin üzerine kaplanmıĢ galvaniz, çinko, 

kurĢun, boya, yağ, gres vb. gibi maddeler ekstra baĢka zararlı gazların da çıkmasına neden olur. 

Kaynak yerinde bu maddelerin bulunması durumunda daha da dikkatli olunmalıdır. Zararlı gazların 

ortamdan uzaklaĢtırılması ve ortamda azalan oksijen miktarının dengesi için ortam sürekli 

havalandırılmalıdır. 

Kazan ve depoların içi gibi kapalı mekânlarda yapılan kaynaklarda ortam aspiratörlerle 

havalandırılmalıdır.  

Normal atölyelerde her kaynak operatörü için ortalama 100 m
3
 lük bir hacim olmalıdır. Havadaki 

duman yoğunluğu 20 mg/m
3
 „ü geçmemelidir. Fotoğraf 3‟de içten boru kaynağı yapan bir operatör 

görülmektedir.  Bu tür kaynak yerinde gaz ölçüm cihazları bulundurulmalı. Kapalı dar alanlarda 

ortamın havalandırma imkânı olmadığı durumlarda hortumlu solunum cihazları ya da tüplü 

solunum cihazları kullanarak kaynak yapılmalıdır. Gaz zehirlenmelerinde;  baĢ dönmesi, mide 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 659 

bulantısı ve Ģuur kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda hemen bir sağlık kuruluĢuna 

gidilmelidir. 

 

Fotoğraf 3.  Boru kaynağı yapımı 

Yangına karĢı atölyede kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır. Ayrıca ortamda 

yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulunmamalıdır. 

2.5. Kaynak iĢlerinde oluĢan gürültü tehlikesi 

TIG kaynağı ve örtülü elektrotla ark kaynağı hariç diğer yöntemler ve kesme iĢlemleri zararlı 

seviyede gürültü üretirler. Kaynak iĢiyle uğraĢanlar iĢlerini yaparlar ancak çalıĢma ortamı gerçekten 

gürültülüdür. Tablo 4‟de kaynak yöntemleri iĢlerinin yanında farklı iĢlerle ilgili gürültü seviyeleri 

verilmiĢtir. 87 db. de artık kulaklık kullanmak zorunludur [11].  

Kaynak operatörleri kaynak, kesme ve taĢlama gibi iĢlerin yapıldığı Ģantiye veya atölyelerde 

farkında olmasalar da sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen yüksek seviyede gürültüye maruz 

kalmaktadırlar.  

Tablo 4. Kaynak yöntemine göre ve ilgili iĢlerle ilgili oluĢabilecek gürültü 

Kaynak ve iĢlem OluĢabilecek gürültü (dB) 

TIG 75 dB 

Örtülü Elektrotla Ark Kaynağı 85-95 dB 

MIG-MAG 95-102 dB 

Plazma Kesme (100 A kadar ve sadece 25 mm ye 

kadar kesimlerde) 98-105 dB 

Alevle Oyma- Kazıma 95 dB 

Alevle Kesme 100-115 dB 

TaĢlama 95-105 dB 

2.5.1. Kaynak iĢlerinde oluĢan gürültü tehlikelerinden korunma 

Belli rahatsızlara ve iĢitme kayıplarına maruz kalmamak için kaynak ve diğer iĢlemlerde çalıĢırken 

veya o ortamda bulunurken gürültü seviyesini azaltıcı kulaklıklar kullanılması gerekir. Periyodik 

olarak çalıĢanların odyometrik muayeneleri yapılmalıdır. 
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2.6. Isı ve yanık tehlikesi 

Kaynak esnasında sıcak metaller, sıçrayan kıvılcımlar ve cüruflar baĢta gözler olmak üzere diğer 

organlarda ciddi yanıklara sebebiyet verebilir.  

Ark kaynağında oluĢan akım teması halinde deride deri yanıkları oluĢabilmektedir.  Hemen hemen 

bütün kaynak yöntemlerinde ortaya kuvvetli bir ısı ve ıĢık çıkar. Ortaya çıkan bu ısı kaynakçıyı 

rahatsız eder.  

2.6.1. Isı ve yanık tehlikelerinden korunma 

Kaynak iĢlemi sırasında cildi ve gözleri ortaya çıkan, ısı ve ıĢıktan korumak için özel maskeler 

kullanılmalıdır.  

Koruyucu giysilerin hiç birinde, sıçrayan sıcak metal parçacıklarının içerisine girebileceği cepler 

veya benzeri girintiler olmamalıdır. ĠĢ elbiselerinde alev almaya sebebiyet verecek yağ bulaĢığı 

olmamalıdır. 

3. KAYNAKTA ALINACAK EMNĠYET TEDBĠRLERĠ 

ĠĢ güvenliği açısından, kusursuz bir kaynak donanımı, iyi aydınlatılmıĢ ve havalandırılmıĢ kaynak 

atölyesi, iĢinin ehli bir kaynak operatörü büyük önem arz eder. Kaynak operatörü çalıĢırken her 

Ģeyden önce temiz ve titiz olmalıdır. ÇalıĢırken kullandığı araç ve gereçleri iyi tanımalı ve 

kullanabilmelidir. Ġyi mesleki eğitim almıĢ olmalıdır. ÇalıĢırken iyi izole edilmiĢ kuru deri eldiven, 

kolluk, tozluk, deri önlük ve elbise giymelidir. Altı kalın lastikli iĢ ayakkabısı giymelidir. Kaynak 

yapılan metalik zemine teması engelleyen lastik ya da tahta altlıklar kullanılmalıdır. Kaynak 

yapılırken elektrik enerjisi ısı ve ıĢık enerjisine dönüĢmektedir. Bu esnada çıkan ultraviyole ve 

enfraruj ıĢınları özellikle göz ve cilt için çok tehlikelidir. Özellikle ultraviyole ıĢını çok tehlikelidir. 

Bu ıĢın gözde ve ciltte yanıklara sebep olur. Bu amaçla koruyucu cam ve maske kullanılmalıdır. 

Kullanılan camlar akımın Ģiddetine göre farklıdır. IĢığa göre koyulaĢan özel camlarda vardır. 

Mineral oksitli bu camlar kendini ayarlayabilmektedir. Yan yana çalıĢan iĢçilerin arasına panel 

konulmalıdır. Kaynak esnasında; 20-80 Amper için açıkgözlük camı, 250-500 Amper için koyu 

gözlük camı kullanılmalıdır. Enfraruj ıĢınları aynı zamanda ısı verdiğinden bu ısıdan korunmak için 

koruyucu elbise giyilmelidir. 

4. KAYNAK MAKĠNE VE EKĠPMANLARI ĠLE ĠLGĠLĠ TEDBĠRLER 

Kullanılan gaz tüpleri düĢmeye karĢı kelepçe ya da zincir ile sabitlenmelidir. TaĢıma iĢlemleri 

mutlaka araba ile yapılmalıdır. Gaz tüpleri ısı kaynağından uzakta olmalıdır. Hortumlar ve kablolar 

ezilmeye karĢı korunmalıdır. EzilmiĢ ve örselenmiĢ hortum ve kablolar kullanılmamalıdır. AĢırı 

yüklenen kablolarda ısınma meydana gelir bu nedenle kullanılan kablolar makinenin voltaj ve akım 

yükünü karĢılayacak kalitede olmalıdır. Bütün elektrik tesisatının ve kaynak makinasının 

topraklanması tam olmalıdır. Gaz tüplerindeki manometreler sık sık kontrol edilmelidir. Kaynak 

pensleri akımı geçirmeyecek Ģekilde iyi izole edilmiĢ olmalıdır. Tüplerin net ve dara ağırlıkları 

üzerindeki kartlara iĢlenmiĢ olmalıdır. Tüpler, yangına dayanıklı ve uygun havalandırması olan 

depolarda yanıcı ve yakıcı tüpler birbirinden ayrı ayrı olarak depolanmalıdır. BoĢ tüplerde dolu 

tüplerden ayrı bir yerde toplanmalıdır. Tüpler güneĢ ıĢınlarına, ısı radyasyonuna ve direk ısınmalara 

karĢı korunacak depolarda stoklanmalıdır. Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde ateĢ ve ateĢli 

maddeler bulundurulması yasaklanmalıdır. 

Oksi gaz kaynaklarında alev geri tepmesi olayı çok önemlidir. Bu olay Ģaloma da (hamlaçta) alevin 

tutuĢturulmasıyla birlikte oluĢan bir geri yanma durumudur. Alev geri tepmesi oluĢtuğu zaman, 

büyük ihtimalle yanıcı gaz hortumu patlar ve ciddi kazalara sebebiyet verebilir.  
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Oksi gaz kaynaklarında daha da tehlikesi tüp patlamasıdır. Oksi gaz kaynak ve kesme iĢlemlerinde 

Alev geri tepmesini önleyen emniyet valfleri kullanmalıdır. Emniyet valfleri alev tutucu bir sistem 

ile çek-valfin bileĢimidir. 

 Gaz giriĢine konan bir çek-valf vasıtası ile herhangi bir gaz geri akıĢı önlenir. Normal 

koĢullarda gelen gaz hassas yayı iterek sistemden geçer ve Ģaloma ya (hamlaca) ulaĢır. Herhangi bir 

Ģekilde oluĢan gaz geri tepmesi hassas yayı ters yönde iterek gaz akıĢını her iki yönde de keser. 

Tekrar tekrar kullanılabilir.  

 Ġkinci önlem olarak alev tutucu sistem kullanılır. Bu sistem sıkıĢtırılmıĢ bir yayın yaklaĢık 

80°C da ergiyen bir lehim malzemesi ile sabitlenmesi ve bunun çevresine de sinterlenmiĢ 

paslanmaz çelik tozunun konulması ile oluĢturulmuĢtur. Alev geri tepmesi durumunda lehim 

ergiyerek sıkıĢtırılmıĢ yayı serbest bırakır ve bu yay çek-valfe vurarak gaz geçiĢini kapatır. Olay 

gerçekleĢtiğinde değiĢtirilmelidir. Regülatör çıkıĢına ve Ģaloma (hamlaç) giriĢine bağlanan kuru 

emniyet valfleri vardır. 

5. KAYNAK ORTAMINDAN KAYNAKLANAN HASTALIKLAR 

5.1. Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar 

Hava kirleticilerin olumsuz etkilerini önlemek için bunların ortam havasına yayılmasını engellemek 

gereklidir. Bunun için genel ve lokal havalandırma yöntemleri kullanılmaktadır. Yapılan iĢin 

niteliğine, iĢyerinin özelliğine ve ekipmanların yapısına uygun niteliklerde ve amaca uygun 

havalandırma sistemlerinin projelendirilerek uygulamaya konulması gereklidir [12]. 

Kaynaklı imalat atölyelerinde üretim süreci gereği oluĢan ve çalıĢma ortamına yayılan gaz, toz ve 

dumanlar vücuda solunum yolu ile girerler. Söz konusu hava kirleticilerinden bazıları kronik (uzun 

dönemde ortaya çıkan) hastalıklara neden olduğu gibi, etkilenme düzeyine bağlı olarak akut (ani-

birdenbire) rahatsızlıklara da neden olabilmektedir. Kaynaklı imalat atölyelerindeki çalıĢma 

ortamında izin verilen yoğunluktan daha fazla kirleticilerin bulunması ve bu havanın solunması 

durumunda maruz kalma süresi ve yoğunluğuna göre; solunum güçlüğü, kan hastalıkları, siderozis, 

KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı), kanser, kronik bronĢit, baĢ ağrısı, akciğer ödemi, metal 

dumanı ateĢi, ağız ve burun mukozasında tahriĢler oluĢabilmektedir [13], [14].  

Kaynak yapılırken korunması gereken organların baĢında göz gelmektedir. Kaynak yapılırken 

ortaya çıkan kıvılcımlara çıplak gözle bakılması son derece tehlikelidir. Ayrıca bunların göze 

girmesi körlüğe bile neden olabilir. Hemen hemen bütün yöntemlerde çıplak gözle kaynak arkına 

bakmak son derece tehlikeli olduğu için sonunda “mavi-gri görüĢ” olarak bilinen rahatsızlık ortaya 

çıkabilir ki günlerce bazen daha uzun süre buğulu görme ve gözleri kapadıktan sonra ateĢli görmeye 

neden olur. 

Ayrıca karbon monoksit, azot dioksit, kadmiyum dumanı ve diğer metal dumanlara maruz 

kalınması da oldukça tehlikelidir. Metal duman ateĢi oldukça çok görülen bir rahatsızlıktır. Bir 

metalin ya da oksitlerinin partiküllerinin solunmasından birkaç saat sonra ortaya çıkan akut bir 

durumdur. Önce ağızda kötü bir tat hissedilir daha sonra solunum yolları mukozası tahriĢ olur. 

Ġlerleyen saatlerde ise öksürük, göğüs daralması, halsizlik ve ishal kendini gösterir. Hastalığın etkisi 

24 saatten çok daha fazla sürebilir. 

Kaynak esnasında ortaya çalıĢılan metalin buharı, gazlar ve tozlar gibi hava kirleticiler çıkar. Bu 

hava kirleticiler uzun vadede akciğerlerde birikerek pnömokonyoz riski teĢkil ederler. Ayrıca 

pnömokonyoz hastalığından yakınan pek çok iĢçide kronik bronĢit hastalığı da görülür. Lober 

pnömoni, bronkopnömoni de pnömokonyoz ile birlikte anılan diğer hastalıklardır. 

Metal oksitlerden karbon, kalay, demir ve alüminyum nispeten daha az zararlı olmakla beraber 

kadmiyum, krom, nikel, kurĢun, vanadyum, mangan, civa, molibden, titanyum ve çinkonun 

oluĢturduğu metal oksitler irritan ve toksik etki gösterirler. ÇalıĢma sırasında fazla miktarda 
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Demiroksite maruz kalan çalıĢanların bir akciğer hastalığı olan sideroz‟a yakalanma riskleri artar. 

ÇalıĢılan ortamda havaya krom, kurĢun veya mangan oksitleri karıĢıyorsa bu bileĢikler kanserojen 

olduğundan çalıĢanlarda akciğer kanserine yol açabilirler. 

5.2. Fiziksel Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar 

Günümüzde baĢ döndürücü bir hızla geliĢen teknoloji her alanda olduğu gibi çalıĢma yaĢamında da 

ciddi değiĢimleri beraberinde getirmektedir. Bu değiĢimlerin bir sonucu olarak, üretim sürecinde 

hızlı ve yoğun bir makineleĢme yaĢanmaktadır. Bu hızlı ve yoğun makineleĢme, üretim sürecinde 

fiilen çalıĢan insanların yeteneklerini bedensel ve düĢünsel açıdan çeĢitlendirmekte ve 

zorlamaktadır. Ġnsan iskelet ve kas sisteminin belirli bir hareket yeteneği ve gücü, kasların enerji 

yaratma Ģekli, çevreyi algılayabilme ve gerektiğinde ondan korunma özellikleri bulunmaktadır. Bu 

nedenle, iĢyerlerinde çalıĢan insandan yapması beklenenler ile insanın temel özellikleri arasında bir 

uyum olması gerekir [15]. 

ĠĢyerlerinde sağlıklı, güvenli ve verimli olarak çalıĢabilmesi; çalıĢma yerleri ve gerekli 

donanımların, ses, aydınlatma, çevre sıcaklığı gibi faktörlerin, iĢ organizasyonu ve yönetime 

yönelik sistemlerinin iĢ görenlerin yapısal, boyutsal ve psikolojik özelliklerine uygun olarak 

düzenlenmesiyle mümkündür. 

Kaynak iĢlemi sırasında kaynak alevinin sıcaklığı 4000 
0
C dereceye kadar yükselir. Bu yüksek 

sıcaklıklara temas eden çalıĢanlarda çok ciddi bölgesel yanıklara sebebiyet verir. 

ĠĢ kazalarının meydana gelmesinde etkili olan çevresel faktörler; gürültü, titreĢim, ısı ve nem, 

aydınlatma ve tozlar olarak sıralanabilir. Çevresel faktörlerin iĢ kazalarının meydana gelmesi 

üzerindeki etkilerine yönelik araĢtırmalar; kötü çalıĢma koĢullarının (gürültü, titreĢim, ısı ve nem, 

aydınlatma ve tozlar) kazaların doğrudan nedeni olabildiğini ve dolaylı olarak da çalıĢanların 

psikolojik durumları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuĢtur [15]. 

Gürültü, tüm kaynak yöntemlerinde karĢılaĢılan bir tehlikedir. Ayrıca kaynak iĢlemi sonucu ortaya 

çıkan tozun ve dumanın ortamdan uzaklaĢtırılması için kullanılan basınçlı hava pompaları da 

yüksek miktarlarda gürültüye neden olabilmektedir. Fazla gürültülü ortamlarda çalıĢan 

operatörlerde zaman içerisinde gürültüye bağlı iĢitme kayıpları (GBĠK) görülebilir. 

SONUÇ 

Bu çalıĢmada, sanayi iĢ kolunda imal usullerinden biri olan kaynak iĢlerinde olası tehlikeler ve iĢ 

kazaları hakkında bilgilendirmeler yapılmıĢtır. 

Uygulanan kaynak tekniklerinde ve kesme iĢlemlerinde iĢ güvenliğinin amacı; çalıĢan kaynak 

operatörünü korumak, kaynak atölyesinde veya iĢ yerinde rahat ve güvenli bir ortam sağlamaktır.  

ĠĢ yerlerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile hem olası kazaların önüne geçilmiĢ olur hem de verim 

artar. 

Hemen bütün iĢ güvenliği kuralları kanla yazılmıĢtır. ĠĢ güvenliği kurallarının amacı can ve mal 

güvenliğinin korumanın yanı sıra ülke ekonomisinin kayıplarını önlemek içindir. 

Ülkemizde metal iĢ kolunda ve özellikle kaynak iĢlerindeki geçmiĢ yıllara ait iĢ kazalarına ait somut 

veriler bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgi 

birimleri, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye ĠĢ Kurumu ve iĢçi sendikaları vb. 

kurumların ortak çalıĢması ile önümüzdeki dönemlerde bu veriler sağlıklı olarak kayıt altına 

alınabilir. 
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TÜRKĠYE‟DE ÖRTÜ ALTI SEBZE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN TARIMSAL EKONOMĠK 

YAPISI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selma KARABAġ
1
 

Prof. Dr. Osman KARKACIER
2
 

 

ÖZET 

Türkiye örtü altı yetiĢtiriciliğinde üretim ve sera alanları bakımından Avrupa‟da birinci sırada, 

Dünyada ise dördüncü sırada yer alan önemli bir üretici konumundadır. Bu bakımdan konu önem 

taĢır. 2017 yılı verilerine göre; Türkiye‟de örtü alanları 738 bin dekara ulaĢmıĢtır. Son 10 yılda örtü 

altı iĢletme büyüklüğü, iĢletmeler ortalamasında 2 dekardan 4 dekara çıkarak iki kat artmıĢtır. Bu 

artıĢ, seracılığın yaygınlaĢmasına bağlı olarak geliĢim göstermektedir. Diğer yandan, son iki yılda 

serada muz yetiĢtiriciliğinin, özellikle Antalya ve Mersin illerinde yaygınlaĢtığı gözlenmektedir. 

Örtü altı yetiĢtiriciliğinde önde gelen illerin baĢında üretimdeki payı ile Antalya yer alırken, bunu 

Mersin,  Adana ve Muğla illeri takip etmektedir. Üretim alanı bakımından örtü altı yetiĢtiriciliğinde 

sebze üretimi ilk sırada yer alırken; ilk sırada yer alan sebze domatestir. Bunu hıyar ve karpuz 

izlemektedir. 

Bu çalıĢmada örtü altı yetiĢtiriciliği ve seracılığın önemi; tarım sektörü ve ekonomi içindeki yeri 

açısından makroekonomik göstergelerle izah edilmiĢtir. Bu kapsamda; üretim alanları, üretim 

miktarları, iĢletme yapıları, seracılık destekleri, ihracat, üretime yönelik teĢvik ve destekler 

incelenmiĢ ve açıklanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Örtü Altı YetiĢtiriciliği, Seracılık Ekonomisi, Seracılık 

ABSTRACT 

Turkey is the first in Europe in terms of production and greenhouse cultivation, and the fourth in the 

world is an important producer. In this respect, the issue is important. According to the data of 

2017, cover areas in Turkey reached 738 thousand decares. In the last 10 years, the size of six 

Enterprises has doubled from 2 decares to 4 decares in the average of enterprises. This increase is 

due to the spread of greenhouse. On the other hand, in the past two years, it has been observed that 

banana cultivation has become widespread especially in the provinces of Antalya and Mersin. 

While Antalya is one of the leading cities in cover-up cultivation with 51% production share, it is 

followed by Mersin with 18%, Adana with 11% and Muğla with 9%. In terms of production area, 

vegetable production is 94% in cover cultivation and 49% in Tomato is the first place. This is 

followed by 14% and 10% watermelon. 

In this study, the importance of covering and greenhouse cultivation was explained by 

macroeconomic indicators in terms of agricultural sector and its place in economy. In this context, 

the production areas, production quantities, operating size, exports, incentives and supports for 

production are examined and the data are explained by descriptive statistical analyses. 

Key words: Undercover Farming, Economics Of Greenhouse , Greenhouses 

1. GĠRĠġ 

Türkiye‟de örtü altı yetiĢtiriciliği 1940'lı yıllarda Antalya‟da kurulan seralar ile baĢlamıĢtır. 

BaĢlangıçta 1940-1960 yılları arasında geliĢim çok yavaĢ olmuĢ ve daha sonra özellikle Antalya ve 

Ġzmir civarında yayılmıĢtır. Bu yıllardan sonra plastiğin örtü materyali olarak kullanılmaya 

baĢlanması ile gerek sera, gerekse alçak tünel alanlarında hızlı bir artıĢ görülmüĢtür (1).  Sera 

                                                           
1
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alanlarında en hızlı artıĢ 1975-1985 yılları arasında görülür. Daha sonraları özellikle 1990 yılına 

kadar hızlı artıĢ gösterir. Örtü altı alçak tünel alanları altında yetiĢtirilen türlerin bir yıl önceki 

fiyatlarındaki değiĢimlere bağlı olarak, dalgalanmalar göstermiĢtir (2). Türkiye‟de örtü altı ve 

özellikle seracılık ekolojiye bağımlı olarak geliĢme gösterdiğinden, seracılık faaliyetleri güney 

kıyılarda yoğunlaĢmıĢtır. Günümüzde seracılığın Akdeniz Bölgesi baĢta olmak üzere; Ege, 

Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde yapıldığı görülmektedir (3). Bunun dıĢında Ġç ve Doğu 

Anadolu Bölgelerindeki jeotermal enerji kaynağının bulunduğu yerler ile bazı mikro klimalarda, 

seracılığın küçük çapta da olsa yayıldığı görülür (4).   

Türkiye‟de sera iĢletmelerini teknoloji kullanımları, seraların yapısal özellikleri ve büyüklüklerini 

dikkate alarak ikiye ayırmak mümkündür. Küçük geleneksel aile iĢletmelerinde teknoloji kullanımı 

sınırlı olduğundan, üretim genellikle geleneksel anlamda sadece don zararından korunmaya yönelik 

önlemlerin alındığı basit yapılar altında sürdürülmektedir. Akdeniz, Ege ve Güney Marmara 

kıyılarında yapılan seracılık faaliyetlerinin ise büyük bölümü bu Ģekilde plastik seralarda 

yapılmaktadır. Geleneksel sera iĢletmelerinin yanında, son yıllarda büyük kapalı alanlara sahip, 

iklim kontrolü yapılan, topraksız yetiĢtirme tekniklerinin uygulandığı, ziraat mühendisi ve 

teknisyenler kontrolünde, jeotermal ısıtmalı modern seraların da yaygınlaĢtığı görülür. Yüksek 

teknolojinin uygulandığı modern seralarda insan sağlığına ve çevreye duyarlı, özellikle ihracata 

yönelik üretim gerçekleĢtirilmektedir (5). Türkiye‟nin jeotermal kaynaklarının sera ısıtmasında 

kullanımı ekonomik olarak anlamlı görünmekte olup, son yıllarda jeotermal seraların alternatif 

tarım metodu olarak benimsendiği görülür (6).  

Seralar; iklim elemanlarını denetim altında tutarak yıl boyunca çeĢitli kültür bitkileri ile bunların 

tohum, fide ve fidanlarını üretmek amacıyla cam veya plastik gibi ıĢık geçirebilen malzemelerle 

örtülen yüksek sistemli tesislerdir, Tanımda ifade edilen yüksek sistemli yapılar seraları; plastik 

malçlardan, yüzeysel örtülerden, alçak ve yüksek tünellerden ayırır. Bu tür sistemler sera olarak 

adlandırılmaz. Seraların en temel özelliği ısıtma sistemine sahip olmalarıdır. Modern seralarda 

ısıtma, havalandırma, sulama ve gübreleme bilgisayar kontrolünde yapılır (7). 

Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimindeki iklim özellikleri seracılığa uygundur.  Buralarda sera 

tarım alanları bu kıyılarda hızla artmıĢtır. Diğer taraftan sıcaklık ortalamalarının düĢük olduğu 

yerlerde jeotermal kaynaklar devreye girmiĢtir. Bu bölgelerdeki uygulamalar jeotermal enerji ile 

ısıtılan seraların sıvı ve gaz yakıtla ısıtılan seralara göre çok daha ekonomik olduğunu göstermiĢtir. 

Ġzlanda gibi kuzey kutbuna yakın bir ülkede dahi jeotermal enerji sayesinde ekonomik anlamda 

seracılık yapıldığı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde 1970-1980 yılları arasında jeotermal 

enerjinin tarımda kullanımı artmıĢ ve dünyanın en büyük jeotermal seraları Güney Avrupa‟da 

kurulmuĢtur. Türkiye‟de de su sıcaklığının     70 
0
C ve üzerinde olduğu jeotermal kaynaklar 

seracılıkta kullanılmaktadır (7). 

Örtü altı yetiĢtiriciliği dört grupta toplanır: 

1. Cam seralar 

2. Plastik seralar 

3. Yüksek tüneller 
4. Alçak tüneller 

Alçak plastik tüneller; bitki sıraları üzerine yaklaĢık 60 cm yarıçaplı ve yarım daire kesitli 

yerleĢtirilmiĢ iskeletlerin üzerinin yumuĢak plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen yapılardır. 

Alçak plastik tünel altında yapılan bitkisel üretimde erkencilik amaçlanır. Seralar ise; iklim 

koĢullarının açıkta bitki yetiĢtirmeye elveriĢli olmadığı dönemlerde, kültür bitkilerinin ekonomik 

olarak yetiĢtirilmesini olanaklı kılan, bitkisel üretim için gerekli olan geliĢim etmenlerini 

sağlayabilen, içinde hareket edilebilir yapılardır (8). 
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Türkiye Akdeniz iklim kuĢağında olup, örtü altı yetiĢtiriciliği açısından bu ülkeler arasında önemli 

bir yere sahiptir. Sahip olduğu örtü altı alanı açısından, Türkiye Avrupa‟da ikinci, dünyada ise 

beĢinci sırada yer almaktadır. Örtü altı alanları Akdeniz Bölgesinde yoğunlaĢmıĢ olup, sırası ile 

Antalya, Mersin, Adana illeri listenin baĢında yer almaktadır. Ege bölgesinde yer alan Muğla, 

Aydın ve Ġzmir illeri sırayı takip etmektedir. Seraların jeotermal enerji ile ısıtılması daha ekonomik 

olduğu için jeotermal kaynakların varlığı ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ege Bölgesi, bu 

kaynaklar bakımından zengin bir potansiyele sahip olup özellikle 2004‟den sonra bu bölgede plastik 

seralarda artıĢa neden olmuĢtur (9). Çizelge 1‟de Türkiye‟de örtü altı tarımı yapılan illerin en 

önemlileri verilmiĢtir. En fazla örtü altı tarımı yapılan il sıralamasında Antalya %36,9‟luk pay ile 

ilk sıradadır. Bunu  %25,3 ile Mersin ve %18,0 ile Adana izlemektedir (10). 

Çizelge 1. Türkiye‟de örtü altı tarım alanları (da) ve dağılımı ( %) (2017 yılı) 

Ġller Örtü Altı Tarım Alanı 

(Dekar) 

Oransal Pay 

(%) 

Antalya 278.063 36,9 

Mersin 190.047 25,3 

Adana 136.248 18,0 

Muğla 38.770 5,05 

Aydın 15.411 1,99 

Ġzmir 15.287 1,99 

Samsun 13.291 1,73 

Hatay 11.923 1,15 

Burdur 8.748 1,11 

Diğer iller 57662 6,78 

TOPLAM 752.168 100,00 

 Kaynak: Tarım Bakanlığı web sayfası, www.tarım gov.tr/2018 (10). 

2. ÖRTÜ ALTI TARIMININ YAPISAL EKONOMĠK ANALĠZĠ 

Türkiye‟de örtü altı alanlarının örtü altı türüne ve yıllara göre geliĢimi Çizelge 2‟de verilmiĢtir. 

Toplam örtü altı alanımız 2017 yılı itibarı ile 752.168 dekara ulaĢmıĢtır. Bu alanın %25,45‟i alçak 

tünel, %11,40‟ı cam sera, % 47,21‟i plastik sera ve %15,94‟ü yüksek tünel alanlarından 

oluĢmaktadır.  2004 yılında 477 bin dekar olan alanlar toplamı 2017 yılında 752 bin dekara 

ulaĢmıĢtır.  

 

ġekil 1. Örtü altı alanların dağılımı 
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Çizelge 2. Türkiye‟de Örtü Alanlarının Yapı ġekline Göre Yıllara Göre Dağılımı (dekar) 

Yıllar Alçak Tünel (da) Cam Sera (da) Plastik Sera (da) 
Yüksek Tünel 

(da) 
Toplam 

2004 170545 71695 169257 66242 477739 

2005 164154 65427 171043 66916 467540 

2006 148540 68353 182354 69834 469081 

2007 157959 75793 195180 65307 494239 

2008 181265 82253 211680 66960 542158 

2009 187016 82932 220186 77046 567180 

2010 170969 80772 230543 81521 563805 

2011 175700 78877 2479612 108910 611451 

2012 163206 80728 278730 95095 617760 

2013 157737 80739 278661 97986 615124 

2014 156720 80975 298651 107095 643442 

2015 161541 79977 306074 112674 660265 

2016 169867 80137 328745 112974 691723 

2017 191399 85749 355121 119896 752168 

2017 oransal 

dağılım 
25,45 11,40 47,21 15,94 100,00 

Kaynak: Tarım Bakanlığı web sayfası, www.tarım gov.tr/2018 (10). 

Türkiye‟de örtü altı tarım alanlarında yetiĢtirilen ürünlere bakıldığında, toplam alanların %95‟inde 

sebze tarımının hakim olduğu, %4‟ünde meyve ve %1‟inde ise süs bitkilerinin yetiĢtirildiği 

görülmektedir (10). Örtü altında üretimi yapılan türler içerisinde %49‟luk üretim payı ile domates 

ilk sırayı alırken, ikinci sırada %14 ile hıyar, %10 ile karpuz ve %4 ile patlıcan izlemektedir 

(Çizelge 3.) 

Çizelge 3. Türkiye‟de Örtü Altı Tarımsal Üretimin Türler Ġtibariyle Dağılımı (ton), 2017 yılı 

Üretim 
Cam Sera 

(Ton) 

Plastik 

Sera 

(Ton) 

Yüksek Tünel 

(Ton) 

Alçak Tünel 

(Ton) 

Toplam Örtü 

Altı 

(Ton) 

Ürünün Toplam 

Örtü Altındaki 

Payı (%) 

S
eb

ze
 

Domates 736.731 2.869.275 189.979 33.846 3.829.831 49 

Hıyar 313.327 609.153 175.728 23.417 1.121.625 14 

Karpuz 8.723 26.809 18.686 737.059 791.277 10 

Biber (Sivri) 47.713 206.465 125.615 14.963 394.756 5 

Patlıcan 118.964 108.495 111.506 5.655 344.620 4 

Kabak (Sakız) 3.680 66.668 94.316 54.640 219.304 3 

Kavun 4.815 28.240 3.191 149.516 185.762 2 

Biber (kapya) 11.319 67.163 532 49.960 128.974 2 

Biber (Dolmalık) 32.642 51.634 14.906 1.332 100.514 1 

Biber (Çarliston) 17.399 53.752 6.695 2.203 80.049 1 

Marul (Kıvırcık) 751 32.268 28.060 6.335 67.414 1 

Fasulye (Taze) 21.568 17.252 8.096 1.020 47.936 1 

Diğer Sebzeler 1.522 30.947 14.846 24.502 71.817 1 

Toplam 1.319.154 4.168.121 792.156 1.104.448 7.383.879 100 

M
ey

v
e 

Muz 9.186 312.247 382 
 

321.815 4 

Çilek 706 7.838 106.425 40.090 155.059 2 

Üzüm (Sofra- 

çekirdekli)  
958 

  
958 0 

Kayısı 
 

794 
  

794 0 

Erik 
 

150 16 
 

166 0 
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ġeftali (Nektarin) 
 

60 
  

60 0 

Üzüm (Sofralık-

Çekirdeksiz)  
6 

  
6 0 

Toplam 706 322.053 106.823 40.090 478.858 100 

 Kaynak: Tarım Bakanlığı web sayfası, www.tarım gov.tr/2018 (10). 

2013 ve 2018 yıllarına iliĢkin örtü altı tarım yapan iĢletme sayılarının karĢılaĢtırması Çizelge 4‟de 

verilmiĢtir. Buna göre; 2018 yılında toplam örtü altı tarımı yapan iĢletme sayısı 55342‟ye 

ulaĢmıĢtır. Son beĢ yılda bu rakam 1,44 kat artmıĢtır.  Örtü altı türlerinden en fazla rastlanılan, 

plastik seralar olarak görülmektedir. Plastik seraların toplam içindeki oranı 2018 yılına göre %68 

düzeyindedir. 

Çizelge 4: Örtü altı tarımı yapan iĢletme sayıları 2013 ve 2018 karĢılaĢtırması 

2013 yılı 

Tipi ĠĢletme Sayısı Örtü altı Sayısı Oranı (%) 

Cam Sera 9.444 18.764 26,48 

Cam ve Plastik Sera 2.876 4.090 5,77 

Plastik Sera 22.208 39.151 55,27 

Yüksek Tünel 3.225 8.020 11,32 

Alçak Tünel 412 821 1,16 

TOPLAM 38.165 70.846 100,00 

2018 yılı 

Tipi ĠĢletme Sayısı Örtü  altı Sayısı Oranı % 

Cam Sera 10.257 18.990 18,82 

Cam ve Plastik Sera 2.839 3.916 3,89 

Plastik Sera 38.782 68.995 68,39 

Yüksek Tünel 2.060 6.002 5,94 

Alçak Tünel 1.404 2.987 2,96 

TOPLAM 55.342 100.890 100,00 

Kaynak: BÜGEM, 2018  

3. ÖRTÜ ALTI ĠÇĠN TARIMSAL DESTEKLER 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında örtü altı için paket olarak 520 TL/da, açık alanda 

ise paket olarak 130 TL/da destekleme ödemesi yapılması kararı alınmıĢtır. Destekleme ödemesinin 

uygulama esaslarının belirlendiği "bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele 

destekleme ödemesi uygulama tebliği" 08 Mayıs 2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanmıĢtır (10). Sera kurmak için devlet desteği KOSGEB‟in hibe desteği ve Ziraat 

Bankasının kredi desteği bulunmaktadır. Yatırım maliyetinin %85‟ine kadar kredi desteği 

verilebilmektedir. Ġpotek karĢılığı 120 aya kadar kredi sunulmaktadır. 2018 yılı için KOSGEB ise; 

50 bin TL geri ödemesiz 100 bin TL geri ödemeli destek sunabilmektedir. 

Sera yatırımı amacıyla; “Tarımsal Üretime Dair DüĢük Faizli Yatırım ve ĠĢletme Kredisi 

Kullandırılmasına ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında, kontrollü örtü altı üretme 

koĢullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda “Örtü altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği”ne 

uygun olarak yetiĢtiricilik yaptığı tespit edilen ve kayıt altına alınan üreticilere, Ziraat Bankası A.ġ. 

veya Tarım Kredi Kooperatiflerince 10 milyon TL üst limite kadar, %25-%75 arası faiz indirimi 

yapılmak suretiyle kredi kullandırılabilmektedir. Seraların modernizasyonu amacıyla; “Tarımsal 

Üretime Dair DüĢük Faizli Yatırım ve ĠĢletme Kredisi Kullandırılmasına ĠliĢkin Bakanlar Kurulu 

Kararı” kapsamında, mevcut sera iĢletmelerinin teknik altyapısının iyileĢtirilmesi amacıyla; yapı 
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iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari Ģartları taĢımayan sera iĢletmeleri ile yapı iskeleti, temel 

ve kurulum tekniği bakımından asgari Ģartları taĢıdığı tespit edilen, ancak içerisinde yetiĢtirilen 

ürünün kalite ve verimini artırıcı etkisi bulunan sabit ve/veya montajlı üretim sistemlerinin 

modernizasyon finansmanının karĢılanması amacı 300 bin TL üst limite kadar sıfır faizli kredi 

kullandırılabilmektedir. (10). 

Çizelge 5: Örtü altı tarımına yapılan destekler (2018 yılı rakamları) 

Desteklenen faaliyet Destek Miktarı 

(TL/da) 

Biyoteknik mücadele desteği 120 

Biyolojik mücadele desteği 400 

Örtü altı paket toplamı 520 

Biyoteknik mücadele desteği 50 

Biyolojik mücadele desteği 50 

Açık alanda paket toplamı 100 

4. SERA ÜRÜNLERĠ DIġ TĠCARETĠ 

Türkiye‟de toplam yaĢ meyve ve sebze ihracatı Çizelge 6‟da verilmiĢtir. 2018 yılı itibariyle toplam 

ihracat yaklaĢık 2 milyar doları bulmaktadır. Bu rakamda %26‟lık pay yaĢ sebzeye aittir.  

Çizelge 6: YaĢ meyve ve sebze ihracatı (milyon USD) ve 2017/2018 karĢılaĢtırma 

Türü 2017  

milyon US 

dolar 

2018 

milyon US 

dolar 

DeğiĢim   

(%) 

Toplamdaki payı (%) 

2018 yılı 

Taze Sebze 488 520 7,0 26 

Taze Meyve 729 778 7,0 38 

Narenciye 630 734 16,0 36 

Toplam  1871 2044  100 

Kaynak: AKIP; 2018 YaĢ Meyve ve Sebze Sektörü Türkiye Geneli Değerlendirme Raporu, 

Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 2018 Raporu. 

 

Kaynak: AKIP; 2018 YaĢ Meyve ve Sebze Sektörü Türkiye Geneli Değerlendirme Raporu, 

Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2018 Raporu. 

 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 670 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Türkiye‟de örtü altı yetiĢtiriciliği 1940‟lı yıllarda Antalya‟da kurulan seralar ile baĢlamıĢtır. Bu 

yıllardan sonra plastiğin örtü materyali olarak kullanılmaya baĢlanması ile sera ve alçak tünel 

alanlarında hızlı bir artıĢ görülmüĢtür. Sera alanlarında en hızlı artıĢ 1975-1985 yılları arasındadır. 

Sera iĢletmelerini teknoloji kullanımları, seraların yapısal özelliklerine ve büyüklüklerini dikkate 

alarak ikiye ayırmak mümkündür. Geleneksel küçük aile iĢletmelerinde teknoloji kullanımı sınırlı 

olup, üretimde genellikle sadece don zararından korunmaya yönelik önlemlerin alındığı basit 

yapılar altında sürdürülen seralardır. Ġkincisi ise modern seralar olarak adlandırılanlar olup, yüksek 

teknolojinin uygulandığı iklim kontrollü modern seralardır. Bunlar insan sağlığına ve çevreye 

duyarlı, özellikle ihracata yönelik üretimin gerçekleĢtirildiği seralardır. Akdeniz, Ege ve Güney 

Marmara kıyılarında yapılan seracılık faaliyetlerinin büyük bölümü plastik seralarda yapılmaktadır. 

Geleneksel sera iĢletmelerinin yanında, geliĢen teknolojiye bağlı olarak büyük kapalı alanlara sahip, 

iklim kontrolü yapılan, topraksız yetiĢtirme tekniklerinin uygulandığı, ziraat mühendisi ve 

teknisyenler kontrolünde, jeotermal ısıtmalı modern seraların da yaygınlaĢtığı görülmektedir. 

Türkiye‟nin jeotermal kaynaklarının sera ısıtmasında kullanımı ekonomik olarak anlamlı 

görülmekte olup, son yıllarda jeotermal seralar alternatif tarım metodu olarak benimsenmiĢtir.  Örtü 

altı yetiĢtiriciliği; cam seralar, plastik seralar, yüksek tüneller ve alçak tüneller olmak üzere dört 

grupta toplanır. 

Türkiye‟de örtü altı alanlarının örtü altı türüne ve yıllara göre geliĢimi incelendiğinde;  toplam örtü 

altı alanının 2017 yılı itibarı ile 752 bin dekara ulaĢtığı izlenir. Bu alanın %25‟i alçak tünel, %12‟si 

cam sera, %47‟si plastik sera ve %16‟sı yüksek tünel alanlarından oluĢmaktadır.  2004 yılında 477 

bin dekar olan alanların toplamı, 2017 yılında 752 bin dekara ulaĢmıĢtır. En fazla örtü altı tarımı 

Antalya‟dadır (%37 pay).  Bunu  %25 ile Mersin ve %18 ile Adana izlemektedir.  

Türkiye‟de 2018 yılında toplam örtü altı tarımı yapan iĢletme sayısı 55 bindir. 2013 yılına göre bu 

rakam 1,44 kat artmıĢtır.  Örtü altı türlerinden en fazla rastlanılan plastik seralardır. Plastik seraların 

toplama oranı 2018 yılına göre %68 düzeyindedir. Seracılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında örtü altı için paket olarak 520 TL/da, açık alanda 

ise paket olarak 130 TL/da destekleme ödemesi yapılması kararı alınmıĢtır. Ayrıca sera kurmak için 

KOSGEB‟in hibe desteği ve Ziraat Bankasının kredi desteği bulunmaktadır.  

Türkiye‟de yaĢ meyve ve sebze ihracatı 2018 yılı itibariyle yaklaĢık 2 milyar doları bulmaktadır. Bu 

rakamda %26‟lık pay yaĢ sebzeye aittir. Katma değeri ve fiyatı yüksek sera ürünleri hem çiftçiler 

açısından hem de ihracat geliri açısından oldukça önemli bir düzeye ve paya sahiptir. 

 Seracılığın ekonomik ve teknik anlamda geliĢtirilmesi ve yatırım desteklerinin geniĢletilerek 

devam ettirilmesi gerekir. Seracılıkta küçük iĢletmelerin verimsizliği sık görülen durumdur. Bu 

bakımdan endüstriyel sektörün bu alana eğilmesi daha verimli olacaktır. Ekonomik cesamete sahip 

büyük sera iĢletmeleri çok daha verimli ve gelir artırıcı etkiye sahiptir. Son üç yılda Antalya ve 

Mersin illeri, Anamur, GazipaĢa, Alanya ve Manavgat‟ta iklim kontrollü yüksek plastik muz 

seraları ile yoğun bir sera yatırımının baĢladığını görmekteyiz. Bu geliĢim sanayi sektör 

temsilcilerinin giriĢimi ve faaliyetleri ile ortaya çıkmaktadır. Tarım dıĢı sektör giriĢimcilerinin bu 

alana yönelmesi gelecek seracılığı açısından son derece önemli geliĢmelere açık görünmektedir. 

Tarımın ve faaliyetlerinin endüstriyel giriĢimcilerce görülmesi ve üretim formatına koĢulması, tarım 

sektörünün geliĢmesi açısından tek çıkıĢ yolu olarak görülmektedir. Tarımı ve seracılığı endüstriyel 

tarıma yönlendirmek, geleceğin tarım dünyasını önceden görmek demektir. 
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SOCIAL SERVICES FOR RURAL AREAS AND EMPOWERMENT OF WOMEN 
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ÖZET 

Kırsal alanda yaĢayan ve geçimini çok büyük oranda tarımsal faaliyetlerden sağlayan bireylere ve 

ailelere insanca koĢullarda yaĢama farkındalığı yaratmak ve bu konuda ihtiyaçlarını hissedilir 

duruma getirmek için ekonomik nitelik taĢıyan ve taĢımayan sosyal hizmetleri, kırsal kalkınma 

modeli içerisinde ele almak gereklidir. Kırsalda bir üretim modeli olan tarımsal küçük aile 

iĢletmeciliği içerisinde kadın çok etkin bir rol oynar. Bu bakımdan da kadının güçlendirilerek kiĢisel 

potansiyelinin ortaya çıkarılması, bilgi ve becerisine olan güven duygusunun artırılması, inisiyatif 

kullanma, giriĢime geçme, kendi bilgi ve becerisi doğrultusunda kimseden onay almaksızın karar 

verme ve icraata geçme gücüne kavuĢturulmalıdır. 

Kırsal alanda kadının güçlendirilmesi için sosyal hizmet modelleri ile destek olunmalı ve kırsal 

kalkınma programlarına eklenmelidir. Bu amaçla 2005 yılı Dünya Ekonomik Forumunda alınan 

kararlar dört baĢlıkta toplanmıĢtır; 1) eğitim 2) sağlık ve refah 3) ekonomik katılım 4) politik 

güçlendirme. Bu anlamda Dünya‟da geliĢmiĢ ülkeler sosyal hizmet modellerini kırsal kalkınma 

programlarına dahil etmiĢtir. ÇalıĢmada bu modellerin hangi boyutlarda uygulandığı, uygulama 

alanları ve çıktılarına iliĢkin bulgular irdelenecektir. Life model ile Dünya‟daki sosyal hizmet 

uygulamaları genel olarak kadın ve çevresel etkilere yönelmiĢtir. Yapısal modeller ile kötü 

durumlardan kendi baĢına kurtulma becerisi kazandırma üzerinde odaklanılmaktadır. Entegre 

modellerle ise daha çok sosyal hizmet uygulamaları çalıĢtırılmıĢtır. Entegre model ile kadına destek 

ve fırsat tanındığında kendi sorunlarını çözen ve öğrenme yeteneğini geliĢtiren çalıĢmalara 

odaklanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kırsalda Kadının Güçlendirilmesi, Sosyal Hizmet Uygulamaları 

Abstract 

In order to create awareness of living in human conditions and to make their needs feelable, it is 

necessary to consider social services which are economically and are not carried out within the rural 

development model. The woman plays a very active role in rural agricultural small family 

management. In this respect, the power of empowering women to reveal their personal potential, to 

increase confidence in their knowledge and skills, to use initiative, to take initiatives, to make 

decisions and to act without obtaining approval from anyone in accordance with their own 

knowledge and skills should be given. 

In rural areas, women's empowerment should be supported by social service models and added to 

rural development programmes. For this purpose, the decisions taken at the 2005 World Economic 

Forum were grouped under four headings; 1) education 2) health and welfare 3) economic 

participation 4) political empowerment. In this sense, developed countries in the world have 

included social service models in rural development programs. In this study, the results related to 

the application areas and outputs of these models will be examined. With Life Model, social work 

practices in the world are directed towards women and environmental impacts in general. Structural 

models focus on the ability to get rid of bad situations on their own. With integrated models, more 

social service applications have been launched. With the integrated model, women's support and 
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opportunity is given to solve their own problems and develop the ability to learn is focused on the 

work. 

Key Words: Empowerment Of Women In Rural Areas, Social Work Practices. 

1. GĠRĠġ 

Günümüzde kırsal ya da kentsel alanlarda, hangi kesimde olursa olsun değiĢimi içeren bir süreç söz 

konusudur. BaĢka ifadeyle, bir ülkenin kalkınması yapısal niteliklerindeki anlamlı değiĢimlerdir. 

Kalkınma kadın açısından ekonomik bağımsızlık, sosyal giriĢim ve insani davranıĢlar anlamında 

olumlu geliĢim ve değiĢimi içeren süreçtir. Kırsal alanda kalkınma, insan yaĢamına olumsuzluk 

getiren kırsal çevre ve koĢullarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar olup; kent ve kırsal 

arasındaki farklılıkların kaldırılmasıdır (1). Kalkınma değiĢim odaklı dinamik bir süreç olduğuna 

göre, ilk akla gelen ekonomik kalkınma olmaktadır. Oysa kırsal kalkınmada kadının 

güçlendirilmesi; sosyal,  çevresel ve insani kalkınma ile eĢ anlamlı olarak ele alınmalıdır. Sosyal ve 

sürdürülebilir kalkınma planlarında kaynakların eĢit dağılımı, sağlık, eğitim, cinsiyet eĢitliği, politik 

sorumluluğa katılmayı öne alan katılımcı demokrasi ve sosyal hizmetlerden yararlanma 

hizmetlerinin geliĢtirilmesi gerekir (2). Kırsal alanda en önemli ekonomik faaliyetin tarım olduğu 

dikkate alındığında, kırsalda kadının güçlendirilmesi çok önemli bir konu olmaktadır. Tarımsal 

üretim sisteminde aile iĢletmeciliğinin yoğun olduğu ve kadının bu sektörde büyük oranda yer 

aldığı gerçeği, konuyu daha da önemli kılmaktadır. 1960‟lı yıllarda sanayileĢme ile birlikte, 

kırsaldan kente ve yurtdıĢına kayan erkek nüfusunun, kırsalda kadının yeni roller üstlenmesi 

durumunu “Kadının Dual Rolü” adıyla açıklamıĢtır (3), (4). Kırsalda kadının, aile iĢletmeciliği 

içerisindeki yerinin stratejik önemi nedeniyle; bilgi, beceri, kendine güven gibi sosyal ve beĢeri 

sermaye bileĢenlerinin tümünü bünyesinde bulundurur. Diğer taraftan toplumsal ve cinsiyet 

açısından rollerini yerine getirirken güçlü ve değiĢime açık dinamikleri kullanabilmelidir. Kadının 

tarım sektöründe kendi iĢletmesinde çalıĢmasının yanı sıra, ev içi üretim faaliyetleri de katma değer 

yaratan bir iktisadi faaliyet olarak görülmemektedir. Kırsalda ücretsiz iĢgücü olarak görülen kadına 

bakıĢ açısı, öncelikle kadınlara kendilerine olan güvenlerinin artırılması ve değerli olduklarını 

hissettirmekle aĢılabilir. Yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe gibi, bir iĢletmenin temel 

fonksiyonlarını kendi aile iĢletmesinde basit ve tekdüze Ģekilde uygulayan kadının 

güçlendirilmesiyle, kırsal kalkınma sorunsalına çözüm odaklı bir yaklaĢım sergilenirken, 

profesyonel bir bakıĢ açısı da kazandırılabilecektir (5).  Kadının toplumsal rolü, o ülke ya da toplum 

hakkında fikir verir. Kadınlara hukuki, yasal, siyasal, sosyal boyutta sağlanan hakların kullanımı, 

genel olarak toplumun üst tabakası olarak isimlendirilen güçlü bir kitle tarafından kullanılmakta, 

kırsal alanda kullanımının sağlanması için, kadının çeĢitli politikalarla desteklenmesi 

gerekmektedir. Geleneksel toplumlarda kadına biçilen roller ve statüler bulunmaktadır. Sosyal 

haklarının farkında olmayan, biçilen toplumsal rol bakımından kısıtlanmıĢ, üst düzeyde sorumluluk 

yüklenmiĢ kadınların sosyal hizmetlere ulaĢma noktasında yetersiz bilgi sahibi olduğu 

bulgulanmıĢtır (5). Günlük yaĢamın gerekliliklerine yetiĢmeye çalıĢan kırsaldaki kadın, 

gelenekselciliğin de getirdiği anlayıĢla sahip olduklarıyla yetinen bir model ortaya koymaktadır. Bu 

anlayıĢ, insanın bildikleriyle ve beklenti düzeyiyle ters orantılı iĢlemektedir. Kadının 

güçlendirilmesi, içinde yaĢadığı çemberin geniĢletilmesi ve görüĢ alanının iyileĢtirilmesiyle 

sağlanabilecektir. Kadınlara yönelik olarak geliĢtirilen sosyal hizmet uygulamalarında pozitif 

ayrımcılığın öne çıkmasının temelinde bu anlayıĢ yatar.  

Kırsalda güçlü kadın kendisini motive olmuĢ, bilgi ve becerilerine güvenen, inisiyatif kullanabilen, 

olayları analiz ve sentez edebilen, değiĢen koĢullara uyumlu kararlar alabilen, ailesi için anlamlı 

bulduğu iĢ ve eylemleri yapabilendir. Kadının güçlendiğinin en önemli bulgusu; bilgi, beceri ve 

donanımlarını kullanmada hiç kimseden onay almadan karar verebilme özelliğidir. Bunu 

tamamlayan baĢka bir unsur da kendi kendine yeterliğidir. Kırsalda kadının güçlendirilmesi ve 

dolayısıyla yeteneklerinin artırılması olgusu, toplumsal cinsiyet anlayıĢı, eğitim hizmetlerine ulaĢım 

ve ataerkil aile yapısı içerisinde zor bir iĢleme dönüĢmektedir (6). GeliĢmiĢ ülkelerin ekonomik 
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göstergelerinden sonra en önemli geliĢmiĢlik göstergesi toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmıĢ 

olmasıdır. Kadının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin en önemli çıktılarından biri de kırsal 

yoksulluğun giderilmesi konusunda sağlayacağı faydadır (7).  

Kadına yönelik eğitim, sosyal güvenlik ve çalıĢma koĢulları konularında birçok çalıĢma 

bulunmaktadır. (8), (9), (10). Kadına yönelik sosyal politikalar ve uygulamalar güncel bir konu 

olup, bu konu geliĢmiĢ ekonomilerde hız kazanmaktadır. Türkiye‟de de bu konu sosyal hizmet 

uygulamaları kapsamında kamu tarafından oldukça önemli düzeyde yürütülmektedir. 

2. KADININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠ VE SOSYAL POLĠTĠKALAR 

Özellikle az geliĢmiĢ ekonomilerde kadının konumuna iliĢkin tüm olumsuzluklar gündemdedir. 

Sosyal politikalarda; sosyal hizmet modelinde kadının yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi, kendine 

güvenin artırılması, karar alma ve giriĢim konularında etkin olabilmesi amaçlanır. Kadının 

güçlendirilmesi teorisi kapsamında sosyal hizmet modeli için üç bileĢen öne sürülür. Bunlar; (11); 

a. Life Model 

b. Yapısal model 
c. Karma model 

Life model (ekolojik model); kadın ve çevresi arasındaki etkileĢime odaklıdır. Kırsaldaki kadının 

tüm yaĢamı boyu etkileĢimde olabileceği çevresel faktörlere karĢı görevlerini açıklar ve bunu 

farkındalığını öne sürer. Yani, kadının güçlendirilmesi ihtiyacını hissedilir seviyeye çeker ve bu 

bağlamda yapabileceklerini açıklar. Böylece kadının birey olarak yaĢadığı ya da yaĢayabileceği 

yapısal ve fonksiyonel sorunlara odaklanması istenir. Kadının çevresel olumsuzluklara karĢı 

gelebilmesi ve grupsal faaliyetlere katılım kapasitesi artırılmak istenir. Bu 

modele en büyük eleĢtiri kırsalda ve kapalı toplumlarda çok etken olamadığıdır. 

Yapısal modelde; kadının imkanlara ulaĢabilme yolları hedeflenir ve gösterilir. Kötü durumdan 

kurtulma yoları açıklanır. Kadının sosyal katılımcılığı ve mobilitesi öne alınır.  

Karma modelde; kadın bir rehber ve destek hizmetleri ile sorunlara odaklanması ve güçlendirilmesi 

esas alınır. KarĢılıklı yardım, eğitim ve beceri geliĢtirme, değiĢime açılabilmesi için strateji 

geliĢtirilir. Bu model daha yaygın kullanım bulmaktadır. 

2.1. Sosyal Hizmet Modelinde Kadının Güçlendirilmesi 

GeliĢmiĢ hukuk devletinde toplumsal aktörlerin belirli değerler içerisinde kalması ve bir bütünlük 

içerisinde görülmesi olağandır. Bu geliĢmiĢliğin bir özelliğidir. Bu özelliği bozmaya yönelik her 

tehdit toplumsal yapıyı tehdit eder. Sokak ortasında kadına Ģiddet görüntüleri sosyal yapıdaki 

olumsuzluklara en çarpıcı örnektir. Türkiye‟de de zaman zaman rastladığımız bu görüntüler sosyal 

yapıda patolojik durumlar olduğuna iĢaret eder. Oysa inançlar ve gelenekler kadının toplumsal yapı 

içerisinde ne denli önemli olduğunu vurgular. Toplumsal yapıyı zedeleyen bu durumlar sosyal 

problem olarak görülmeye devam etmektedir. Kamu otoritesi bu sorunu çözmeye ya da 

iyileĢtirmeye yönelik adımlar atmakla yükümlüdür. Toplumsal cinsiyet eĢitliği gelenekler ve inanç 

açısından hep savunulmuĢtur. Aynı zamanda geliĢmiĢ toplumlarda kadının ilerlemesi ve 

güçlendirilmesi için kritik alanlar vurgulanmaktadır. Bu kritik alanlar; eğitimden baĢlayıp, çalıĢma 

hayatı, sağlık, siyasete katılım ve karar alma gibi birçok alana kadar gider. Kadınların dezavantajlı 

durumlarda ve yapılarda desteklenmesi kadına pozitif ayrımcılık ya da cinsiyet ayrımcılığı değil 

bilakis sosyal devlet olmanın gereğidir.  

Kadının güçlendirilmesi sosyal politika bileĢeni olup, sosyal yardım, eğitim, sosyal güvence, sağlık, 

aile planlaması, çalıĢma hayatı, konut kolaylığı gibi birçok alana uzanır (12). Sosyal politikaların 

amacı toplumsal zayıflıkları olan bireylerin korunmasıdır. Sosyal alanda adalet, barıĢ, refah ve 

geliĢme üzerine çalıĢma yapmak sosyal devlet olmanın onurudur. Kadını dezavantajlı konumlarında 

güçlendirmek de sosyal devlet olmanın gereğidir. Türkiye‟de T.C. Aile, ÇalıĢma ve Sosyal 
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Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), kadının güçlendirilmesi stratejisi ve eylem planı hazırlamıĢtır 

(2018-2023 planı). Kamu kurum ve kuruluĢları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK, meslek 

kuruluĢları ve özel sektörü içine alan bir eylem planı hazırlanmıĢtır (13). Planda beĢ politika 

bileĢeni ekseninde durulur. “Kadının güçlendirilmesi” adı altında; kadının kendi hayatı üzerine güç 

ve kontrol sahibi olması ve stratejik seçimler yapabilmesi yetenekleri üzerinde durulur (14). Strateji 

belgesi ve eylem planı beĢ politika ekseni üzerinde Ģu konularda birleĢir;  

a. Eğitim 

b. Sağlık 

c. Ekonomi 

d. Karar alma mekanizmasına katılım 

e. Medya 

Bu politika bileĢenleri 21 hedef ve 126 faaliyet alanına yer verir. Sosyal politikalar ekseninde 

toplulaĢtırılan faaliyet alanları Ģunlardır (14). 

1. Ġlgili mevzuatta değiĢiklikler 
2. Cinsiyet ayrıĢtırmalı verilerin düzenlenmesi 
3. Kadın erkek fırsat eĢitliği üzerine eğitimler 
4. Ġzleme ve değerlendirme ve etki analizleri 
5. Toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme 
6. Yerel yönetimler, STK, üniversiteler ve özel sektör iĢbirliği 

7. Engelli ve yaĢlılık 

8. Kırsal alanda kadın 

9. Geçici ya da uluslar arası korumalı kadın 

10. Kız çocukları 
11. Erkeklerin kadının güçlendirilmesi sürecine katılımları 

Kadının güçlendirilmesi stratejileri uluslar ve uluslararası düzey ve platformlarda da ele 

alınmaktadır. Strateji geliĢtirme, izleme ve değerlendirmeler üzerinde farklı platformlarda 

çalıĢılmaktadır. Uluslararası platformlar; Avrupa Birliği (AB), BirleĢmiĢ Milletler (BM), Avrupa 

Konseyi (AK), ve Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT)‟dır. 

(ĠĠT)-Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı düzeyindeki platformda kadının ilerlemesi için eylem planları ele 

alınmıĢtır. 2008 yılında ilk toplantısı Mısır/Kahire‟de yapılmıĢ ve Bakanlar düzeyinde kadının 

ilerlemesi konusu ele alınmıĢtır. Bu toplantıda ele alınan konular Ģu Ģekilde baĢlıklandırılabilir; 

1. Kadınların karar alma mekanizmasına katılımı 
2. Kaliteli eğitim için fırsat eĢitliği 
3. Sağlık konusunda kadın ve kız çocuklarına hijyen ve sağlıklı beslenme 

4. Kamu ve özel kesimde kadına eĢit fırsat, kadını ekonomik güçlendirme 

5. Sosyal koruma 

6. ġiddetten koruma: mücadele, önleyici önlemler ve cezai müeyyidelerin artırılması  
7. Kriz ve afet durumlarında kadına öncelik, 
8. Kırsal alanda kadının güçlendirilmesi 
9. Silahlı çatıĢma, yabancı iĢgali ve terör durumlarında kadına cinsel istismarı önlemeye yönelik 

tüm adımlar. 

ĠĠT, konseyi 2016 yılında Türkiye‟de toplanmıĢ ve kadının güçlendirilmesi konuları tekrar ele 

alınmıĢtır. Bu eylem planını geliĢtirmek maksadıyla Kadın DayanıĢma Konseyi (KDK) kurulmasına 

karar verilmiĢtir. 

 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 676 

2.2. Kırsalda Kadının Güçlendirilmesi BileĢenleri 

Kadının güçlendirilmesi beĢ bileĢen ekseninde toplandığı belirtilmiĢti bunların tanımı ve amaçları 

kısaca Ģöyle özetlenebilir. 

Eğitim: Toplumsal cinsiyet eĢitliği ekseninde eğitimde fırsat eĢitliği prensibi öne çıkar. Kırsal ve 

kent arasındaki eğitim imkanları farklılığının ortadan kaldırılması amaçlanır. Tüm ülke 

vatandaĢlarının eğitim hakkı kız-erkek çocuğu ayırımı yapılmaksızın eğitim hakkının verilmesidir. 

2016 yılı verilerine göre yükseköğretim mezunu kadın oranı %12,4 iken, bu oran erkeklerde 

%15,2‟dir. Okuma yazma bilmeyen oranı kadınlarda %5,9 iken, erkeklerde %1,1‟dir. (15). Kadının 

güçlendirilmesi için gerekli tüm politika ve uygulamaların hedefine ulaĢmasında eğitim önemli rol 

oynar. Kadının haklarının farkında olması, sosyal hizmetlerden yararlanma oranı, Ģiddette karĢı 

önlem alma, giriĢimci olma gibi her türlü farkındalık, eğitimle aĢılabilmektedir.    

Sağlık: Türkiye‟de sağlıkta dönüĢüm politikaları ile aile hekimliği uygulamasına geçilmiĢtir. Ana 

çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri ücretsiz olarak sosyal hizmet kapsamında 

yürütülmektedir. Diğer yandan kırsalda yaĢayan kadınların gebelik kontrolleri ve sağlık yardımları 

ücretsiz olarak yapılmaktadır.  

ÇalıĢma Hayatı: Kadınların iĢgücü piyasalarına giriĢimini kolaylaĢtırıcı mekanizmalar 

yürütülmektedir. TÜĠK‟e göre (15);  kadının iĢgücü piyasasına katılım oranı kırsalda %40 olarak 

verilmektedir. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan kırsal kadın oranı %89 olarak görülmektedir. 

Kadının çalıĢma yaĢamının her alanında yer alması için, özellikle giriĢimcilik yönlerinin 

güçlendirilmesi için, kadın giriĢimcilere yönelik özel destekler sağlanmaktadır. Buna karĢın çoğu 

kadın, kendine güvenmemekte ya da toplum tarafından baskılanabilmektedir.  

Politik Karar Alma: Oy hakkı ve seçilme hakkı yasalarla düzenlenmesine rağmen kadının siyasete 

katılım oranı çok da istenen seviyede görülmemektedir. Örneğin; Türkiye‟de 2009 yılı yerel 

seçimlerinde kadın belediye baĢkanı oranı %0,9 iken, 2014 yılı yerel seçimlerinde bu oran %2,9 

olmuĢtur. Kadın muhtar oranı 2009 yılı yerel seçimlerinde %2,3 iken, 2014 yılı yerel seçimlerinde 

bu oran %2 olmuĢtur (16) . Kadınların çalıĢma yaĢamında ve siyasi karar mekanizması içinde yer 

alması, geliĢmiĢliğin ölçüsü olarak da dikkate alınmaktadır. Türkiye‟de politik yaĢamda kadın 

varlığı yeterli görülmemektedir. 

ġiddete KarĢı Koruma:  ġiddete maruz kalan kadının cinsel, fiziksel, duygusal, ekonomik ya da 

baĢka türlü istismara karĢı korunması kırsal alanda daha fazla hissedilmektedir. Bu kapsamda kamu 

sosyal hizmet kuruluĢları projeler yürütmektedir. Eğitim ve bilgilendirme programları ile uygulama 

örnekleri verilmektedir. AÇSHB 21 pilot ilde programı yürütmektedir. Kadının statüsü genel 

müdürlüğü bu programın sorumlusudur. Kadına karĢı Ģiddet eğiliminin, çoğu zaman eğitimden ve 

kır-kent ayrımından bağımsız olduğu görülür. ġiddetin yalnızca fiziksel yönü değil, aynı zamanda 

psikolojik yönünün de olduğu dikkate alınmalıdır. Çoğu kadın, psikolojik Ģiddete uğradığı halde, 

bunun bir Ģiddet olarak algılamamakta ve boyun eğmektedir. Ekonomik bağımsızlığa sahip olan 

kadınların, karar vermede ve uygulamada daha baĢarılı olduğu bilinmektedir.  

2.3. Türkiye‟de Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ÇalıĢmaları yapan Kurum ve    

KuruluĢlar 

Türkiye nüfusunun yaklaĢık beĢte birinin kırsalda yaĢadığı düĢünüldüğünde, ülkenin kalkınmasında 

kırsalda her an üreten kadınların güçlendirilmesine yönelik faaliyetler daha da önemli hale 

gelmektedir.  

Kırsal ve kentsel alanlarda kadının güçlendirilmesi kapsamında gerçekleĢtirilen programların 

baĢlıcaları aĢağıdaki kurum ve kuruluĢlar tarafından yürütülmektedir:  

1. T.C. Aile ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

2. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
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3. Sosyal YardımlaĢma Ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü  

4. Tarım Bakanlığı 

5. Milli Eğitim Bakanlığı 

6. Türkiye ĠĢ Kurumu 

7. GAP Ġdaresi BaĢkanlığı 

8. DPT ÇalıĢmaları 

9. KOSGEB 

10. TOBB 

11. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 

12. Türkiye Kalkınma Vakfı 

13. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği 

14. Türkiye Halk Bankası 

15. Garanti Bankası 

3. SONUÇ  

Kadının güçlendirilmesi güçlü bir sosyal politika olup, sosyal yardım, eğitim, sosyal güvence, 

sağlık, aile planlaması, çalıĢma hayatı, konut kolaylığı gibi birçok alana hitap eder. Sosyal 

politikaların esas amacı toplumsal zayıflıkları olan bireylerin ve dezavantajlı grupların 

korunmasıdır. Burada kadın esas aktördür. Kadının Güçlendirilmesi kırsal ya da kentsel alanlarda, 

hangi kesimde olursa olsun değiĢimi içeren bir süreç ile söz konusudur. Bir ülkenin kalkınması 

yapısal niteliklerindeki anlamlı değiĢimlerdir. Kırsal alanda en önemli ekonomik faaliyetin tarım 

olduğu dikkate alındığında, kırsalda kadının güçlendirilmesi çok önem alan konu olmaktadır. 

Tarımsal üretim sisteminde aile iĢletmeciliğinin yoğun olduğu ve kadının bu sektörde önemli yer 

aldığı gerçeği konuyu daha da önemli kılmaktadır. 

Kırsal alanda güçlü kadın kendisini motive edebilen, bilgi ve becerilerine güvenen, inisiyatif 

kullanabilen, olayları analiz ve sentez edebilen, değiĢen koĢullara uyumlu kararlar alabilen, ailesi 

için anlamlı bulduğu iĢ ve eylemleri yapabilen kiĢidir. Kadının güçlendiğinin en önemli iĢareti, 

bilgi, beceri ve donanımlarını kullanmada hiç kimseden onay almadan karar verebilmesidir. 

GeliĢmiĢ ülkelerin ekonomik göstergelerinden sonra en önemli geliĢmiĢlik göstergesi toplumsal 

cinsiyet eĢitliğinin sağlanmıĢ olmasıdır. 

Kadının güçlendirilmesi teorisi kapsamında sosyal hizmet modeli için üç bileĢen öne sürülür. 

Bunlar; Life Model, Yapısal model, Karma model olarak açıklanır. Life model (ekolojik model); 

kadın ve çevresi arasındaki etkileĢime odaklıdır. Yapısal modelde kadının kaynaklara ulaĢabilme 

yolları hedeflenir ve gösterilir. Karma modelde kadının bir rehber ve destek hizmetleri ile sorunlara 

odaklanması ve güçlendirilmesi esastır. KarĢılıklı yardım, eğitim ve beceri geliĢtirme, değiĢime 

açılabilmesi için strateji esastır.  

Türkiye‟de T.C. Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), 2018-2023 dönemi için 

kadının güçlendirilmesi stratejisi ve eylem planı hazırlamıĢtır. Bu strateji ve eylemler Kamu kurum 

ve kuruluĢları, yerel yönetimler, Üniversiteler, STK, meslek kuruluĢları ve özel sektörü içine alır. 

Eylem planında beĢ politika bileĢeni ekseninde durulur. “Kadının güçlendirilmesi” adı altında; 

kadının kendi hayatı üzerine güç ve kontrol sahibi olması ve stratejik seçimler yapabilmesi 

yetenekleri üzerinde durulur.. Strateji belgesi ve eylem planı beĢ politika ekseni üzerinde Ģu 

konularda birleĢir; eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmasına katılım ve medya 

etkinliğidir. 

Kadının güçlendirilmesi stratejileri, uluslararası düzey ve platformlarda; strateji geliĢtirme, izleme 

ve değerlendirmeler üzerinde yoğunlaĢır. BaĢlıca uluslararası platformlar; Avrupa Birliği (AB), 

BirleĢmiĢ Milletler (BM), Avrupa Konseyi (AK), ve Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT) olarak verilebilir. 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 678 

KAYNAKLAR 

1) Tolunay A. ve Akyol A. (2006), Kalkınma Ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar, 

SDÜ, Orman Fak. Dergisi, ISSN: 1302-7085. 

2) Harris J., (2000), Basic Principles Of Sustainable Development, UNESCO, www.eolss.net. 

3) Arıkan, G. (1988), Kırsal Kesimde Kadın Olmak. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Aralık 1988, ss.1-16. 

4) Kamu, C. (1963), "Infant Mortality in Turkish Villages" The Turkish Journal of Pediatrics, 

Year: 1963, Volume: 3. 

5) Can, Y. ve KarataĢ, A. (2007), Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın Ġtici Gücü Olarak Kadın 

GiriĢimcilerin Rolü ve Mikro Finansman: Muğla Ġli Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman ĠĠBF 

Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, ss.251-261. 

6) Proctor, C.M. (2005), The Woman‟s Book of Empowerment. GOddless Network Press. 

Michagan. 

7) Güler, B.K. (2011), Yoksullukla Mücadelede Sosyal GiriĢimcilik: Ashoka Üyelerinden Sosyal 

Yenilikçi Örnek Uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 79-111 

8) ISSN: 1302-3284 E-ISSN: 1308-0911. 

9) Dedeoğlu, S. (2009), Türkiye‟de Sosyal Devlet, Cinsiyet EĢitliği Ve Politikalar Ve Kadın 

Ġstihdamı,  ÇalıĢma Ve Toplum Dergisi, Cilt 2. 

10) Aydın, S. (2016), Türkiye‟de Kadının Ġstihdamı Ve Kadına Dair Sosyal Güvenlik 
Uygulamaları, ÇKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s.1. 

11) Karabıyık, Ġ. (2012), Türkiye‟de ÇalıĢma Hayatında Kadın, Marmara Üniversitesi, ĠĠBF 

Dergisi, Sayı 32. 

12) Özmete, E. (2012), Kırsal Kalkınma Ġçin Kadının Güçlendirilmesi, Sosyal Hizmet Modelleri, 

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 

13) Arısoy A. ve Korkmaz A. (2018), Kadınlara Uygulanan Sosyal Politikalara Yönelik Halkın 
Algı ve Tutumları AraĢtırması: Burdur Kent Merkezi Örneği, MAKÜ ĠĠBF Dergisi, yıl 5, sayı 

2. ISSN: 2149-1658. 

14) T.C. AÇSHB (2018), T.C. Aile, ÇalıĢma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Web Sitesi. 

www.aile.gov.tr.  

15) T.C. AÇSHB (2018), T.C. Aile, ÇalıĢma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının 
Güçlendirilmesi Strateji ve Eylem Planı (2018-2023). www.aile.gov.tr 

16) TÜĠK (2018), Türkiye istatistik Kurumu web sitesi, www.tuik.gov.tr 

17) Oruç T. ve Bayrakçı E. (2018), Yerel Siyasette Temsil Ve Katılım: Kadın Aktörler. MANAġ 

Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 2. 

 

http://www.eolss.net/
http://www.aile.gov.tr/
http://www.aile.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 679 

TÜRKĠYE‟DE SOSYAL HĠZMETLER MODELĠNDE UYGULANAN YARDIM 

PROGRAMLARI 

SOCIAL AID PROGRAMS IMPLEMENTED MODEL OF SOCIAL SERVICES IN TURKEY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selma KARABAġ
1
 

Prof. Dr. Osman KARKACIER
2
 

 

ÖZET 

Sosyal hizmet çalıĢmaları bağlamında sunulan hizmetler modern hukuk ve refah devleti anlayıĢı 

içinde Dünya‟da geliĢmiĢ ekonomilerde giderek yaygınlaĢmaktadır. Sosyal devlet olma anlayıĢı 

zaman içerisinde sosyal hizmetler modeli ve alanlarını da çeĢitlendirmiĢtir. Türkiye‟de toplumun ve 

devletin güçlenmesi ve geliĢmesine bağlı olarak sosyal hizmetlerin yaygınlaĢtığı ve modellerin 

çeĢitlendiği görülür. Bu çalıĢmada, bu modellerin boyutları açıklanarak, zaman içerisinde meydana 

gelen geliĢim irdelenecektir. Örneğin çocuk refahı modelinde gündüz bakımevleri, yuvalar, yatılı 

bakımevleri, okullarda danıĢmanlık, sokak çocuklarına yönelik çalıĢmalar gibi birçok etkinlik ve 

alan zenginliği hemen fark edilmektedir. Buna bağlı olarak formal olarak mesleki eğitim almıĢ 

sosyal çalıĢma uzmanları kamu, özel kesim ve sivil toplum örgütlerinde farklı kuruluĢlarda önemli 

fonksiyonlar üstlenmektedir. Sosyal yardım ve hizmet kavramı birbirinden ayrılan nüansların 

olduğu kavramlardır. Bir yardım kurumsal bir kimlik altında mesleki eğitim almıĢ bir uzman 

tarafından yapılıyorsa ancak sosyal hizmet modelidir. Bireysel anlamda yardımlar sosyal hizmet 

modeli içinde görülmemektedir. 

Bu çalıĢmada Türkiye‟de kurumsal anlamda sosyal hizmet götüren kamuya ait sosyal hizmet ve 

yardım modelleri açıklanmıĢtır. Bunlar; sosyal yardım programları, kadına yönelik değiĢik eğitim 

programları, engellilere ve yabancı göçmenlere yönelik yürütülen sosyal hizmetler, sosyal hizmet 

modelleri içinde evlilik öncesi destek hizmetleri, yabancı geçici koruma statüsündekilere eğitim, 

psikolojik destekler, ailelere uzaktan eğitim gibi birçok sosyal yardım ve hizmet modellerinin amaç, 

kapsam ve yürütülüĢ Ģekli açıklanmıĢtır. ÇalıĢmada sosyal hizmet modelleri genel hatları ile ele 

alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Modelleri, Sosyal Yardımlar 

ABSTRACT 

The services provided in the context of social work studies are becoming increasingly widespread in 

developed economies in the world within the concept of modern law and welfare state. The 

understanding of being a social state has also diversified social services models and areas over time. 

In Turkey, it is seen that social services are becoming widespread and models are diversified 

depending on the strengthening and development of society and the state. In this study, the 

dimensions of these models will be explained and the development in time will be examined. For 

example, in the child welfare model, a wealth of activities and areas such as day care houses, 

kindergartens, boarding houses, counselling in schools and activities for street children are 

immediately recognized. Accordingly, social work professionals who have formal vocational 

education assume important functions in different organizations in public, private and non-

governmental organizations. The concept of social assistance and service is the concepts of nuances 

separated from each other. However, if a help is being made by an expert who has a professional 

education under a corporate identity, it is a model of social work. Individual benefits are not seen in 

the Social Work model. 
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In this study, public social services and assistance models are explained in Turkey. These are; social 

assistance programs, various educational programs directed towards women, social services 

directed towards disabled and foreign immigrants, pre-marital support services within social service 

models, education for those with foreign protection status, psychological support, families, such as 

distance education, many social assistance and service models, such as the purpose, scope and 

implementation of these models are explained. In this study, social work models are discussed in 

general terms. 

Key Words: Social Services, Social Work Models, Social Benefits. 

1. GĠRĠġ 

Her toplumda var olan yoksulluk sorunu, sistematik ve düzenli bir sosyal yardım programı 

uygulamayı gerekli kılmıĢtır. GeliĢmiĢ ekonomi ve toplumlarda yoksulluğun bir sorun olarak ele 

alındığı ve bunun hafifletilmesi ya da geçiĢtirilmesi amacıyla insani yardımların sosyal hizmet 

modeli kapsamında kabul edildiği görülmektedir. Yoksulluğun bir sorun olarak görülmeye 

baĢlanması ve mücadele edilme çabaları 16. yüzyıla dayanır. Kimlerin yoksul olduğunu açıklayan 

iki temel model bulunmaktadır. Bunlardan ilki; gelir-tüketim yöntemi, ikincisi ise yaĢam koĢulları-

yapabilirlik-olanaklar yöntemidir. Gelir-Tüketim yöntemi, bireylerin gelirleri ve tüketimleri 

üzerinden değerlendirmeye alınırken; yaĢam koĢulları-yapabilirlik-olanaklar yöntemi bireylerin 

beslenme, eğitim, sağlık gibi zorunlu hizmetlere ulaĢabilirliğinin önündeki setleri kaldırmaya 

yönelik uygulamalar Ģeklinde değerlendirilir (1). GeliĢmiĢ modern toplumlarda sosyal hizmetler ve 

buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal yardımlar sistematik ve programlı modellerle yürütülmektedir. 

Türkiye‟de de bu bağlamda önemli geliĢmeler yaĢanmıĢ ve yaĢanmaktadır. Türkiye‟de geçmiĢten 

günümüze kadar, bu konunun önemsendiği ve uygulamaların Avrupa‟nın daha ilerisinde sistematik 

bir Ģekilde yürütüldüğü herkesçe açıkça bilinmektedir. Günümüzde de modern ülkelerin daha 

ilerisinde sosyal hizmet uygulamaları ele alınmakta ve farklı modellerle sosyal hizmet ve yardımlar 

sürmektedir. Bu çalıĢmada sistematik olarak yürütülen yardımlar, bir model etrafında toplanarak 

açıklanmıĢtır. 

YoksullaĢmanın hafifletilmesi ya da geçiĢtirilmesi sosyal bir eylemi gerektirir.  Kanun veya kanun 

gücüne dayalı yetkili kurum ve kuruluĢların yoksul kalmıĢ ve aynı zamanda bakmakla sorumlu 

olduğu ailedeki yoksul kalmıĢ kiĢilere yönelik resmi veya gönüllü yardımları sosyal yardım 

kapsamını belirler. Bireysel yardımların ne kadar önemli olduğu en çok Anadolu coğrafyasında 

hüküm sürmüĢ Türk devletlerinin tarihi incelendiğinde ortaya çıkar. Günümüz modern hukuk 

devletlerinde ise yoksullukla mücadele sosyal hizmetler modelinde sistemli ve programlı yürütülen 

ve gücünü kanundan alan modellerle ele alınır ve uygulanır. Türkiye bu bakımdan, Avrupa‟ya 

model olacak sosyal hizmet anlayıĢı ve modeline sahiptir. Kanun gücüne dayalı kurum ve 

kuruluĢlar sosyal hizmet ve yardımları yoksulluk-muhtaçlık tespiti yaparak parasal ya da ayni 

yardımlarla yürütür.  

Yoksulluğun insani bir sorun olduğu, ancak bunun yanı sıra sosyal ve politik açılardan da çözüm 

getirilmesi gereken bir olgu olduğu ifade edilir. Öte yandan kapitalist bakıĢ açısıyla, sosyal 

sınıflaĢmanın doğurduğu üst tabaka tarafından, yoksul sınıfın neredeyse ortadan kaldırılması-yok 

edilmesi üzerine bir anlayıĢın hakim olduğu, ancak yoksul kesimin aynı zamanda emekle çalıĢan 

kesim olması nedeniyle katlanılması gereken bir sınıf olduğu belirtilir. Bu anlayıĢ oldukça acımasız 

gibi görünse de, kapitalist sistem içerisinde yoksulların sosyal yardımlarla kontrol altında tutulması 

gerektiği fikri de dillendirilmektedir (2). Muhtaçlık ve yoksulluk Dünya Bankası tarafından evrensel 

manada asgari yaĢam standartlarına eriĢememe durumu olarak ifade edilmiĢtir (3); (Dünya Bankası 

1990 raporu). Yine Dünya Bankası yoksulluğu, parasal olarak bir sınır çizerek tarif etmektedir. 

BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise insani yaĢam için gerekli olan özelliklerden; 

sağlık, ortalama hayat standardı, kendine güven, saygınlık gibi temel özelliklerden mahrumiyet 

olarak ele almıĢtır (4) ;UNDP raporu 2018). Türkiye‟de 2017 yılı verilerine göre yoksulluk sınırı 
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dört kiĢilik bir aile için 6355 TL/ay olup; yoksul aile sayısı 5,8 milyon olarak açıklanmıĢtır (5); 

(TÜĠK 2018).  

Türkiye‟de yoksulluğun rakamları iki farklı kavram üzerinden açıklanır. Ġlki; yalnızca gıda 

harcamalarını karĢılamaya yetecek düzeyde bir geliri ifade eden açlık sınırı iken; diğeri gıda 

harcamalarına ilave olarak diğer ihtiyaçları da dikkate alan yoksulluk sınırıdır. Yoksulluk sınırı, 

dört kiĢilik bir ailenin insanı yaĢam koĢullarında ihtiyaç duyduğu harcamaları yapabilme düzeyini 

gösterir. Yoksulluğun yüksek oranda olduğu yerlerde toplumdan dıĢlanma durumuyla karĢı karĢıya 

kalan kiĢilerin ya da sosyal grupların yaĢamlarını güvenceye almak ancak kamunun 

sorumluluğunda yürütülen modellerle mümkün olabilir. Kamu ve kanun gücünden yoksun 

modellerin zamanla birer tehdit olarak ortaya çıkması olasılığı hiçte yabana atılır bir oran değildir. 

Yoksullukla mücadele; bir sosyal koruma politikası olarak insanlık onur ve haysiyetine yakıĢır 

Ģekilde devlet bütçesi çoğunluğu teĢkil etmesi kaydıyla tek taraflı olarak yapılır. KarĢılıksız ya da 

yardım alanın durumunun iyileĢmesi halinde geri ödeme Ģartına bağlı olarak yapılan yardımlar 

sosyal yardım olarak tanımlanır. 

Yoksulluk toplumsal dengeyi olumsuz etkileyen evrensel manada çözüm bulunması gereken bir 

husustur. Bu nedenle yoksullukla mücadele sistemli bir Ģekilde uluslararası kuruluĢlarla da 

yapılmaktadır. Bir sosyal güvenlik yöntemi ve sosyal hizmet alanı olan sosyal yardımlar en hızlı 

Ģekilde insanları muhtaçlıktan kurtaracak, en doğrusu tamamen ortadan kaldıracak modellerle 

yürütülmelidir. Dünya‟da birçok ülke tüketim toplumu olarak lüks tüketim ve marjinal yaĢam 

standartlarını zorlarken, hemen yakınındaki komĢu ülkelerde açlıktan ölen on binlerce çocuk için 

hiçbir Ģey yapmamaktadır. Uluslararası sosyal yardım örgütleri sözde programlar ve projelerle 

oyalanıp, kendi güçlerini Ģova dönüĢtürmektedirler. 

2. TÜRKĠYE‟DE SOSYAL HĠZMETLER MODELĠNDE SOSYAL YARDIMLAR  

Sosyal yardımların temelinde; yoksulluğun azaltılması, gelir sürekliliğini sağlama, yaĢam 

koĢullarını koruma, ekonomik eĢitsizliği önleme ve sosyal olarak dıĢlanmayı engelleme düĢüncesi 

vardır. Sosyal devlet anlayıĢının bulunduğu hemen her ülkede bu tür sosyal mekanizmalardan söz 

edilir (6). Türkiye‟de sosyal yardımlar çok boyutlu olarak bireysel, grupsal ve kamusal platformda 

görülür. Modern hukuk devleti olmanın gereği gücünü kamudan ve kanundan alan yardım program 

ve modelleri bu çalıĢmada açıklanmıĢtır. Yardımların sistematik bir yaklaĢımla çocuk 

yoksulluğundan engellilere yönelik yardımlara kadar birçok alanda farklı kurum ve kuruluĢlar 

sosyal yardım programları yürütmektedir. 

Türkiye‟de sosyal yardım uygulamalarında görev alan kurum ve kuruluĢlardan öne çıkanlar Çizelge 

1‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 1. BaĢlıca Sosyal Yardım Kurum ve KuruluĢları 

Kurum / KuruluĢ Sosyal Yardım Kapsamı 

T.C. Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı 

 -aile yardımları 

- eğitim yardımları 

-engellilere yönelik yardımlar 

-özel amaçlı yardımlar 

-sağlık yardımları 

-yabancılara yönelik yardımlar 

Milli Eğitim Bakanlığı  Ücretsiz kitap, burs, pansiyon vb. 

Sağlık Bakanlığı YeĢil Kart uygulaması 

Adalet Bakanlığı Tutuklu ve hükümlülere yönelik sosyal hizmet ve yardımlar 

DPT GAP- sosyal destek programları, AB eğitimi ve gençlik programları 

Tarım Bakanlığı Doğrudan Gelir Desteği, tabii afet destekleri 

Bayındırlık Ve Ġskân Bakanlığı Doğal afetlere iliĢkin yardımlar 

Emniyet Genel Müdürlüğü Mülteci ve sığınmacılara, yasa dıĢı göçmenlere ve çocuklara yönelik 

yardımlar 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 682 

Yüksek Öğretim Kurumu Kredi Ve 

Yurtlar Kurumu – KYK 

Tüm faaliyetleri 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sosyal yardım ve hizmetler 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġzcilik ve gençlik faaliyetleri 

Üniversiteler  Farklı faaliyetler 

Toplu Konut Ġdaresi Alt gelir gruplarına yönelik konut uygun koĢullarda edindirme 

Yerel Yönetimler AĢevleri, barınma evleri vb sosyal yardım ve hizmetler 

Ġl Özel Ġdareleri Kırsala yönelik yardımlar 

Dernekler  Sosyal hizmet ve yardımlar 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu 

Korunmaya muhtaç çocuklar, engelli ve yaĢlılar  

Türk Kızılay Doğal afet ve felaketlerde her türlü yardımlar 

YeĢilay  Sigara ve uyuĢturucu ile mücadele 

Akut Afet ve acil durumlarda arama kurtarma, can kaybını azaltma. 

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Sokak çocuklarına sahip çıkma 

Sosyal yaĢamı korumaya yönelik uygulamalar üç temel eksende dönmektedir. Bunlardan ilki, gelir 

durumu ve istihdama bakılmaksızın belli bir guruba yönelik olarak verilen çeĢitli destekleri kapsar 

(çocuk yardımı vs). ikincisi; sosyal sigorta uygulamaları olarak ifade edilen ve iĢsizlik maaĢı gibi 

bireyin istihdam durumunu dikkate alan desteklerdir. Üçüncüsü ise; toplumda özel statüde yer alan 

engelli bireyler ile belli bir gelirin ve yaĢam koĢullarının altında yer alan kiĢilere sağlanan 

desteklerden oluĢur ki, bu yardımlar ayni ya da nakdi olabilmektedir (7). 1980‟li yıllar sonrasında 

sanayileĢme ve fabrika sisteminin yaygınlaĢmasıyla birlikte kırsaldan kente doğru kayma, 

yoksulluğun boyutunun derinleĢmesine ve sosyal sınıfların oluĢmasına neden olmuĢtur (8). Bu 

nedenle, sosyal yardımların uzman sistemler olarak ele alınması çok eskilere dayanmamaktadır. 

2000‟li yıllardan sonra Türkiye‟de sosyal yardım uygulamalarının bir dönüĢüme uğradığı ve 

herhangi bir Ģarta bağlanmayan yardımların Ģartlı sosyal yardımlara doğru evrildiği görülür. Bu 

dönüĢüm kapsamında 2001 yılında Dünya Bankasının finanse ettiği “Sosyal Riski Azaltma Projesi” 

ile ġartlı Nakit Transferi Programı uygulanmıĢ ve 2001 krizi sonrası yoksul ailelerin çocuklarını 

düzenli okula göndererek, temel sağlık hizmetlerinden yaralanma imkanı sunma mantığına dayanan 

ve sağlık, eğitim ve temel gıda ihtiyaçlarının karĢılanması yoluyla Ģartlı nakit ödeme yapılan bir 

program uygulanmıĢtır (9).   

3. KAMU GÜCÜYLE YÜRÜTÜLEN SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI 

Dünya ülkelerinde sosyal yardım programlarının farklı Ģekillerde uygulandığı görülür. Bazı 

ülkelerde çalıĢan ve belli bir geliri olan bireyler, yoksulluk sınırı altında olsalar dahi, yardımlardan 

yararlandırılmaz. Bu durum, çalıĢan yoksulluğu olarak ifade edilebilir ki; Türkiye de bu ülkeler 

arasında yer alır. ÇalıĢan kesimde önemli bir kitlenin yoksul olduğu, yeter gelirin altında çalıĢtığı ve 

öte yandan, kayıt dıĢı sebebiyle asgari ücretin altında gelire sahip olan birçok insan olduğu 

bilinmektedir (1). Sosyal yardımların miktar, boyut ve ulaĢılabilirliğinin ülkenin istihdam düzeyi 

üzerine olumsuz etkide bulunduğunu ortaya koyan çalıĢmalar bulunmaktadır (10). Bu nedenle 

sosyal yardımların, insanları çalıĢmaktan alıkoyup, tembelleĢtirmesine izin vermeyecek nitelikte 

hazırlanması önem taĢımaktadır. DPT (2003) yılı verilerine göre, Türkiye‟de Güneydoğu 

Anadolu‟nun kırsal kesimlerinin en yoksul bölge olduğu açıklanmıĢtır (11). TC. Aile, ÇalıĢma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal hizmet kapsamındaki sosyal yardımlar ve 

iĢleyiĢi baĢlık olarak Ģu Ģekilde özetlenebilir (6), (AÇSHB). 

 3.1. Aile Yardımları  

Türkiye‟de aile bazlı yapılan yardımları açıklamadan evvel; örf, anane ve geleneksel yapının 

yoksulluğu koruyucu etkisinden söz etmek gerekir. Kır nüfusunun kente göçmesi ve kır ile kent 

arasındaki bağın korunduğu ve bu bağın tamamen koptuğu iki farklı durumdan söz edilir. 

Pınarcıoğlu (2001) tarafından “NöbetleĢe Yoksulluk” olarak açıklanan kır-kent bağının korunduğu 

dönem, yoksulluğun kalıcılaĢmadığı dönem olarak açıklanır (12). Türkiye‟de ekonomik krizlerin 
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daha yumuĢak geçmesinin altında yatan temel neden ya da asgari koĢullarda yaĢamını sürdüren 

ailelerin ayakta kalabilmelerinin altında, temel gıda maddelerini kırda yaĢayan aile ve yakınlarından 

temin ediyor olmalarıdır.  

Yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin temel ihtiyaçlarını karĢılamak maksadıyla verilen destekler 

kamu tarafından bu kapsama dahil edilmiĢtir. Bunlar Ģu Ģekillerde uygulanmaktadır: 

1. Dini bayramlarda yılda iki kez yapılan gıda yardımlarıdır. 
2. Barınma yardımları;  evi oturulamayacak halde olan muhtaç yoksul ailelere ev yapımı, onarımı, 

ev eĢyası temini gibi konularda yapılan ayni ve nakdi yardımlardır. 

3. Sosyal konut projeleri; hiçbir sosyal güvencesi olmayan muhtaç ailelere yönelik 1+1 ya da 2+1 
projeli evlerdir. Bunlar uzun vadeli geri ödemeli konut kredileri ile oluĢturulur. 

4. Yakacak yardımları;  bedelsiz kömür yardımı olup, hane halkı geliri kiĢi baĢına asgari ücretin 1/3 
ü kadar olan ailelere verilir. En az 500 kg kömür yılda iki kez sağlanır. Bu yardım programı 2003 

yılından bu yana uygulanmaktadır. 

5. EĢi vefat etmiĢ kadına yönelik yardımlar; Muhtaçlıkları ve uygunluk Ģartlarını sağlayan dul 

kadınlara ayda 275 TL aylık ödenir (2012 itibariyle) 

6.  Muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar; askerlik hizmeti yapan er ve erbaĢ muhtaç ailelerine 

ayda 275 TL askerlik hizmeti süresince ödeme yapılır (2013 itibariyle) 

7. Öksüz ve yetim yardımı;  18 yaĢından küçük kimsesiz muhtaç çocukların hayatta olan 
ebeveynine ya da vekiline aylık 100 TL ödenir. 

8. Doğum yardımı; T.C vatandaĢı ve mavi kart sahibi kiĢilere canlı doğan birinci çocuk için 300 
TL,  ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL ödenir. 

3.2. Eğitim Yardımları 

Eğitimde fırsat eĢitliğini sağlamak maksadıyla yoksul ve muhtaç kesime iliĢkin etkin bir sosyal 

yardım politikası olarak kabul gören bir uygulamadır. Bu kapsamda yapılan yardımlar Ģu 

baĢlıklarda verilebilir. 

1. Eğitim materyali yardımı; kiĢi baĢı hane halkı geliri asgari ücretin 1/3‟ünün altında olan ailedeki 
çocuklara yapılan ders materyali yardımlarıdır. 

2. ġartlı eğitim yardımı; sosyal güvencesi olmayan muhtaç ailelerin çocukları için nakdi olarak 
verilen paradır. Aylık 35 TL ile 60 TL arasında Ģart ve duruma göre değiĢiklik gösterir. 

3. Öğle yemeği yardımı; taĢımalı eğitim uygulamasında yoksul olan öğrencilere verilen öğle 
yemeğidir. 

4. Ücretsiz kitap; Tüm ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine ders kitapları ücretsizdir  (2003 
itibariyle). 

5. Engelli öğrencileri özel okula taĢıma; özel eğitime muhtaç engelli öğrencileri okula taĢıma 
yardımı nakdi olarak yılda iki kez ödenir (2004 itibari ile). 

6. Yurt yapımı; muhtaç öğrencilerin yararlanabileceği 100-300 öğrenci kapasiteli yurt yapılır. 

3.3. YaĢlı ve Engellilere Yönelik Yardımlar 

YaĢlılara yönelik olarak yürütülen sosyal yardım uygulamalarına yönelik yapılan bir araĢtırmada, 

yaĢlıların özellikle huzurevlerindeki fiziksel koĢullardan memnun olmalarına rağmen; her ne 

koĢulda olursa olsun kendilerini evlerinde hissetmedikleri ve bu nedenle ailelerinin yanında olmayı 

tercih ettikleri tespit edilmiĢtir (13). Ancak sosyal devlet olmanın gereği olarak uygulanan, 

yaĢlıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yasası 

kapsamınca kurulan huzurevleri, aileleri tarafından dıĢlanmıĢ ya da kimsesi olmayan yaĢlıların 

yaĢamlarını kaliteli Ģekilde sürdürebilmeleri için önemli bir sosyal hizmet uygulamasıdır.  

Evde bakım hizmetleri, yaĢlı hizmet merkezleri, huzurevleri, yaĢlı bakım ve rehabilitasyon 

merkezleri  
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Bu kapsamdaki sosyal yardımlar Ģunlardır. 

1. YaĢlılık aylığı; 65 yaĢ üstü muhtaç, güçsüz ve kimsesiz T.C VatandaĢlarına aylık olarak ödenen 
nakdi yardımdır. Ayda 543 TL ödenir. Bunu alabilmek için sosyal güvencesinin olmaması ve 

gelirinin asgari ücretin 1/3‟ünden fazla olmaması gerekir. 

2. Engelli aylığı; 65 yaĢ üstü muhtaç, güçsüz ve kimsesiz T.C VatandaĢlarına aylık olarak ödenen 
nakdi yardımdır. Engellilik oranı %40-69 arası olanlara aylık 433 TL, %70 üstü olanlara 650 TL 

aylık bağlanır. 

3. 18 yaĢından küçük engelli için yardım; %40 ve üstü engelli çocuk muhtaç ailelerine aylık 433 
TL ödenir. 

4. Evde bakım yardımı: evde bakılan engelli ailesine ya da yasal temsilcisine 1179 TL aylık 
ödemesidir. Bu yardımdan yararlanmak için aylık gelirin asgari ücretin 2/3‟ünü geçmemesi 

gerekir. 

3.4. Özel Amaçlı Yardımlar 

1. AĢevleri; iĢsizliği, yoksulluğu olan kimsesiz ve muhtaç ailelere ve kiĢilere verilen sıcak yemek 
yardımlarıdır. Bu uygulama yerel yönetimler ve bazı kiĢi ve kurumlarca da yaygın olarak 

yapılmaktadır. 

2. Afet yardımları; hiç beklenmedik Ģekilde toplumsal hayatı etkileyen doğal afet ve felaketler 
durumunda ya da insan kaynaklı oluĢan felaketlerde yapılan çok amaçlı temel ihtiyaç 

yardımlarıdır. Bunlar Sosyal YardımlaĢma Derneği ya da Vakıflarca yapılabilmektedir.  

3. Terör zararı yardımı; terör olaylarından etkilenen, göç etmek durumunda kalanlara yol, barınma 
gibi temel ihtiyaçları karĢılama yardımlarıdır. 

4. ġehit aile yakını ve gazilere yapılan yardımlar; temel ihtiyaçlar Sosyal YardımlaĢma Derneği 
tarafından karĢılanır. 

3.5. Sağlık Yardımları 

1. Engelli ihtiyaç yardımı; Yoksul engelli vatandaĢlara her türlü araç ve donanımı sağlama amacı 
güder. 

2. Genel sağlık sigortası; YeĢil kartı olmayan sosyal güvencesiz tüm vatandaĢların tedavi ve ilaçları 
verilmektedir. 

3. ġartlı sağlık yardımı; 0-5 yaĢ arası çocuklara yönelik düzenli sağlık kontrollerini yapmalarını 

teĢvik amaçlı aylık ödemedir. Muhtaç aile çocuklarına bu Ģartı sağlamaları halinde aylık 75 

TL‟ye kadar ödene yapılır. 

3.5.Yabancılara Yönelik Yardımlar 

Bu sosyal yardım programı; Avrupa Birliği tarafınca desteklenen, aynı zamanda BirleĢmiĢ Milletler 

Gıda Programı, Türk Kızılay‟ı ve Aile Bakanlığı tarafından ortaklaĢa yürütülen programdır. 

Özellikle Suriyeli yabancılara yönelik ödenen aylıktır. Kimlik numarası 99 ile baĢlayan tüm 

yabancılara ödenen hane baĢına 1200 TL para yardımıdır. Aynı kapsamdaki yabancılara Ģartlı 

eğitim yardımı kapsamında çocuk baĢına 60 TL‟ye varan aylık ödeme yapılmaktadır (2017 

itibariyle). 

3.6. Yeni Açıklanan Yardımlar 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik 

Kanunu hükümler, doğrultusunda, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları aracılığıyla 

yürütülecek iki yeni proje Kasım 2018‟de açıklanmıĢtır. Bu kapsamda her il ve ilçede yer alan 

SYDV yardımı uygulayıcı kurum olarak belirtilmiĢtir. Bu yardımlardan ilki; çoğul gebelik 

yaĢayarak çoklu doğum yapan ve aile içinde kiĢi baĢına düĢen aylık gelir düzeyinin asgari ücretin 

üçte birinden az olan ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda hayatta 

olan 0-24 aylık her bir çocuk için aylık 150 TL ödeme yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. 
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Ġkinci olarak yeni yardım kapsamında, kronik rahatsızlığı bulunup, cihaza bağımlı olanlara yönelik 

olarak, muhtaçlık durumu tespit edilen, hane içinde kiĢi baĢına düĢen aylık gelir düzeyi asgari 

ücretin üçte birinden az olan ve 2828 sayılı kanun kapsamında evde bakım hizmeti almayan 

hastaların hanelerine; elektrik tüketim desteği kapsamında elektrik faturalarına destek olmak 

amaçlı, tüketim düzeyine göre aylık 200 TL‟ye kadar yardım yapılmasını kapsamaktadır. Bunun 

yanı sıra bu hanelere ilk ay ve tek sefere mahsus olmak üzere, cihaza bağlanma tarihi sonrasında 

birikmiĢ faturalarının ödenmesi ve kesintisiz güç kaynağı sağlanması da yeni açıklanan yardımlar 

arasında yerini almıĢtır (14).  

SONUÇ 

Yoksulluğun azaltılması perspektifinden önemli olan sosyal yardımlara, sosyal devlet olma 

anlayıĢını benimseyen tüm toplumlarda yer verildiği görülür. Bu noktada önemli olan, sosyal 

yardımların, kurumsallaĢmıĢ devlet eliyle yapılıyor olmasıdır ki, sosyal hizmet niteliği taĢıyabilsin. 

Sosyal yardımların farklı kurum ve organlar tarafından yapılıyor olmasının, sistemi karmaĢık hale 

getirdiği ifade edilebilir. Sosyal güvenlik uygulamalarının (SSK, BAĞKUR, EMEKLĠ SANDIĞI) 

sosyal güvenlik sistemi olarak tek çatı altında bütünleĢtirilmesi önemli ve doğru bir adım olmuĢtur. 

Bu bağlamda; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı vs. gibi birbirinden farklı kurum ve kuruluĢlar 

tarafından yürütülen sosyal nitelikli yardımların etkin ve kontrol edilebilir olması için bir çatı 

altında toplanması yararlı olacaktır. Son yıllarda oldukça sistematik Ģekilde kullanılır hale gelen E-

Devlet uygulaması, bu yönde atılan doğru bir sistem olmuĢtur. Bireyin tüm kurumlarla iliĢkilerinin 

takip edilebildiği, bütünleĢtirilmiĢ bir sistem olan E-devlet uygulamasıyla, kiĢinin üzerine 

tanımlanmıĢ tüm yardımların takibi rahatlıkla yapılabilmektedir. Devlet eliyle resmi nitelik kazanan 

sosyal hizmetlerin, toplumdaki sosyal sınıfların ayrıĢmasını engelleyici, istihdamı ve çalıĢma 

isteğini artırıcı, yaĢam koĢullarını destekleyici nitelikte olması ve popülist politikalardan uzak 

olması önemli görülmektedir. Bunun yanı sıra; özellikle toplumda dezavantajlı ve özel statüde yer 

alan birey ve aileleri koruyucu nitelikteki yardımların; toplumsal sorunların büyümesini belli bir 

oranda engelleyeceği, suç iĢleme potansiyeli ya da psikolojik birtakım sorunlara meyli olan 

insanların sosyal yaĢama eklemlenmesini sağlayacağı söylenebilir.  

Sosyal yardımların özelikle kadını iĢ yaĢamına katacak Ģekilde sistematik uygulamalarla hayata 

geçirilmesi, yapılan yardımların katma değeri yüksek üretken yatırımlara dönüĢmesini 

sağlayacaktır. Özellikle devletin çeĢitli kurum ve organlarıyla kadınların eğitimi ve giriĢimcilik 

yönlerini ön plana çıkarmaya yönelik yardım programları uzun dönemli ve sürdürülebilir kalkınma 

açısından faydalı olacaktır. Sosyal yardımların istihdamı olumsuz etkilediğine yönelik birtakım 

eleĢtiriler ve çalıĢmalar bulunmaktadır. Bu nedenle yardımların niteliği ve boyutunu, çalıĢmayı 

gereksiz kılacak niteliğe dönüĢtürmeden dengelemek gereklidir. Bunu sağlayabilmek adına kayıt 

dıĢılığı önleyici tedbirler almak, sosyal yardımlardan faydalanabilmek adına bireylerin etik olmayan 

yollara baĢvurmalarını önlemek adına, çalıĢan kesimin yoksulluğunu da çeĢitli paket programlarla 

sosyal yardım kapsamına almak yararlı olacaktır. Yapılan yardımların doğru kanallarla ihtiyaç 

duyulan alanlara kanalize edilip edilmediğine yönelik denetim mekanizmasının oluĢturularak, 

ihtiyaç analizi yapılması, yardımların amacına hizmet edip etmediğinin kontrol edilmesi ve 

suiistimale meydan vermeyecek Ģekilde önlemler alınması için etkin bir mekanizmanın 

geliĢtirilmesi Ģarttır. Bu bağlamda, farklı nitelikteki ve farklı kanallardan yürütülen yardımların tek 

merkezden yürütülmesi önemli görülmektedir. Yoksullukla mücadelede sosyal hizmet uygulamaları 

önemli bir araçtır. Ancak, yalnızca sosyal yardımlarla yoksulluğun önlenemeyeceği açıktır. Bu 

nedenle yalnızca gelir-tüketim perspektifinden konuyu değerlendirmemek, aynı zamanda 

toplumdaki farklı sosyal sınıfların varlığını dikkate alarak, toplumsal dıĢlanmıĢlığın önüne geçecek 

sosyal projeler geliĢtirmek de gerekir. Toplumsal yapıda sosyal statü sahibi kesimlerin, dezavantajlı 

gruplara yönelik projeler üreterek, onları sosyal yaĢama kazandırmaya yönelik çalıĢmalarda 
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bulundurmak gibi sosyal sorumluluk projeleri yapmaları konusunda teĢvik etmek de önemli 

görülmektedir. Bunu sağlayabilmek adına, özellikle baĢkalarını anlama ve empati kurma yeteneğini 

geliĢtirme üzerine odaklanılması gereklidir. Türkiye‟nin Avrupa ve diğer dünya ülkelerine göre 

geleneksel yapısından gelen önemli kazanımları vardır. Türkiye‟de özellikle kırsalda yaĢayan 

bireylerin birbirlerini tanıma ve yakın komĢuluk iliĢkileri sebebiyle yardımlaĢma kültürünün olması 

önemli bir avantajdır. Metropollerde yaĢayanlar için tablo biraz farklı olsa da, inançlardan ve 

kültürden gelen ihtiyacı olana el uzatma anlayıĢı, sosyal yardımların altyapısını güçlendiren bir 

eleman olarak görülebilir. Sosyal yardım programlarının uygulanma amacı, toplumsal yapı 

içerisinde birbirinden derin Ģekilde ayrıĢmıĢ ve kutuplaĢmıĢ iki farklı kesimin oluĢumunu 

engellemek de olmalıdır. Bu iki farklı kutbu birbirine yakınlaĢtırmak, gelir boyutuyla mümkün 

olamasa da, sosyal sınıflanma bakımından mümkün kılınabilmelidir.  
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COĞRAFĠ ĠġARET TESCĠL BELGESĠ ALMIġ BALLARIN GENEL VE AYIRT EDĠCĠ 
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ÖZET 

Coğrafi iĢaret, köken aldığı coğrafi bölgeye bağlı olarak benzerlerinden farklılaĢmıĢ ürünü gösteren 

iĢarettir. Coğrafi iĢaret tescili yapılmasının baĢlıca amaçları ürünün, üreticinin, tüketicinin 

korunmasıdır. Dünyanın en fazla bal üretimi yapılan ülkelerinden biri olan Türkiye‟de coğrafi iĢaret 

tescil belgesi almıĢ bal sayısı son derece sınırlıdır. Bu çalıĢmada coğrafi iĢaret tescil belgesi almıĢ 

Muğla Çam Balı, Pervari Balı, Ardahan Çiçek Balı ve Kars Balının genel ve ayırt edici özellikleri 

ile baĢvuru yapmıĢ ballara iliĢkin bilgiler irdelenecektir. 

Anahtar sözcükler: Coğrafi ĠĢaret, MenĢe Adı, Mahreç ĠĢareti, Bal, Türkiye.  

SUMMARY 

Geographical indication is a sign indicating a differentiated product from its counterparts, 

depending on the geographical area it originates. The main objectives of the registration of the 

geographical indication are the protection of the product, the producer and the consumer. Although 

Turkey is one of the world's most honey producing countries have taken honey geographical 

indication registration certificate number is extremely limited. In this study, the details of Muğla 

Pine Honey, Pervari Honey, Ardahan Flower Honey and Kars Honey, which have received a 

geographical sign registration certificate, will be examined. 

Key Words: Geographical Indication, Protected Designation of Origin, Protected Geographical 

Indication, Honey, Turkey. 

1. GĠRĠġ 

Coğrafi iĢaretler, bulunduğu coğrafyanın özelliklerine bağlı olarak, benzerlerinden farklı özelliklere 

sahip ürünlerin, üreticilerin ve müĢterinin korunmasını garanti eden kalite iĢaretleridir (TPE, 2014). 

Bir ürünün coğrafi iĢaret olarak tanımlanması için belirli unsurları taĢıması gerekmektedir. Ürün 

belirli bir coğrafi alana özel olmalıdır. Ürünün doğal ürün, tarım ürünü, maden ürünü, el sanatları 

ürünü veya sanayi ürünü olması, ürünü diğerlerinden ayırt eden ad veya sembollerin mevcut olması 

gerekir. Ürünün ayırt edici özellikleri olması ve bu özelliklerle belirlenen coğrafi alan arasında 

iliĢkinin olması diğer gerekliliklerdir.  Ürünün ayırt edici özellikleri ürünün ait olduğu coğrafi 

alanın iklimi, toprak yapısı gibi doğal faktörler olabileceği gibi üretim Ģekli gibi beĢeri faktörlerde 

olabilmektedir (Tepe, 2008).  

Coğrafi iĢaretler menĢe adı ve mahreç iĢareti olarak iki türdür. MenĢe adı, özelliklerini üretildikleri 

coğrafi alandan alan ve üretimin tüm aĢamaları bu alanda gerçekleĢtirilen ürünleri tanımlar. Malatya 

Kayısısı, Finike portakalı vb. örnekler menĢe adına örnektir.  Mahreç iĢareti ise belirgin bir niteliği, 

ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeĢleĢen, üretim süreçlerinden en az biri 

belirlenmiĢ coğrafi alanın sınırları içerisinde gerçekleĢtirilen ürünleri tanımlar. Antep Baklavası, 

Hereke Ġpek Halısı örnek gösterilebilir (TPMK, 2018a) 

 

                                                           
1
Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mardin, 

semragurbuz@gmail.com 
2
 Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mardin, 

acelikel2@gmail.com 

mailto:acelikel2@gmail.com


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 688 

Ülkemizdeki coğrafi iĢaret tescil iĢlemleri 10 Ocak 2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‟na göre yapılmaktadır (Anonim, 

2017).  Tescil iĢlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülmektedir. Ürünlerin 

coğrafi iĢaret adlarının kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunu denetleme yetkisi 

ise 2010 yılında yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

hükümlerine göre Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğundadır (Anonim, 2010). 

2. COĞRAFĠ ĠġARET TESCĠLĠNĠN ÖNEMĠ 

Yüksek katma değerli ürünler olan coğrafi iĢaretler üreticine, ait olduğu bölgeye ve ülke 

ekonomisine katkı sağlarlar. Ürünü, üreticiyi ve tüketiciyi korumada önemli olan coğrafi iĢaretler 

aynı zamanda yerel üretimi desteklemek, turizme katkı sağlamak, ürün taklitçiliğinden sakınmak 

açısında iĢlevseldir (Tepe, 2008).  

Bu tür ürünler benzerlerinden yaklaĢık %20 daha fazla fiyata pazarlanabilmektedir.  Fransa‟nın 

coğrafi iĢaretli peynirleri % 30 oranında, Ģarapları ise % 230 oranında daha yüksek fiyata alıcı 

bulabilmektedir. Ġtalyan Toscano yağlarının, tescil edilmesinden itibaren % 20 daha fazla fiyata 

satılmakta olduğu belirtilmektedir  (TPE, 2014).  

3. COĞRAFĠ ĠġARET TESCĠLLĠ BALLARIN GENEL VE AYIRT EDĠCĠ ÖZELLĠKLERĠ  

Türk Patent ve Marka Kurumundan bugüne kadar Muğla Çam Balı, Pervari Balı, Ardahan Çiçek 

Balı ve Kars Balı Coğrafi ĠĢaret Tescil Belgesi almıĢtır. MenĢe adı baĢvurusu yapmıĢ sekiz adet bal 

dosyası ile mahreç iĢareti baĢvurusu yapmıĢ dört adet bal dosyasının iĢlemleri devam etmektedir 

(Tablo 1) (TPE, 2018b). MenĢe adı tescil belgesi almıĢ balların fiziko-kimyasal özellikleri Tablo 

2‟de genel ve ayırt edici özellikleri Tablo 3‟de verilmektedir.   

Tablo 1. Tescili yapılmıĢ ve incelemeleri devam eden ballar. 
MenĢe Adı  

Tescilli 

MenĢe Adı BaĢvurusu Mahreç  ĠĢareti- 

BaĢvurusu 

Muğla Çam Balı Bilecik Balı Düzce Kestane Balı 

Pervari Balı Doğanyurt Kestane Balı Mulki Balı 

Ardahan Çiçek Balı Ernez Çam Balı Ġmranlı Kekik Balı 

Kars Balı Özvatan Çiçek Balı Anzer Balı 

 Ġspir Balı  

 Ağrı Balı  

 Bayburt Çiçek Balı  

 Marmaris Çam Balı  

 

Tablo 2. Tescilli balların fiziko- kimyasal özellikleri (TPE, 2003; TPMK, 2017; TPMK, 2018c; 

TPMK, 2018d). 
  Pervari Balı   

Özellikler  Muğla Çam 

Balı 

Pervari 

Karakovan 

Balı 

Pervari 

Petekli Balı 

Ardahan 

Çiçek Balı 

Kars Balı 

Nem (en fazla) % 18.0 13 13.4 20 15.5±2.6 

Sakaroz (en fazla) 

g/100g 

2.0   5 5 

Fruktoz + Glukoz  

(en az)g/100g 

47.0 78.98 76.07 60 60 

Fruktoz / Glukoz 1.0-1.3   0.9-1.4 0.9-1.4 

Sakaroz  4.86 2.82   

Serbest asitlik  25   50 50 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 689 

(en fazla) meq/kg 

PH 4,0-5.55    3.5-4.5 

Elektriksel iletkenlik  

(en az) mS/cm 

0.9   0.8 0.8 

Diastaz sayısı (en az) 9.0 9.67 11.54 8 8 

HMF (en fazla) mg/kg 15 1.54 1.92 40 20 

Prolin (en az) mg/kg 400   300 400 

Kül g/100g 0.3-0.7     
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Tablo 3- Tescil Belgesi almıĢ balların coğrafi alanı, genel ve ayırt edici özellikleri (TPE, 2003; TPMK, 2017; TPMK, 2018c; TPMK, 2018d). 

 Muğla Çam Balı (Salgı balı) Pervari Balı (Çiçek balı) Ardahan Çiçek Balı Kars Balı (Çiçek Balı) 

Coğrafi ĠĢaret MenĢe Adı   MenĢe Adı MenĢe Adı MenĢe Adı 

Tescil Tarihi 15.08.2018 27.07.2003 01.06.2017 10.08.2018 

Coğrafi Alan Muğla ilinin, Bodrum, Dalaman, 

Datça, Fethiye, Kavaklıdere, 

Köyceğiz, MenteĢe, Milas, 

Ortaca, Seydikemer, Ula ve 

Yatağan ilçeleri 

Siirt ili Pervari Ġlçesi 

sınırları 

Ardahan ili ve ilçeleri Kars Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, 

Kağızman, SarıkamıĢ, Selim, Susuz 

ilçeleri, bu birimlere bağlı köy, yayla ve 

mezralar. 

Genel ve 

Ayırt Edici 

Özellikleri 

Koyu kahverengi, yeĢile çalan 

renktedir,  

Kızılçam (Pinus brutia) üzerinde 

yaĢayan çam pamuklu koĢnili 

(Marchalina hellenica) tarafından 

üretilmektedir. 

Kıvamı bozulmadan ve 

donmadan uzun bir süre 

saklanabilmektedir, 

Yoğun kıvamlıdır.  

 

 

Amber (açıktan koyuya) 

renklidir. 

Kıvamlı ve hoĢ 

kokuludur. 

Üçgül, yonca, adaçayı, 

kekik, ballıbaba, 

peygamber çiçeği, 

geven, engerek otu, sığır 

dili, fiğ, kengerden 

orijin alır.  

Amber (açıktan koyuya) 

renklidir. 

Boğazda hafif yanma hissi 

bırakır. 

Bal özü kokusuna sahiptir 

AkıĢkan kıvamlıdır.  

YaklaĢık iki ay sonra, 

krema Ģeklinde homojen 

yapıda kristalize olur.  

Kafkas arısı (Apis 

mellifera caucasica)” 

tarafından üretilir. 

 Boraginaceae ve Fabaceae 

familyalarından orijin 

alarak üretilir.   

Koyu kıvamlıdır ve üretiminden 

itibaren 45 gün içerisinde krem 

Ģeklinde katılaĢır. Rengi solgun sarı 

(ayva sarısı)‟dır.  

Küçük pürtüklü yapıdadır. Genizde çok 

az yanma hissi bırakan, hafif aromalı 

bir baldır.  

Boz Dağ Kafkas arı ırkı (Apis mellifera 

caucasica) veya melezleri tarafından 

üretilir 

Fabaceae, Boraginaceae ve Asteraceae 

familyalarından orijin alarak üretilir.   
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4. SONUÇ 

Ülkemizde coğrafi iĢaretli ürünler açısından önemli bir potansiyel bulunmaktadır, bu katma değerli 

ürünlerden yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ihracat gelirleri, yörenin çekiciliğini artırma 

konularında henüz çok etkin ilerlemeler sağlanamamıĢtır. Türkiye dünyadaki en fazla bal üreten 

ülkelerden biri olmasına rağmen coğrafi iĢaret almıĢ bal sayısı son derece az olduğu gibi tanıtımına 

yönelik çalıĢmalarında çok etkin olmadığı bilinmektedir. Üretici, üretici birliği ve akademi 

iĢbirliğinde konuya iliĢkin çalıĢmalar yapılmasının faydalı olacağı düĢünülmektedir.   
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ÖZET 

Bal binlerce yıldır bilinen ve insanlar tarafından tüketilen doğal bir gıda maddesidir. Bal 

karbonhidrat, su, enzimler, proteinler, hormonlar, vitaminler, organik ve amino asitler, fenolik 

bileĢikler, polen partikülleri, esansiyel yağlar, steroller gibi çok sayıda makro ve mikro bileĢenden 

oluĢmaktadır. Balın fiziksel ve kimyasal bileĢimi botanik orijinine, üretildiği bölgeye, uygulanan 

iĢlemlere göre farklılıklar göstermektedir. Yüksek besleyici değere sahip olması yanında, yapılan 

çalıĢmalarda balın antimikrobiyel, antioksidan, antiinflamatuar, antimutagenik, antikanserojen 

etkilerinin bulunduğu tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada balın beslenme ve sağlık açısından öneminin 

irdelenmesi amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Bal, Arı Ürünleri, Antimikrobiyel, Antioksidan, Besleyici Değeri 

SUMMARY 

Honey is a natural food that has been known and consumed by people for thousands of years. 

Honey is composed of a large number of macro and micro components such as carbohydrates, 

water, enzymes, proteins, hormones, vitamins, organic and amino acids, phenolic compounds, 

pollen particles, essential oils, sterols. The physical and chemical composition of honey varies 

according to the botanical origin, the region where it is produced and the practical applications. In 

addition to the high nutritional value, it has been found from the studies that honey has 

antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, antimutagenic and anticancer effects. It was aimed to 

assess the importance of honey in terms of nutrition and health in this study.  

Key Words: Honey, Bee Products, Antimicrobial, Antioxidant, Nutritive Value 

1. GĠRĠġ 

Bal, bitkilerin çiçeklerinden veya diğer canlı kısımlarından salgılanan nektarın ve bitki üzerinde 

yaĢayan bazı böceklerin salgıladığı maddelerin, bal arıları  tarafından toplanması, bileĢimlerinin 

değiĢtirilmesi, peteklerde depolanması ve olgunlaĢması sonucunda üretilen doğal bir gıda 

maddesidir (Alvarez-Suarez ve ark., 2010; TGK, 2012). Bal kaynağına göre çiçek ve salgı balı 

olarak sınıflandırılır. Bitki nektarlarından elde edilen bal çiçek balı, bitkilerin canlı kısımlarının 

salgılarından veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaĢayan bitki emici böceklerin (Hemiptera) 

salgılarından elde edilen bal ise salgı balı olarak isimlendirilir (TGK, 2012).  

Arı ile insan arasındaki iliĢkinin taĢ devrine kadar uzandığı, bal konusundaki ilk yazılı kaynakların 

M.Ö. 2100-2000 yıllarına dayandığı ve bir Sümer tabletinde balın ilaç ve merhem olarak 

kullanılmasından bahsedildiği belirtilmektedir (Bogdanov ve ark., 2008). Bal besin maddesi olması 

yanında eski Mısırlılar, Asurlular, Çinliler, Yunanlılar ve Romalılar tarafından Ģifalı otlarla birlikte 

veya tek baĢına açık yaralarda, yanıklarda, katarakta, ülser tedavisinde, göz ağrılarında tıbbi amaçlı 

kullanılmıĢtır. Günümüzde halk hekimliğinde öksürük ve boğaz ağrısı için kullanımı devam 

etmektedir (Molan, 1999).  
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2. BALIN BĠLEġĠMĠ VE BESLEYĠCĠ DEĞERĠ 

Balın bileĢimi botanik orijinine, mevsimsel ve çevresel faktörler ile uygulanan iĢlemlere (hasat 

zamanı, depolama vb.) bağlı olarak farklılık gösterir (Alvarez-Suarez ve ark., 2010).  Bal 

karbonhidrat, su, mineral madde, enzimler, proteinler, hormonlar, vitaminler, organik ve amino 

asitler, fenolik bileĢikler, polen partikülleri, esansiyel yağlar, steroller gibi çok sayıda makro ve 

mikro bileĢenden oluĢmaktadır (Bogdanov ve ark., 2008; De-Melo ve ark., 2018).  

Balın % 70-80‟i karbonhidratlardan oluĢur, baldaki baĢlıca monosakkaritler früktoz ve glikozdur. 

Bunlara ilave olarak balda 25 farklı oligosakkaritin bulunduğu tespit edilmiĢtir. Balın tüketilmesini 

takiben früktoz ve glikoz hızla kana karıĢır ve vücudun enerji gereksinimi için kullanılırlar. Yüksek 

karbonhidrat içeriği nedeniyle bal özellikle çocuklar ve sporcular için mükemmel bir enerji 

kaynağıdır. Balda % 10-20 oranında su, yaklaĢık % 5 oranında protein, enzim ve serbest amino 

asitler bulunmaktadır (Alvarez-Suarez ve ark., 2010). Baldaki baĢlıca enzimler diastaz, invertaz ve 

glikoz oksidazdır. Vitaminler ve mineraller ise oldukça küçük miktarlarda bulunurlar. Balda 1-5 yaĢ 

arasındaki çocukların beslenmesinde önemli olan krom, manganez ve selenyum yanında, beslenme 

açısından faydaları bulunan sülfür, bor, kobalt, florür, iyot, molibden ve silikon gibi mineral ve iz 

elementlerde bulunmaktadır.  Bal kalp, damar ve beyin fonksiyonları için gerekli olan 0.3-25 mg/kg 

arası değerlerde kolin ve 0.06-5 mg/kg değerlerde  asetilkolin  içerir. Asetilkolin aynı zamanda 

nörotransmitter olarak görev yapar. Diğer önemli bir bileĢen flavonoid, fenolik asitler, fenolik asit 

türevlerinden oluĢan antioksidan özelliğe sahip polifenollerdir (Bogdanov ve ark., 2008; Alvarez-

Suarez ve ark., 2010). 

3. BALIN SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMĠ  

Yapılan çalıĢmalarda balın içerdiği çok sayıdaki makro ve mikro bileĢen kaynaklı olarak 

antimikrobiyel, antioksidan, antiinflamatuar, antimutagenik, antikanserojen etkilerinin bulunduğu 

bildirilmektedir (Bogdanov ve ark., 2008). 

Balın bakteriler, mayalar, mantarlar, bazı viruslar ve parazitlerin üremesini engelleyici etkisi 

bulunmaktadır (Karadal ve Yıldırım, 2012; De-Melo ve ark., 2018). Çoğunluğu patojen olan 

bakteriler üzerinde hem bakteriyostatik hemde bakterisidal etkileri bulunmaktadır (Bogdanov ve 

ark., 2008). Balın antimikrobiyel etkisi, düĢük su aktivitesi ve düĢük pH,  balın olgunlaĢma 

döneminde glikoz oksidaz enzimi tarafından glikozun okside edilmesi neticesinde ortaya çıkan 

hidrojen peroksit ile aromatik asitler, fenolik asit ve flavonoidlerden kaynaklanmaktadır (Wahdan, 

1998; Bogdanov ve ark., 2008; Alvarez-Suarez ve ark., 2010; Mutlu ve ark., 2017).  

Balların çoğunluğunda antibakteriyel etkinin hidrojen peroksit kaynaklı olduğu ve hidrojen 

peroksitin enfeksiyona neden olan bazı bakteri türlerinin geliĢmesini tamamen inhibe ettiği 

belirtilmektedir (Aksoy ve Dığrak, 2006). Diğer taraftan peroksit içermeyen bal olarak bilinen 

Manuka balının önemli antibakteriyel etkiye sahip olduğu, balın çok sayıda fenolik bileĢen içerdiği, 

bu konuda daha fazla araĢtırmaya ihtiyaç olduğu bildirilmektedir (Alvarez-Suarez ve ark., 2010).  

Hillitt ve ark., (2017) tarafından yapılan çalıĢmada hücre duvarı olmadığı için mevcut çok sayıdaki 

antibiyotiğe karĢı dirençli olan ve tedaviyi zorlaĢtıran Ureaplasma spp., karĢı Manuka balının etkin 

olduğu tespit edilmiĢtir. Manuka balının gram pozitif, gram negatif aerob ve anaerob yaklaĢık 60 

bakteri türü üzerinde inhibisyon etkisi gösterdiği belirtilmektedir (Vallianou ve ark,, 2014).  

Balın antimikrobiyel etkisi balın botanik orijinine, arının metabolizmasına, sezona, iklime ve 

çevreye bağlı olarak farklılıklar göstermektedir (De-Melo ve ark., 2018). Taze tüketilen, serin ve 

karanlık ortamlarda saklanan ballarda antibakteriyel etki daha yüksek olmaktadır (Bogdanov ve 

ark., 2008). 
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Yapılan çalıĢmalarda, çok sayıda araĢtırmacı tarafından bal ile propolisin patojen ve bozulma 

bakterileri üzerindeki antibakteriyel etkisi (Aksoy ve Dığrak, 2006; Speciale ve ark., 2006;  Silici ve 

ark.,  2010; Mahendran ve Kumarasamy, 2015) antiparaziter etkisi (Kilicoglu ve ark., 2006) ve 

antiviral etkisi (Hashemipour ve ark., 2014) tespit edilmiĢtir. Günümüzde antibakteriyel etkisi 

standardize edilmiĢ ballar tüketime sunulmaktadır (Vallianou ve ark., 2014).  

Antibakteriyel etkisinin yanında bal iyi bir doğal antioksidandır (Lachman  ve ark., 2010).  

Oksidatif reaksiyonlar gıda ürünlerinde lipit oksidasyonuna, meyve sebzelerde enzimatik 

esmerleĢmeye, insanlarda kronik hastalıklar ve kanser gibi sağlık sorunlarına sebep olabilirler 

(Alvarez-Suarez ve ark., 2010). Bal kalp hastalığı, kanser, katarakt  ve immun sistem üzerinde etkili 

doğal bir antioksidan kaynağı (Lachman  ve ark., 2010) olması yanında meyve ve sebzelerdeki 

enzimatik esmerleĢme ile bazı gıdalardaki lipit oksidasyonunu önlemede etkilidir (Karadal ve 

Yıldırım, 2012). Balda bulunan  flavonoidler, fenolik asitler ile glikoz oksidaz, katalaz gibi 

enzimler,  askorbik asit, karotenoid benzeri maddeler, organik asitler, maillard reaksiyonu sonucu 

oluĢan ürünler, amino asitler ve proteinler balın antioksidan özelliğini oluĢtururlar  (Alvarez-Suarez 

ve ark., 2010). 

Silici ve ark.,( 2010) tarafından Karadeniz bölgesinden toplanan orman gülü balları üzerinde 

yapılan çalıĢmada balların iyi bir antioksidan kaynağı olduğunun tespit edildiği bildirilmektedir.  

Lachman  ve ark., (2010) tarafından ıhlamur, kolza, ahududu balları ile çok çiçekli ballar,  karıĢık 

ve salgı balları kullanılarak yapılan çalıĢmada, balların toplam fenolik madde ve antioksidan 

aktivitesinin balın orijin aldığı bitki, coğrafi koĢullar ve hasat zamanına göre önemli farklılıklar 

gösterdiği, antioksidan kapasitesi ile toplam fenolik madde miktarı arasında pozitif yönde bir 

korelasyon bulunduğu ve fenolik madde ile antioksidan kapasite açısından  en yüksek değerlerin 

salgı balları ile karıĢık ballarda tespit edildiği bildirilmektedir.  Sosca ve ark., (2011) tarafından 

yapılan çalıĢmada kara buğday balının yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu, fenolik madde 

içeriği ile antioksidan aktivitesi arasında doğrusal bir iliĢki bulunduğunun belirlendiği 

bildirilmektedir. 

Balın cilt iltihabı, ödem ve eksudasyonu önleyici etkileri de bulunmaktadır.  Yara iyileĢmesini 

artırmakta ve doku yenilenmesini hızlandırmaktadır. Bal yara tedavisinde fiziksel özellikleri 

nedeniyle, koruyucu bir bariyer sağlamakta ve yüksek ozmolaritesi nedeniyle yaralı dokulara 

yapıĢmadan yarayı iyileĢtirici, nemli bir ortam oluĢturmaktadır (Alvarez-Suarez ve ark., 2010). 

Balın antiinflamatuar etkisi flavonoidlerle iliĢkilendirilmektedir (De-Melo ve ark., 2018). Ayrıca 

balın immun sistemin güçlenmesini sağladığı,  kanser ve metastaza karĢı koruyucu özellik 

gösterdiği belirtilmektedir (Karadal ve Yıldırım, 2012).  

Propolis, arı sütü, arı zehiri, polen ve balmumu gibi arıcılık ürünlerinin de sağlık açısından önemli 

faydaları bulunmaktadır. Propolisin antimikrobiyel ve antikanserojen, arı sütünün antibakteriyel, 

antiinflamatuar, antioksidan,  antikanserojen, tansiyon düĢürücü ve antiseptik, arı zehirinin 

antikanserojen etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Mutlu ve ark., 2017).  

4. SONUÇ 

Bal; doğal ve besleyici olmasının yanında sağlığı koruyucu ve iyileĢtirici özellikleri de bulunan bir 

gıda maddesidir. Yapılan araĢtırmalar balın içerisinde çok küçük miktarlarda bulunan maddelerin 

çok önemli vasıflara sahip olabildiğini göstermektedir. Balın özellikleri konusundaki çalıĢmaların 

yoğun olarak devam etmesinin ve sonuçlarının tüketiciler ile paylaĢılmasının önemli olduğu 

düĢünülmektedir.  
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PROBĠYOTĠK MĠKROORGANĠZMALARIN SÜT ÜRÜNLERĠNDE KULLANIMI 

USE OF PROBIOTIC MICROORGANISMS IN DAIRY PRODUCTS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çelikel GÜNGÖR
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Dr. Öğr. Üyesi Semra GÜRBÜZ
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ÖZET 

Probiyotikler bağırsak mikrobiyel dengesi üzerine yararlı etkileri olan gıda katkılarıdır. Probiyotik 

özelliğe sahip mikroorganizmaların insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri 1908 yılında, Nobel 

ödüllü Rus araĢtırmacı Elle Metchnikoff tarafından belirlenmiĢtir. Probiyotiklerin kolestrol 

düĢürücü, kolestrol azaltıcı, antikanserojen, antialerjik, antimutajenik, bağırsak kanserini önleyici, 

laktozun sindirimini kolaylaĢtırıcı, sinir sistemini rahatlatıcı, sindirimi düzenleyici, minerallerin ve 

iz elementlerin emilimini kolaylaĢtırıcı, bağıĢıklık sisteminin geliĢtirici ve β-galaktosidaz gibi 

enzimlerinin üretimi gibi etkileri bulunmaktadır. Probiyotiklerin birçoğu patojen olmayan 

mikroorganizmalar olup Laktobasiller, Bifidobakterler ve Enterokoklar gibi insan sindirim 

sisteminde doğal olarak bulunmaktadırlar. Yapılan çalıĢmalarda Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Bacillus, Streptococcus, Bacteriodes ve Propionibacterium türlerinin probiyotik bakterileri de 

içeren türler olduğu belirlenmiĢtir. Tükettiğimiz gıdaların besleyici olması kaliteli bir yaĢam 

sürdürebilmemiz için gereklidir. Besin kalitesinin yüksek olması yaĢam kalitesinin yükselmesini 

sağlamaktadır. Sağlıklı beslenme ve kaliteli yaĢam bilincinin bir parçası olarak probiyotik özelliğe 

sahip ürünlerinin tüketimi yaygınlaĢmıĢtır. Süt ve süt ürünlerinin besleyici değerinin yüksek olması 

nedeniyle günlük diyetimizin önemli bir parçasıdır. Bu süt ürünlerinin önemli bir kısmı fermente 

ürünlerden oluĢmaktadır. Fermente ürünler üzerine yapılan araĢtırmaların baĢlangıcı çok eskilere 

dayanmakla birlikte, probiyotikler konusunda yapılan çalıĢmalar ancak son yıllarda hız kazanmıĢtır. 

Probiyotik bakteri içeren fermente süt, dondurma, peynir, dondurulmuĢ sütlü tatlılar ve peynir altı 

suyu içeren içecekler gibi çeĢitli süt ürünleri üzerine araĢtırmalar yapılmıĢtır. ÇalıĢmamızda son 

yıllarda probiyotik süt ürünleri ve bu ürünler üzerine yapılan araĢtırmalar incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Mikroorganizma, Süt Ürünleri 

ABSTRACT 

Probiotics are food additives that have beneficial effects on intestinal microbial balance. The 

positive effects of probiotic microorganisms on human health were determined in 1908 by Nobel 

laureate Elle Metchnikoff. Probiotics have effects such as lowering cholesterol, reducing serum 

cholesterol, anticarcinogen, antiallergic, antimutagenic, intestinal cancer prevention, facilitating the 

digestion of lactose, relaxing nervous system, absorption of minerals and trace elements, digestion 

regulator, facilitating the absorption of minerals and trace elements, enhancing the immune system 

and producing β-galactosidase enzymes. Most probiotics are non-pathogenic microorganisms and 

are naturally present in the human digestive system, such as Lactobacillus, Bifidobacteria and 

Enterococci. Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus, Streptococcus, Bacteroides and 

Propionibacterium species were found to be species including probiotic bacteria. The high quality 

of nutrients enhances the quality of life. As a part of healthy nutrition and quality life awareness, the 

consumption of products with probiotic properties has become widespread. Milk and dairy products 

are an important part of our daily diet due to their high nutritional value. A significant portion of 

these dairy products consist of fermented products. Although the beginning of research on 

fermented products is very old research on probiotics has gained momentum in recent years. 
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Research has been conducted on various dairy products containing probiotic bacteria, such as 

fermented milk, ice cream, cheese, frozen milky sweets and beverages containing whey. In our 

study, probiotic dairy products and researches on these products in recent years, have been 

investigated. 

Key Words: Probiotic, Microorganism, Dairy Products 

GiriĢ  

Probiyotikler konakçının bağırsak mikrobiyel dengesini iyileĢtiren, patojen ve zararlı bakterilerin 

sayısının azaltan ve bağıĢıklık sisteminin güçlendiren canlı mikrobiyel gıda katkılarıdır (Akalın ve 

ark., 2000). Probiyotik mikroorganizmaların insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ilk olarak 1908 

yılında Elle Metchnikoff tarafından ortaya konulmuĢtur. Metchnikoff, fermente süt ürünlerinde 

bulunan çubuk Ģeklindeki bakterilerin (Lactobacillus spp.) bağırsaktaki mikroflorayı olumlu 

etkilemesi ve toksik mikrobiyel aktiviteyi azaltmasına bağlı olarak bu ürünleri tüketen kiĢilerin daha 

sağlıklı ve uzun ömürlü olduklarını bildirmiĢtir (Çakır, 2003). Probiyotik mikroorganizmaların 

insan sağlığı üzerine; laktoz intoleransı, antimutajenik ve antikarsinojenik, anti-alerjik, antogonistik 

aktivite, immunomodülatör, antikolestrol, besin maddeleri sentezi ve biyolojik değeri arttırma ve 

terapatik etkileri bulunmaktadır (Akın ve ark., 2006). Probiyotik mikroorganizmaların, konakçının 

sağlığı üzerinde olumlu etki gösterebilmeleri için bağırsak sisteminde belli bir sayının üzerinde 

bulunmaları gerekmektedir (Kailasaphaty ve Sultana, 2003). Probiyotik mikroorganizmaların 

gıdadaki canlılığı mikroorganizmanın türüne, suĢuna, diğer mikroorganizmalarla olan etkileĢimine, 

inokülasyon oranına, gıdanın kimyasal özelliklerine, gıdanın depolama koĢullarına, ambalaj 

materyalinin özelliklerine vb. bağlı olarak değiĢebilmektedir. 

2. PROBĠYOTĠK MĠKROORGANĠZMALAR  

Probiyotik ürün bir ya da daha fazla probiyotik mikroorganizma içerebilmektedir. Probiyotik 

bakterilerin inkübasyon süreleri uzun olduğu için fermente ürünlerin üretiminde genellikle yoğurt 

bakterileriyle beraber kullanılmaktadır (Sağdıç ve ark., 2003). Probiyotik olarak kullanılan 

mikroorganizmalar tablo 1‟de verilmiĢtir. Bu mikroorganizmalardan en yaygın olarak kullanılanları 

Lactobacillus ssp. ve Bifidobacterium ssp. suĢlarıdır. (Uymaz, 2010). 

Tablo 1. Probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar (Kılıç, 2001) 

 Lactobacillus spp  Lactobacillus bulgaricus, L. cellebiosus, L. delbrueckii, L. lactis, L. 

acidophilus, L. reuteri, L. brevis, L. casei, L. curvatus, L. fermentum, L. 

plantarum, L. Paracasei, L. johsonii, L. rhamnosus, L. helveticus, L. 

salivarius, L. gasseri  

Bifidobacterium spp Bifidobacterium adolescentis, Bf. bifidum, B. breve, B. Ġnfantis, B. longum, 

B. thermophilum B. Lactis B. animalis  

Bacillus spp Bacillussubtilis, B. pumilus, B. Lentus, B. licheniformis, B. coagulans  

Pediococcus spp Pediococcus cerevisiae, P. acidilactici, P. pentosaceus  

Streptococcus spp Streptococcus cremoris, Str. thermophilus, Str. intermedius, Str. lactis, Str. 

diacetilactis  

Bacteriodes spp Bacteriodes capillus, Bacteriodes suis, Bacteriodes ruminicola. Bacteriodes 

amylophilus  

Propionibacterium spp Propionibacterium shermanii, P. freudenreichii  

Leuconostoc spp Leuconostoc mesenteroides  

Küfler  Aspergillus niger, Aspergillus oryzae  

Mayalar  Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, Candida torulopsis  

3.PROBĠYOTĠK SÜT ÜRÜNLERĠ  

Probiyotik mikroorganizmaların gıdalarla tüketilmesi amacıyla birçok ürün geliĢtirilmiĢtir. Bu 

ürünlerin bazıları ve bu ürünlerde kullanılan kültürler tablo 2‟de verilmiĢtir. Ülkemizde son yıllarda 

probiyotik ürünler üzerine yapılan çalıĢmaların bazıları Ģunlardır.  



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 698 

Ferliarslan, (2013) Kayısılı probiyotik fermente süt içeceğinde farklı oranlarda inülin ve yulaf lifi 

ilavesi üzerine yaptığı çalıĢmasında inülin ilave edilen örneklerin pH, viskozite, su tutma kapasitesi 

değerleri ile S. thermophilus, L. acidophilus B. animalis spp. Lactis ve maya-küf sayılarının yulaf 

lifi ilave edilen örneklerden daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 2. Probiyotik ürünleri (Lourens-Hattingh ve Viljoen, 2001) 

Ürün Kültür 

AB süt ürünleri L. acidophilus + Bifidobacteria 

Acidophilus bifidus 

yoğurdu 

L. acidophilus + Bifidobacteria +. thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

BA „Bifidus active‟ B. longum+. thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

Bifidus milk B. bifidum veya B. Longum 

Bifidus yogurt B. bifidum veya B. longum+ . thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

Bifighurt B. longum+S. Thermophilus 

Bifilak(c)t L. acidophilus + Bifidobacteria 

Biobest B. bifidum veya B. longum + . thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

Biokys (=Femilact) L. acidophilus + Bifidobacteria +Pediococcus acidilactici 

Biomild L. acidophilus + Bifidobacteria 

Mil-Mil L. acidophilus + Bifidobacteria +B. Breve 

Bioghurt L. acidophilus + Bifidobacteria +S. thermophilus 

Cultura L. acidophilus + Bifidobacteria 

Philus L. acidophilus + Bifidobacteria +S. thermophilus 

BA live L. acidophilus + Bifidobacteria + . thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

A-38 L. acidophilus + Bifidobacteria +Mesophilic LD kültürü 

Acidophilus milk L. acidophilus + Bifidobacteria +Mesophilic LD kültürü 

Kyr L. acidophilus + Bifidobacteria + . thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

Ofilus L. acidophilus + Bifidobacteria +S. thermophilus 

BIO L. acidophilus + Bifidobacteria + . thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

Biogarde L. acidophilus + Bifidobacteria +S. thermophilus 

ABC Ferment L. acidophilus + Bifidobacteria +L. Casei 

AKTIFIT plus L. acidophilus + Bifidobacteria +L. casei GG+S. thermophilus 

Symbalance L. acidophilus + Bifidobacteria +L. reuteri+L. casei 

Mona fysig L. acidophilus 

Actimell L. casei 

LC-1 L. acidophilus 

LA-7 plus L. acidophilus + Bifidobacteria 

Vifit L. casei GG 

Primo BactoLab kültürleri 

Zabady B. bifidum+ thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

Activia ActiRegularis+ thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

Yovita L. acidophilus + Bifidobacteria + thermophilus ve L.delbrueckiisubsp. bulgaricus. 

Simbiyotik dondurmaya farklı oranlarda glukoz oksidaz ve askorbik asit ilavesinin etkilerinin 

belilendiği bir çalıĢmada, glukozoksidaz ilavesi ile probiyotik bakterilerin geliĢimini olumsuz yönde 

etkilediği ancak askorbik asit ilavesi olumlu yönde etkilediği bildirilmiĢtir. Askorbik asit oranı 

artıĢa bağlı olarak dondurmalardaki probiyotik bakteri sayısının da artığı saptanmıĢtır. En yüksek L. 

acidophilus ve Bifidobacterium BB-12 sayısına %0.1 oranında askorbik asit içeren örnek sahip 

olduğu belirlenmiĢtir (DaĢnik, 2014).  

KuĢçu (2015), prebiyotik lif içeren Stevia ilavesinin dondurmanın kalite özelliklerinin araĢtırılması 

üzerine yaptığı araĢtırmada Stevia ilavesinin dondurmaların duyusal özelliklerini olumsuz 

etkilemediği, fiziksel özelliklerini iyileĢtirdiği, özellikle artan Stevia oranına bağlı olarak 

kurumadde ve viskozite değerlerinde azalma meydana geldiği belirlemiĢtir. Ayrıca Stevia ilavesinin 

dondurmalardaki probiyotik mikroorganizma sayılarına negatif etki etmediği belirtilmiĢtir. 

Akın ve ark. (2016), Bifidobacterium bifidum BB-12 ve Lactobacillus acidophilus LA-5 içeren 

probiyotik dondurmaya %1 peyniraltı suyu tozu ve %1 keçi boynuzu ekstresi eklenmesi ile 

dondurmanın mikrobiyolojik, fiziksel ve duyusal özelliklerini iyileĢtirdiği tespit edilmiĢtir. 
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Farklı oranlarda gobdin (kurudut ve ceviz ezmesi) ilaveli probiyotik yoğurtlarda L. acidophilus 

sayısının %5 en yüksek 8.65 log kob/g ve en düĢük 8.11 log kob/g olduğu belirlenmiĢtir. Depolama 

doyunca L. acidophilus sayısında düĢüĢ olmakla birlikte L. acidophilus sayısının terapötik etkiyi 

sağlayacak düzeyin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir (Ertem, 2016).  

Büyükkılıç (2017) goji berryli probiyotik dondurmalarda goji berry oranıdaki artıĢın canlı L. 

acidophilus ve Bifidobacterium sayılarının artmasına sebep olduğunu belirlemiĢtir. Probiyotik 

aktivitenin sürüdürülmesi açısından da en iyi örneğin %2 goji berry ilave edilen örnek olduğunu 

saptamıĢtır.  

Lactobacillus casei ve Bifidobacterium lactis, Ģeker ve stevia içeren çikolatalı milkshake üzerine 

yapılan çalıĢmada depolama boyunca mikroorganizma canlılığı incelenmiĢtir. Milkshake 

karıĢımlarında bakteri canlılığı incelendiğinde, B. lactis sayısının 45. günden sonra L.casei sayısının 

180. Günden sonra 7 log kob/g' ın altına düĢtüğü saptanmıĢtır (Gündoğdu, 2018). 
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PEYNĠRALTI SUYU TOZUNUN YENĠLEBĠLĠR FĠLM ÜRETĠMĠNDE KULLANIMI 

THE USE OF WHEY POWDER IN THE PRODUCTION OF EDIBLE FILM 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çelikel GÜNGÖR
1
 

Dr. Öğr. Üyesi Semra GÜRBÜZ
2 

Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN
3 

 

ÖZET 

YaĢam standartlarının değiĢmesine bağlı olarak tüketim alıĢkanlıkları da değiĢmiĢ ve insanlar daha 

çok ambalajlı gıdaların tüketimine yönelmiĢtir. Genel olarak atıkların ağırlıkça %20‟sini ambalaj 

atıkları oluĢturmaktadır. Sanayi atık miktarları sıralamasında gıda sanayi ikinci sırada yer 

almaktadır. Bu nedenle gıda endüstrisindeki ambalaj atık miktarının azaltılmasına yönelik 

yenilebilir özelikteki ambalajların üretimi ile ilgili çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. Yenilebilir film 

kaplama yöntemi ile gıdanın dıĢ yüzeyinde bulunan plastik ambalaj materyal kalınlığı biraz daha 

inceleceğinden dolayı çevre atık miktarı azalabilmektedir. Ayrıca yenilebilir film kaplama ile 

gıdaya ekstra fonksiyonel özellik kazandırılmaktadır. Yenilebilir film üretiminde kullanılan 

karbonhidrat, protein ve yağ bazlı bileĢen filmlerin özelikleri ve son ürünün kalitesi üzerine 

etkilidir. Peyniraltı suyu peynir üretim teknolojisinin mamullerinden birini oluĢturmaktadır. Türk 

Gıda Kodeksi‟ne göre peyniraltı suyundan suyun uzaklaĢtırılmasıyla elde edilen ve son üründeki 

nem içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 olduğu toz ürüne peynir altı suyu tozu denilmektedir. 

Peyniraltı suyunun süt proteinlerinin yaklaĢık %20 sini oluĢturan makro ve mikro protein içermesi 

bu ürünün besleyici değerinin önemini attırmaktadır. Günümüzde peyniraltı suyu tozu gıda katkı 

maddesi olarak gıda sanayinde kullanılmaktadır. Peyniraltı suyu tozunun gıda sanayinde 

içeriğindeki protein miktarı farklılık gösteren peyniraltı suyu protein tozu, peyniraltı suyu protein 

konsantratı ve peyniraltı suyu protein izolatı gibi formlarında bulunmaktadır. ÇalıĢmamızda yüksek 

besin değerine sahip peyniraltı suyu tozu içeren yenilebilir filmlerin özellikleri ve son yıllarda 

yapılan çalıĢmalar derlenmiĢtir. 

Anahtar Kelime: Yenilebilir Film, Peyniraltı Suyu Tozu, Protein  

ABSTRACT 

Due to the change in living standards, consumption habits have also changed and people have 

turned to consume more packaged foods. In general, packaging waste constitutes 20% total wastes. 

Food industry ranks second in industrial waste quantities. Thus, various studies are carried out on 

the production of edible packaging in order to reduce the amount of packaging waste in the food 

industry. With the help of edible film coating method, the amount of environmental waste may be 

decreased due to the thinner plastic material in the outer surface of the food. In addition, edible film 

coating gives the food extra functional properties. The carbohydrate, protein and fat-based 

compounds used in the production of edible film are effective on the properties of film and the 

quality of the final product. Whey is one of the products of cheese production technology. 

According to the Turkish Food Codex, the powder product which is obtained by removing the water 

from the whey and the moisture content of the final product is not more than 5% by weight is called 

whey powder. Whey containing micro and macro proteins which contains about 20% of milk 

proteins, enhances importance of nutrient value of this product. Today, whey powder is used in food 

industry as a food additive. Whey protein powder in the food industry could be in different forms 

according to the amount of protein such as Whey protein powder, whey protein concentrate and 

                                                           
1
 Mardin Artuklu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mardin, Türkiye, 

acelikel2@gmail.com 
2
 Mardin Artuklu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mardin, Türkiye, 

semragurbuz@gmail.com 
3
 Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, ġanlıurfa, Türkiye.mutluakin@harran.edu.tr 

mailto:acelikel2@gmail.com
mailto:semragurbuz@gmail.com
mailto:mutluakin@harran.edu.tr


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 702 

whey protein isolate are in the forms such as. In this study, the properties of edible films that 

contains whey powder which has a high nutritional value recent studies have been compiled. 

Keywords: Edible Film, Whey Powder, Protein. 

1. GĠRĠġ 

Günümüzde bir gıdanın raf ömrü boyunca besin değerinin, duyusal ve hijyenik özeliklerini 

korunması ürünün tüketici tarafından kabul görmesini sağlamaktadır. Bu nedenle gıda sanayinde 

ürünlerin tüm özeliklerinin koruyabilecekleri ambalaj materyalleri kullanılmaktadır. Genel olarak 

atıkların ağırlıkça yaklaĢık beĢte birini ambalaj atıkları oluĢturmaktadır Gıda endüstrisi sanayi 

miktarı sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. Bu nedenle gıda sanayindeki atık miktarının 

azaltılması toplam atık miktarının azalmasını sağlamaktadır. Gıdaları koruma amacıyla ambalaja 

ekstra özellik kazandırılmasına aktif ambalajlama denilmektedir (Brody, 2002). Aktif ambalajlama 

ile ürüne kazandırılan özellikler ile ambalaj kalınlığı incelebilmekte ve atık miktarı 

azalabilmektedir. Aktif ambalajlamanın bir formu olan yenilebilir filmler çeĢitli antimikrobiyel 

ajanlar, antioksidanlar, enzimler, probiyotikler, mineraller ve vitaminler gibi iĢlevsel özeliğe sahip 

bileĢenlerin ürüne dahil edilmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır (Bifani, vd., 2007) (Vargas, 

vd., 2008). Yenilebilir filmler karbonhidrat, yağ ve protein ve/veya bunların kombinasyonundan 

oluĢmaktadır.  

1. PEYNĠR ALTI SUYU TOZU 

Peynir üretiminde çeĢitli atık maddeler elde edilmekte ve bu maddeler farklı ürünlere 

iĢlenebilmektedir. Peynir atıkları; haĢlama suyu ve peyniraltı suyu olarak nitelendirilmektedir 

(Yıldırım ve Güzeler, 2013). Peyniraltı suyunun %6,96‟sı (0.36 yağ, %0.84 protein, %5.76 laktoz 

ve tuzlar ile % 0.2 kadar laktik asit) kuru maddeden oluĢmaktadır (Pala, 1997; Dinç  ve Ardıç, 

2012). 

Gıda sanayiinde en yaygın olarak kullanılan peynir altı suyu formları peynir altı suyu tozu, peynir 

altı konsantratı, peynir altı suyu izolatıdır. Bu formların içerdikleri protein miktarları farklılık 

göstermektedir. Peynir altı suyu tozu %11-13, peynir altı konsantratı %34-98 ve peynir altı suyu 

izolatı >%90 oranında protein içermektedir (Davis ve Foegeding., 2007). “Peyniraltı suyu tozu, 

peyniraltı suyundan suyun uzaklaĢtırılmasıyla elde edilen ve son üründeki nem içeriğinin ağırlıkça 

en fazla %5 oranında olduğu toz ürünüdür” (Anonim, 2015). Peynir altı suyu proteinleri süt 

proteinlerinin %20‟sini oluĢturan majör ve minör birçok proteinlerden oluĢmaktadır. (Bylund, 2003; 

Fox ve Kelly, 2004). β- laktoglobülin, α- laktalbümin, serum albümin, immünglobülinler ve 

glikomakropeptidler majör; laktoperoksidaz, laktoferrin, mikroglobülin, lizozim, insülin-benzeri 

büyüme faktörü, γ- globülinler Minör peynir altı suyu proteinleridir (Pihlanto ve Korhonen, 2003; 

Fitzsimons vd. 2007; Özcan ve Delikanlı, 2011). Peynir altı suyu proteinleri yüksek besin değerine 

ve fonksiyonel özelliklere sahiptirler. Bu nedenle peynir altı suyu proteinin gıda katlı maddesi 

olarak çeĢitli amaçlarla (bebek mamaları, sporcu beslenmesi ve özel beslenme amaçlı gıdalar, gıda 

ürününde duyusal ve tekstürel özellikleri iyileĢtirmek ve dayanıklılığı arttırmak) kullanılmaktadır 

(Mleko ve Gustaw, 2002; Herceg ve Lelas, 2005). Peynir altı suyu proteinlerinin kıvam artırıcı, jel 

oluĢturma, elastikiyet sağlama, emülsiyon oluĢturma, su tutma ve serum ayrılmasını engelleme gibi 

fonksiyonel özellikleri bulunmaktadır (Barth & Behnke, 1997; Demirci, vd., 2000; Özcan ve 

Delikanlı, 2011). 

Peyniraltı suyu protein konsantratı (WPC); peynir altı suyundan minerallerin ve laktozun 

ultrafiltrasyon, elektrodiyaliz, iyon değiĢtirici, laktaz kristalizyonu gibi yöntemlerle uzaklaĢtırılması 

ve konsantre edilmesiyle elde edilmektedir (Akpınar-Bayizit, vd., 2009; El-Salam, vd., 2009). 

Ġçerisinde bulunan protein miktarına göre özelikleri değiĢmektedir (Özcan ve Delikanlı, 2011). 

Örneğin %35 protein içeriğine sahip olanları peynir üretiminde randıman ve besin değeri artıĢını 
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sağlamak için kullanılırken %85 protein içeriğine sahip olanlar ağ yapısı oluĢturma ve yağ ve su 

bağlama özelikleri ile et ürünlerinde kullanılabilmektedir (De Wit, 1989). 

Peynir altı suyu protein izolatı (WPI); iyon değiĢtirici kromotografisi ve mikrofiltrasyon yöntemleri 

ile sonucu elde edilen ve minimum %90 oranında protein içeren üründür (Foegeding, vd., 2003). 

Peynir altı suyu protein izolatının içeriğinde laktoz ve çok az miktarda yağ bulunabilmektedir. 

Ayrıca peynir altı suyu izolatı iyi bir kalsiyum ve mineral kaynağıdır (Ha ve Zemel, 2003; 

Guggisberg, vd., 2007; Özcan ve Delikanlı, 2011). 

3. PEYNĠRALTI SUYU TOZU ĠÇEREN YENĠLEBĠLĠR FĠLMLERĠN ÖZELLĠKLERĠ  

Protein bazlı yenilebilir filmler, genellikle hidrofillik yapıda ve nem absorbsiyonuna duyarlı 

olmaları, nem ve sıcaklıktan çok fazla etkilenmeleri nedeniyle en az geliĢtirilen kaplamalardır. 

Yenilebilir film teknolojinde tek baĢlarına kullanılmaları ürünlerin stabilite ve duyusal 

özelliklerinde sorunlar oluĢturabilmektedir (Küçüköner, vd., 2003). Ayrıca süt proteinlerinin iyi gaz 

bariyerleri olmalarına rağmen nem geçirgenlikleri yüksektir. Bu nedenle lipitlerle ve 

karbonhidratlar ile karma kaplamalarda kullanılmaktadırlar (Sothornvit ve Krochta, 2000; Koyuncu 

ve Savran, 2002; Wang ve Lee, 2005; Çelikel, 2017).  

Peynir altı suyu tozu yenilebilir film üretiminde protein bazlı peyniraltı suyu proteini olarak 

kullanılmaktadır. Peyniraltı suyu protein filmin oksijen geçirgenliğini engelleme özeliği iyi 

olmasına rağmen su buharı geçirgenlik özelliği hidrofillik yapısı nedeniyle yeterince iyi değildir. 

Peynir altı suyu protein filmler Ģeffaf, kokusuz ve yüksek esneme özeliğine sahiptirler 

(Shellhammer ve Krochta, 1997). Süt proteinleri ile gıda yüzeyinde oluĢturulan kaplamalar nem 

transferini azaltarak meydana gelebilecek bozulmaları büyük oranda azaltmaktadırlar. Çelikel tez). 

Peynir altı suyu protein konsantratının (protein içeriği %73.6) su buharı geçirgenliği peynir altı suyu 

protein izolatından (protein içeriği %93.6) %14 daha düĢüktür. Bu durum konsantratta % 6.8 

oranında yağ bulunmasından kaynaklanmaktadır (Chen, 1995; Küçüköner, vd. 2003; Sarıoğlu, 

2005).  

Yapıyı yumuĢatıcı madde ilavesi olmadan üretilen peynir altı suyu proteini film tabakaları çok 

kırılgandır. Bu nedenle plastikleĢtirici ilavesiyle filme esneklik sağlanmaktadır ancak bu durum 

ürünün su buharı geçirgenliğinin artmasına neden olmaktadır. Su buharı geçirgenliği aynı zamanda, 

lipit olarak hidrofobik malzemelerin eklenmesi ile geliĢtirilebilmekle birlikte filime eklenen lipitler 

ürünün duyusal özeliklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Perez-Gago ve Krochta, 1999)   

Peynir altı suyu proteinlerinin içerdikleri disülfit bağları yapılarını sağlamlaĢtırmakta ve 

proteinlerinin ısı ile denatürasyona uğraması sonucu, sülfidril grupları okside olmaktadır. Buna 

bağlı olarak thiol-disülfit değiĢimi gerçekleĢmekte ve polimerizasyon gözlenmektedir. Peynir altı 

proteini içeren yenilebilir filmler kovalent disülfit bağları içermelerinden dolayı suda 

çözünmedikleri için, suda çözünmeyen yenilebilir filmlerin oluĢturabilmektedir (Banerjee ve Che, 

1995; Akpınar vd., 1999; Küçüköner vd., 2003). 

4. PEYNĠRALTI SUYU TOZU ĠÇEREN YENĠLEBĠLĠR FĠLMLER  

Yenilebilir kaplamaların hazırlanmasında kullanılan bileĢenler kaplamanın niteliğini değiĢtirirler. 

Lipid kökenli kaplamaların kırılganlığının azaltılması için lipid olmayan destek maddesine ihtiyaç 

duyulur. Pektinden yapılan kaplamalar ise genellikle hidrofilik yapıları nedeniyle yüksek su buharı 

geçirgenliğine sahiptir ve özellikleri parafin ve balmumunun ilavesiyle geliĢtirilebilmektedir 

(Krochta ve De Mulder-Johston, 1997: Debeaufort, vd., 1998) Yenilebilir film kaplamanın 

özellikleri; hazırlama teknolojisi, kaplamaya direnç ve esneklik veren plastikleĢtiricilerin ve diğer 

katkı maddelerinin seçimi, uygulanan teknik ve kaplama kalınlığı kaplamanın son özellikleri 

üzerine etkilidir (Krochta ve De Mulder-Johnston, 1997; Debeaufort vd., 1998). 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 704 

Çelikel (2017) Eritme peynirine sadece yenilebilir protein izolatı ve konjak glukomannan içeren 

yenilebilir film ve yenilebilir protein izolatı ve konjak glukomannan + baharat karıĢımı 

kaplamasının peynirlerinin kimyasal kompozisyonunda çok önemli değiĢikliklere neden olmadığını, 

örneklerin tekstürel ve duyusal özeliklerini geliĢtirdiğini ve küflenmeyi azalttığı belirlenmiĢtir. 

Wagh vd. (2014), Cheddar peynirinin kaplanmasında kazein ve peynir altı suyu protein ve farklı 

konsantrasyonda plastikleĢtirici içeren yenilebilir film kullanmıĢtır. Yenilebilir filmin içeriğindeki 

plastikleĢtirici miktarındaki artıĢ filmlerin kalınlık, su buharı geçirgenliği ve çekme gerilimi 

değerlerinin artmasına ancak gerilme direnci ve elastikiyet modüllerini değerlerinin düĢmesine 

neden olduğunu saptamıĢlardır. Ayrıca protein filmlerinin Cheddar peynirinin mikrobiyal 

bozulmada sınırlandırıcı etkisi olduğu ve depolama esnasında raf ömrünün uzadığı belirtilmiĢtir. 

Peynir altı suyu proteini izolatı, gliserol, guar sakızı, ayçiçeği yağı ve tween 20 içeren yenilebilir 

filmlere antimikrobiyal özeliğe sahip chitooligosakkarid, natamisin ve laktik asit ilave edilerek 

hazırlanan yenilebilir film kaplamaların peynir üzerine kaplama uygulanmasının örneklerde su 

kaybı, sertlik ve renk değiĢikliğini azalttığı belirlenmiĢtir. Ayrıca çalıĢmada antimikrobiyal madde 

içeren yenilebilir film kaplamanın depolama boyunca laktik asit bakterilerinin düzenli çoğalmasını 

izin verdirdiği, patojenik veya bozulmaya neden olan mikroorganizmaların çoğalmasını 

engellendiği bildirilmiĢtir (Ramos, vd., 2012). 

Di Pierro ve ark., (2010) kitosan ve peynir altı suyu proteini içeren yenilebilir film kaplı Ricotta 

peynirinde yaptıkları çalıĢmada peynir örneklerinin depolanması boyunca pH değerlerinde önemli 

bir değiĢiklik saptamamıĢlardır. Depolamanın ilk iki haftası titre edilebilir asitlik değeri kontrol 

örneğine göre artıĢ gösterirken daha sonraki dönemde önemli bir değiĢiklik tespit edilmemiĢtir. 

Ayrıca örneklerin canlı laktik asit bakterileri ile mezofilik ve psikrotrofik mikroorganizma 

sayılarında kontrole kıyasla önemli bir değiĢiklik olmadığı gözlenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda taze 

süt ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için kitosan / peynir altı suyu proteini kaplamanın depolamada 

olumlu etkileri olduğu belirtilmiĢtir. 

Balıklarda peyniraltı suyu proteini bazlı yenilebilir film uygulamasının su ve oksijen bariyeri 

özeliklerini olumlu etkilediği bildirilmiĢtir. ÇalıĢmada kaplama uygulamasının örneklerdeki 

mikrobiyal geliĢimi engellemediği saptanmıĢtır (Motalebi, vd., 2010).  

5. SONUÇ  

Son yıllarda çevre koruma bilicinin yaygınlaĢmasıyla biyoçözünür ambalajların üretimi artmıĢtır. 

Gıda ile tüketilebilen yenilebilir film ambalajlar geliĢtirilmesi bu konuda yapılan çalıĢmalardan 

biridir. Yenilebilir film gıdalarda nem, oksijen ve karbondioksit transferini sınırlandırması, gıdaya 

fonksiyonel özellik kazandırılması ve gıdanın raf ömrünün uzatılması amacıyla 

kullanılabilmektedir. Yenilebilir filmlerin gıda ile tüketilebilmeleri için ürüne özgü olan yapı, tat ve 

aromayı bozmamaları önemlidir. Sadece protein bazlı yenilebilir filmlerinin su buharı geçirgenliği 

ve kırılganlık özelliklerinin yüksek olması bunların tek baĢına yenilebilir film üretiminde 

kullanımını kısıtlamaktadır. Bu nedenle yenilebilir filmlerin özelliklerinin iyileĢtirilebilmesi adına 

yağ ve karbonhidrat bazlı bileĢenler ile kombine edilmesi gerekmektedir. Yapılan çalıĢmalarda 

kombine yenilebilir film kaplama uygulamasının örneklerin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik 

özelliklerini olumlu etkilediği belirlenmiĢtir. Bu alandaki çalıĢmaların geliĢtirilmesinin yenilebilir 

filmlerin gıda sektöründe etkin bir Ģekilde kullanılmasına olanak sağlayacaktır. 
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BĠYOJEN AMĠNLERĠN GIDA KALĠTESĠ VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ÖNEMĠ 
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ÖZET 

Biyojen aminler çoğunlukla amino asitlerin mikrobiyel dekarboksilasyonu sonucu oluĢan düĢük 

molekül ağırlıklı organik bazlardır. Gıdalarda bulunan baĢlıca biyojen aminler histamin, putresin, 

kadaverin, tiramin, triptamin, 2- feniletilamin, spermin, spermidin ve agmatindir.  Gıdalarda biyojen 

aminlerin oluĢumu; ham madde  kalitesi, gıdanın fiziko-kimyasal özellikleri, depolama, dağıtım, 

üretim ve iĢleme koĢulları, dekarboksilaz pozitif mikroorganizmaların mevcudiyeti, serbest amino 

asit varlığı gibi çok sayıda faktöre bağlıdır. Bu bileĢiklerin yüksek miktarlarının tüketimi insanlarda 

toksik etkiye ve nadiren de ölümlere yol açabilmektedir. Biyojen aminler gıdanın hijyenik kalitesini 

göstermesi ve tüketimleri neticesinde oluĢan toksik etkileri nedeniyle gıda güvenliği açısından 

önem taĢımaktadırlar. Bu çalıĢmada, gıdalardaki biyojen aminlerin varlığının gıda güvenliği 

açısından önemi ile tüketici sağlığı açısından oluĢturabileceği problemlerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Biyojen Amin, Gıda Güvenliği, Gıda Kalitesi, Fermente Gıdalar,  

SUMMARY 

Biogenic amines are mostly low molecular weight organic bases formed by microbial 

decarboxylation of amino acids. The major biogenic amines found in foods are histamine, putresine, 

cadaverine, tyramine, tryptamine, 2-phenylethylamine, spermine, spermidine and agmetin. 

Formation of biogenic amines in foods depends on many factors such as raw material quality, 

physico-chemical properties of food, storage, distribution, production and processing conditions, 

presence of decarboxylase positive microorganisms, free amino acid presence. Consumption of high 

amounts of these compounds can lead to toxic effects in humans and rarely deaths. Biogenic amines 

are important in terms of food safety due to the hygienic quality of food and their toxic effects as a 

result of their consumption. In this study, it is aimed to evaluate the importance of biogenic amines 

in food in terms of food safety and the problems of consumer health. 

Key Words: Biogenic Amine, Food Safety, Food Quality, Fermented Foods. 

1. GĠRĠġ 

Biyojen aminler, düĢük molekül ağırlığına sahip azotlu bileĢiklerdir ve çoğunlukla amino asitlerin 

mikrobiyel dekarboksilasyonu  (Gardini ve ark., 2016; EFSA, 2011) veya aldehit ve ketonların 

aminasyon ve transaminasyonu sonucu oluĢurlar (Akyol ve ark., 2015; Göncü ve ark., 2017). 

Dekarboksilasyon süreci, hayvan veya sebze hücrelerinde doğal olarak oluĢan endojen amino asit 

dekarboksilazlar veya uygun koĢullar altında çeĢitli mikroorganizmalar tarafından üretilen eksojen 

enzimler tarafından olmak üzere iki farklı biyokimyasal yolla katalize edilmektedir (Karahan, 2003; 

Gardini ve ark., 2016). Eksojen enzimler gıdalarda bulunabilecek bozulma yapan 

mikroorganizmalar ile doğal olarak bulunan ya da starter olarak eklenen laktik asit bakterilerinde 

yaygın olarak bulunurlar (EFSA, 2011). 

Biyojen aminler kimyasal yapılarına göre heterosiklik (histamin ve triptamin), alifatik (putrasin, 

spermin, spermidin, agmatin ve kadaverin) ve aromatik (tiramin ve feniletilamin) olarak, amin 
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gruplarına göre ise monoaminler (tiramin ve feniletilamin),  diaminler (histamin, triptamin, putresin 

ve kadaverin)  ve poliaminler (spermin, spermidin, agmatin) olarak sınıflandırılırlar (Akan ve 

Demirağ, 2018).  Histamin, putresin, kadaverin, tiramin, triptamin,  2- feniletilamin, spermin, 

spermidin ve agmatin gıdalarda oluĢan önemli bazı biyojen aminlerdir (Gardini ve ark., 2016). 

Biyojen aminler insan ve hayvanlarda doğal olarak bulunurlar ve kan basıncının kontrolü, alerjik 

yanıt ve hücre çoğalmasının kontrolü gibi doğal biyolojik süreçlerde yer alırlar. Bu maddelerin 

yiyecek ve içeceklerde yüksek miktarda bulunması insan sağlığı açısından tehlikeli olabilmektedir. 

Gıdalarda yüksek konsantrasyonlarda biyojen aminlerin bulunması kontrollü bir Ģekilde ve hijyenik 

koĢullara uygun üretim yapılmadığının önemli bir göstergesidir (EFSA, 2011).  

2. GIDALARDA BULUNAN BĠYOJEN AMĠNLER VE ETKĠLERĠ 

Biyojen aminler, gıdanın hijyenik kalitesini göstermesi ve yüksek miktarlarda tüketilmeleri 

neticesinde oluĢan toksik etkileri nedeniyle gıda güvenliği açısından önem taĢımaktadırlar (Göncü 

ve ark., 2017; Düz ve Fidan, 2016). Taze gıdalarda bulunmadıkları veya düĢük düzeylerde 

bulundukları için gıdalarda bulunan biyojen aminlerin düzeyi gıdanın tazeliği için indikatör olarak 

kullanılabilmektedir (Akan ve Demirağ, 2018).  

Biyojen aminler ağırlıklı olarak balık ürünleri, et ürünleri, peynir, bira, Ģarap, turĢu vb. fermente 

gıdalar ile maya ekstraktları dahil pek çok üründe bulunabilmektedir (Stratton ve ark., 1991; Kurt 

ve Zorba, 2008; Erdem ve Patır, 2017).  

Gıdalarda biyojen aminlerin oluĢumu; gıdanın tuz, pH, olgunlaĢma ve ısı gibi fiziko kimyasal 

parametleri, depolama ve dağıtım koĢulları, üretim ve iĢleme aĢamalarındaki uygulamalar, 

dekarboksilaz pozitif mikroorganizmaların mevcudiyeti, ham maddenin kalitesi ve serbest amino 

asitlerin varlığı gibi çok sayıda faktör ile iliĢkilidir (Suzzi ve Torriani, 2015). Biyojen aminler ısıya 

dayanıklı yapıya sahiptirler ve oluĢmaları neticesinde gıdaların iĢleme ve hazırlama safhalarındaki 

ısı iĢlemlerinde inaktive olmazlar (EFSA, 2011).  

Bu bileĢikleri yüksek konsantrasyonda içeren yiyecek ve içeceklerin tüketimi hipertansiyon, baĢ 

ağrısı,  kalp çarpıntısı, bulantı, ishal, lokal inflamasyon gibi belirtilerle ortaya çıkan toksik etkiye ve 

nadiren de ölümlere yol açabilmektedir (Suzzi ve Torriani, 2015). Biyojen aminlerden kaynaklı 

toksikasyonun düzeyi yiyecek ve içeceklerle alınan biyojen amin türü ve miktarı ile insan 

vücudundaki detoksifikasyon mekanizmasının çalıĢma etkinliğine bağlı olarak değiĢmektedir (Suzzi 

ve Torriani, 2015; Akan ve Demirağ, 2018). DüĢük miktarlarda alınan biyojen aminler genellikle 

vücutta amin oksitleyici enzimlerin, monoamin ve diamin oksidazların etkisiyle fizyolojik olarak 

daha az aktif formlara kadar sıklıkla metabolize edilirken, toksik seviyelerde alındığında bu 

tepkimeler gerçekleĢememektedir (Suzzi ve Torriani, 2015).  

Biyojen aminler içerisinde en toksik olanlarının histamin ve tiramin olduğu,  histamin kaynaklı 

maruziyetlerin sırasıyla en fazla balık ve balık ürünleri, sucuk, peynir, balık sosları ve fermente 

sebzelerde; tiramin kaynaklı maruziyetlerin ise sırasıyla bira, peynir, sucuk, fermente balık ve 

koruyucu kullanılmıĢ etlerde görüldüğü bildirilmektedir (EFSA, 2011). 

Sıklıkla karĢılaĢılan balık kaynaklı histamin zehirlenmesinin (scombroid syndrome) genellikle kas 

dokularında, bol miktarda histidin içeren balık türlerinin tüketimi ile iliĢkili olduğu bilinmektedir. 

Zehirlenme, balığın uygun koĢullarda muhafaza  edilmediği durumlarda, balıklarda  bulunan 

histidinin  bakteriyel etki ile dekarboksilasyonu sonucu sentezlenen histamin kaynaklı olarak ortaya 

çıkmaktadır (Gonzaga ve ark., 2009). Histamin zehirlenmesi, solunumda güçlük, kaĢıntı, kızarıklık, 

kusma, ateĢ ve hipertansiyon gibi alerjen tip reaksiyonlara neden olmaktadır (Naila ve ark.2010). 

Histamin zehirlenmesi daha çok balık ile iliĢkilendirmekle birlikte peynir ve diğer gıdalar kaynaklı 

da ortaya çıkabilmektedir. Yüksek düzeyde tiramin içeren peynir tüketimi sonucu ortaya çıkan 

hipertansiyon, migren, baĢ ağrısı ve nörolojik problemlere iliĢkin semptomlar yaygın olarak "Peynir 

reaksiyonu" olarak bilinmektedir  (Linales ve ark., 2016). 
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Sağlıklı bir kiĢinin gıdada bulunan biyojen amine maruz kalması halinde, her hangi bir sağlık 

riskinin görülmediği değerler histamin ve tiramin için EFSA tarafından yapılan bir çalıĢmada 

belirtilmektedir. Bu değerler; histaminde sağlıklı bir birey için, bir öğünde 50 mg,  histamin 

intoleransı olan bireylerde ise tespit edilebilir limitin altında; tiraminde monoamino oksidaz 

inhibitörü (MAOI) ilaçlarını kullanmayan sağlıklı bireyler için 600 mg, üçüncü nesil MAOI ilaçları 

kullanan bireyler için 50 mg ve klasik MAOI ilaçları kullanan bireylerde ise 6 mg olarak 

önerilmektedir (EFSA, 2011). 

Sağlık açısından olumsuz etkileri bulunan biyojen aminlerin gıdalardaki varlığının engellenmesi 

için üretim sürecinde gerekli hijyenik önlemlerin alınarak bozulma bakterileri ile gıdanın 

kontaminasyonunun engellenmesi önemlidir (Mayer ve Fiechter, 2018). Gıdaların soğukta 

muhafazası bakteriyel üremeyi engellemek için alınacak temel önlem olmakla birlikte, 5 ºC nin 

altındaki ısı derecelerinde üreyebilen ve biyojen amin oluĢturan bakteriler nedeni ile bu uygulama 

yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bakterileri üremesinin  engellenerek biyojen amin oluĢumundan 

sakınmak için gıda katkıları, koruyucular, kontaminasyonu ve bakteri üremesini engelleyen 

paketleme yöntemleri, ısıl iĢlem ve dondurma, starter kültür seçimi vb. yöntemler önerilmektedir 

(Naila ve ark. 2016). 

3. SONUÇ  

Biyojen aminler gıda kalitesi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkiledikleri için aĢırı oluĢmalarının 

engellenmesi gerekmektedir. Biyojen amin oluĢumunu engellemeye yönelik olarak; ham maddenin 

güvenilir kaynaktan temin edilmesi, ürünün uygun koĢullarda iĢlenmesi, starter kültür kullanılması 

durumunda biyojen amin üretmeyen mikroorganizmaların tercih edilmesi, fermente gıda üretim 

sürecinde biyojen amin oluĢumuna neden olacak koĢulların oluĢmamasına yönelik tedbirlerin 

alınması önem arz etmektedir.   
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ÖZET 

DavranıĢ biçimleri bir toplumdan diğerine değiĢiklik göstermektedir. Toplum ile iç içe girmiĢ olan 

kültür bir bütün olarak hayatı kapsayan bir yapıya sahiptir. Eğlenceden cenaze törenlerine, yeme-

içme alıĢkanlıklarından edebî eserler ortaya koymaya kadar pek çok konuda insanoğlunun meydana 

getirdiği değerlere kültür denilmektedir. Ayrıca insanların acıkması ve açlığını gidermek için yemek 

yemesi genel olarak biyokimyasal olay iken, bu açlığını ne Ģekilde ne zaman ve nasıl gidereceği 

antropolojik ve kültürel bir olgudur. Uzun yıllar boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapan Mardin 

zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Bir yemeğin malzemesinin hazırlanıĢından, piĢirilme ve sunuĢ 

aĢamalarının tamamını kapsayacak Ģekilde topluluğun kültürel değerlerinin dıĢa vurulmasının 

sağlayan en önemli araçlarından biri yemek kültürüdür. Yemek kültüründeki çeĢitlilik toplumsal 

farklılıklarla somutluk kazanmaktadır. Bu farklılıklar çay ve kahve tüketimi, bölgede tüketilen 

geleneksel yemekler, kahvaltı kültürü, etli yemek alıĢkanlığı, yemek kuralları ve sofra adabı, 

bayram, Ģölen ve ziyafetlere verilen önem, evde yemek yapma ve mutfağa girme alıĢkanlığı, baharat 

kullanımı, içecek tüketimi, ekmek tüketimi ve kıĢlık ürün hazırlanmasın gibi detaylarla belirlenir. 

Bu detaylara ek olarak yemeklerde kullanılan malzemelerin çeĢitleri yemek kültürünün özellikleri 

hakkında bilgi vermektedir. AraĢtırmada yirmi katılımcıya çeĢitli sorular sorulmuĢ ve Mardin 

yemek kültürünün değerleri ve özellikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Mardin, Kültür, Yemek, Özellik.  

ABSTRACT 

Behavioral patterns vary from one society to another. The culture that has been intertwined with the 

society has a structure that covers life as a whole. The values created by humans that vary from fun 

to funeral ceremonies, from eating and drinking to creating literary works, are called culture. 

Moreover, getting hungry and eating to eliminate hunger are both biochemical phenomena, whereas 

the time and the style of eliminating this hunger are anthropological and cultural issues. Mardin that 

has been home to many cultures for a long time throughout history has a rich food culture. The food 

culture is one of the most important means of providing the cultural values of the community, 

including the preparation of the material of a meal, the whole of cooking and presentation stages. 

The diversity in the culture of food becomes concrete with social differences. These differences are 

identified with details such as; consumption of tea and coffee, traditional dishes consumed in the 

region, breakfast culture, meat meal habits, meal rules and tableware, the importance given to 

feasts, the habit of entering the kitchen and making food at home, the use of spices, the 

consumption of beverages, the consumption of bread and preparation of winter products. In addition 

to these details, the varieties of the ingredients used in the meals give information about the 

characteristics of the food culture. Twenty participants interviewed through which the values and 

characteristics of Mardin food culture were tried to be determined. In this study, twenty questions 

were asked and the values and characteristics of Mardin food culture were tried to be determined. 

Keywords: Mardin, Culture, Food, Feature. 
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1. GiriĢ 

Canlıların yaĢamlarını sürdürebilmeleri için beslenmeleri gerekmektedir. Beslenme alıĢkanlıkları 

toplumlar arasında farklılık göstermektedir. Bu farklılaĢmanın en önemli nedeni kültürel 

farklılıklardır. Bir toplumu oluĢturan maddî ve manevî konulardaki ürünlerin tamamına “kültür” 

denilmektedir (Eroğlu & Kılıç, 2005). Kültür insanların meydana getirdiği birçok değeri içesinde 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları eğlence alıĢkanlıkları, cenaze törenleri, edebi eserler ve 

beslenme alıĢkanlıklarıdır. Yemek kültürü; bölgelerin iklimi, coğrafi yapısı, bitki florası, tarihi 

geçmiĢi gibi birçok parametre ile biçimlenmektedir (Talas, 2005). Ülkemizde Orta Asya göçebe 

insanının et ve mayalanmıĢ süt ürünlerini kullanmaları, Mezopotamya‟da tahıl ve Akdeniz 

çevresinde meyve ve sebze üretiminin yaygın olması ve Güney Asya‟nın baharatı ile yemeklere 

farklı lezzetler kazandırılması yemek kültürümüzün zenginleĢmesini sağlamıĢtır (Baysal, 1993). 

Ülkemizde birçok yemek türü bulmaktadır. Bölgelerde tüketilen yemeklerin kendine özgü piĢirme 

teknikleri ve beslenme kültürü bulunmaktadır (Mavi, 2003). 

Mardin‟inin tarihi incelendiğinde farklı dil, din ve etnik kökenden gelen toplulukların uzun yıllar 

boyunca bir arada yaĢadığı görülmektedir. Bu gurupların oluĢturduğu kültürel değerler ve yaĢam 

tarzları kuĢaktan kuĢağa aktarılarak günümüze kadar ulaĢmıĢtır (Toprak, 2015). Bu çalıĢmada 

katımlımcılara çeĢitli sorular sorularak Mardin yemek kültürünün değerleri ve Mardin‟in geleneksel 

yerel yemekleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

2. YÖNTEM 

ÇalıĢma kapsamında kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak Mardin‟de yaĢayan ve yöresel 

yemekler yapan toplam 20 katılımcı ile görüĢme yapılmıĢtır. GörüĢmeler iki araĢtırıcının katılımı ile 

7 sorudan oluĢan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeler 

30-60 dk. arasında sürmüĢtür. GörüĢme yapılan katılımcılara ismi, yemek öğününe verilen önem, 

bayram, Ģölen ve ziyafetlere verilen önem, dinsel cemaatlere, etnik kökene göre yemek tüketimleri, 

yöresel yemeklerden hangilerinin bildiği, etli yemek tüketim alıĢkanlıkları, çay kahve tüketim 

alıĢkanlıkları soruları yöneltilmiĢtir. Böylece Mardin‟de geleneksel olarak yapımı devam yemek 

çeĢitleri ve Mardin‟de yemek kültürünü oluĢturan önemli bazı noktaların neler olduğu belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

ÇalıĢmada Mardin yemek kültürü hakkında detaylı bilgilere ulaĢılmasını sağlayacak görüĢmeler 

yapılmıĢtır. Katılımcıların sorunlara verilen cevaplardan çıkarılan değerlendirmeler aĢağıda yer 

almaktadır.  

-Mardin‟de daha çok yöresel yiyeceklerden oluĢan oldukça zengin bir kahvaltı kültüründen söz 

etmek mümkündür. Kahvaltıda tercih edilen yiyecekler geleneksel kahvaltı malzemelerinden 

oluĢmakla beraber bunların daha çok bölgesel üretilen ürünlerden oluĢması dikkat çekmektedir. 

Yerli koyun peyniri, tereyağı, yoğurt, neredeyse her ailenin kendi evlerinde salamurasını yaptıkları 

Derik zeytini, tahin veya ceviz eĢliğinde pekmez, yumurta, evlerde yapılan reçeller, bal, evlerde 

yapılan sucuk ve kavurma, mevsimine göre sebzeler ve meyveler tercih edilmektedir. Ayrıca 

kahvaltıda içecek olarak genel olarak çay içilmektedir. AraĢtırmaya katılan katılımcılar geçmiĢ 

yıllarda erkeklerin kahvaltıda daha çok, soğan eĢliğinde kelle-paça, maklota, ipsisê, ĢiĢê, mercimek 

gibi çorbaları tercih ettiklerini belirtmiĢlerdir. Mardin‟de eskiden en önem verilen öğün öğlen 

yemeğiymiĢ. Öğlen evine gelen erkek karnını iyice doyurduktan sonra yeniden iĢe döndüğünde; 

büyük çocuklar ise babaya ya da anneye yardım ettiğinde ihtiyaç duyacakları güç ve enerji 

ihtiyaçlarını bu öğünde karĢıladıkları için bu öğüne özen gösterildiği bildirilmiĢtir. AkĢam 

yemeğinin ise genel olarak öğleden kalan yemekler ve buna ek olarak bir miktar atıĢtırmalıklardan 

oluĢtuğu bildirilmiĢtir. Ancak modern hayat Mardin‟de de bu yaĢam Ģeklini değiĢtirmiĢtir.  
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-Mardin‟de bayram ve ziyafetlerde verilen yemek düzeni Doğu ve Güneydoğu Anadolu yemek 

kültürü ile benzerlikler göstermektedir. Genel olarak erkekler için ayrı, kadın ve çocuklar için ayrı 

yerlerde sofra kurulmakta ya da erkekler yemeklerini yedikten sonra sofra yeniden 

hazırlanmaktadır. Eğer yer yeterince geniĢ ve ortamda yabancı kimse bulunuyor ise bütün aile 

birlikte aynı sofraya oturmaktadır. 

-Yemek kültürü dinsel cemaatlere, etnik kökene göre pek değiĢiklik göstermese de yemek 

kültüründeki etnik-kültürel farklılıklar ancak ayrıntılara bakılarak fark edilebilmektedir.  

Katılımcılar eskiden Kürtlerin daha çok sulu yemekleri tercih ettiklerini, Süryani ve Arap 

yemeklerinin ise birbiriyle daha çok benzerlik gösterdiğini bildirmiĢtir. Ayrıca Kürtlerde baharat 

kullanımının miktarının Süryani ve Araplara göre daha az olduğu aktarılmıĢtır. Ancak komĢuluk 

iliĢkilerinde yemekleri paylaĢtıkça aradaki farklar ortadan kalkmıĢ ve günümüzde bir bütünlük 

kazanmıĢtır. Uzun yıllar birlikte yaĢayan farklı gruplar kültürel bakımdan birbirlerinden 

etkilenebilmektedirler (Dilsiz, 2010). En yaygın kullanılan baharatlar; sumak, yenibahar, kiĢniĢ, 

karabiber, beĢ türlü, yedi türlü, kırmızıbiber, karanfil, tarçın, susam, anason, kimyon Ģeklinde 

sıralanmaktadır. Mardin‟de Ģarap içimi Süryaniler arasında yaygındır. Süryani sofralarında Ģarap, 

ziyafet ve bayramlarda yer alır.  

-ÇalıĢmaya katılan katılımcılar Mardin‟deki en yaygın yemeklerin ırok, kaburga, hamis, merge, 

ikbebet, sembusek, dolma, kibe, döbo, kelle-paça, maldum, pirinç ve bulgur pilavı, hindi dolması, 

dahudiyet ve iç pilavı olduğunu bildirmiĢlerdir.  

-Katılımcılar, içerisinde bol et bulunan geleneksel yemekleri zengin yemekler olarak 

sınıflandırmıĢlardır. Malzemesi tavuk ağırlıklı olan sulu tencere yemeklerini orta halli ailelerin 

tercih ettiklerini bildirmiĢlerdir. DüĢük bütçeli ailelerin ise, daha çok makarna, sade bulgur pilavı, 

patates, un, bulgur veya mercimek çorba çeĢitlerini, etsiz sulu yemekleri ile yine iğĢanê, bello gibi 

yöresel yemekleri tercih etikleri bildirilmiĢtir.  

- Mardin‟de çay ve kahve içme alıĢkanlığı bölgede yaĢayan farklı kültüre sahip halklar tarafından 

farklılık taĢımaktadır. Kahve tüketim alıĢkanlıkları çeĢitlenmiĢtir. Yörenin önemli içecekleri mırra 

ve kahve çeĢitleridir (Aksoy, 2014). Ġlde yaĢayan Süryaniler genellikle aromalandırılmıĢ (damla 

sakızı, kakule vb.) ve çifte kavrulmuĢ kahve tüketmektedirler. Kürtler çoğunlukla çay içerken, 

yemeklerden sonra nadiren de olsa mırra içmeyi tercih etmektedirler. Araplar mırra ve klasik Türk 

kahvesini içmeyi tercih etmektedirler. Bölgede mırra taziye evlerinde misafire ikramın olmazsa 

olmazı durumundadır.  

Ayrıca katılımcılar geleneksel yemekleri ninelerinden ve annelerinden öğrendiklerini ve hala aynı 

usullerde yapmaya özen gösterdiklerini bildirmiĢlerdir. Bu durum ninelerden torunlara aktarılmıĢ 

olan yemek yapma usullerinin bir mirası koruma titizliği ile sahiplenilmesi, mümkün olduğunca 

değiĢtirilmeden bugün hala uygulanıyor olması ise yemek kültürünün geleneksel değerlere bağlı 

kaldığının bir göstergesidir.  

4. SONUÇ 

Uzun yıllardan beri Mardin‟de yaĢayan 20 katılımcıyla yapılan görüĢmelerde yıllar boyunca 

anneden kızlarına miras kalan geleneksel yöresel gıdalar tespit edilmiĢtir. Bu yemeklerin baĢında 

ırok, kaburga, hamis, merge, ikbebet, sembusek, dolma, kibe, döbo, kelle-paça, maldum, ve 

dahudiyet gelmektedir. 

Modern çağın gereklilikleri her ne kadar insanların yeme ve içme alıĢkanlıklarını etkilese de yerel 

yemeklerin hala geleneksel tariflere göre yapılması Mardin‟in yemek kültürünün uzun yıllardır 

korunduğunun bir göstergesidir. Bölgenin farklı etnik kökenden birçok kiĢiye ev sahipliği etmesi 

bölge mutfağının zenginleĢmesine katkıda bulunan en önemli nedenlerinden biridir. Mardin‟deki 

yoğun baharat kullanımı komĢu illerde de yapılan bazı yemeklerin burada yapılanlardan farklı 
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lezzetlere sahip olmasına neden olmaktadır. Ayrıca bölgedeki kahve tüketim alıĢkanlığının baharata 

olan düĢkünlüğün bir göstergesi olduğu söylenebilir. 

Gastronomi alanındaki markalaĢmanın önem kazandığı günümüzde yerel yemeklere ait çalıĢmaların 

artırılması bu kültürel mirasın korunmasını sağlayacaktır. Bu nedenle bu alanda çalıĢmaların 

artırılması gerekmektedir.  
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YAġLI HASTALARA EVDE BAKIM VEREN BĠREYLERĠN SOSYAL DESTEK 

ALGILARI, BAKIM YÜKLERĠ VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ 

 

HemĢire Gül KILIÇ DEDEOĞLU
1
  

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERSĠN
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ÖZET 

Tanımlayıcı tipte olan çalıĢma ġanlıurfa ili Mehmet Akif Ġnan Eğitim AraĢtırma Hastanesi ve 

Balıklıgöl Devlet Hastanesi Evde Bakım Birimlerinin hizmet verdiği bölgelerde Ekim 2016-Mayıs 

2017 tarihleri arasında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmanın örneklemini yaĢlı hastaya evde bakım veren 258 

birey oluĢturmuĢtur. Verileri Hasta ve Bakım Veren Bireyi Tanılama Formu, Çok Boyutlu 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Bakım Verme Yükü Ölçeği ile toplanmıĢtır. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde bağımsız 

gruplarda t testi, Mann Whitney U testi, Tek Yönlü Varyans analizi, Kruskal Wallis analizi, 

Korelasyon analizi ve Tukey testi yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın yapılabilmesi için Harran Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Etik Kurulu‟undan, ilgili kurumlardan ve çalıĢmaya katılacak olan bireylerden izin 

alınmıĢtır. Bakım veren bireylerin cinsiyete, eğitim durumuna, birlikte yaĢanan bireylere, baĢka 
bakım verenin bulunma durumuna, sağlığın olumsuz etkilenme durumuna, evlilik ve aile iliĢkisinde 

sorun yaĢama durumuna göre bakım verme yükü arasında anlamlı bir fark saptanmıĢtır (p < 0.05). 

Ayrıca algılanan sosyal desteğin bakım verme yükünü etkilediği saptanmıĢtır (p < 0.05). Koruyucu 

ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalıĢan hemĢireler tarafından yaĢlıya bakım veren bireylerin 

bakım verme yükünü azaltacak, algılanan sosyal desteği arttıracak faktörler değerlendirilerek, bu 

konuda eğitim ve danıĢmanlık programlarının düzenlenmesi önerilebilir.  

Anahtar kelimeler: YaĢlı, Sosyal Destek, Bakım Verme Yükü, HemĢirelik. 

ABSTRACT 

The study that was conducted in the form of descriptive research was carried out in the areas that 

Mehmet Akif Ġnan Training and Research Hospital Homecare Units, located in ġanlıurfa, is 

providing care on the dates between October 2016 and May 2017. The sample of the study 

consisted of 258 individuals who provide home care for an elderly patient. The data were collected 

through Patient and Caregiver Identification Form, Multi-Dimensional Perceived Social Support 

Scale and Care Burden Scale. In terms of data analysis, SPSS 16.0 package program was used. In 

terms of data analyses, independent samples t-test Mann Whitney U test, One Way ANOVA, 

Kruskal-Wallis test, Bivariate Correlation analysis and Tukey HSD Post Hoc tests were employed. 

In order to conduct the Study, a permission was taken from Harran University Medical Faculty 

Ethics Committee, related institutions and individuals who participate in the study. A significant 

difference was identified between the care burden of the individuals who provide homecare and the 

gender, education status, individuals that caregivers live together, condition that whether there is 

another caregiver or not, and family and marriage problematic situations (p < 0.05). In addition, it 

was determined that perceived social support affected the burden of care (p < 0.05). It can be 

suggested to organize education and consultancy programs by means of evaluating the factors that 

will alleviate the care burden of individuals who provide care for an elderly patient and increase the 

perceived social support by nurses who are employed in preventive and remedial health services. 

Key words: Elderly, Social Support, Care Burdens, Nursing. 
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YaĢlı hastalara evde bakım veren bireylerin hem sosyal destek algılarını hem de bakım verme 

yükünü etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Sosyal destek algısı ve bakım verme yükü bakım 

alan ve bakım verenin sosyo-demografik özelliklerine göre değiĢiklik gösterebilmektedir. Özellikle 

yaĢ, cinsiyet, sosyoekonomik durum, kültür gibi değiĢkenler ve bireylerin sahip olduğu kiĢilik gibi 

kalıcı özelliklerinin yanı sıra tutum ve mizaç gibi özelliklerinin de algılanan sosyal desteği 

etkilediği belirtilmektedir (1-3). Bakım veren ya da bakım alan bireye sağlanan sosyal desteğin, 

çoğunlukla olumlu etkileri olmasına rağmen, bakım veren veya alanın kiĢisel özellikleri, kiĢisel 

becerileri ve sosyal desteğin verilme Ģekli, zamanı gibi nedenlerden dolayı olumsuz etkiler de 

meydana gelebilmektedir (4). Ayrıca yapılan çalıĢmalarda; algılanan sosyal desteğin (5-8), bakım 

alan bireye ait sosyo-demografik özelliklerin (9-13), bakım veren bireye ait sosyo-demografik 

özelliklerin (8-10,14-17) ve bakım verme ile ilgili özelliklerin (15,18-23) bakım verme yükünü 

etkilediği belirtilmektedir. 

YaĢlı bireye bakımda, bakım veren bireylerin sosyal destek algı kaynaklarının harekete geçirilmesi 

ve bakım verme yüklerinin hafifletilmesi aĢamasında hemĢirelik çalıĢmaları oldukça önemlidir (24-

26).  

Bu nedenle çalıĢma, yaĢlı hastalara bakım veren bireylerin sosyal destek algıları, bakım verme 

yükleri ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

AraĢtırma tanımlayıcı olarak yapılmıĢtır. AraĢtırma ġanlıurfa ili Mehmet Akif Ġnan Eğitim 

AraĢtırma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesi Evde Bakım Birimlerinin hizmet verdiği 

bölgelerde Ekim 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 65 yaĢ üstü 790 

yaĢlı hastaya primer bakım veren bireyler araĢtırmanın evrenini oluĢturmuĢtur. Örneklemi alınacak 

kiĢi sayısını hesaplamak için evreni bilinenden örneklem hesaplama yöntemi kullanılmıĢ ve 258 

bakım veren örneklemi oluĢturmuĢtur. Verilerin toplanmasında Hasta ve Bakım Veren Bireyi 

Tanılama Formları,  Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Bakım Verme Yükü Ölçeği 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın bağımlı değiĢkenlerini, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve 

Bakım Verme Yükü Ölçeği puan ortalamaları, bağımsız değiĢkenleri ise hasta ve bakım vereni 

tanılamaya yönelik özellikler oluĢturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 paket 

programı kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama), 

bağımsız gruplarda t testi (iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi), Mann Whitney U testi ve 

Tek Yönlü Varyans analizi, Kruskal Wallis analizi, Korelasyon analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

yapılabilmesi için etik kuruldan, kurumlardan ve çalıĢmaya katılacak olan bireylerden izin 

alınmıĢtır. 

BULGULAR 

Bakım veren bireylerin %50.0‟ı 40-59 yaĢ aralığında, %82.2‟si kadın, %79.5‟i evli, %31.0‟ı 

okuryazar, %80.6‟sı çocuk sahibi ve çocuk sayısı ortalamaları 4.41±3.10 olup, %77.5‟i ev 

hanımıdır. ÇalıĢma kapsamındaki bakım veren bireylerin, %68.2‟sinin sosyal güvencesi 

bulunurken, %92.6‟sı herhangi bir iĢte çalıĢmamakta, %69.0‟ı da akrabaları (eĢ, çocuk, tanıdık, 

gelin vb.) ile birlikte yaĢamaktadır.  

Bakım veren bireylerin %7.4‟ü çalıĢma hayatında güçlük yaĢadığı, yaĢanan güçlüklerden %3.1‟inin 

iĢ ile ilgili problemlerden kaynaklandığı, %65.9‟unun daha önce baĢka bir hasta bireye bakım 

vermediği, %54.3‟ünün ailevi sorumluluk / aile bağı olduğu için bakım verdiği, %56.2‟sinin bakım 

verme sürelerinin 6 yıl ve altında olduğu, %53.9‟u ailede hastaya baĢka bakım verenlerin 

bulunduğunu belirtmiĢlerdir. Bakım veren bireylerin %94.2‟si bakım verirken sağlığının olumsuz 

etkilendiğini, %57.0‟ı mental sağlık durumunda bozulma yaĢadığını, %56.2‟si bakım verdiği sürece 

evlilik iliĢkilerinde sorun yaĢadığını, bu sorunlardan %19.8‟inin iletiĢim problemlerinden 

kaynaklandığını, %69.8‟i ailedeki diğer bireyler ile iliĢkilerinde sorunlar yaĢadığını, %73.3‟ü 
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sorumluluklarını yerine getiremediğini, %97.3‟ünün bakım verme konusunda eğitim almadığını ve 

%69.4‟ü evde bakım hizmetinin bakım verme yükünü hafiflettiğini ifade etmiĢlerdir.  

Bakım veren bireylerin çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği toplam puan ortalamaları 

42.77±12.95 iken, bakım verme yükü ölçeği toplam puan ortalamaları ise 54.30±9.43‟dür. 

YaĢa göre bakım veren bireylerin çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği aile alt boyutu 

(F=3.677 p=.027), arkadaĢ alt boyutu (F=4.843 p=.009) ve toplam puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıĢtır (F=5.828 p=.003). Farkın hangi yaĢ gruplarından 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan ileri analizde; 20-39
 
yaĢ grubunun puan ortalaması 40-

59 ve 60 ve üzeri
 
yaĢ gruplarının puan ortalamasından daha yüksektir. Ancak yaĢa göre bakım 

verme yükü ölçeği toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıĢtır (F=1.468 p=.232). Bakım veren bireylerin cinsiyete göre çok boyutlu algılanan 

sosyal destek ölçeği arkadaĢ alt boyutu (t=-3.426 p=.001) ve bakım verme yükü ölçeği toplam puan 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıĢtır (t=3.192 p=.002). Medeni 

durumuna göre çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği özel insan alt boyutu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmıĢ olup (t= -3.457 p=.001), bakım verme yükü ölçeği toplam puan 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıĢtır (t=1.872 p=.062). Bakım 

veren bireylerin eğitim durumuna göre çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği toplam puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıĢtır (K-W=31.650 p=.000). Farkın 

kaynağını belirlemek amacıyla yapılan ileri analiz sonucunda; lise ve üniversite eğitimi almıĢ 

grubun puan ortalamaları, okuryazar değil, okuryazar, ilkokul eğitimi almıĢ grupların puan 

ortalamalarından daha yüksektir. Ayrıca yaĢa göre bakım verme yükü ölçeği toplam puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıĢtır (K-W=15.483 p=.008). Farkın 

hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacı ile yapılan ileri analizde; okuryazar değil, 

okuryazar, ilkokul eğitimi puan ortalamaları, ortaokul, lise ve üniversite puan ortalamalarından daha 

yüksektir. Sosyal güvenceye sahip olma durumuna göre çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği 

(t=-.028 p=.977) ve bakım verme yükü ölçeği toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıĢtır (t=-1.725 p=.086). ÇalıĢma durumuna göre çok boyutlu algılanan 

sosyal destek ölçeği arkadaĢ alt boyutu arasında anlamlı bir fark saptanırken (MU=-3.282 p=.001), 

bakım verme yükü ölçeği toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıĢtır (MU=-1.694 p=.090). Bakım veren bireylerin yalnız veya akrabaları ile birlikte 

yaĢama durumuna göre çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği toplam puan ortalamaları (t=-

2.998 p=.003) ve bakım verme yükü ölçeği toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmıĢtır (t=2.892 p=.004). 
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Tablo 1. Bakım Veren Bireylerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Bakım Verme Yükü 

Ölçeği Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

                                                                       Ölçekler 

  Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Bakım Verme Yükü 

Ölçeği 

Özellikleri 

 

 

   n 

               Aile 

X±SS 

Özel Bir Ġnsan 

X±SS 

         ArkadaĢ 

            X±SS 

   Toplam 

     X±SS 

 

X±SS 

YaĢ       

20-39
1 

77 17.96 ± 8.04 18.74 ± 6.03 10.06 ± 5.26 46.76 ± 13.55 53.20 ± 9.63 

40-59
2 

129 14.95 ± 8.58 17.79 ±  5.17 8.87 ± 4.47 41.62 ± 12.44 54.23 ± 8.91 

60 ve üzeri
3 

52 14.86 ± 7.53 17.30 ± 5.78 7.53 ± 3.43 39.71 ± 12.10 56.09 ± 10.27 

Ġstatistiki Değer  F = 3.677 p=.027 F = 1.173 p=.311 F = 4.843 p=.009 F = 5.828 p=.003 F = 1.468 p=.232 

  Fark (Tukey):1-2  Fark (Tukey):1-3 Fark (Tukey): 1-2, 1-3  

Cinsiyet        

Kadın  212 15.72 ± 8.41 17.86 ± 5.60 8.42 ± 4.20 42.01 ± 12.82 55.16 ± 9.09 

Erkek  46 16.32 ± 7.85 18.50 ± 5.41 11.41 ± 5.57 46.23 ± 13.13 50.34 ± 10.03 

Ġstatistiki Değer  t= -.443 p=.658 t= -.702 p=.483 t= -3.426 p=.001 t= -2.014 p= .045 t= 3.192 p=.002 

Medeni Durum       

Evli  205 15.60 ± 8.27 17.42 ± 5.62 8.46 ± 4.36 41.50 ± 12.95 54.85 ± 9.60 

Bekar  53 16.69 ± 8.47 20.09 ± 4.82 10.86 ± 5.06 47.66 ± 11.88 52.15 ± 8.49 

Ġstatistiki Değer  t= -850 p=.396 t= -3.457 p=.001 t= -3.448 p=.001 t= -3.134 p=.002 t= 1.872 p=.062 

Eğitim Durumu       

Okuryazar değil
1 

77 15.89 ± 7.99 16.59 ± 5.58 7.44 ± 3.81 39.93 ± 11.26 56.90 ± 8.96 

Okur yazar
2 

80 13.73 ± 8.09 18.12 ± 5.34 8.45 ± 4.06 40.31 ± 11.58 54.13 ± 9.05 

Ġlkokul
3 

49 15.14 ± 8.18 18.20 ± 5.85 9.30 ± 4.92 42.65 ± 13.11 54.42 ± 9.77 

Ortaokul
4 

16 14.68 ± 8.67 19.12 ± 5.09 12.18 ± 7.27 46.00 ± 18.67 51.50 ± 8.39 

Lise
5
  18 20.38 ± 7.20 17.88 ± 5.80 10.50 ± 4.51 48.77 ± 11.64 51.94 ± 9.29 

Üniversite
6 

18 23.22 ± 6.51 21.66 ± 4.27 12.38 ± 2.63 57.27 ± 9.11 48.38 ± 10.25 

Ġstatistiki Değer  K-W=26.448 

p=.000 

K-W=14.762 

p=.011 

K-W=30.183 

p=.000 

K-W=31.650 p=.000 K-W=15.483 p=.008 

     Fark:1-5, 2-5, 1-6, 2-6, 

3-6 

Fark:1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 3-

6 
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Tablo 1. (Devam) Bakım Veren Bireylerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Bakım Verme 

Yükü Ölçeği Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması  

                                                                        Ölçekler 

                                               Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Bakım Verme Yükü 

Ölçeği 

Özellikleri     

    n 

              Aile 

X±SS 

Özel Bir Ġnsan 

X±SS 

ArkadaĢ 

X±SS 

Toplam 

X±SS 

 

X±SS 

Sosyal Güvence       

Var  176 16.39 ± 8.38 17.73 ± 5.62 8.63 ± 4.33 42.75 ± 12.83 53.61 ± 9.72 

Yok  82 14.63 ± 8.05 18.50 ± 5.44 9.67 ± 5.10 42.80 ± 13.29 55.78 ± 8.64 

Ġstatistiki Değer  t=1.587 p=.114 t=-1.030 p=.304 t=-1.596 p=.113 t= -.028 p=.977 t=-1.725 p=.086 

ÇalıĢma 

Durumu 

      

ÇalıĢıyor 19 16.63 ± 8.11 18.63 ± 5.72 12.78 ± 5.78 48.05 ± 12.98 50.36 ± 11.07 

ÇalıĢmıyor 239 15.76 ± 8.33 17.92 ± 5.56 8.65 ± 4.37 42.35 ± 12.89 54.61 ± 9.24 

Ġstatistiki Değer  MU=-.755 p=.450 MU=-.485 p=628 MU=-3.282 p=.001 MU= -1.703 p=.089 MU= -1.694 p=.090 

Birlikte 

YaĢanan 

Bireyler 

 

     

Yalnız 80 13.00 ± 7.71 17.38 ± 5.91 9.02 ± 4.62 39.41 ± 11.44 56.80 ± 8.53 

Akrabalar Ġle 178 17.10 ± 8.27 18.24 ± 5.40 8.93 ± 4.61 44.28 ± 13.34 53.17 ± 9.62 

Ġstatistiki Değer  t=-3.765 p=.000 t=-1.140 p=.255 t=.149 p=.882 t=-2.998 p=.003 t=2.892 p=.004 
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Ayrıca çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği puan ortalamaları ile bakım verme yükü ölçeği 

puan ortalamaları arasında negatif yönde zayıf anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır (r= -.400, p=.000) 

TARTIġMA 

ÇalıĢmada, bakım veren bireylerin çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği toplam puan 

ortalamalarının istenen düzeyde olmadığı görülmektedir (42.77±12.95). Chıou ve arkadaĢlarının 

(27) sosyal desteğin bakım vericiler üzerine etkisini inceledikleri çalıĢmalarında bakım vericilerin 

algıladığı sosyal destek düzeyinin yüksek olduğu saptanmıĢtır. Ülkemizde yapılan çalıĢmalara 

baktığımızda; ruhsal hastalığı olanlara bakım verenlerin çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği 

puan ortalamaları (63.81±19.02) (28), parkinson hastalığı olan bireylere bakım verenlerin çok 

boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği puan ortalamaları (57.01± 11.62) (29) bu çalıĢmadan daha 

yüksek çıkmıĢtır.  Bu çalıĢmada algılanan sosyal desteğin istenen düzeyde olmaması bakım veren 

bireylerin çoğunun kadın olması ve toplumun kültürel yapısı doğrultusunda bu sorumluluğun 

kadınlar tarafından yapılması gerektiğinin düĢünülmesinden kaynaklanmıĢ olabilir. Çünkü kadın 

bakım veren sorumluluğu gereği sosyal destek ağlarını istediği gibi kullanamamaktadır.  

ÇalıĢmada, bakım veren bireylerin bakım verme yükünün orta düzeyde (54.30±9.43) olduğu 

saptanmıĢtır. Dünyada ABD, Brezilya, Mısır gibi ülkelerde yapılan bazı çalıĢmalarda yaĢlı hastalara 

bakım veren bireylerin bakım verme yükleri düĢük saptanmıĢtır (18,30,31). Ülkemizde ise yapılan 

çalıĢmalarda yaĢlı hastalara bakım veren bireylerin bakım verme yüklerinin yüksek olduğu 

belirtilmektedir (10,32). Ancak Mollaoğlu ve arkadaĢlarının (33) inmeli hastaların bakım 

vericilerinin bakım verme yükü üzerine yaptığı çalıĢmada bakım verme yükü ölçeği puan ortalaması 

(33.02±15.92) bu çalıĢmadan daha düĢük olarak saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada bakım verme yükünün 

orta düzeyde olmasının nedeni, bakım verenlerin çoğunun kadın olmasından dolayı evde çocuk 

bakma, ev iĢlerini yürütme gibi sorumlulukları üstlenmesi, aynı zamanda bakım verdiği yaĢlının en 

az bir tane kronik hastalığının olması olabilir. 

Bakım veren bireylerin yaĢa göre çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği aile, arkadaĢ ve toplam 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanırken, özel bir insan alt boyutu puan ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıĢtır. ÇalıĢmamızdan farklı olarak 

Karaaslan‟ın (15) yaptığı çalıĢmada bakım verenin yaĢı ile çok boyutlu algılanan sosyal destek 

ölçeği toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıĢtır. Bakım 

veren bireylerin yaĢına göre bakım verme yükü ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

saptanmamıĢ olup, bakım verme yükünün yaĢ arttıkça daha yüksek olduğu görülmektedir. IĢık‟ın 

(10) yaptığı çalıĢmada da yaĢ ile bakım verme yükü arasında anlamlı bir fark saptanmamıĢ olup en 

yüksek bakım verme yükünün 20-29 yaĢ grubu arasında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bakım 

verenin yaĢının bakım verme yükünü etkilediğini belirten çalıĢmalar da bulunmaktadır (34,35). 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Algılanan sosyal desteğin ve bakım verme yükünün istenen düzeyde olmadığı düĢünüldüğünde, 

koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalıĢan hemĢireler tarafından yaĢlıya bakım veren 

bireylerin algıladıkları sosyal desteği arttıracak ve bakım verme yükünü azaltacak eğitim ve 

danıĢmanlık programlarının düzenlenmesi, 

Bakım veren bireylerin algıladıkları sosyal desteğin ve bakım verme yüklerinin birçok faktörden 

etkilendiği düĢünüldüğünde, bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak bakım veren bireylerin 

fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını destekleyecek eğitim programlarının geliĢtirilmesi 

önerilmektedir.  
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CUMHURĠYET DÖNEMĠ‟NDE ANKARA‟DAN ERZURUM‟A UZANAN DEMĠRYOLU 

HATTI “1924-1939” 

 

ArĢ. Gör. Volkan TUNÇ
1
 

 

ÖZET 

Toplumların yaĢayıĢında, ilerleyiĢinde ve geliĢiminde en önemli unsurlardan biri hiç Ģüphesiz 

ulaĢım olmuĢtur. Uygarlıklar zaman içinde farklı ulaĢım araçlarına ihtiyaç duymuĢlardır. Bu 

bağlamda teknolojinin geliĢmesiyle beraber faklı ulaĢım araçları icat edilerek kullanılmaya 

baĢlanılmıĢtır. Bu geliĢmeler toplumların birbiriyle olan sosyal, kültürel ve iktisadi etkileĢimini 

artırarak zaman, mekân, yakınlık ve uzaklık gibi kavramları ortadan kaldırmıĢtır.  

Bu çalıĢmada 1924 yılında Ankara‟dan baĢlayarak Kayseri ve Sivas‟tan geçerek 1939 yılında 

Erzurum‟a kadar uzanan Cumhuriyet dönemi Ġç ve Doğu Anadolu bölgelerindeki demiryolu 

faaliyetleri incelenmiĢtir. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren demiryolu dünyanın en önemli ve en 

hızlı ulaĢım aracı olmuĢtur. Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı‟yla beraber topraklarda siyasi, idari 

ve ekonomik gücünü tekrar artırmak için bu yeni teknolojiden faydalanmak yoluna gitmiĢtir. Fakat 

yeterli finansman kaynağı sağlanamadığından bu demiryolu hatları, yabancı Ģirketlere yaptırılmak 

zorunda kalmıĢtır. Bu nedenle yapılan demiryolu hatları Osmanlı‟nın istekleri doğrultusunda değil, 

emperyalist devletlerin Osmanlı topraklarındaki nüfuz mücadeleleri doğrultusunda yapılmıĢtır. Bu 

nedenle Osmanlı döneminde Ankara‟dan Ġç ve Doğu Anadolu bölgesine doğru bir demir yolu hattı 

yapılmamıĢtır. Bu durumun eksikliği I. Dünya SavaĢı‟nda ve kurtuluĢ mücadelesinde büyük oranda 

hissedilmiĢtir. Bu nedenle Cumhuriyet‟in ilanından hemen sonra bu eksikliğin giderilmesi için 

çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Cumhuriyet hükümetleri demiryolu çalıĢmalarında asayiĢ, güvenlik, birlik 

ve beraberlik ile siyasi, idari, kültürel ve iktisadi bütünlüğü tam manasıyla sağlamak gayretiyle 

demiryolu faaliyetlerine büyük önem vermiĢlerdir. ÇalıĢmada CHP dönemi hükümetlerinin 

faaliyetler dolayısıyla çıkardıkları kanunlar, uyguladıkları politikalar ve çalıĢmalar için yapılan 

yardımlar üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Demiryolu, CHP, Ankara, Sivas, Erzurum. 

GĠRĠġ 

XV. yüzyılda maden ocaklarında ağır yüklerin taĢınmasında iki paralel dizi halinde kalaslar 

kullanılmaya baĢlanmıĢ ve zamanla bu kalasların eskimemesi için de demir saçla kaplanarak 

kuvvetlendirilmiĢtir. Ancak demir üretiminin artması ve buna bağlı ucuzlamasıyla beraber ağaç 

kalasların yerini “ray” adı verilen dövme demirler almıĢtır
2
. 1687 yılında Denis Pap‟ın buharın 

elastiki gücünü bulmasından faydalanan James Watt buhar makinesini icat etmesiyle
3
 buhar gücünü 

ulaĢıma uygulama giriĢimleri de baĢlamıĢtır. Buhar gücü ilk olarak karayollarında uygulanmıĢsa da 

daha sonra en etkili biçimde demiryollarında kullanılmaya baĢlanmıĢtır
4
. 1802 yılında ilk 

lokomotifler rayların üzerinde hareket etmeye baĢlamıĢsa da tam manasıyla demiryolu tarifine ve 

amacına en uygun lokomotifi yapan George Stephenson demiryolu mucidi, demiryolculuğunun 

baĢlangıç tarihi de 1829 yılı kabul edilmiĢtir
5
. 

Avrupa‟da ve Amerika‟da hızla geliĢen demiryolları kısa zamanda dünyanın en hızlı ve güvenilir 

ulaĢım aracı olma özelliğine sahip olmuĢtur. Osmanlı Devleti de bu yeni teknolojiyi kullanarak ülke 

                                                           
1
 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, volkan_tunc23@hotmail.com 

2
 Mehmet Bozkurt, Ġ.T.Ü. ĠnĢaat Fakültesi Ders Notları Demiryolu I, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fakültesi 

Matbaası, Ġstanbul 1985, s. 2.   
3
 Güngör Evren, Demiryolu, Birsen Yayınevi, Ġstanbul 1998, s. 9. 

4
 Erol Tümertekin, UlaĢım Coğrafyası, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 1987, s. 205. 

5
 Mehmet Bozkurt, a.g.e., s. 4. 
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topraklarında siyasi, idari ve iktisadi gücünü yeniden tesis edebilecek bir unsur olarak görmüĢtür
6
. 

Osmanlı Devletinde ilk demiryolu yapımı Sultan Abdülmecid döneminde 1856 Tanzimat 

Fermanıyla beraber hayata geçirilmeye baĢlanmıĢ ve aynı yıl Ġzmir-Aydın hattının
7
 imtiyazı Robert 

Wilkin adında Ġngiliz bir tüccara verilmiĢtir
8
. 133 km‟lik Ġzmir-Aydın hattı yaklaĢık 10 yılda 

tamamlanarak iĢletmeye açılmıĢtır
9
. Yine bir Ġngiliz giriĢimciye 1863 yılında baĢlanan ve 1866 

yılında tamamlanan Ġzmir-Kasaba hat imtiyazının verilmesi Ġzmir ve çevresinde Ġngiliz nüfuzunun 

artmasına neden olmuĢtur
10

. 

Sultan Abdülaziz devrinde Osmanlı‟yı Avrupa‟ya bağlayacak bir demiryolu hattının yapılması 

kararlaĢtırılmıĢtır
11
. Bu hat Ġstanbul-Çatalca-Edirne-Harmanlı-Sofya-NiĢ ile bu hatta bağlanacak 

olan Dedeağaç, Yanbolu, Selanik Ģube hattı Ģeklinde planlanarak 1869 yılında Baron Hirsch 

adındaki Avusturyalı bir bankere imtiyaz verilmiĢtir. YaklaĢık 2000 km‟lik uzunluğundaki bu 

demiryolunun yapımı bazı olumsuzluklar sebebiyle 19 yıl sürmüĢ ve 1888 yılında Osmanlı-Avrupa 

(Viyana-Paris) bağlantısının sağlanmıĢtır
12

. 

Bunun yanı sıra Sultan Abdülaziz, 1871 yılında Ġstanbul ile Bağdat arasında devlet tarafından 

yaptırılacak bir demiryolu ağı için irade yayınlamıĢtır. Bir yıl süren çalıĢmalar sonrasında sadece 24 

km‟lik bir hattın yapılması üzerine böyle büyük bir projenin plan ve programsız yapılamayacağının 

anlaĢılmıĢtır. Bu bağlamda Alman mühendis Wilhelm von Pressel, “Asya Osmanlı Demiryolları” 

Genel Müdürlüğü‟ne getirilmiĢ ve hedefler doğrultusunda plan ve program hazırlaması 

istenmiĢtir
13
. Yapılan plan ve programlar teknik ve ekonomik yetersizlikler ile savaĢ ve iç isyanlar 

gibi sebeplerden dolayı uygulanamamıĢ bu nedenle de demiryolu çalıĢmaları 1888 yılına kadar bir 

duraklama yaĢamıĢtır
14

.  

Osmanlı‟da demiryolu faaliyetleri özellikle II. Abdülhamid döneminde 1888 yılında Duyun-u 

Umumiye‟nin kurulması ile baĢlamıĢtır
15
. Bu dönemde Bağdat demiryolu baĢta olmak üzere Ġzmit-

Adapazarı hattı, HaydarpaĢa-Ankara hattı, Ankara-Kayseri, Samsun-Ġskenderun hattı ve EskiĢehir-

Konya hattı Ġngiltere ve Fransa gibi emperyalist devletlerin engellemelerine rağmen Alman Ģirketi 

Deutsche Bankasına verilmiĢtir. Alman Ģirketine verilen bu imtiyazlar ara ara kesintiye uğrasa da I. 

Dünya SavaĢı‟nın baĢlangıcına kadar devam etmiĢtir
16

.   

XX. yüzyılın baĢlarında Ġngiltere, Fransa ve Almanya‟dan sonra Amerika‟da Osmanlı topraklarında 

emperyalizmini ilk Chester Projesiyle uygulamaya çalıĢmıĢtır. Doğu Anadolu ve Musul-Kerkük 

bölgesinde yapımı kararlaĢtırılan demiryollarının ihalesi 1909 yılında Amerikalı Amiral Colby M. 

                                                           
6
 Ġsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), Atatürk‟ün 120. Doğum Yıl Dönümü‟ne 

Armağan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 5. 
7
 Güngör Evren, a.g.e., s. 10. 

8
 A. Nedim Atilla, Ġzmir Demiryolları, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kültür Yayını, Ġzmir 2002, s. 56. 

9
 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 13. 

10
 Murat Özyüksel, Osmanlı-Alman ĠliĢkilerinin GeliĢim Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Arba Yayınları, 

Ġstanbul 1988, s. 12; A. Nedim Atilla, a.g.e., s. 107; Güngör Evren, a.g.e., s. 10.  
11

 Mehmet Bozkurt, a.g.e., s. 5; Mustafa Albayrak, “Osmanlı-Alman ĠliĢkilerinin GeliĢimi ve Bağdat Demiryolu‟nun 

Yapımı”, OTAM, S. 6, 1995, s. 8.  
12

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 10-11; Mehmet Özdemir, Mütareke ve KurtuluĢ SavaĢı BaĢlangıç Dönemlerinde Türk 

Demir Yolları Yapısal Ekonomik Sorunlar (1918-1920), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 11; Ġlknur 

Haydaroğlu-Ġsmail Pehlivan, “Rus Sermayedarlarının Osmanlı Demiryolları Üzerine Bazı YazıĢmaları”, Tarih 

AraĢtırmaları Dergisi, C. 23, S. 36, 2004, s. 157. 
13

 Murat Özyüksel, a.g.e., s. 16. 
14

 Mehmet Bozkurt, a.g.e., s. 6-7. 
15

 Ġsmail Yıldırım, “Osmanlı Demiryolu Politikasına Bir BakıĢ”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 12, S. 1, 

2002, s. 314. 
16

 Murat Özyüksel, a.g.e., s. 65;71;75;80;167;229-237; Ayla Efe, “Almanya‟ya Verilen Ġkinci Demiryolu Ġmtiyazı: 

Hububat Hattı”, OTAM, S. 18, 2005, s. 100; Ġlknur Haydaroğlu, a.g.m., s. 159; A. Gündüz Ökçün, “Osmanlı Meclis-i 

Meb‟usanında Bağdat Demiryolu Ġmtiyazı Üzerine Yapılan TartıĢmaları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler 

Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 2, 1970, s. 19.  
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Chester‟ın baĢında bulunduğu Chester grubuna verilmiĢtir
17
. Ġki taraf arasındaki ön sözleĢmeden 

sonra Ģirket 600 bin dolar sermaye ile Osmanlı-Amerikan Kalkınma ġirketini kurmuĢtur. 9 Mart 

1911 tarihinde Meclis Mebusan‟a sunulan sözleĢme özellikle Ġngiltere ve Fransa‟nın 

engellemeleriyle mecliste bir süre bekletilerek onaylanmamıĢtır
18

. M. Chester, 1912 ve 1913 

yıllarında projeyi hayata geçirmek için yeniden giriĢimlerde bulunmuĢsa da bu seferde Alman 

nüfusunun etkisi, Osmanlı topraklarında devam eden Trablusgarp savaĢı ve sonrasında I. Dünya 

SavaĢı‟nın baĢlamasından dolayı giriĢimlerden bir sonuç alamamıĢtır
19

. 

Emperyalist Devletleri için Osmanlı Devleti‟ndeki demiryolları kâr amaçlı bir yatırım olmanın 

ötesindeydi. Bu devletlerin amacı ilk olarak demiryolu yapımıyla Osmanlı içinde nüfuz bölgeleri 

oluĢturmak ve böylece Osmanlı topraklarının paylaĢımında bu bölgeleri kendi sömürgeleri altına 

almaktı. Bunun için hem Osmanlı‟ya siyasi ve iktisadi baskı yapmaktan hem de kendi aralarında 

mücadele etmekten sakınmamıĢlardır
20

. 

Osmanlı, I. Dünya SavaĢı‟nın ilanından hemen sonra Ġngiliz ve Fransız Ģirketlerine ait olan 

demiryollarına el koymuĢsa da savaĢın Osmanlı aleyhine sonuçlanmasıyla el konulan ve 

Almanya‟ya ait olan tüm demiryolu hatları itilaf devletlerini kontrolüne geçmiĢtir
21

. Ancak Milli 

Mücadelenin baĢlaması ve kazanılmasıyla Anadolu‟daki demiryolları Büyük Millet Meclisi‟nin 

kontrolüne geçmiĢtir
22

.   

Bunun yanı sıra Doğu Anadolu (Ruslar tarafından yapılan Erzurum-SarıkamıĢ hattı hariç) ve 

Karadeniz‟de demiryolunun bulunmayıĢı hem I. Dünya SavaĢı‟nda hem de KurtuluĢ SavaĢı‟nda 

büyük bir noksanlık olarak kendini hissettirmiĢtir
23
. Bu bağlamda 1908 yılında Osmanlı döneminde 

inĢasına baĢlanan Ankara-Sivas hattı Milli Mücadele döneminde de inĢasına devam edilerek 1919 

yılında 72. km‟si daha sonra da 125. km‟si tamamlanmıĢ ve Sakarya Meydan Muharebesinde askeri 

sevkiyatta kullanılmıĢtır
24
. Ülke savunmasında yaĢanan bu sıkıntıların bir daha yaĢanmaması için 

Cumhuriyet ilanından sonra demiryolu çalıĢmaları üzerinde önemle durulmuĢtur. 

1. 1923 Sonrası Cumhuriyet Türkiye‟sinde Demiryolları 

Osmanlı Devleti 1856-1914 yılları arasında (Erzurum-SarıkamıĢ hattı hariç) 8.343 km uzunluğunda 

demiryolu ağına sahip olmuĢtur. KurtuluĢ SavaĢı sonrasında ülke sınırlarının yeniden 

belirlenmesiyle Osmanlıya ait demiryollarından 4.587 km‟si ülke sınırları dıĢında kalmıĢtır. Bu 

bağlamda Osmanlı‟dan Türkiye Cumhuriyet‟ine 3.756 km‟si yabancı Ģirketlere ait, 356 km‟si de 

Rus iĢgalinden kurtarılan (Erzurum-SarıkamıĢ hattı)  olmak üzere toplam 4.112 km demiryolu 

kalmıĢtır
25

. 

Bu demiryolu güzergâhlarının belirlenmesinde çoğu zaman Osmanlının isteklerinden ziyade 

yabancı devlet ve Ģirketlerin ham madde ve nüfuz mücadeleleri ön planda tutulmuĢtur. Örneğin; 

Ġngiltere ülkemizdeki ham madde kaynaklarına eriĢebilmek ve yeni pazarlar elde etmeği 

amaçlarken, Almanlar ise Bağdat Demiryolu hattını ülkenin ihtiyaçlarını karĢılayan bir vasıta olarak 

değil, ülkeyi baĢtanbaĢa kat eden bir yol olarak tasarlamıĢlardır. I. Dünya SavaĢı sırasında Ruslar 

                                                           
17

 Yahya Sezai Tezel, “Birinci Büyük Millet Meclisi Anti-Emperyalist Miydi? Chester Ayrıcalığı”, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, C. XXV, S. 4, Aralık 1970, s. 287-290; Erdal Açıkses-Rahmi Doğan, Amerika‟nın 

Yüz Yıllık Ortadoğu Hayali Chester Projesi, Fırat Üniversitesi Orta Doğu AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Elazığ 

2010, s. 54; Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 26. 
18

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 27; Suavi Aydın, “Türkiye‟nin Demiryolu Serüvenine Muhtasar Bir BakıĢ”, Kebikeç, S. 11, 

2001, s. 67. 
19

 Erdal Açıkses-Rahmi Doğan, a.g.e., s. 62-63. 
20

 Ġsmail Yıldırım, a.g.m., s. 317. 
21

 Mehmet Bozkurt, a.g.e., s. 8; Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 20. 
22

 Ahmet Onur, Türkiye Demiryolları Tarihi (1860-1953), Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Ankara 1953, s. 33. 
23

 Apltekin Müderrisoğlu, KurtuluĢ SavaĢı‟nın Mali Kaynakları, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını, Ankara 2013, s. 75. 
24

 M. Arslan Abisel, Bir KarıĢ Fazla ġimendifer, Ar Basımevi, Ankara 1948, s. 20. 
25

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 23. 
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tarafından yapılan Erzurum-SarıkamıĢ hattı da stratejik amaçlarla yapılmıĢtır
26

. Fransa ise 

demiryolu güzergâhlarıyla hem ham madde kaynaklarını hem de ticari ve stratejik öneme sahip 

bölgeleri ele geçirmeyi hedeflemiĢlerdir
27

.  

Bu sebeple emperyalist devletlere karĢı iktisadi hayatı yeniden canlandırmak için Mustafa Kemal 

Atatürk tarafından 17 ġubat 1923 yılında Ġzmir Ġktisat Kongresi tertip edilmiĢtir
28

. Kongreye 

ülkenin çeĢitli yerlerinden yaklaĢık 1135 delege katılmıĢtır
29

. Delegeler tarafından ülkenin iktisadi 

ve ticari geliĢimi için elzem olan ulaĢım sistemi üzerinde durulmuĢ ve demiryollarıyla ilgili Ģu 

kararlar alınmıĢtır
30

: 

1) Türkiye‟nin vâsi demiryollarına mâlik olunması, büyük Ģehirler ve limanlarla dâhildeki 

kasabalar arasında Ģimendifer, yoksa herhalde Ģoseler yapılmasının müstacelen temini. 

2) Mevcud Ģimendiferlerin ve vapur idarelerinin yerli mamulat ve masnuatı nakilde hususi tarifenin 

tatbikini temin için hükümetin sarf-ı mesai etmesi ve bundan böyle inĢa olunacak Ģimendiferler 

Ģartnamesine iĢbu kaydın behemehâl ithali
31

.  

3) ġimendifer idaresine teslim edilen eĢya ve malların zayi olması durumunda kıymeti nispetinde 

tanzim edilmesi. 

4) Taze olarak sevk edilecek meyve ve sebze için hususi vagonlar ile süt ve balık nakline uygun 

soğuk mahzenli vagonlar verilmesi. 

5) ġimendifer tarifelerinin kilometre baĢına tanzim edilerek memleketimiz dâhilinde büyük 

mahreçlere getirilen mahsulat hariçten gelenlerle rekabet edebilecek seviyeye getirilerek, 

iĢçilerin naklinin asgari tarifeye tabi tutulması.  

Emperyalist devletlerce daha önce inĢa edilen ve “ağaç sistemi” diye tanımlanan demiryolları 

aslında bu dönemde ağaç dalları biçimindeydi
32
. Türkiye Cumhuriyeti‟nin milli ve iktisadi 

bağımsızlığını bir an evvel gerçekleĢtirebilmesi için demiryolu hatlarını ağaç dalları biçiminden ağ 

biçimine dönüĢtürmesi gerekmekteydi. Bu minvalde atılan ilk adım da ulaĢım bağlamında ülkenin 

diğer bölgeleriyle demiryolu bağlantısı olmayan Doğu Anadolu‟ya yeni bir demiryolu hattı 

yapmaktı. Bunun için doğu ve batıyı birbirine bağlayacak biri kuzeyden diğeri de güneyden iki hat 

oluĢturulmuĢtur. Bunlardan ilki Ankara-Sivas-Erzurum hattı, ikincisi de FevzipaĢa-Malatya-

Diyarbakır hattıdır. Atılan ikinci adım ise var olan hatların birbirine bağlantısının yapılarak ağaç 

dalları biçiminin ağ Ģemasına dönüĢtürülmesidir. Bunun yanı sıra üçüncü adım olarak da bu 

dönemde ülkenin farklı yerlerinde yapılan ve yapımına baĢlanan yeni demiryollarıdır
33

.  

Cumhuriyet dönemindeki demiryolu politikasının genel amaçları Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

1) Ülkenin doğal kaynaklarına doğrudan ulaĢmak, 
2) Ülke savunmasının gerektirdiği Ģekilde bir demiryolu hattına ağına sahip olmak, 
3) Ġktisadi kalkınmayla beraber sosyal ve kültürel kalkınmayı da sağlamak, 
4) Ġktisadi kalkınmayı ülke geneline yaymak bunun için de ülke içerisindeki az geliĢmiĢ bölgelere 

ulaĢmak, 

                                                           
26

 Ġsmet Ergün, Türkiyenin Ekonomik Kalkınmasında UlaĢtırma Sektörü, Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara 1985, s. 69-70. 
27

 Mehmet Özdemir, a.g.e., s. 110-111. 
28

 AyĢe Afetinan, Ġzmir Ġktisat Kongresi 17 ġubat – 4 Mart 1923, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1982, s. 12. 
29

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 29.  
30

 Mehmet Öznur Alkan, "Türkiye Ġktisat Kongresi-1923-Ġzmir‟E Katkı-2: Kocaeli Livası Namına Ġzmir Ġktisat 

Kongresine Tevdii Edilen Rapor", Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 47, 1992, s. 397.  
31

 AyĢe Afetinan, Ġzmir Ġktisat Kongresi, s. 49. 
32

 Mustafa Sönmez, Doğu Anadolu‟nun Hikâyesi Kürtler: Ekonomik ve Sosyal Tarih, ArkadaĢ Yayınevi, Ankara 1992, 

s. 99. 
33

 Ġlhan Tekeli – Selim Ġlkin, Cumhuriyet Harcı, C. III, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 2004, s. 314;316. 
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5) Üretim ve tüketim yerlerini birbirine bağlamak ayrıca limanlarla iç bölgeler arasındaki bağlantıyı 
demiryolları sayesinde oluĢturmak

34
. 

Cumhuriyet döneminde demiryolları çalıĢmalarında bir diğer önemli konuda millileĢtirmedir. 1920-

1923 yılları arasında B.M.M. tarafından Ġzmir-Kasaba hattının 223 km‟si, Anadolu hattının 926 

km‟si ve Bağdat hattının 325 km‟si millileĢtirilmiĢtir. Böylece Cumhuriyet‟in ilanından önce 

yabancı Ģirketler tarafından iĢletilen demiryolu hatlarının uzunluğu 2.352 km‟ye indirilmiĢtir
35

.  

Cumhuriyet‟in ilanından sonra yaĢanan ekonomide sıkıntılar sebebiyle yabancı sermayeye karĢı 

olmamakla beraber ülke içerisindeki yabancı Ģirketler tarafından yapılmıĢ, yapılan ve iĢletilen 

demiryolları peyderpey satın alınarak veya el konularak millileĢtirilmiĢtir. 1924-1948 yılları 

arasındaki millileĢtirilen demiryolları Ģu Ģekildedir
36

; 

Yıllar Satın Alınan ya da El 

Konulan Hat km 

Devlet Hat 

km 

ġirket 

Hatları km 

MillileĢtirilen Hatlar 

1924 1.734 1.734 2.429  

1928 68 2.450 2.397 Adana-Mersin Hattı 

1931 41 3.406 2.356 Mudanya-Bursa Hattı 

1933 176 3.878 2.180 Samsun-ÇarĢamba Hattı 

1934 703 7.733 1.477 Ġzmir-Kasaba Hattı 

1935 613 5.701 864 Ġzmir-Aydın Hattı 

1937 412 6.563 452 ġark Demiryolları Hattı 

1939 19 6.963 433 Ilıca-Palamutluk Hattı 

1941 28 7.052 405 Ilıca-Palamutluk Hattı 

1948 405 7.703 0 Bağdat Demiryolu Hattı 

Bu konuyla ilgili Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1922 yılında Meclis konuĢmasında demiryollarıyla 

ilgili Ģunları söyleyerek; “…Ancak inĢaat ve tesisatın geniĢletilmesi sanayi malimizle gayri 

mütenasip cesim sermayelere mütevakkıf olan umuru nafia da ecnebi sermayesinden ve icabına 

göre ecnebi mütehassıslarından azami derecede istifade etmek memleketimizin menfaat ve 

mamuriyetini ve milletimizin saadet ve refahını az zamanda temin noktai nazarından zaruridir.” 

ülkenin içinde bulunduğu iktisadi durumdan dolayı gerektiği takdirde yabancı sermayeden 

faydalanılabileceğini vurgulamıĢtır. Atatürk, 1 Mart 1923 yılındaki konuĢmasında ise yabancı 

sermayenin kabul edilebilmesi için milli siyasetimize ve bağımsızlığımıza uygun olma Ģartını Ģu 

sözleriyle belirtmiĢtir; “Efendiler, demiryolu ve limanlar ve mümasilleri gibi pek muhtaç olduğumuz 

tesisatı cesimenin yeniden inĢa ve iĢletmelerindeki siyasetimiz kavanini hazıra ve müstakbelimize 

tabi olmak ve bu bapta kabul ettiğimiz milli prensiplere tetabuk etmek Ģartıyla müracaat edecek 

ecnebi sermayelerini memnuniyetle kabul etmektir. Mevcut müessesatın mukavele ve Ģartnamelerine 

mütekabilen riayet, gerek bu müesseselerin ve gerek memleketimizin menfaati için lazımdır.
37
” 

Cumhuriyet‟in ilanından sonra Türkiye‟de yabancı sermayenin demiryollarında ilk giriĢim hareketi, 

temelleri 1909 yılına kadar dayanan Chester projesidir. Amiral Chester‟in oğlu A. Chester ve A. 

Kennedy adlı kiĢiler Ankara‟ya gelerek B.M.M hükümetinden Osmanlı döneminde taraflar arasında 

imzalanan ön sözleĢmedeki ayrıcalıkların yeniden kendilerine verilmesini istemiĢlerdir. Yapılan 

görüĢmeler sonrasında yeni bir sözleĢme hazırlanarak 1923 yılının Ocak ayında Meclise sunulmuĢ 

ve Nisan 1923 yılında onaylanmıĢtır
38
. Fakat daha sonrasında Ģirket içerisinde baĢ gösteren 

sıkıntılar baĢta olmak üzere Ģirkete duyulan güvensizlik, Amerikan Hükümeti ve sermaye 
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 Ġsmet Ergün, a.g.e., s. 72. 
35

 Efdal As, Cumhuriyet Dönemi UlaĢım Politikaları (1923-1960), Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara 2013, s. 85. 
36

 Ġlhan Tekeli – Selim Ġlkin, Cumhuriyet Harcı, C. III, s. 313; Ġsmail Yıldırım, s. 128-129;131-132;134;140;144; Efdal 

As, a.g.e., s. 131;133;135;138;144. 
37

 M. Arslan Abisel, a.g.e., s. 14;17. 
38

 Yahya Sezai Tezel, a.g.m., s. 294. 
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gruplarının projeden desteklerini çekmesi ve Ġngiltere ile Fransa‟nın projeyi engelleme giriĢimleri 

sonrasında Aralık 1923 yılında anlaĢma Türkiye tarafından feshedilmiĢtir
39

.    

Böylece Chester projesinin feshedilmesiyle yabancı sermayeye yaptırılan ilk demiryolu hattı 

Marmara bölgesinde bulunan Ilıca-Palamutluk hattı olmuĢtur. Hattın imtiyazı 1923 yılının Mayıs 

ayında yapılan sözleĢmeyle Balye Madenler ĠĢletme Müdürü George Ralli‟ye 40 yıllığına 

verilmiĢtir. YaklaĢık 28 km‟lik bu hat üzerindeki çalıĢmalar 1 yıl zarfında tamamlanarak 1924 

yılında iĢletmeye açılmıĢtır. Hat millileĢtirme kapsamında 1939-1940 yıllarında satın alınarak 

“Ilıca-Palamutluk Demiryolu Türk Anonim ġirketi‟ne” devredilmiĢtir
40

.   

Bu dönemde yerli özel teĢebbüs eliyle yapılan ilk hatta Karadeniz bölgesindeki Samsun-Sahil hattı 

olmuĢtur
41
. 6 Aralık 1923 yılında yaklaĢık 1 milyon sermayesi olan Türk Anonim ġirketine 

verilmiĢtir. Hattın temel Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleĢmiĢtir. Atatürk törendeki Ģu 

sözleriyle; “Efendiler, vatandaĢlarımızın milli sermaye ile memlekette demiryolu inĢa etmek 

imtiyazını almaları, izaha muhtaç olmayan birçok noktai nazarlardan fevkalade mühimdir.
42
” yerli 

ve milli sermayenin böyle bir teĢebbüsü gerçekleĢtirmesinin ülke için ne kadar önemli ve elzem 

olduğunu vurgulamıĢtır. ġirket iki yılda 36 km‟lik Samsun-ÇarĢamba kısmı için yaklaĢık 1.300.000 

lira harcaması ve geriye 114 km‟lik bir mesafenin bulunması Ģirketin taahhütlerini yerine 

getirememesine neden olmuĢtur
43
. Bunun üzerine 1929 yılında hükümet Ģirketin elinde bulunan 25 

bin hisse senedini satın almıĢ ve 1933 yılında da hat Devlet Demiryollarına nakledilmiĢtir
44

.    

Cumhuriyet Türkiye‟sinde 1924 ve 1931 yılları arasında sürekli artıĢ gösteren demiryolu çalıĢmaları 

1929 dünya ekonomik buhranın Türkiye‟yi etkisi altına almasıyla özellikle 1932 ve 1933 yılları 

arasında yapımı devam eden demiryolu çalıĢmalarının yavaĢlamasına ve hatta durma noktasına 

gelmesine neden olduğu gibi yeni projelerinde hayata geçirilememesine sebep olmuĢtur. Bu 

finansman sıkıntısını gidermek üzere hükümet 1934 yılında iç borçlanma yoluna gidilerek 

çalıĢmalar için kaynağı elde etmiĢ ve böylece tekrar demiryolu çalıĢmalarının hız kazanmasını 

sağlamıĢtır. Ancak bu geliĢme çok uzun sürmemiĢ ve II. Dünya SavaĢı‟nın baĢlamasıyla ülke 

içerisinde yeniden finansman sıkıntısı yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Ayrıca her an savaĢa girecekmiĢ 

gibi iĢ gücünün büyük bir kısmının silahaltında olması ve ham madde (demir, çimento, ray ve 

travers) sıkıntısı da bu olumsuzluklara eklenmesiyle demiryolu çalıĢmaları yine durma noktasına 

gelmiĢtir. SavaĢın sona ermesinden sonra gerekli finansman, malzeme ve iĢ gücü sağlanmıĢsa da 

dünya genelinde karayollarının öneminin artmasıyla beraber demiryolu çalıĢmalarında eski hızına 

bir türlü ulaĢılamamıĢtır
45

.  

Demiryollarının iĢletilmesi için 18 Temmuz 1920 yılında Nafia Vekâletine bağlı “Anadolu-Bağdat 

Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi” adıyla bir teĢkilat kurulmuĢ
46

 bu teĢkilat daha sonra 1924 

yılında 506 sayılı kanunla “Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” adını almıĢtır
47

. Bu 

teĢkilat haricinde Nafia Vekâletine bağlı Ankara-Sivas, Samsun-Sivas ve Arade-Diyarbakır-Ergani 

demiryolları için “Demiryolları ĠnĢaat ve ĠĢletme Müdüriyeti Umumiyesi” ve Doğu Anadolu 

demiryolları için de “Erzurum-SarıkamıĢ-Kars ve Subatı Demiryolları Müdürlüğü” 

bulunmaktaydı
48

. Tüm bu teĢkilatlar 23 Mayıs 1927 tarihinde 1042 sayılı kanun ile “Devlet 

                                                           
39
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Demiryolları ve Limanları Ġdare-i Umumiyesi” kurularak
49

 bir çatı altında toplanmıĢtır. TeĢkilatın 

adı 1929 yılında “Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü”,
50

 1953 yılında da 6186 

sayılı kanunla “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi” adını almıĢtır
51
. TeĢkilat 1984-

2013 yılları arasında iktisadi devlet teĢekkülü Ģeklinde varlığını devam ettirmiĢ ve bu bağlamda 

TÜVASAġ, TÜLOMSAġ, TÜDEMSAġ ve TCDD TaĢımacılık A.ġ ortaklığı kurulmuĢtur
52

. 24 

Nisan 2013 yılında kabul edilen 6461 sayılı Türkiye Demiryolu UlaĢtırmasının SerbestleĢtirilmesi 

Hakkında kanunla yeniden devlet teĢekkülüne dönüĢtürülmüĢtür
53
. Günümüzde halen UlaĢtırma 

Bakanlığına bağlı bir kuruluĢ olarak TCDD varlığını sürdürmektedir.   

2. Ankara-Sivas Hattı 

Cumhuriyet Türkiye‟sinin en önemli demiryollarından biri olan bu hattın düĢünce aĢaması Osmanlı 

döneminde ortaya çıkmıĢtır
54
. Osmanlı‟nın son dönemlerinde hatla ilgili bir takım faaliyetler 

yürütülmüĢse ve neticesinde Ankara-Kayseri hattının imtiyazı 1892 yılında Anadolu Demiryolu 

ġirketine verilmiĢtir. Fakat mali ve siyasi nedenlerden dolayı çalıĢmalara baĢlanamamıĢtır
55

. I. 

Dünya SavaĢı‟nın baĢlangıcında EskiĢehir-Ankara hattının doğuya doğru uzatılmamasının zararları 

hissedilince Akara-Sivas arasının dar hatlı dekovil Ģeklinde yapımına baĢlanmıĢtır. Ancak savaĢın 

etkisi ve iktisadi yetersizliklerden dolayı sadece Ankara-Ġzzettin arası 127 km‟lik demiryolu hattı 

yapılabilmiĢtir. 1919 yılında açılan bu hat KurtuluĢ Mücadelesinde etkin bir Ģekilde kullanılmıĢtır. 

Hem I. Dünya SavaĢı‟nda hem de Milli Mücadele yıllarında Ankara‟nın doğusunda bir demiryolu 

hattının olmayıĢı büyük sıkıntılar yaĢanmasına neden olduğundan Cumhuriyet döneminde öncelik 

verilen ilk demiryolu Ankara-Sivas hattı olmuĢtur
56
. Bu bağlamda TBMM 23 Mart 1924 yılında 

449 sayılı kanunla Ankara-Musaköy ve Samsun-Sivas arasında yapılacak demiryolu hattı için 65 

milyon lira harcanmasına onay vermiĢtir
57

.  

Ankara-Sivas hattı geniĢ ray biçiminde inĢasına 10 Ekim 1924 yılında törenle baĢlamıĢtır. Törende 

Nafia Vekili, demiryollarının memleket için ne denli önemli olduğunu Ģu sözleriyle vurgulamıĢtır; 

“Medeniyeti hazıranın terakki ve tekâmülünde demiryolları hizmetleri hakkında söz söylemeye 

ihtiyaç yoktur. Memleketin taali ve müdafaasında yollar, demiryollarının kıymetini istiklal harbinde 

acı tecrübelerle gördük. Muhterem Anadolu kadınlarının ahü eninli katarlar halinde uzanıp gelen 

kağnıları böyle bir iki vagon dolduramazdı. Askerlerimiz yağmurda, karda, çamurda yay gitti; fakat 

bu yokluktan yılmadı.
58
” 

17 Nisan 1925 yılında hattın Ankara-YahĢihan‟a kadar olan 86 km‟lik kısmı
59

 20 Kasım 1925 

yılında da YahĢihan-Yerköy arası 115 km‟lik kısmı tamamlanarak hizmete açılmıĢtır
60
. Hattın ilk 

baĢlangıcı esnasında askeri sebeplerden dolayı Ankara‟dan doğrudan Sivas‟a bağlanması 

düĢünülmüĢtür. Ancak demiryolu hattının bu Ģekilde yapıldığı takdirde hat üzerinde hiçbir önemli 

noktanın bulunmayacağı ve bundan dolayı da memlekete iktisadi bir fayda da sağlamayacağı göz 

önüne alınarak güzergâh değiĢtirilmiĢtir
61
. Böylece hattın güzergâhı güneye kaymıĢ ve 1927 yılında 

Kayseri‟ye varmıĢtır. BaĢvekil Ġsmet Ġnönü‟nün katılımıyla 380 km‟lik Ankara-Kayseri hattı 29 
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Mayıs 1927 yılında törenle iĢletmeye açılmıĢtır
62
. Törende BaĢvekil Ġsmet Ġnönü Ģu sözleriyle; “Biz 

milli Ģimendiferler yapmaya baĢladığımız zaman dâhilde bunun tahakkuk ettirilmesi gayri mümkün 

olacak kanaati karĢısında kaldık. Ġddiamız Ģudur: Bir vatandaĢ her Ģeyden evvel kendi vatanını 

imar etmek mecburiyetindedir. Türk, Türkiye‟yi imar etmeyi bir vazife addedecektir. Türk, vatanını 

imara muktedirdir… Türkler istiklal mücadelesinden sonra takatleri bitmiĢ adamlar gibi değil o 

zamana kadar malik olmadıkları bir kudretle daha büyük iĢler görebilecek kabiliyette olduklarını 

göstermek icap ediyordu. Bugün Ģu istasyon onun eseridir. Dâhili ve harici iki noktai nazardan 

hattın Kayseri‟ye gelmesini bir zafer telakki etmek hakkımızdır.
63
” hattın buraya kadar ulaĢmasının 

ne denli önemli olduğunu vurgulamıĢtır. Özellikle yapılan iĢin Türk mühendisleri ve iĢleri 

tarafından baĢarılması ayrı bir öneme sahiptir. 

Hükümet çalıĢmaların Kayseri‟ye yaklaĢtığı dönemde demiryolu hattının geri kalan Kayseri-Sivas 

ve Sivas-Samsun hattının Sivas-Turhal kısmı için yabancı Ģirketlerle görüĢmelere baĢlamıĢtır. 

GörüĢmeler neticesinde hatların inĢası 18 Aralık 1926 tarihinde “Societe Industrielle des Travaux” 

adlı Ģirkete verilmiĢtir. SözleĢmeye göre Kayseri-Sivas arasındaki çalıĢmalar 1927 yılında 

baĢlayacak ve 3 yıl süre zarfında tamamlanarak 1930 yılında teslim edilecektir. Kayseri-Sivas ve 

Sivas-Turhal hatlarının maliyeti toplam 15 milyon dolar olarak öngörülmüĢtür
64
. Ancak kısa bir 

süre sonra Ģirketin finansman sıkıntısı yaĢaması bu iĢi baĢaramayacağı yönündeki kanıyı arttırmıĢ 

ve hükümet tarafından sözleĢme feshedilmiĢtir
65

.  

Bunun üzerine hükümet yeni bir Ģirket ve yeni bir sözleĢme ile uğraĢarak daha fazla zaman kaybına 

uğramamak için demiryolu hattının inĢası Türk müteahhitlerine ihale edilmiĢtir. Hattın Kayseri-

ġarıkıĢla arası 1929 yılında tamamlanması öngörülmüĢse de 1 ġubat 1930 yılında tamamlanarak 

iĢletmeye açılabilmiĢtir
66
. Bunun yanı sıra Sivas-SarıkıĢla çalıĢmaları ise Temmuz 1930 yılında 

tamamlanmıĢ ve Ankara-Sivas hattı 30 Ağustos 1930 yılında törenle iĢletmeye açılmıĢtır. YaklaĢık 

602 km‟lik bu hat üzerinde toplam uzunluğu 4.128 m olan 36 adet tünel inĢa edilirken hattın yapımı 

için yaklaĢık 41.200.000 lira sarf edilmiĢtir
67

. 

BaĢvekili Ġsmet Ġnönü‟nü Sivas hattının iĢletmeye açılması münasebetiyle yaptığı konuĢmasındaki; 

“Bilhassa memleket, kendi ihtiyaçlarını bize 25-30 senelik didinme yollarında her gün baĢımıza 

vura vura ibram etmiĢtir. Aklımız ermeğe baĢladığı günden beri bu memleketin asgari olarak 

Rumeli hududunu Anadolu hududuna bağlayan bir Ģimendiferin hasretiyle tutuĢtuğunu biliriz. 

ġimdi, Ģimendifer geçmeye baĢlayan toprakların altında Ġstanbul‟u Sivas‟ı ve Vanlı yüzbinlerce 

Türkün kemikleri yatıyor…  

Eğer Ankara-Erzurum demiryolu mevcut olsaydı Avrupa‟nın Sakarya seferine girmesi Ģüpheli 

olurdu. Çünkü Ankara‟ya gelip demiryollarına hâkim olduktan sonra modern, milli bir devlet 

kurmak davasını haykıran Büyük Millet Meclisi‟ni, arabadan ve heybenden baĢka bir vasıtai 

nakliyesi olmayan bir aĢiret haline getireceğini zannediyordu…  

Nitekim Sakarya‟yı kazanır kazanmaz bütün orduyu Konya Ģimendiferleri üzerine naklettik; ancak 

bu sayede onu besledik ve kati günlere kadar bekleyebildik… Hiç Diyarbakır‟dan, Van‟dan, 

Erzurum‟dan bir insan kafilesinin veya bir öküz arabasının AkĢehir‟e kaç günde geldiğini hesap 

ettiniz mi? Hesaba hacet yok, içinizde bu tecrübeyi bizzat kendi nefsinde yapmıĢ olanlarınız, kadın 

ve erkek çoktur.  

Milli devlet için Ģimendifer ihtiyacı milli vahdet, milli mücadele ve milli siyaset meselesi, asırların 

muhassalası olan milli istiklalin muhafazası meselesidir. Bir millet, milli vahdet ve mevcudiyetin 
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çaresi olan tedbir her mülahaza ve her ihtiyaca takaddüm eder. Bu tedbirin bir gün tehiri, 

affolunmaz tamir olunmaz bir hatadır.  

Milli vahdeti tehdit eden tehlikelerin ne vakit zuhur edeceği kestirilemez. Bazen bu tehlikeler 

mütemadi ve tedrici tesirat ile milletin bünyesini yıpratır; bazen de hiç yokmuĢ ve hiç 

gelmeyecekmiĢ gibi uzun müddet avuttuktan sonra bir gün ansızın çıkar ve hazırlıksız gövdeyi bir 

çarpıĢta cansız, bir leĢ haline getirir.  

Demek istiyorum ki, milli varlık ve milli vahdet meselesi haline gelen Ģimendifer ihtiyacını bugün 

bir tehlikenin meydanda görülmemesi onun tacil edilmemesini teĢvik etmez. Bilakis her geçen sakin 

senede niçin daha çok iĢ yapmadık elemini ve hicranını kalplerde uyandırır. Milli vahdet, milli 

mevcudiyet meselesi tehir kabul etmeyen Ģeylerdir. 

Bu memlekette Türk milletinden ve Türk cemalinden baĢka milli mevcudiyet iddiasına haklı bir 

ekseriyet yoktur. Bu basit hakikat, Ģimendiferler hudutlarımıza vardığı zaman, hiç kimsenin tereddüt 

edemeyeceği, hiçbir fesadın müessir olamayacağı bir kat‟iyyetle bir daha sabit olacaktır.  

VatandaĢlarıma eski bir asker olarak, serinkanlılıkla söyleyebilirim ki Ģimendiferlerin Sivas‟a 

girmesiyle bu vatanın herhangi bir hududunun müdafaası bir misli daha kolaylaĢmıĢtır. 

Uğrayacağımız bir taarruz daha az zamanda bitecek, bu uğurda akıtacağımız kan yarı yarıya 

inecek ve sarf edeceğimiz malın yarısı elimizde kalacaktır.
68
” sözleriyle ulusal ve iktisadi 

bağımsızlığın ile milli birlik ve bütünlüğün temini için demiryollarının sulh döneminde bir an evvel 

yapılması gerektiğini ayrıca yabancı Ģirketlerden ziyade bütün imkânların zorlanarak devlet eliyle 

veya yerli sermaye ile Türk mühendisleri ve iĢçileri tarafından yapılmasının önemli vurgulamıĢtır.   

3. Sivas-Erzurum Hattı 

30 Eylül 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk‟ün Erzurum‟da yaptığı konuĢmasındaki; 

“Memleketin Ģarkı ile garbı ve merkezi arasındaki irtibat, Cumhuriyet idaresinin kâfi göremeyeceği 

bir derecededir. Bunun için Ģarkı diğer vatan aksamına bağlayacak bir Ģimendifer hattının buraya 

kadar temdidini Türk Cumhuriyeti için hayati bir mesele addediyorum ve hükümetinde buna aynı 

ehemmiyeti vermekte olduğunu ve memleketin aksayı Ģarkı ve aksayı garbının medeni vasıtalar ile 

birkaç sene zarfında behemehâl birleĢeceğini size temin ederim.
69
” sözleriyle ülkenin doğusu ile 

batısının birleĢtirilmesi noktasında gerçekleĢtirilecek bu demiryolunun ne denli önem olduğunu 

vurgulamıĢtır.  

Bu bağlamda ilk olarak çalıĢmalara 1924 yılında baĢlanan ve 30 Ağustos 1930 yılında tamamlanan 

toplam 602 km uzunluğunda olan Ankara-Sivas arasındaki demiryolu hattı iĢletmeye açılmıĢtır
70

. 

Fakat 1929 yılında meydana gelen Dünya Ekonomik Buhranı özellikle 1931 yılı sonrasında 

hükümetin demiryolu çalıĢmalarını ve politikalarını olumsuz etkilemiĢtir. Bu dönemde demiryolu 

çalıĢmaları yer yer durma noktasına geldiği gibi yeni demiryolu projelerine de baĢlanamamıĢtır. 

Ancak yine de bu olumsuzluklara rağmen Sivas-Erzurum yolunun etüt çalıĢmalarına devam 

edilmiĢtir
71

.  

1932 yılında ekonomik buhranın etkilerinin azalması ve bu dönemde hükümetin iç borçlanmaya 

gitmesiyle beraber demiryolu çalıĢmaları yeniden hızlanmıĢtır. Hükümet, 20 Mayıs 1933 yılında 

2200 sayılı kanunla Sivas-Erzurum hattı ile Malatya‟dan baĢlayarak Divrik civarında uygun bir 

noktada Sivas-Erzurum hattı ile iltisak eyleyecek bir hattın yapımına onay vermiĢtir. Normal 

geniĢlikte olacak bu demiryolu 1933 tarihinden itibaren 8 yıl zarfında tamamlanması 

kararlaĢtırılmıĢtır
72
. Sivas‟tan baĢlayarak Divrik-Kemah-Erzincan güzergâhından Erzurum‟a 
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yapılacak olan bu hat 537 km, Malatya‟dan baĢlayarak Divrik dolaylarında Sivas-Erzurum 

demiryolu hattına iltisak edecek bu hatta 140 km olarak tespit edilmiĢtir. Toplam 677 km 

uzunluğunda olan bu iki hattın yapımı için yaklaĢık 80 milyon lira ödenek ayrılmıĢtır
73

.   

Demiryolu hattının inĢası için Fransız, Amerikan ve Alman Ģirketleri talip olmuĢlardır
74

. Bunun 

üzerine Nafia Vekâleti hem yabancı Ģirketlerle hem de daha önceki demiryolu çalıĢmalarında 

baĢarılı göstermiĢ ve bu iĢ için yeterli sermayeye sahip olan Türk müteahhitlerle görüĢmeler 

gerçekleĢtirmiĢtir
75
. Vekâlet, yabancı ve yerli giriĢicilere daha önce %7.5 olan faiz oranını son teklif 

olarak %7‟e düĢürdüğünü bildirmiĢtir. Nafia Vekâleti tarafından oluĢturulan komisyonun 

gerçekleĢtirdiği 12 Haziran 1933 tarihindeki kapalı zarf usulü ihale sonrası Mühürdarzade Nuri Bey 

ve ortaklarının teklifi mali ve teknik yönlerden uygun bulunmuĢtur. Ġcra Vekilleri Heyeti tarafından 

aynı gün 14567 sayılı karar ile ihalenin Mühürdarzade Nuri Bey ve ortaklarına verilmesi kabul 

edilmiĢtir
76
.  Bunun üzerine Türk müteahhitlerle 29 Haziran 1933 yılında sözleĢme imzalanmıĢtır

77
. 

Yapılan sözleĢme bu denli büyük bir demiryolu inĢaatının ilk kez bir Türk firmasına verilmesi 

bakımından oldukça önem arz etmektedir.  

SözleĢmeye göre 31 Aralık 1940 yılında Sivas-Erzurum hattı, 1938 yılının Aralık ayında da 

Malatya-Divrik hattının tamamlanması kararlaĢtırılmıĢtır
78
. Demiryolu çalıĢmaları Sivas 

Kongresinin yıldönümünde Sivas‟ta 4 Eylül 1933 yılında baĢlamıĢtır
79
. 1935 yılının Ekim ayına 

gelindiğinde Sivas‟tan Tecer istasyonuna kadar olan 43 km‟lik demiryolunun ray döĢemeleri dâhil 

tüm iĢleri tamamlanmıĢ
80

 ve 19 Aralık 1935 yılında hizmete açılmıĢtır
81
. Bunun yanı sıra 113 

km‟lik Tecer istasyonundan Çetinkaya istasyonuna kadar olan demiryolunun tüm toprak tesviye 

iĢleri tamamlanarak ray döĢemeye hazır hale getirilmiĢ ve çalıĢmalar 177. Km‟de bulunan Divrik 

istasyonuna kadar ilerlemiĢtir
82
. 20 Kasım 1937 yılında da hattın Çetinkaya-Divrik kısmı 

tamamlanarak iĢletmeye açılmıĢtır. Daha sonra sırasıyla 17 Ağustos 1938 yılında Divrik-Ilıç, 1 

Ekim 1938 yılında Ilıç-Kemah, 23 Aralık 1938 yılında Kemah-Erzincan hatları hizmete açılmıĢtır
83

.  

1938 yılının sonunda Erzincan-Erzurum arası demiryolu inĢasının da toprak tesviyesinin 

tamamlanmasıyla hattın daha erken bitirilebileceği hükümet tarafından ön görülerek Ģirketten 

sözleĢme tarihinden önce hattın bitirilmesi talep edilmiĢtir. Bunun üzerine Ģirket ray döĢeme 

çalıĢmalarını hızlandırılmıĢ ve 28 Temmuz 1939 yılında AĢkale‟ye ulaĢılmıĢtır
84
. ÇalıĢmaların 

tamamlanmasıyla 22 Eylül 1939 yılında Erzincan-AĢkale hattı iĢletmeye açılmıĢtır
85

. Bu arada 6 

Eylül 1939 tarihinde ray döĢeme çalıĢmaları Erzurum‟a kadar ulaĢmıĢ ve 20 Ekim 1939 yılında 

Sivas-Erzurum hattı törenle iĢletmeye açılmıĢtır. Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy açılıĢ töreninde Ģu 

sözleriyle; “Bugün büyük Türk ulusunun yeni bir mazhariyetini kutlamak için burada toplanmıĢ 

bulunuyoruz… Bu suretle eski idare ve yıllarda ümrandan geri kalmıĢ olan bu diyarlara refah, 

hayat ve saadet getiren yeni demiryolu Ģarkın bu güzel bölgelerini milli bünyemizin feyyaz kaynağı 

olan hükümet merkezine ve garp vilayetlerine bağlamıĢ ve yakınlaĢtırmıĢ bulunuyor.
86
” demiryolu 
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sayesinde bölgedeki iktisadi ve ticari hayatın geliĢeceğini ve ülkenin doğusu ile batısının 

birleĢtirilerek milli birlik ve bütünlüğün sağlandığını vurgulamıĢtır.    

Sivas-Erzurum demiryolu toplam uzunluğu 548 km olan ve içerisinde 26.885 m uzunluğunda 131 

tünel ve 22 adet demir köprü bulunmaktadır. Yalnızca Sivas-Erzurum demiryolu hattının inĢası için 

50.521.846 lira harcanırken Malatya-Çetinkaya hattıyla beraber demiryolları ve inĢaat malzemeleri 

için toplam 84.413.463 lira sarf edilmiĢtir
87

. 

4. Malatya-Çetinkaya Hattı 

FevzipaĢa-Diyarbakır demiryolu hattı ile Sivas-Erzurum demiryolu hattını birbirine bağlayarak, 

ülkenin doğusuyla güneydoğusunu arasındaki irtibatı daha kısa sürede kuracak olan bu hattın yapım 

izni 20 Mayıs 1933 tarihinde 2200 sayılı kanun ile verilmiĢtir
88
. Aynı zamanda bu demiryolu hattı 

Ġstanbul ile Diyarbakır arasındaki mesafeyi yaklaĢık 211 km kısaltmasından dolayı da askeri, 

iktisadi ve ticari yönden oldukça önem arz etmektedir
89

.  

Kanuna göre yapılacak iltisak hattı Malatya‟dan baĢlayarak Divrik civarında uygun bir noktada 

Sivas-Erzurum hattı ile birleĢecektir
90

. Demiryolu hattının inĢası, Nafia Vekâleti tarafından 

oluĢturulan komisyonun yaptığı 12 Haziran 1933 yılındaki ihale sonrası Mühürdarzade Nuri Bey ve 

ortaklarının teklifi uygun görülmüĢ ve Ġcra Vekilleri Heyeti ihalenin Mühürdarzade Nuri Bey ve 

ortaklarına verilmesini onay vermiĢtir
91
.  29 Haziran 1933 yılında yapılan sözleĢme

92
 göre Malatya-

Divrik demiryolu çalıĢmaları Aralık 1938 yılına kadar tamamlanacaktır
93

.  

29 Ekim 1933 yılında baĢlayan çalıĢmalar
94

 1935 yılına kadar oldukça yavaĢ ilerlese de yaklaĢık 

140 km‟lik hattın 45 km‟sinde ray döĢeme iĢlemleri tamamlanırken 90. km‟ye kadar da toprak 

tesviye çalıĢmaları yürütülmüĢtür
95
. Hattın Malatya-Yazıhan kısmı 15 Haziran 1936 yılında, 

Yazıhan-Hekimhan kısım ise 1 Kasım 1936 yılında hizmete açılmıĢtır. Hattın son kısmı olan 

Hekimhan-Divrik kısmı da 7 Haziran 1937
96

 yılında tamamlanarak 16 Ağustos 1937 yılında 

iĢletmeye açılmıĢtır
97
. Toplam uzunluğu 140 km olan Malatya-Divrik hattı içerisinde yaklaĢık 3.000 

m uzunluğunda 15 tünel bulunmaktadır. Bu demiryolu hattının inĢası için yol malzemeleri hariç 

7.829.769 lira harcanmıĢtır
98

. Malatya-Divrik iltisak hattının iĢletmeye açılmasıyla doğu batı 

arasındaki mesafe kısaldığı gibi aynı zamanda Ergani‟den gecen hat sayesinde ülkenin çeĢitli 

yerlerinde ihtiyaç duyulan bakır madeninin özellikle Sivas, Erzurum ve Samsun gibi bölgelere daha 

kısa sürede ulaĢması ülkenin ticari ve iktisadi yönden kalkınmasına katkı sağlamıĢtır. 

Sonuç 

Osmanlı Devleti her ne kadar geliĢen dünya teknolojisine ayak uydurmak ve idaresi altındaki 

topraklarda siyasi, idari ve ekonomik gücünü yeniden artırmak amacıyla demiryolu çalıĢmalarına 

önem vermiĢse de istenilen demiryolu ağına sahip olamamıĢtır. Bu durum baĢta I. Dünya SavaĢı 

olmak üzere özellikle Türk milleti için bir dönüm noktası olan KurtuluĢ SavaĢı‟nda kendini oldukça 

hissettirmiĢtir. Bu durumun bir nebze dahi olsa giderilebilmesi için I. Dünya SavaĢı‟nda ve Milli 
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Mücadele yıllarında Ankara-Sivas arasında 127 km‟lik dar hat yapılmıĢ ve etkin bir Ģekilde 

kullanılmıĢtır. Bu sebeple baĢta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün idarecileri ülkenin bir an 

evvel gerekli ulaĢım ağına kavuĢması için büyük gayret ve çaba göstererek ülke genelinde bu 

eksikliği gidermek için demiryolu faaliyetlerine büyük önem vermiĢlerdir. Özellikle ülkenin 

doğusuyla batısının, kuzeyiyle güneyinin birbirine bağlantısının olmayıĢı baĢta ulusal güvenliği 

tehdit etmekle beraber ülke genelinde iç güvenlik ve asayiĢ sorunları ile siyasi, idari ve ekonomik 

sıkıntıların giderilememesine neden olmaktaydı. ĠĢte Cumhuriyet hükümetleri tüm bu sorunları 

aĢmak için “bir karıĢ fazla Ģimendifer politikasıyla” demiryolu faaliyetlerine büyük önem 

vermiĢlerdir. Bu bağlamda ilk gerçekleĢtirilen demiryolu projesi de Ankara-Sivas ve sonrasında da 

Sivas-Erzurum hattı olmuĢtur. Böylece Ġç Anadolu ile Doğu Anadolu‟nun kuzey kesimleri birbirine 

bağlanmıĢtır. Ayrıca 1935 yılında tamamlanan FevzipaĢa-Diyarbakır hattı ve yapımına 1940 yılında 

baĢlanan Elazığ-Van hattı ile de iltisak hatları sayesinde bağlantı sağlayan Malatya-Divrik hattıyla 

ülke genelinde doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında bağlantı sağlanmıĢtır. Bu iltisak hattı 

sayesinde de ülke genelinde ihtiyaç duyulan bakır madeni diğer bölgelere gönderilmesi demiryolları 

sayesinde kolaylaĢmıĢtır.  

Bunun yanı sıra demiryolu faaliyetlerinde bir baĢka önem verilen mesele de hiç Ģüphesiz 

yabancıların kontrolündeki mevcut demiryollarının millileĢtirmesi olmuĢtur. Bu bağlamda da 

yabancıların kontrolünde olan eski ve yeni hatlar olmak üzere yaklaĢık 2.500 km‟nin üzerinde bir 

demiryolu hattı satın alınarak millileĢtirilmiĢtir. Demiryollarının ülke genelinde yaygınlaĢması baĢta 

iktisadi ve ticari olmak üzere siyasi, idari, alanlar ile güvenlik ve asayiĢ konularında önemli katkı 

sağlamıĢtır.  
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1933 yılında Sivas Ġstasyonunda Erzurum‟a Giden Katarlarda Biri 
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CUMHURĠYET DÖNEMĠ GÜNEYDOĞU ANADOLU DEMĠRYOLU HATTI  

“FEVZĠPAġA-DĠYARBAKIR-KURTALAN/1924-1944” 

 

ArĢ. Gör. Volkan TUNÇ
1
 

 

ÖZET 

“Yol” insanoğlunun yaĢayıĢında, ilerleyiĢinde ve geliĢiminde en önemli unsurlardan biri olmuĢtur. 

Toplumsal geliĢmeye paralel olarak zaman içinde farklı ulaĢım araçlarına ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu 

bağlamda geliĢen teknolojiyle beraber insanoğlu farklı ulaĢım araçları üretmiĢ ve kullanmıĢtır. 

Zaman içinde meydana gelen bu değiĢim aynı zamanda toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik 

olarak etkileĢimini de artırmıĢtır. 

Bu çalıĢmada 1924 yılında FevzipaĢa mevkiinden baĢlayarak Malatya-Ergani ve Diyarbakır‟ı 

geçerek 1944 yılında Siirt‟in Kurtalan ilçesine kadar uzanan Cumhuriyet dönemi Güneydoğu 

Anadolu bölgesindeki demiryolu faaliyetleri incelenmiĢtir. GeliĢen dünya teknolojisiyle beraber 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren demiryolu dünyanın en önemli ulaĢım aracı olmuĢtur. Oldukça 

geniĢ topraklara sahip olan Osmanlı Devleti, topraklarında siyasi, idari ve ekonomik gücünü tekrar 

artırmak için bu yeni teknolojiden faydalanma yoluna gitmiĢtir. Demiryolu fikri ilk kez 1836 yılında 

ortaya atılmıĢ olsa da ilk demiryolu yapımına 1856 yılında baĢlanmıĢtır. Ancak Osmanlı Devleti 

demiryolu çalıĢmalarında yeterli finansman kaynağı sağlayamadığından bu demiryolu hatlarını 

yabancı Ģirketlere yaptırmak zorunda kalmıĢtır. Bu nedenle yapılan demiryolu hatları çoğu zaman 

Osmanlı Devleti‟nin istekleri doğrultusunda değil, emperyalist devletlerin nüfuz mücadeleleri 

doğrultusunda yapılmıĢtır. KurtuluĢ SavaĢı sonrasında Osmanlı‟dan Cumhuriyet Türkiye‟sine 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde sınır hattına uzanan (Gaziantep-Mardin-Nusaybin) bir demiryolu 

hattı kalmıĢtır. Ancak bu demiryolu hattı sadece sınır bölgesi doğrultusunda uzaması, farklı kollarla 

bölgenin diğer noktalarına bir bağlantısının olmaması gibi nedenlerden dolayı tam manasıyla ülke 

ihtiyaçlarına cevap verememekteydi. Bu nedenle Cumhuriyet hükümetleri ülkenin her köĢesinde 

siyasi, idari, ekonomik ve kültürel birlikteliği ile bölgenin güvenliğini ve asayiĢini sağlamak 

gayesiyle ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi bu bölgede de demiryolu çalıĢmalarına önem 

vermiĢtir. CHP iktidarı döneminde baĢlanan ve tamamlanan bu demiryolu çalıĢmasında özellikle 

çıkarılan ve değiĢtirilen kanunlar ile bu bağlamda hükümetlerin yaptığı ekonomik yatırımlar 

üzerinde durulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Demiryolu, CHP, Diyarbakır, Kurtalan. 

GiriĢ 

Demiryolları XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren geliĢen dünyada en önemli ulaĢım aracı 

olma özelliğini kazanmıĢtır. Bu durum Osmanlı idarecileri tarafından da siyasi, askeri ve ekonomik 

sorunları çözebilecek bir çare olarak görülmüĢtür
2
. Bu bağlamda Osmanlı Devleti‟nde ilk demiryolu 

fikri 1836 yılına kadar uzanmaktadır
3
. Lakin fiili olarak ilk demiryolu çalıĢmaları 1856 yılında 

“Tanzimat Programı” ile beraber verilen önem artmıĢ ve aynı sene Ġzmir-Aydın hattı
4
 Robert 

Wilkin adındaki Ġngiliz bir tüccara verilmiĢtir
5
. SözleĢme 4 yıl olmasına rağmen zamanında 

tamamlanamayınca yeni sözleĢme ile süre arttırılmıĢ
6
 ve 133 km‟lik Ġzmir-Aydın hattı 7 Haziran 

                                                           
1
 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, volkan_tunc23@hotmail.com 

2
 Ġsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), Atatürk‟ün 120. Doğum Yıl Dönümü‟ne 

Armağan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 5. 
3
 Mehmet Bozkurt, Ġ.T.Ü. ĠnĢaat Fakültesi Ders Notları Demiryolu I, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fakültesi 

Matbaası, Ġstanbul 1985, s. 5. 
4
 Güngör Evren, Demiryolu, Birsen Yayınevi, Ġstanbul 1998, s. 10. 

5
 A. Nedim Atilla, Ġzmir Demiryolları, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kültür Yayını, Ġzmir 2002, s. 56. 

6
 Murat Özyüksel, Osmanlı-Alman ĠliĢkilerinin GeliĢim Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Arba Yayınları, 

Ġstanbul 1988, s. 10. 
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1866 yılında tamamlanarak iĢletmeye açılmıĢtır
7
. Yapımına 1863 yılında baĢlanan ve 1866 yılında 

tamamlanan Ġzmir-Kasaba hattının da Ġngiliz bir giriĢimciye verilmesi Batı Anadolu‟da Ġngiliz 

nüfuzunun yayılmasına yol açmıĢtır
8
. 

Sultan Abdülaziz devrinde ilk kez Bayındırlık Bakanlığı kurulmuĢ ve Ethem PaĢa Bakan olarak 

atanmıĢtır. BaĢta Sultan Abdülaziz olmak üzere Sadrazam Ali PaĢa, Fuad PaĢa ve Bayındırlık 

Bakanı Ethem PaĢa‟nın giriĢimleriyle Osmanlı‟yı hem Avrupa‟ya (1869) hem de Bağdat‟a (1871) 

bağlayacak hatların yapılması öngörülmüĢtür
9
. Osmanlı-Avrupa hattı Ġstanbul-Çatalca-Edirne-

Harmanlı-Sofya-NiĢ ile bu hatta bağlanacak olan Dedeağaç, Yanbolu, Selanik Ģube hattı Ģeklinde 

planlanarak 1869 yılında Avusturyalı bir bankere imtiyaz verilmiĢtir. 2000 km uzunluğundaki bu 

demiryolu yaklaĢık 7 yılda tamamlanması kararlaĢtırılmıĢsa da yaĢanan bazı olumsuzluklar 

neticesinde 1888 yılında tamamlanabilmiĢtir
10

. 

Diğer taraftan Ġstanbul-Bağdat arasındaki demiryolunun ise devlet tarafından yaptırılması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Ancak bir yılda yalnızca 24 km‟lik bir demiryolu hattının döĢenebilmesi böyle 

büyük bir projenin plan ve programsız yapılamayacağının anlaĢılması sağlamıĢtır. Bunun üzerine 

Alman mühendis Wilhelm von Pressel, “Asya Osmanlı Demiryolları” Genel Müdürlüğü‟ne 

getirilerek bir program hazırlanması istenmiĢtir
11
. Toplam 4.670 km‟lik bir yol ağı planlanmıĢsa da 

teknik ve ekonomik yetersizlikler ile Osmanlı-Rus harbi ve iç ayaklanmalar gibi sebeplerden dolayı 

demiryolu çalıĢmalarında 1888 yılına kadar bir duraklama yaĢamıĢtır
12

.  

Osmanlı Devletinde demiryolu faaliyetleri yoğun bir Ģekilde Sultan II. Abdülhamid döneminde 

Duyun-u Umumiye Ġdaresi‟nin kurulması ile baĢlamıĢtır
13
. BaĢta HaydarpaĢa-Ankara hattı olmak 

üzere Ġzmit-Adapazarı hattı, Samsun-Ġskenderun hattı, Ankara-Kayseri ve EskiĢehir-Konya hattı ve 

Bağdat Demiryolu imtiyazları 1899 yılında Fransa ve Ġngiltere‟nin tüm engelleme çalıĢmalarına 

rağmen Alman Deutsche Bankasına verilmiĢtir
14

.   

Bunların yanı sıra Osmanlı topraklarında nüfuz mücadelesinde Avrupa‟dan sonra Amerikan 

emperyalizmi de Chester Projesiyle kendini hissettirmeye baĢlamıĢtır. Bu bağlamda Doğu 

Anadolu‟da ve Musul-Kerkük bölgesinde yapımı gündeme gelen demiryollarının imtiyazı 1909 

yılında Amerikalı Amiral Colby M. Chester‟ın baĢını çektiği Chester grubuna verilmiĢtir
15
.   ġirket 

ön sözleĢmenin imzalanmasından sonra yaklaĢık 600 bin dolar sermaye ile Osmanlı-Amerikan 

Kalkınma ġirketini kurmuĢtur. 9 Mart 1911 yılında Meclis-i Mebusan‟a sunulan ön sözleĢme 

                                                           
7
 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 13. 

8
 Murat Özyüksel, a.g.e., s. 12; A. Nedim Atilla, a.g.e., s. 107; Güngör Evren, a.g.e., s. 10. 

9
 Mehmet Bozkurt, a.g.e., s. 5; Mustafa Albayrak, “Osmanlı-Alman ĠliĢkilerinin GeliĢimi ve Bağdat Demiryolu‟nun 

Yapımı”, OTAM, S. 6, 1995, s. 8; Murat Özyüksel, a.g.e., s. 16. 
10

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 10-11; Mehmet Özdemir, Mütareke ve KurtuluĢ SavaĢı BaĢlangıç Dönemlerinde Türk 

Demir Yolları Yapısal Ekonomik Sorunlar (1918-1920), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 11; Ġlknur 

Haydaroğlu-Ġsmail Pehlivan, “Rus Sermayedarlarının Osmanlı Demiryolları Üzerine Bazı YazıĢmaları”, Tarih 

AraĢtırmaları Dergisi, C. 23, S. 36, 2004, s. 157. 
11

 Murat Özyüksel, a.g.e., s. 16. 
12

 Mehmet Bozkurt, a.g.e., s. 6-7. 
13

 Ġsmail Yıldırım, “Osmanlı Demiryolu Politikasına Bir BakıĢ”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 12, S. 1, 

2002, s. 314. 
14

 Murat Özyüksel, a.g.e., s. 65;71;75;80;167;229-237; Ayla Efe, “Almanya‟ya Verilen Ġkinci Demiryolu Ġmtiyazı: 

Hububat Hattı”, OTAM, S. 18, 2005, s. 100; Ġlknur Haydaroğlu, a.g.m., s. 159; A. Gündüz Ökçün, “Osmanlı Meclis-i 

Meb‟usanında Bağdat Demiryolu Ġmtiyazı Üzerine Yapılan TartıĢmaları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler 

Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 2, 1970, s. 19. 
15

 Yahya Sezai Tezel, “Birinci Büyük Millet Meclisi Anti-Emperyalist Miydi? Chester Ayrıcalığı”, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, C. XXV, S. 4, Aralık 1970, s. 287-290; Erdal Açıkses-Rahmi Doğan, Amerika‟nın 

Yüz Yıllık Ortadoğu Hayali Chester Projesi, Fırat Üniversitesi Orta Doğu AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Elazığ 

2010, s. 54; Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 26. 
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Ġngiltere ve Fransa‟nın giriĢimleriyle mecliste bir süre bekletilerek onaylanmamıĢtır
16

. M. Chester, 

1912 ve 1913 yıllarında projeyi yeniden canlandırmak için giriĢimlerde bulunmuĢsa da Alman 

nüfusunun etkisi, Osmanlı topraklarında devam eden savaĢlar ile I. Dünya SavaĢı‟nın baĢlaması gibi 

etkenlerden dolayı giriĢimler sonuçsuz kalmıĢtır
17

.  

Osmanlı topraklarında inĢa edilen demiryolları Avrupa devletleri için bir yatırım olmanın ötesinde 

bir anlam ihtiva etmekteydi. Öyle ki Osmanlı toprakları üzerinde yapılacak yeni hatlar için 

Osmanlı‟ya siyasi ve ekonomik alanlarda baskı yapmaktan ve birbirleriyle bu bağlamda mücadele 

etmekten çekinmemiĢlerdir. Bu mücadelenin temel sebebinde ise hattın yapılacak yerlerdeki nüfuz 

mücadelesi ve sonrasındaki Osmanlı paylaĢımında bu bölgeleri kendi sömürgelerine katmak 

istemeleri yatmaktaydı
18

. 

KurtuluĢ SavaĢı‟nın baĢlamasından kısa bir süre sonra 20. Kolordu Komutanlığı 23 Mart 1920 

yılında itibaren demiryollarını denetim altına almaya baĢlamıĢtır. Bu minvalde 485 km‟lik 

Büyükderbent-EskiĢehir-Ankara hattı, 441 km‟lik EskiĢehir-Afyon-Konya, 347 km‟lik Konya-

Kelebek ve 135 km‟lik UĢak-Afyon hattı parçalar halinde idare altına alınmıĢtır
19

.  

Bunun yanı sıra Doğu Anadolu ve Karadeniz‟de demiryolu bulunmayıĢı I. Dünya SavaĢı ve 

KurtuluĢ SavaĢı‟nda büyük bir noksanlık olarak kendini göstermiĢtir
20
. Bu nedenle Milli Mücadele 

sonrasında demiryolları Cumhuriyet hükümetlerinin üzerinde önemle durduğu bir konu olmuĢtur. 

1. Cumhuriyet Sonrası Genel Hatlarıyla Demiryolu Faaliyetleri 

Osmanlı döneminde Erzurum-SarıkamıĢ hattı hariç toplam 8.343 km uzunluğunda demiryolu hattı 

yapılmıĢtır. Ancak Milli Mücadele sonrasında bu demiryolundan 4.587 km‟si ülke sınırları dıĢında 

kalmıĢtır. Osmanlı Devleti‟nden Türkiye Cumhuriyet‟ine yaklaĢık 3.756 km‟si yabancı Ģirketlere 

ait, 356 km‟si de Rus iĢgalinden kurtarılan Erzurum-SarıkamıĢ hattı olmak üzere 4.121 km 

demiryolu intikal etmiĢtir
21

. 

Osmanlı döneminde yapılan demiryolları ülkenin çıkarlarından ziyade imtiyazlı Ģirketlerin çıkarları 

ön planda tutulmuĢtur. Örneğin; Almanların yaptığı Bağdat Demiryolu ülkenin ihtiyaçlarını 

karĢılayan bir vasıta olarak değil, ülkeyi kat eden bir yol olarak tasarlanmıĢtır. Ruslar tarafından 

iĢgal döneminde yapılan Erzurum-SarıkamıĢ hattı da stratejik amaçlarla yapılmıĢtır
22

.  

Emperyalist devletler tarafından sömürge haline getirilmeye çalıĢılan ülkemizde milli ekonomiyi 

yeniden canlandırmak için 17 ġubat 1923 yılında Ġzmir Ġktisat Kongresi tertip edilmiĢtir
23

. 

Kongreye tüccar, sanayici, çiftçi ve iĢçi temsilcilerinden oluĢan yaklaĢık 1135 delege katılmıĢtır
24

. 

Özellikle delegeler tarafından ülkenin iktisadi geliĢimi için son derece önemli olan ulaĢım sistemi 

üzerinde durularak konunun önemi vurgulanmıĢtır
25

. 

Kongrede demiryollarıyla ilgili Ģu kararlar alınmıĢtır: 

1) Türkiye‟nin vâsi demiryollarına mâlik olunması, büyük Ģehirler ve limanlarla dâhildeki 

kasabalar arasında Ģimendifer, yoksa herhalde Ģoseler yapılmasının müstacelen temini. 

                                                           
16

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 27; Suavi Aydın, “Türkiye‟nin Demiryolu Serüvenine Muhtasar Bir BakıĢ”, Kebikeç, S. 11, 

2001, s. 67. 
17

 Erdal Açıkses-Rahmi Doğan, a.g.e., s. 62-63. 
18

 Ġsmail Yıldırım, a.g.m., s. 317. 
19

 Ahmet Onur, Türkiye Demiryolları Tarihi (1860-1953), Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Ankara 1953, s. 33. 
20

 Apltekin Müderrisoğlu, KurtuluĢ SavaĢı‟nın Mali Kaynakları, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını, Ankara 2013, s. 75. 
21

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 23. 
22

 Ġsmet Ergün, Türkiyenin Ekonomik Kalkınmasında UlaĢtırma Sektörü, Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara 1985, s. 69-70. 
23

 AyĢe Afetinan, Ġzmir Ġktisat Kongresi 17 ġubat – 4 Mart 1923, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1982, s. 12. 
24

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 29. 
25

 Mehmet Öznur Alkan, "Türkiye Ġktisat Kongresi-1923-Ġzmir‟E Katkı-2: Kocaeli Livası Namına Ġzmir Ġktisat 

Kongresine Tevdii Edilen Rapor", Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 47, 1992, s. 397. 
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2) Mevcut Ģimendiferlerin ve vapur idarelerinin yerli mamulat ve masnuatı nakilde hususi tarifenin 

tatbikini temin için hükümetin sarf-ı mesai etmesi ve bundan böyle inĢa olunacak Ģimendiferler 

Ģartnamesine iĢbu kaydın behemehâl ithali
26

.  

3) ġimendifer tarifelerinin kilometre baĢına tanzim edilerek memleketimiz dâhilinde büyük 

mahreçlere getirilen mahsulat hariçten gelenlerle rekabet edebilecek seviyeye getirilerek, 

iĢçilerin naklinin asgari tarifeye tabi tutulması.  

4) ġimendifer idaresine teslim edilen eĢya ve malların zayi olması durumunda kıymeti nispetinde 

tanzim edilmesi. 

5) Taze olarak sevk edilecek meyve ve sebze için hususi vagonlar ile süt ve balık nakline uygun 

soğuk mahzenli vagonlar verilmesi. 

Osmanlı döneminde inĢa edilen ve “ağaç sistemi” diye adlandırılan demiryolları aslında bu 

dönemde ağaç dalları Ģeklindeydi
27
. Bu nedenle yeni kurulan Türkiye‟nin milli ve iktisadi 

bağımsızlığını bir an önce sağlaması için demiryollarını ağaç dalları biçiminden ağ biçimine 

dönüĢtürmesi gerekmekteydi. Bu doğrultuda atılan ilk adım da doğal pazarlarını kaybetmiĢ olan 

Doğu Anadolu‟ya bir açılım olanağı sağlamaktı. Bu doğrultuda doğu-batı bağlantısını sağlayacak 

biri kuzeyden diğeri de güneyden iki hat yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bunlardan birincisi Ankara-

Sivas-Erzurum hattı ile FevzipaĢa-Malatya-Diyarbakır hattı Ģeklindedir. Atılan ikinci adım ise 

mevcut olan hatların birbiriyle bağlantısının (iltisak) gerçekleĢtirilmesidir. Böylece iltisak hatlarıyla 

ağaç dalları bicimi ağ biçimine dönüĢtürülmüĢtür. Bu dönemde yapılan ve yapımına baĢlanan yeni 

demiryolları hatları da üçüncü adımı oluĢturmuĢtur. Bu bağlamda yapımına Yolçatı‟dan baĢlayan 

Elazığ-Van hattı Van Gölü Havzası‟nın Anadolu‟ya açılmasında büyük bir fayda sağlarken hattın 

Ġran‟a bağlanmasıyla da Elazığ-Van hattı uluslararası bir önem kazanmıĢtır
28
. Ayrıca demiryolu 

yapımında özellikle ülkenin doğusuna yönelinmesinde bölgenin ekonomik kalkınmasının yanı sıra 

bölgedeki asayiĢsizliğin de giderilmeye çalıĢılmasının etkisi olmuĢtur
29

.    

Özellikle demiryollarında bir diğer önemli konuda hiç Ģüphesiz millileĢtirmedir. Cumhuriyet 

ilanından önce B.M.M. tarafından 19 Temmuz 1920 yılında Anadolu hattının 926 km‟si, Ġzmir-

Kasaba hattının 223 km‟si ve Bağdat hattının 325 km‟si millileĢtirilmiĢtir. Böylece yabancı Ģirketler 

tarafından iĢletilen demiryollarının uzunluğu 2.352 km‟ye düĢürülmüĢtür
30
. Bunun yanı sıra 

Cumhuriyet döneminde ekonomik sıkıntılar sebebiyle yabancı sermayeye karĢı olmamakla beraber 

ülke içerisindeki yabancı Ģirketler tarafından yapılan ve iĢletilen demiryolları Cumhuriyet 

Hükümetleri tarafından peyderpey satın alınarak millileĢtirilmiĢtir. 1924-1948 yılları arasındaki 

millileĢtirilen demiryolları Ģu Ģekildedir
31

; 

Yıllar Satın Alınan ya da  

El Konulan Hat km 

Devlet Hat 

km 

ġirket Hatları 

km 

MillileĢtirilen Hatlar 

1924 1.734 1.734 2.429  

1928 68 2.450 2.397 Adana-Mersin Hattı 

1931 41 3.406 2.356 Mudanya-Bursa Hattı 

1933 176 3.878 2.180 Samsun-ÇarĢamba Hattı 

1934 703 7.733 1.477 Ġzmir-Kasaba Hattı 

1935 613 5.701 864 Ġzmir-Aydın Hattı 

1937 412 6.563 452 ġark Demiryolları Hattı 

1939 19 6.963 433 Ilıca-Palamutluk Hattı 

1941 28 7.052 405 Ilıca-Palamutluk Hattı 

1948 405 7.703 0 Bağdat Demiryolu Hattı 
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 AyĢe Afetinan, a.g.e., s. 49. 
27

 Mustafa Sönmez, Doğu Anadolu‟nun Hikâyesi Kürtler: Ekonomik ve Sosyal Tarih, ArkadaĢ Yayınevi, Ankara 1992, 

s. 99. 
28

 Ġlhan Tekeli – Selim Ġlkin, Cumhuriyet Harcı, C. III, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 2004, s. 314;316. 
29

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 40. 
30

 Efdal As, Cumhuriyet Dönemi UlaĢım Politikaları (1923-1960), Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara 2013, s. 85. 
31

 Ġlhan Tekeli – Selim Ġlkin, a.g.e., s. 313; Ġsmail Yıldırım, s. 128-129;131-132;134;140;144; Efdal As, a.g.e., s. 

131;133;135;138;144. 
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1 Mart 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Meclis konuĢmasında demiryollarıyla ilgili Ģunları 

söyleyerek; “…Ancak inĢaat ve tesisatın geniĢletilmesi sanayi malimizle gayri mütenasip cesim 

sermayelere mütevakkıf olan umuru nafia da ecnebi sermayesinden ve icabına göre ecnebi 

mütehassıslarından azami derecede istifade etmek memleketimizin menfaat ve mamuriyetini ve 

milletimizin saadet ve refahını az zamanda temin noktai nazarından zaruridir.” gerektiği takdirde 

yabancı sermayeden faydalanılabileceğini belirtmiĢtir. Ancak 1 Mart 1923 yılındaki konuĢmasında 

ise; “Efendiler, demiryolu ve limanlar ve mümasilleri gibi pek muhtaç olduğumuz tesisatı cesimenin 

yeniden inĢa ve iĢletmelerindeki siyasetimiz kavanini hazıra ve müstakbelimize tabi olmak ve bu 

bapta kabul ettiğimiz milli prensiplere tetabuk etmek Ģartıyla müracaat edecek ecnebi sermayelerini 

memnuniyetle kabul etmektir. Mevcut müessesatın mukavele ve Ģartnamelerine mütekabilen riayet, 

gerek bu müesseselerin ve gerek memleketimizin menfaati için lazımdır.
32

” diyerek de yabancı 

sermayenin kabul edilebilmesi ancak milli siyasetimize ve bağımsızlığımıza uygun olması 

durumunda gerçekleĢebileceğini belirtmiĢtir. 

Türkiye‟de yabancı sermayenin ilk giriĢim hareketi, temelleri 1909 yılına kadar uzanan Chester 

projesidir. Osmanlı döneminde bir türlü hayata geçirilemeyen Chester projesi için Amiral Colby M. 

Chester‟in oğlu A. Chester ve A. Kennedy adlı kiĢiler Ankara‟ya gelerek B.M.M hükümetinden 

daha önce taraflar arasında imzalanan ön sözleĢmedeki ayrıcalıkların kendilerine verilmesini 

istemiĢlerdir. Yapılan ikili görüĢmeler sonrasında yeniden bir sözleĢme hazırlanarak 1923 yılının 

Ocak ayında Meclise sunulmuĢ ve sözleĢmede bazı değiĢiklikler yapılarak Nisan 1923 yılında 

onaylanmıĢtır
33
. Ancak daha sonrasında Ģirket içerisinde baĢlayan tartıĢmalar ile Amerikan 

Hükümeti ve sermaye gruplarının desteklerini çekmesi ve Ġngiltere ile Fransa‟nın projeyi engelleme 

giriĢimleri sonrasında Aralık 1923 yılında anlaĢma Türkiye tarafından feshedilmiĢtir
34

.    

Cumhuriyet döneminde yabancı Ģirketler tarafından yapılan ilk demiryolu hattı Ilıca-

Palamutluk‟dur. 1924 yılında iĢletmeye açılan bu hat 1939-1940 yıllarında Ilıca-Palamutluk 

Demiryolu Türk Anonim ġirketi‟ne devredilerek millileĢtirilmiĢtir
35

.   

Bunların yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk Ģu sözleriyle; “Türkiye Cumhuriyeti‟nin tespit ettiği 

projeler dâhilinde muayyen zamanlar zarfında vatanın bütün mıntıkaları çelik raylarla birbirine 

bağlanacaktır. Bütün vatan bir kitle haline gelecektir.” ve “Memleketin bil‟cümle ihtiyacının o 

kadar baĢında kendisini hissettirmektedir ki hiçbir hayal ve nazariye peĢinde aldanmaksızın 

memleketin menabii ve evladı ile iĢe devam etmek katiyen elzemdir.
36
” yapılacak yeni hatların 

ülkenin her kösesine ulaĢtırılacağını ve bunu da milletin emeği, bilgisi ve kaynaklarıyla yapılması 

gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Yine bu bağlamda dönemin BaĢvekili Ġsmet Ġnönü yaptığı bir açılıĢ töreninde Ģu sözleriyle; 

“Anadolu hattı mubayaasını esasen ben ilk iĢ olarak düĢünmedim. Bence Ģimendiferler politikası 

her Ģeyden evvel yeni inĢaat politikası idi… bana Ģimendiferlerde esas politikam ne olacağını 

sordukları zaman bir karıĢ fazla Ģimendifer demiĢtim. Yeni inĢaat gibi muazzam bir masrafa 

girerken eski Ģimendiferleri devletleĢtirmek gibi diğer bir masrafa girmek istemiyordum; fakat 

arkadaĢlarımın ısrar beni nihayet ikna etti.
37
” asıl amacının yeni demiryolları yapmak olduğunu ve 

bu demiryollarını yaparken de yabancı Ģirketler elinde bulunan demiryollarını satın almak gibi yeni 

bir masrafa girmek istemediğini, ancak daha sonra millileĢtirmeyi nasıl kabul ettiğini ifade etmiĢtir.   

                                                           
32

 M. Arslan Abisel, Bir KarıĢ Fazla ġimendifer, Ar Basımevi, Ankara 1948, s. 14;17. 
33

 Yahya Sezai Tezel, a.g.m., s. 294. 
34

 Bilmez Bülent Can, “Suya DüĢen Bir “Tatlı Hayal”: ġarkı Anadolu Demiryolları (Chester) Projesi (1922-23)”, 

Kebikeç, S. 11, 2001, s. 184; Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 28; M. Arslan Abisel, a.g.e., s. 31; Yahya Sezai Tezel, a.g.m., s. 

293; TBMM ZC. II/7, Ġ. 18, (22.3.1340/1924) s. 864. 
35

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 119-120. 
36

 Ulus, 29 Ġlkkânun/Aralık 1937. 
37

 Demiryolu Mecmuası, C. 6, S. 66-70, I. Kanun/Aralık 1930, s. 278. 
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Cumhuriyet dönemde yerli özel teĢebbüs eliyle yapılan ilk demiryolu hattı Samsun-Sahil hattıdır
38

. 

Bu çalıĢma Aralık 1923 yılında 1 milyon lira sermayeli olan Türk Anonim ġirketine verilmiĢtir. 

Hattın ilk temeli Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmıĢtır. Atatürk törendeki; “Efendiler, 

vatandaĢlarımızın milli sermaye ile memlekette demiryolu inĢa etmek imtiyazını almaları, izaha 

muhtaç olmayan birçok noktai nazarlardan fevkalade mühimdir.
39
” söyleriyle de yerli sermayenin 

böyle bir teĢebbüsü gerçekleĢtirmesinin ülke menfaati için ne denli önemli olduğunu belirtmiĢtir. 

Cumhuriyet hükümetlerinin demiryolu politikasının genel amaçları Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

1) Ülkenin doğal kaynaklarına doğrudan ulaĢmak, 
2) Ekonomik kalkınmayı ülke düzeyine yaymak için az geliĢmiĢ bölgelere ulaĢmak, 
3) Ekonomik ile beraber sosyal kalkınmayı da sağlamak, 
4) Üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamak, 
5) Limanlarla diğer bölgeler arasındaki iliĢkileri demiryolları sayesinde sağlamak,  
6) Ülke savunmasının ihtiyaç duyduğu bir Ģekilde demiryolu ağına sahip olmak40

. 

Özellikle 1924-1931 yılları arasında giderek artan demiryolu inĢaatı 1929 dünya ekonomik 

buhranın Türkiye‟yi etkisi altına almasıyla 1932-1933 yıllarında yapım aĢamasındaki demiryolu 

inĢaatların yavaĢlamasına ve yeni projelerinde uygulanamamasına sebep olmuĢtur. Bunun üzerine 

dönemin hükümeti 1934 yılında iç borçlanmaya gidilerek finansman kaynağı elde etmiĢ ve böylece 

tekrar demiryolu çalıĢmaları hız kazanmıĢtır. Ancak bu geliĢme II. Dünya SavaĢı‟nın baĢlangıcına 

kadar devam etmiĢ ve savaĢın getirdiği ekonomik yük nedeniyle demiryolu çalıĢmaları için gerekli 

finansman sağlanamamıĢtır. Ayrıca iĢ gücünün büyük bir kısmının silahaltında olması ve ham 

madde (demir, çimento, ray ve travers) sıkıntısı da bu olumsuzluklara eklenmesiyle çalıĢmalar 

zaman zaman durma noktasına gelmiĢtir. SavaĢın sona ermesinden sonra gerekli finansman, 

malzeme ve iĢ gücü sağlanmıĢsa da demiryolu çalıĢmaları eski hızına bir türlü ulaĢılamamıĢtır
41

.  

1924-1945 yılları arasında demiryollarına yapılan yatırım ve toplam hat uzunlukları Ģu Ģekildeydi
42

; 

 

Yıllar 

ĠnĢa 

Edilen 

Hat km 

Satın 

Alınan 

Hat km 

Devlet 

Hattı km 

ġirket Hattı 

km 

Toplam Hat 

km 

Ek Bütçe 

Tahsilatı 

Lira (000) 

Toplam 

Yatırım Lira 

(000) 

1924 -- 1.734 1.734 2.429 4.163 8.700 8.700 

1925 201 -- 1.935 2.429 4.364 20.300 29.000 

1926 48 -- 1.983 2.465 4.448 14.900 43.900 

1927 265 -- 2.248 2.465 4.713 28.400 72.300 

1928 134 68 2.450 2.397 4.847 79.200 121.500 

1929 146 -- 2.596 2.397 4.993 9.909 161.400 

1930 393 -- 2.989 2.397 5.386 41.900 203.400 

1931 376 41 3.406 2.356 5.762 22.300 225.600 

1932 186 -- 3.592 2.356 5.948 7.000 232.600 

1933 110 176 3.878 2.180 6.058 13.100 245.700 

1934 152 703 4.733 1.477 6.210 15.100 260.000 

1935 355 613 5.701 864 6.565 21.500 282.300 

1936 305 -- 6.006 864 6.870 19.000 301.300 

1937 145 412 6.563 452 7.015 19.100 320.400 

1938 166 -- 6.729 452 7.181 21.200 314.600 

1939 215 19 6.963 433 7.396 21.400 363.000 

1940 55 -- 7.018 433 7.451 20.900 383.900 

1941 6 28 7.052 405 7.457 14.600 398.500 

                                                           
38

 Efdal As, a.g.e., s. 120. 
39

 M. Arslan Abisel, a.g.e., s. 142. 
40

 Ġsmet Ergün, a.g.e., s. 72. 
41

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 44-45; Ġlhan Tekeli – Selim Ġlkin, a.g.e., s. 313. 
42

 Ġlhan Tekeli – Selim Ġlkin, a.g.e., s. 313; Leyla ġen, Türkiye‟de Demiryolları ve Karayollarının GeliĢim Süreci, Tesav 

Yayınları, Ankara 2003, s. 64. 
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1942 28 -- 7.080 405 7.485 12.200 410.700 

1943 20 -- 7.100 405 7.505 27.300 438.000 

1944 86 -- 7.128 405 7.533 16.700 454.700 

1945 -- -- 7.128 405 7.533 8.800 463.500 

Milli Mücadele yıllarında iĢgal bölgelerinin dıĢında kalan bölgelerdeki Ģimendifer hatlarına B.M.M. 

tarafından 23 Mart 1920 tarihinde el konulmuĢ ve 18 Temmuz 1920 yılında Nafia Vekâletine bağlı 

“Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi” adıyla bir teĢkilat kurularak bu 

demiryollarının iĢletilmesi sağlanmıĢtır
43
. Bu teĢkilat yerine 1924 yılında 506 sayılı kanunla 

“Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kurulmuĢtur
44
. Bunun yanı sıra 1924 yılında yine 

Nafia Vekâletine bağlı Ankara-Sivas, Samsun-Sivas ve Arade-Diyarbakır-Ergani demiryolları için 

“Demiryolları ĠnĢaat ve ĠĢletme Müdüriyeti Umumiyesi” ve Doğu Anadolu demiryolları için de 

“Erzurum-SarıkamıĢ-Kars ve Subatı Demiryolları Müdürlüğü” kurulmuĢtur. Bu üçü birbirinden ayrı 

olmakla beraber Nafia Vekâletine bağlı çalıĢmaktaydılar
45
. Bunun üzerine 23 Mayıs 1927 tarihinde 

1042 sayılı kanun ile “Devlet Demiryolları ve Limanları Ġdare-i Umumiyesi” kurularak
46

 yerli ve 

yabancı Ģirketlere verilen demiryolları hariç tüm demiryollarının inĢası ve iĢletmesi bir tek çatı 

altında toplanmıĢtır. 1929 yılında da teĢkilatın adı “Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 

Müdürlüğü” olarak değiĢtirilmiĢtir
47
. Gün geçtikçe iĢletme bünyesinde açılan demiryollarının 

sayısının artması teĢkilatı, hem yeni yapılan demiryolları inĢaatında hem de demiryollarının 

iĢletilmesinde gerekli denetimi sağlayamayacak duruma düĢmüĢtür
48
. Bunun üzerine 1 Haziran 

1931 yılında “Demiryolları ve Limanları ĠstikĢaf ve ĠnĢaat” dairesi Devlet Demiryolları ve 

Limanları Umumi idaresinden ayrılarak Nafia Vekâletine bağlanmıĢ ve Umum Müdürlüğünün adı 

da “Devlet Demiryolları ve Limanları ĠĢletme Umum Müdürlüğü” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir
49

. 

TeĢkilat 1953 yılında 6186 sayılı kanunla “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi” 

adını almıĢtır
50
. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1984-2013 yılları arasında iktisadi devlet 

teĢekkülü Ģeklinde varlığını devam ettirmiĢ olsa da 2013 yılında tekrar devlet teĢekkülüne 

dönüĢtürülmüĢtür
51
. Günümüzde halen UlaĢtırma Bakanlığına bağlı bir kuruluĢ olarak TCDD 

varlığını sürdürmektedir.   

2. FevzipaĢa-Diyarbakır Hattı 

Diyarbakır Mebusu Feyzi Bey ve arkadaĢları 1924 yılında Arade-Diyarbakır-Ergani arasında bir 

demiryolu yapımı için kanun teklifinde bulunulmuĢlardır
52
. Bu demiryolunun yapılması durumunda 

sanayinin ihtiyaç duyduğu bakır madeninin Ergani‟den temin edilmesi ve aynı zamanda hat 

üzerindeki bölgelerde yetiĢen hububatın ülkenin diğer bölgelerine daha ucuz ve kolay 

ulaĢtırılabileceği vurgulanmıĢtır
53
. TBMM‟de yapılan görüĢmeler sonrasında 22 Mart 1924 yılında 

448 sayılı kanun ile Arade-Diyarbakır-Ergani arası 0.75 m geniĢliğinde yapılması 

kararlaĢtırılmıĢtır
54
. Bunun üzerine hattın etüt çalıĢmaları sonrasında 129 km‟lik Arade-Diyarbakır 

arası 3.400.000 lira, Diyarbakır-Osmaniye arası 1.458.000 lira ve Osmaniye-Ergani arası da 

942.000 lira olarak tespit edilmiĢtir. Ancak TBMM‟de yapılan bütçe görüĢmeleri sonrasında birinci 

                                                           
43

 Ahmet Onur, a.g.e., s. 33. 
44

 TBMM ZC. II/8-1, Ġ. 44, (22.4.1340/1924) s. 1066-1067. 
45

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 64. 
46

 TBMM ZC. II/32, Ġ. 71, (23.5.1927) s. 440. 
47

 TBMM ZC. III/12, Ġ. 73, (30.5.1929) s. 189. 
48

 Ġsmail Yıldırım, a.g.e., s. 66. 
49

 TBMM ZC. IV/2, Ġ. 8, (1.6.1931) s. 3. 
50

 TBMM TD. IX/24, B. 114, (22.7.1953) s. 986. 
51

 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.233.pdf [EriĢim Tarihi: 22.10.2018]; 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6461.pdf [EriĢim Tarihi: 22.10.2018]. 
52

 TBMM ZC. II/7-1, Ġ. 16, (19.3.1340/1924) s. 711. 
53

 TBMM ZC. II/7, Ġ. 18, (22.3.1340/1924) s. 851. 
54

 TBMM Kâvânin Mecmuası, C. 2, s. 286. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.233.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6461.pdf
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yıl için 1.634.000 lira, ikinci yıl için de 1.104.000 lira
55

 olmak üzere toplam 2.738.000 lira ödenek 

ayrılmıĢtır
56

.  

26 Kasım 1924 yılındaki imzalanan mukavelename, 2 Aralık 1924 yılında kabul edilerek hattın 

inĢası Ġtibarı Milli Bankasına devredilmiĢtir
57

. Ġtibarı Milli Bankası da yapılan anlaĢmadaki 

yükümlülüklerini “Philip Holzman” Ģirketine devretmiĢtir. ġirket 1925 yılında demiryolu hattı için 

gerekli olan malzemeleri getirerek çalıĢmalara baĢlamıĢtır
58

.  

Hat üzerinde yaklaĢık 50 km‟lik bir alanda toprak tesviye çalıĢmaları yapıldığı dönemde TBMM‟de 

güzergâhla ilgili tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Bu tartıĢmalar özellikle güzergâhın Ergani‟den 

Diyarbakır‟ı dolaĢarak Arade‟ye inmesi ve buradan da Çobanbeyli‟ye çıkarak Halep istikametinde 

zikzaklar çizerek yukarıya doğru çıkmasıyla hattın çok uzayacağı ve bunu da iktisadi bakımdan 

karlı olmayacağı üzerinde durulmuĢtur
59
. Ayrıca yapılacak hat geniĢliğinin dar olması nedeniyle 

hattın hem istenilen hıza ulaĢılamayacağı hem de emniyetli olmayacağı tartıĢılan diğer konulardır
60

. 

Bu tartıĢmalar üzerine 8 ġubat 1926 tarihinde Arade-Diyarbakır-Ergani demiryolu çalıĢmalarının 

tevkifi için kanun teklifi verilmiĢtir. Bu teklifte özellikle hattın inĢası idari, askeri ve iktisadi 

açısından ülkeye bir fayda sağlamayacağı gerekçe gösterilmiĢtir
61
. Bunun üzerine yapılan 

görüĢmeler sonrasında TBMM tarafından 24 Mart 1926 yılında 794 sayılı kanunla Arade-

Diyarbakır-Ergani demiryolu inĢası durdurulmuĢtur
62
. Demiryolu çalıĢmalarına daha önceden 

baĢlandığından dolayı çalıĢmaların durdurulmasıyla devlet, yaklaĢık 200 bin lira kadar bir zarara 

uğramıĢtır
63
. Bu sebeple oluĢturulan komisyon yaptığı çalıĢmalar sonrasında hem Ġtibarı Milli 

Bankası ile olan mali konular çözümlenmiĢ hem de banka ile yapılan sözleĢmenin yeni güzergâh 

için de geçerli kılınmasına karar vererek devletin zarara uğramasını engellenmeye çalıĢılmıĢtır
64

.  

Yapılan incelemeler sonrasında durdurulan hattın yerine Ceyhan-Keller istasyonları arasındaki 

(FevzipaĢa) bir noktadan baĢlanarak Malatya-Ergani ve Diyarbakır güzergâhı belirlenmiĢtir. Hattın 

inĢası için 5 senede harcanmak üzere ve her sene gerektiği kadar miktar bütçeye konulmak Ģartıyla 

45 milyon lira ödenek ayrılmıĢtır
65

. 

Yeni güzergâhın belirlenmesinden sonra 1927 yılının Kasım ayında biri Ġsveç ikisi Danimarkalı 

olmak üzere üç Ģirketin birleĢimiyle oluĢan Nydqvist & Holm adlı Ģirketle demiryolu hatlarının 

inĢası için görüĢmeler yapılmıĢtır. Ġki taraf içinde olumlu sonuçlanan görüĢmeler sonrasında 

FevzipaĢa-Diyarbakır ve Filyos-Irmak hatlarının yapım iĢleri kısaca Nohab olarak adlandıran 

Ģirkete verilmiĢtir. 1927 yılının ġubat ayında yapılan 36 maddelik sözleĢmeye göre Ģirket demiryolu 

çalıĢmalara 1 Haziran 1927 yılı itibariyle baĢlayacak ve 31 Aralık 1932 yılında normal geniĢlikteki 

bu demiryolunu bitirerek teslim edecektir. SözleĢme gereği hattın yapımında Ģirketin temin edeceği 

55 milyon dolarlık kredi kullanılacağı gibi bu miktarın içine Nohab fabrikalarında yapılan 100 

lokomotif ve 1500 vagon da dâhil edilmiĢtir. Fakat 1928 yılında Ģirketin 1927 ve 1928 yıllarında 

yaptığı harcamaların taahhüt ettiği 55 milyon doları aĢması üzerine bu iĢi baĢaramayacağı 

anlaĢılmıĢ bunun üzerine 18 Ağustos 1928 yılında Ģirket ile yeni bir sözleĢme yapılmıĢtır
66

.  Yeni 

yapılan sözleĢmeye göre Ģirket sadece teknik projelerden ve aĢamalardan sorumlu tutulacaktır. 

Demiryolu hatlarının yapımı ise müteahhitler vasıtasıyla hükümet tarafından ihale edilerek 
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yaptırılacaktır. Böylece FevzipaĢa-Diyarbakır demiryolu hattı Ģirket tarafından yapılan projeler 

sonrasında müteahhitler tarafından 1927 yılının Temmuz ayında çalıĢmalara baĢlanmıĢtır
67

.  

FevzipaĢa-Diyarbakır hattı toplam 6 kısma ayrılmıĢ, ilk kısım olan ve yaklaĢık 143 km uzunluğunda 

bulunan FevzipaĢa-GölbaĢı arası çalıĢmalar 1928 yılında baĢlanmıĢtır. Hat çalıĢmaları 1929 yılında 

tamamlanarak 9 Eylül 1929 yılında Gaziantep, Osmaniye Valileri ile askeri ve sivil bürokratların 

katıldığı bir törenle hizmete açılmıĢtır. 1 Kasım 1930 yılında da FevzipaĢa-Ozan kısmı ile Ozan 

istasyonundan baĢlayarak Hamzalar, Tahtaköprü, Kadılı ve ViranĢehir istasyonlarını da içine alan 

kısım iĢletmeye açılmıĢ ve çalıĢmalar 1 Aralık 1930 yılında Malatya‟ya kadar ulaĢmıĢtır
68

. Son 

eksikliklerinde giderilmesiyle beraber 15 Mart 1931 yılında da Malatya‟ya kadar olan kısım 

tamamlanarak demiryolu hattı iĢletmeye açılmıĢtır. Bunun yanı sıra 1931 yılının son aylarına doğru 

çalıĢmaları tamamlanan Malatya-Fırat kısmı da 1 ġubat 1932 yılı itibariyle hizmete açılırmıĢtır. 

Demiryolu çalıĢmaları Elazığ‟ın Baskil ilçesine 16 Kasım 1933 yılında ulaĢmıĢtır. Ancak bu 

dönemde demiryolu çalıĢmaları Dünya Ekonomik Buhranından dolayı oldukça olumsuz etkilenmiĢ 

ve özellikle 1932-1933 yıllarında mali bütçeden demiryolları çalıĢmaları için yeterli ödenek 

ayrılamadığı için çalıĢmalar oldukça yavaĢlamıĢtır
69

.  

YaĢanan mali sıkıntıları giderebilmek için hükümet 1932 yılında iç borçlanmaya yöntemine 

gitmiĢtir. Devlet tahvilleri satıĢları sonrasında elde edilen gelirle durma noktasına gelen demiryolu 

çalıĢmalar tekrar hızlanmıĢtır
70

.  

Bu arada hattın güzergâh tespitin yapıldığı yıllarda Elazığ Mebusu Mustafa Bey ve arkadaĢları yeni 

oluĢturulacak hattın Malatya‟da olduğu gibi Elazığ‟dan da doğrudan geçmesi yönünde teklifte 

bulunmuĢlardır. Fakat yapılan teklif meclis tarafından nazarı dikkate alınmayarak reddedilmiĢtir
71

. 

Bunun üzerine Elazığ‟ın önde gelenlerinden oluĢan bir heyet 18 Aralık 1930 yılında BaĢvekil Ġsmet 

Ġnönü ile bir görüĢme yapmak üzere Ankara‟ya hareket etmiĢlerdir. BaĢvekil Ġsmet Ġnönü, Devlet 

Demiryolları ĠnĢaat Dairesi‟nden konuyla ilgili bir inceleme istemiĢtir
72
. Yapılan inceleme 

sonrasında hattın Elazığ‟dan geçmesinin 20 km‟lik bir avantaj sağlayacağı lakin yolun killi olması 

nedeniyle açılacak tünellerin maliyetinin yüksek olduğu belirtilerek olumsuz görüĢ bildirilmiĢtir. 

Bunun yerine mevcut FevzipaĢa-Diyarbakır hattına Elazığ‟ın Sofular mevkiinden 22 km‟lik bir 

Ģube hattı ile bağlanması kararlaĢtırılmıĢtır
73
. ÇalıĢmaların tekrar hızlanması ve Malatya‟yı geçerek 

Elazığ‟a yaklaĢması sonrasında 1933 yılındaki 2135 sayılı kanun gereğince iltisak hattının yapım 

çalıĢmaları baĢlamıĢ
74

 ve 1 Nisan 1934 yılında hattın Fırat-Yolçatı kısmı tamamlanarak iĢletmeye 

açılmıĢtır
75

.  

1935 yılında devam eden çalıĢmalar sonrasında hattın 421. km‟sinde olan Ergani‟ye ulaĢmıĢ ve 30 

Ağustos 1935 yılında Ergani Maden istasyonu hizmete törenle açılmıĢtır. 1927 ile 1935 yılları 

arasında yaklaĢık 8 yıl süren çalıĢmalar sonrasında 505 km‟lik FevzipaĢa-Diyarbakır hattı 

tamamlanarak
76

 ve Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya tarafından 22 Kasım 1935 yılında törenle 

iĢletmeye açılmıĢtır. Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya‟nın açılıĢ konuĢmasındaki Ģu sözleriyle; 

“…Her Ģeyden evvel, Atatürk‟ün pek yakından tanıdığı ve çok sevdiği Diyarbakırlılara kıymetli 

selam ve sevgilerini getirdiğimizi tebĢir ederim. Ankara‟dan itibaren trenle Anadolu yaylalarını 

boydan boya aĢıp Kayseri-Niğde-Adana-FevzipaĢa-Malatya-Elazığ ve Ergani Bakır madeni 
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istasyonlarından geçerek kat ettiğimiz mesafe 1315 km‟dir. Diyarbakır, Anadolu‟nun Ġran ve Irak 

sınırlarında büyük bir mıntıkanın ilk ve mühim beldelerinden ve transit merkezlerinden biri ve eski 

Ģark kervanlarının uğrak yeri ve tarihi bir belde olduğu malumunuzdur. Diyarbakır bugün 

demiryolu vasıtasıyla bir taraftan Malatya ve Sivas üzerinden Samsun‟da Karadeniz‟e ve diğer 

taraftan yine Malatya ve Adana üzerinden Mersin‟de Akdeniz‟e ve Kayseri‟den geçerek 

Cumhuriyet‟in idare merkezi ve kalbi olan Ankara‟ya ve daha ötede Marmara ve Ege Denizi‟ne 

bağlanmıĢ oluyor. Hat Ģüphesiz Diyarbakır‟la kalmayacak; Ģarkta dost ve kardeĢ memleketlerin 

demiryollarına kavuĢacak ve birleĢecektir.
77
” sözleriyle hattın ulaĢtığı noktanın önemini 

vurgularken aynı zamanda daha sonra bu demiryolu hattının Irak ve Ġran demiryolu hatlarıyla 

birleĢeceğini belirtmiĢtir.  

FevzipaĢa-Diyarbakır demiryolu hattı toplam 505 km uzunluğundadır. Bu hat üzerinde 37 istasyon, 

64 tünel, 1910 büyük küçük köprü bulunmaktadır. Hat için 53 milyon lirası hazineden 12 milyon 

lirası dâhili istikrazdan olmak üzere toplam 65 milyon lira sarf edilmiĢtir
78

.  

Bakır hattı olarak da isimlendirilen
79

 FevzipaĢa-Diyarbakır demiryolu hattının tamamlanmasıyla 

dünyanın en verimli bakır madenlerinden olan Ergani ocaklarına ulaĢılmıĢtır. Ġlk tesisat döneminde 

yaklaĢık 7.500 ton civarında beklenen üretimin miktarının daha sonraki dönemlerde iki katına 

çıkacağı tahmin edilmiĢtir. Böylece Ergani‟den çıkarılan bakır madeninin limanlara ve iĢletmelere 

taĢınması demiryolları sayesinde kolaylaĢmıĢtır. Böylece yurt genelinde gereksinim duyulan 

hammaddenin kolay tederik edilmesi çalıĢmaların daha hızlı yürütülmesini sağlanmıĢtır. Bu durum 

ülkenin iktisadi ve ticari yönden kalkınmasında önemli rol oynarken dıĢ ticaretin geliĢmesinde de 

önemli katkı sağlamıĢtır
80

.  

3. Diyarbakır-Kurtalan Hattı  

FevzipaĢa-Diyarbakır demiryolu hattı 1935
81

 yılında tamamlanmasından sonra dönemin Nafia 

Vekili Ali Çetinkaya hattın açılıĢ töreninde demiryolunun burayla sınırlı kalmayacağını bir taraftan 

Irak‟a diğer taraftan da Van‟a doğru ilerleyerek Ġran‟a ulaĢacağını söylemiĢtir
82

. Ancak finansman 

yetersizliğinden dolayı arzu edinilen hedeflere ulaĢılamamıĢtır. 

12 Nisan 1937 yılında 2/6371 sayılı Ġcra Vekilleri Heyetinin kararı ile FevzipaĢa-Diyarbakır hattının 

Irak sınırına uzatılması kararlaĢtırılmıĢ ve hat üzerindeki 65 km‟lik kısmın etüt çalıĢmalarına 10.000 

lirayı geçmemek koĢuluyla baĢlatılmıĢtır
83
. TBMM tarafından 14 Haziran 1937 yılında Diyarbakır 

istasyonundan Irak ve Ġran hudutlarına kadar yapı gerçekleĢtirilecek demiryolu hakkındaki 3262 

sayılı kanun onaylanmıĢtır
84
. Kanuna göre, Diyarbakır‟dan baĢlayarak Ġran ve Irak sınırlarına kadar 

demiryolu hattının uzatılması ve Van Gölü sahilinin her iki tarafında demiryollarına gerekli tesisatın 

yapılması için sarf edilmek üzere 50 milyon lira ödenek tahsis edilmiĢtir
85

. 

Güzergâh belirlenmesi hususunda yapılan etüt çalıĢmaları sonrası hat ilk olarak Diyarbakır‟dan 

itibaren Dicle Nehrinin sol sahilinin takip ederek, Botan Çayının Dicle‟ye döküldüğü noktaya 

oradan yine Dicle Nehrini takip ederek, Cizre‟ye ve oradan da Irak sınırını teĢkil eden Tobur Çayına 

kadar devamı düĢünülmüĢtü. Ancak bu saha çok engebeli olduğundan ve güzergâh üzerinde büyük 

köy ve kasabaların olmayıĢından dolayı baĢka bir istikamet belirlenmesi daha uygun görülerek 
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karara bağlanmıĢtır. Yapılan tetkik incelemeler sonrasında Ġran hattı, ReĢat Çayı kenarından 

Diyarbakır Siirt karayolu üzerinden PoĢur köprüsüne kadar gelen demiryolu hattı, Bitlis‟in içinden 

geçerek Tatvan‟a oradan da Van Gölünün güney sahilini takip ederek ReĢadiye, Vastan (GevaĢ) ve 

Edremit gibi nahiye merkezlerinden ve kazalarından geçecek ve buradan da Kotur deresini takip 

ederek Ġran sınırına ulaĢacaktır
86
. Ancak daha sonra Van Gölü‟nün güney sahilini dolaĢmak 

yaklaĢık 12 milyon lira olarak tahmin edilmiĢ onun yerine maliyeti yaklaĢık 3.5 milyon lira olarak 

tahmin edilen feribot tesisinin yapılması daha uygun görülerek bu yönde karar değiĢ 

değiĢtirilmiĢtir
87

. 

Irak hattı ise, Siirt‟e bağlı Soran köyünün bağlantı istasyonundan ReĢat Çayının sağ sahilini takip 

ederek Dicle Nehri ile Botan Çayının birleĢtiği noktadan itibaren Dicle Nehrinin soluna doğru 

yönelerek Habur Çayına ulaĢacak ve oradan da Irak topraklarına girecektir. Bu hat, Londra-

Hindistan arasında bir köprü vazifesi göreceğinden uluslararası bir öneme de sahip olacaktı
88

.  

Yapılan etüt çalıĢmaları sonrasında demiryolu hattının ilk 20 km‟lik kısmı 800.000 lira tahmini 

bedelle ihaleye çıkarılmıĢtır
89

. Demiryolu hattının inĢasına Mustafa Kemal Atatürk‟ün de katıldığı 

törenle 16 Kasım 1937 yılında baĢlanmıĢtır
90
. Toprak tesviye çalıĢmalarından sonra ilk ray döĢeme 

iĢlemi 11 Aralık 1938 yılında baĢlamıĢ ve çalıĢmaların oldukça yavaĢ ilerlemesi sonrasında 35 

km‟lik demiryolu hattı Ekim 1939 yılında ancak tamamlanabilmiĢtir
91
. 1940 yılına gelindiğinde 

Kurtalan-Van arası yapılan etüt ve zemin çalıĢmaları sonrasında Diyarbakır-Ġran güzergâhının 

değiĢtirilmesi gündeme gelmiĢtir. Yapılan tetkik incelemeler sonrası Kurtalan-Bitlis-Tatvan yerine 

Elazığ-Palu-MuĢ-Tuğ yolu TBMM tarafından 6 Mayıs 1940 yılında kabul edilmiĢtir
92

.  

1939-1945 yılları arasında meydana gelen II. Dünya SavaĢı tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye‟yi 

de olumsuz etkilemiĢtir. Özellikle iktisadi zorlukların yanı sıra hammadde ve iĢ gücünün büyük bir 

bölümünün silahaltında olması demiryolu çalıĢmaları büyük oranda yavaĢlatmıĢtır
93
. YaklaĢık 47 

km‟lik Diyarbakır-Bismil arası 1 Eylül 1940, 28 km‟lik Bismil-Sinan arası 1 Ocak 1942 ve 15 

km‟lik Sinan-Batman arası 1 Temmuz 1943 yılında törenle hizmete açılmıĢtır
94
. 1943 yılındaki 

açılıĢ törende Nafia Vekili Sırrı Day‟ın Ģu sözleriyle; “ġimdiye kadar baĢarılan demiryollarımızdan 

baĢka yapılacak daha binlerce km‟lik hattımız vardır. Ancak bu iĢ en iyi bir Ģekilde sıralamak 

zaruretiyledir ki Ģimalden cenuba bağladığımız demiryollarımızı diğer taraftan da garptan Ģarka 

bağlamayı ilk plana almıĢ; yani Diyarbakır hattımızı Irak hududumuza ve Elazığ hattımızı da Van 

yoluyla Ġran hududumuza bir an evvel ulaĢtırmak için mesaimizi buralara teksif etmiĢ bulunuyoruz. 

Bu iĢlerin neticelenmesi bizi demiryolu siyasetinden daha ileri ve verimli bir merhaleye götüreceği 

tabiidir. Yurdumuzun coğrafi ve iktisadi durumu yalnız yurt içi münakalesini değil, devletler ve 

hatta kıtalar arası münakale imkânlarını sağlamak vazifesini de bize yüklemiĢtir.
95
” Cumhuriyet 

hükümetlerinin demiryolu siyasetini ve hedeflerini açıkça ortaya koymuĢtur. 

Devam eden çalıĢmalar sonrasında 33 km‟lik Batman-BeĢiri arası 15 Mayıs 1944, 23 km‟lik BeĢiri-

Gavzan arası 14 Ağustos 1944 ve 13 km‟lik Gazvan-Kurtalan arası 29 Ekim 1944 yılında iĢletmeye 

açılmıĢtır
96
. Ancak yaĢanan ekonomik sıkıntılardan dolayı demiryolu çalıĢmaları daha ileriye 

götürülememiĢtir.  
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159 km uzunluğunda bulunan bu demiryolu hattının
97

 inĢasında 287 tane büyüklü küçüklü köprü ve 

menfez, 10 adet istasyon, toplam 390 m uzunluğunda 4 tünel yaklaĢık 205 milyon liraya mal 

olmuĢtur
98

. 

SONUÇ 

Osmanlı Devleti geliĢen dünya teknolojisine ayak uydurmak ve idaresi altındaki topraklarda siyasi, 

idari ve ekonomik gücünü yeniden artırmak amacıyla demiryolu çalıĢmalarına oldukça önem 

vermiĢtir. Ancak ekonomik ve teknik yetersizliklerden dolayı demiryollarını emperyalist devletlere 

yaptırması, hatların güzergâhlarını çoğu zaman kendi iradesiyle belirleyememesine neden olmuĢtur. 

Bunun neticesinde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istenilen düzeyde bir demiryolu 

ağına sahip olamamıĢtır. Bu eksiklik I. Dünya SavaĢı‟nda ve KurtuluĢ Mücadelesinde kendini 

oldukça hissedilmiĢtir. Bu sebeple Cumhuriyet Hükümetleri ülke genelinde bu eksikliği gidermek 

için Ģimendifer faaliyetlerine büyük önem vermiĢlerdir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu‟da yaĢanan 

güvenlik ve asayiĢ sorunları ile siyasi, idari ve ekonomik sıkıntıların giderilmesi için Cumhuriyetin 

ilanından hemen sonra demiryolu çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda gerçekleĢtirilen 

çalıĢmaların baĢında FevzipaĢa-Diyarbakır hattı ve sonrasında da Diyarbakır-Irak hattı gelmektedir. 

Ancak Diyarbakır-Irak hattında finansman yetersizliği sebebiyle istenilen hedeflere (hududa) 

ulaĢılamamıĢ ve Siirt ilinin Kurtalan mevkiinde son bulmuĢtur. Fakat hem FevzipaĢa-Diyarbakır 

hattı olsun hem de Diyarbakır-Kurtalan hattı olsun bölgesinin içlerine kadar uzanması asayiĢ ve 

güvenlik alanları ile siyasi, idari, iktisadi ve ülke bütünlüğü bağlamında önemli katkılar sağlamıĢtır. 

Bunun yanı sıra özellikle Bakır hattı olarak da adlandırılan FevzipaĢa-Diyarbakır hattının 

tamamlanmasıyla yüksek maden rezervlerine sahip olunan Ergani bakır madenlerine ulaĢılmıĢtır. 

Böylelikle ülke içinde azami derecede ihtiyaç duyulan bakır madeninin diğer bölgelere 

gönderilmesi demiryolları sayesinde kolaylaĢmıĢtır. Ayrıca dıĢ ticaretin geliĢmesinde de oldukça 

önemli katkı sağlamıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97

 Demiryolu Dergisi, C. 17, S. 197-200, Temmuz-BirinciteĢrin/Ekim 1941, s. 722. 
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 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık ĠĢleri Dergisi, Ekim 1945, s. 21. 
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OSMANLI KIBRISI‟NDA HRĠSTĠYAN DĠN ADAMLARINA KARġI SUÇLAR 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜLER
1
 

 

ÖZET 

Kıbrıs adası 1571 ile 1878 yılları arasında Osmanlı hâkimiyetinde bulunmuĢtur. Bu süre zarfında 

ada sakini Müslümanlar ve gayri müslim reaya arasında büyük oranda olumlu bir iliĢkinin var 

olduğu, gayri müslim reayaya hukuk güvencesinin temin edildiği yapılan araĢtırmalarla ortaya 

çıkarılmıĢtır. Ancak bu dönemde, çok sık meydana gelmemekle beraber ehl-i örften, Müslüman ve 

gayri müslim ahaliden bazı kimselerin Hristiyan din adamlarına karĢı muhtelif cürümler iĢledikleri 

de vaki olmuĢtur. Hatta Hristiyan din adamlarının birbirlerine karĢı suç iĢlediklerini gösteren çok 

sayıda vaka da vardır. Bu tebliğde Ģimdiye kadar herhangi bir araĢtırmaya konu edilmemiĢ olan söz 

konusu mevzu, 17. ve 18. yüzyıl Kıbrıs kadı sicilleri temelinde incelenmiĢtir. AraĢtırmada tespit 

edilen hadiseler suçlu, suç ve mağdurlar çerçevesinde tahlil edilmiĢtir. Meydana gelen suçlar 

genelde Ģöyledir: Görev icrasını engelleme amaçlı taciz; iftira, göreve haksız müdahale ve haksız 

tasarruf; din görevlilerinden usulsüz para tahsili ve kendilerini taciz etme; rahiplere suç isnat edip 

aleyhlerinde asılsız dava açma; usulsüz ve zorla vergi tahsil etme gibi suçlardır. Söz konusu din 

adamlarının mağduriyet konularına bakıldığında genelde iftiraya maruz kalma, görev icralarına 

haksız müdahalelerde bulunma ve maddi olarak kendilerinden haksız taleplerde bulunulmasının ön 

plana çıktığı gözlenmiĢtir. Meydana gelen mağduriyetlerin yetkili merciler aracılığıyla doğrudan 

Divân-ı Hümâyun‟a iletilebildiği ve Divân‟dan gelen fermanlardan da adalet ve hakkaniyetin tesis 

edilmesi noktasında bir gayret içerisinde olunduğu ön plana çıkan bir baĢka bulgudur. 

Anahtar kelimeler: Hristiyanlık, Din Adamı, Suç, AsayiĢ, Kıbrıs 

GiriĢ 

Ġlgili döneme ait sicil kayıtları Hristiyan din adamlarına karĢı da zaman zaman bazı suçların 

iĢlendiğini ortaya koymaktadır. Kiliseye karĢı suçlarla din adamlarına karĢı suçlar genelde bir 

biriyle girift bir yapı arz etse de biz burada suç hadiselerinde suç unsuru daha çok hangi tarafı hedef 

almıĢsa ona göre bir tasnife gitmeyi tercih ettik. Dolayısıyla burada daha çok Hristiyan din 

adamlarına karĢı iĢlenen suç hadiselerine odaklanılacaktır. Bu açıdan yaklaĢıldığında 17. ve 18. 

yüzyıl Kıbrıs kadı sicilleri üzerinde yapılan taramada altı vakada din adamlarının mağdur 

pozisyonunda yer aldıkları ifade edilebilir. 

Söz konusu din adamlarının maruz kaldıkları suç hadiselerini gerçekleĢtiren kiĢilere veya gruplara 

bakıldığında bunların genelde piskoposlardan, ehl-i örften ve zabitlerden oluĢtuğu görülür. Bir 

vakada bazı zimmilerin ve yine bir baĢka vakada bazı Müslümanların suçlu pozisyonda oldukları da 

vakidir. Sayısal açıdan üç vakada piskopos, üç vakada ehl-i örf, iki vakada zabit ve birer vakada da 

Müslüman ve zimmilerin suçlu oldukları söylenebilir.
2
  

Ġlgili din adamlarının mağduriyet konularına bakıldığında genelde iftiraya maruz kalma, görev 

icralarına haksız müdahalelerde bulunma ve maddi olarak kendilerinden haksız taleplerde 

bulunulmasının ön plana çıktığı gözlenmektedir. Bu mevzulardan ilk olarak iftira hadiselerine daha 

yakından bakılacak olursa 1 Ramazan 1198 tarihli belgede adadaki bazı piskoposların Kıbrıs 

baĢpiskoposuna iftirada bulunarak onun görevden alınmasını sağladıkları ve daha sonra içlerinden 

birinin o makama geldiği ve adadaki bazı piskopos ve metropolitleri de görevlerinden aldırarak 

onların yerine geçtikleri anlaĢılmaktadır. Bu Ģahıslar yerlerinden ettikleri din adamlarının 

makamlarını kötüye kullanmıĢ ve onlara maddi ve manevi zarar vermiĢlerdir. Ġftiraya maruz kalan 

baĢpiskopos daha sonra görevine iade olmuĢ ve söz konusu sahtekârlıkları yapan din adamlarını 

                                                           
1
 Batman Üniversitesi, umidguler@gmail.com 

2
 bkz. Tablo. 
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Divan-ı Hümayun‟a Ģikâyet etmiĢtir. Bu Ģikâyetin dile getirildiği arzuhalde din adamlarına verilen 

maddi zararın tazmin edilmesi ve bu süreçte de suçluların Magosa Kalesi‟nde kalabent edilmeleri 

talep edilmiĢtir. Divan-ı Hümayun „da söz konusu talebi haklı bularak bu yönde ferman göndermiĢ 

ve suçluların yargılanıp cezalandırılmasını emretmiĢtir.
3
 Yine bir iftira hadisesine iĢaret eden 2 

Rebiülâhir 1200 tarihli belgeden Ġstanbul Rum patriği ve Ġstanbul‟da mukim metropolitler cemaati 

Divan-ı Hümayun‟a arzuhal göndererek Lefke kazasında vaki Meryem Ana Kikko Manastırı‟nda 

patriğin vekili olarak görev yapan Meltiyos ve onunla beraber manastırda sakin diğer rahiplere, 

Müslüman ahali, piskoposlar ve diğer baĢka yerlerden bazı kimselerce manastır rahiplerinden 

haksız biçimde para tahsil edebilmek için üzerlerine iftiralar atılıp davalar açıldığını ve bu Ģekilde 

zor durumda bırakıldıklarını ifade etmiĢ ve bu din adamlarının statüleri gereği davalarının sadece 

Divan-ı Hümayun‟da görülebileceğini ifade ederek bu hususta bir emr-i Ģerif talep etmiĢlerdir. 

Divan-ı Hümayun‟dan gelen ferman da “Ġstanbul patriği ve vekîl ve adamlarının Ģer„-i Ģerîfe 

müte„allık lâzım gelen da„vâları Divân-ı Hümâyûnumda görülmek üzre berât Ģurûtunda musarrah 

olup” denerek Ģikâyet olunan hukuksuzluğun giderilmesini emretmiĢtir.
4
 Ġlgili belgede daha önce de 

benzer içerikli bir emr-i Ģerifin verildiğinden de bahsedilmektedir. 

Din adamlarının görevine haksız müdahalede bulunma suçuna yönelik olarak da 2 Rebiülâhir 1200 

tarihli belgedeki Ģu vaka örnek mahiyetinde zikredilebilir. Mezkûr belgeye göre Ġstanbul Rum 

patrikliği ve metropolitler cemaati Divan-ı Hümayun‟a arzuhal göndermiĢ ve Kıbrıs‟taki Meryem 

Ana Kikko Manastırı‟nda patriğin vekili olarak görev yapan rahip Meltiyos‟a, bazı piskoposların ve 

ehl-i örfün menfaat elde etme amacıyla manastırda metfun bazı rahipler için “Ģu papası ihrâc ve 

yerine Ģunları vaz„ eyle deyü” baskı yapıldığını ifade ederek bunun engellenmesi talep edilmiĢtir. 

Divan-ı Hümayun da Ġstanbul patrikliğine verilen berat gereğince bu tür müdahalelere müsaade 

edilmemesini havi söz konusu fermanı göndermiĢtir.
5
 

Yukarıda ifade olunduğu gibi ilgili dönemde zaman zaman din adamlarından usulsüz vergi 

alınmaya çalıĢıldığı da vaki olmuĢtur. 10 Rebiülâhir  1200 tarihli belgede Ġstanbul Rum patriği ve 

metropolitler cemaati, Kıbrıs‟taki Meryem Ana Kikko Manastırı‟nda patriğin vekili olarak görev 

yapan rahip Meltiyos‟a ve kilisedeki diğer rahiplere ehl-i örften ve zabitlerden bazı kimselerin 

manastırı teftiĢ bahanesiyle kendilerinden yasal olmayan bir Ģekilde para tahsil etmeye çalıĢtıklarını 

ifade ederek bunun engellenmesi için bir emr-i Ģerif verilmesini talep etmiĢtir. Divan da bu talebi 

haklı bularak Ģikâyet konusu hukuksuzluğun engellenmesini emreden fermanı göndermiĢtir. 

Belgede daha öncesinde (1176) aynı talep üzerine aynı içerikte bir emr-i Ģerifin verildiğinden de 

bahsedilmektedir.
6
 

Sonuç 

Sonuç olarak denebilir ki 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı Kıbrıs‟ına ait kadı sicilleri, adadaki Hristiyan 

din adamlarına karĢı genellikle yine diğer Hristiyan din adamlarının ve gayrı müslimlerin suç 

iĢlediklerini ortaya koymaktadır. Bununla beraber ehl-i örf sınıfına müntesip adadaki bazı 

idarecilerin de birçok kez söz konusu din adamlarını genellikle maddi bir menfaat elde etmek için 

sıkıĢtırmıĢlardır. Ancak Hristiyan din adamlarına yönelik tüm bu kanunsuz eylemler karĢılıksız 

kalmayarak Ġstanbul tarafından engellenmeye çalıĢılmıĢ ve Divan-ı Hümayun vaki olan cürüm 

hadiselerine karĢı söz konusu din adamlarının himaye gördükleri bir adalet mercii olmuĢtur. 

 

 

 

                                                           
3
 18-99/232 

4
 21-70/200 

5
 21-69/196 

6
 21-69/197 
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Tablo: 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrısı‟nda Hristiyan Din Adamlarına KarĢı Suç Vakaları 

Suçlu Suç Mağdur Mevzu Belge 

Tarihi 

Belg

e No 

Papa 

Pedro 

veled-i 

Luyizo 

ve Papa 

Ġstefani 

Görev 

icrasını 

engellem

e amaçlı 

taciz 

Ġlariyo 

adlı 

baĢpisko

pos 

Papa Pedro veled-i Luyizo ve Papa Ġstefani 

adlı kiĢilerin „Seni piskoposlukda istemeziz!‟ 

diyerek kendisini taciz ettiklerini iddia eden 

Ġlariyo adlı rahip, davacıların iddiayı 

reddetmesi üzerine Ģahitler vasıtasıyla 

davasını ispatlamıĢtır. Hüküm 

zikredilmeksizin ifadeler tescil edilmiĢtir. 

1087 5-

10/2

5 

Yovaniki

yos, 

Yovakim

, 

Hırisanto

s, 

Avakim 

adlı dört 

piskopos 

Ġftira, 

göreve 

haksız 

müdahal

e ve 

tasarruf 

vs. 

BaĢpisko

pos 

Hırisanto

s ve 

diğer 

papazlar 

Söz konusu fermana göre Kıbrıs baĢpiskoposu 

Hırisantos Divan-ı Hümayun‟a gönderdiği 

arzuhalde Ģunları ifade etmiĢtir:  Kıbrıs 

baĢpiskoposu olarak daha önceleri kendisine 

iftira ederek görevinden alınmasına sebep olup 

yerine Yovanikiyos adlı kiĢi baĢpiskopos, Baf 

piskoposunun yerine Yovakim, Tuzla 

metropolidinin yerine Hırisantos ve Girne 

metropolidinin yerine Avakim adlı kiĢiler 

liyakatsiz olmalarına rağmen din adamlığına 

gelmiĢlerdir. Bu kiĢiler yerlerine atandıkları 

din adamlarının makamlarını istismar ve 

tahrip etmekle kalmayıp evlerindeki mallarını 

ve eĢyalarını yağmaladıkları, türlü türlü 

zulümlere karıĢtıkları ifade edilmiĢtir. 

Sahtekârlıkta bulunan bu dört Ģahsın 

üzerlerindeki alacaklar tahsil edilip davaları 

görülünceye değin tutuklanarak Magosa 

Kalesi‟nde kalebent edilmeleri Divan‟dan 

talep olunmuĢtur. Divan da söz konusu talebi 

haklı bularak bu yönde ferman göndermiĢtir. 

1 

Ramaz

an 

1198 

18-

99/2

32 

Bazı 

piskoposl

ar ve ehl-

i örf 

mensupla

rı 

Göreve 

haksız 

müdahal

e 

Meltiyos 

adlı rahip 

Ġstanbul Rum patriği ve metropolitler cemaati, 

Kıbrıs‟taki Meryem Ana Kikko Manastırı‟nda 

patriğin vekili olarak görev yapan rahip 

Meltiyos'a, Kıbrıs‟taki bazı piskoposların ve 

ehl-i örfün menfaat elde etmek amacıyla 

kilisede metfun bazı rahiplerin çıkarılıp 

yerlerine baĢkalarının defnedilmesini 

sağlamaya dönük baskılarının engellenmesi 

için Divan-ı Hümayun‟a arzuhal göndermiĢtir. 

Kıbrıs‟taki ilgili kadılara gönderilen bu 

ferman ile Ġstanbul Rum patriğine verilmiĢ 

olan “âhardan Ģefâ„at ve ricâ ile bu keĢîĢi 

piskopos eyle deyü cebr ve ta„addî olunmayup 

veyâhud Ģu papası azl ve kilisesin Ģu papasa 

ver deyü bir ferd ta„addî ve cebr olunmaya 

deyü berâtı 

hariçden müdahale edilmemesi” ifadelerini 

muhtevi berat gereğince mezkûr manastır 

rahibine dıĢarıdan hiçbir piskoposun ve ehl-i 

örfün müdahale ettirilmemesi emredilmiĢtir. 

2 

Rebiülâ

hir 

1200 

21-

69/1

96 

ehl-i 

örften ve 

zabitlerd

en bazı 

kimseler 

Din 

Görevlile

rinden 

usulsüz 

para 

tahsili ve 

taciz 

Meltiyos 

adlı rahip 

ve diğer 

bazı 

rahipler 

Ġstanbul Rum patriği ve metropolitler cemaati, 

Kıbrıs‟taki Meryem Ana Kikko Manastırı‟nda 

patriğin vekili olarak görev yapan rahip 

Meltiyos‟a ve kilisedeki diğer rahiplere ehl-i 

örften ve zabitlerden bazı kimselerin teftiĢ 

bahanesiyle kendilerinden yasal olmayan bir 

Ģekilde para tahsil etmeye çalıĢtıklarını ifade 

ederek bunun engellenmesine dönük bir emr-i 

2 

Rebiülâ

hir 

1200 

21-

69/1

97 
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Ģerif‟in verilmesini talep etmiĢ ve Divan da bu 

hukuksuzluğun engellenmesini emreden 

fermanı göndermiĢtir. 

Bir kısım 

müslüma

nlar, 

piskopsla

r ve diğer 

bazı 

kimseler 

Rahipler

e suç 

isnad 

edip 

asılsız 

dava 

açmak 

Meltiyos 

adlı 

gamnos 

ve 

beraberin

deki 

rahipler 

Ġstanbul Rum Patriği ve metropolitler 

cemaatinin Divan-ı Hümayun‟a gönderdiği 

arzuhalde Kıbrıs‟taki Meryem Ana Kikko 

Manastırı‟nda patriğin vekili olarak görev 

yapan Meltiyos ve onunla beraber manastırda 

sakin diğer rahiplere, Müslüman ahali, 

piskoposlar ve diğer baĢka yerlerden bazı 

kimselerin kendilerinden haksız biçimde para 

tahsil edebilmek için üzerlerine iftiralar atıp 

davalar açtıklarını ifade etmiĢ ve bu statüde 

görev icra eden rahibin ve beraberinde 

bulunan diğer rahiplerin davalarının patriğe 

verilen berat mucebince ancak Divan-ı 

Hümayun‟da görülebileceğini ifade ederek bu 

hukuksuzluğun engellenmesine yönelik bir 

emr-i Ģerifin adı geçen rahibe verilmesini talep 

etmiĢtir. Divan talep olunan emr-i Ģerifi 

vermekle beraber adadaki görevlilerin emr-i 

Ģerifin gereklerini yerine getirmesi hususunda 

bu fermanı da göndermiĢtir. 

2 

Rebiülâ

hir 

1200 

 

 

21-

70/2

00 

Bazı ehl-

i örf ve 

zâbıtlar 

Usulsüz 

ve zorla 

vergi 

tahsili 

Meryem 

Ana 

Giko 

Manastırı 

rahipleri 

Ġstanbul Rum patriği ve metropolitler 

cemaatinin Divan-ı Hümayun‟a gönderdikleri 

arzuhale göre Kıbrıs‟taki bazı ehl-i örf ve 

zâbıtların Meryem Ana Kikko Manastırı 

rahiplerinden usulsüzce ve baskıyla vergi 

aldıklarını ifade ederek bunun engellenmesini 

ve ellerine emr-i Ģerif verilmesini talep 

etmiĢlerdir. Divan‟dan gelen bu ferman da 

talebi haklı bularak mezkûr hukuksuzluğa 

mani olunmasını emretmiĢtir. 

10 

Rebiülâ

hir  

1200 

 

 

21-

72/2

04 

Kaynaklar 

Kıbrıs ġer„iyye Sicilleri, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

numaralı defterler. 
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OSMANLI DÖNEMĠNDE KALYONCULARIN KIBRIS AHALĠSĠNE KARġI 

CÜRÜMLERĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜLER
1
 

 

ÖZET 

Kalyoncu, Osmanlı donanmasında kalyon adı verilen yelkenli tipi savaĢ gemilerinde görevlendirilen 

denizciler için kullanılan bir tabirdir. 17. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıĢ olan bu askeri görevliler, 

ordunun daimi mensubu olmayıp kaptan-ı deryâ ve tersane yetkililerinin her yıl için belirledikleri 

ihtiyaca göre belirli bir ücret mukabili ve yine belirli bir süreye kadar gönüllü müracaat üzerine 

istihdam edilirlerdi. Osmanlı dönemine ait Kıbrıs kadı sicilleri ada ahalisinden bazı kimselerin 

kalyonculuk görevini icra ettiklerini ve adaya döndüklerinde ahaliye karĢı bu sıfatı kullanarak çok 

sayıda cürüm hadiselerini iĢlediklerini göstermektedir. Ġlgili belgeler kalyoncuların oldukça ciddi 

suçlara karıĢtıklarını, bu suçların uzunca bir süre devam ettirildiğini ve maalesef devletin bu süreçte 

suçluların önüne geçme noktasında yeterince etkili olamadığını göstermektedir. ĠĢlenen suçlar 

genelde zorla ve pahalıya mal satımı Ģeklinde maddiyat üzerinde vuku bulmuĢ ve ahali bu hususta 

mağduriyet yaĢamıĢtır. Zaman zaman bu suçların dizginlendiği fakat uygun Ģartların oluĢmasıyla 

tekrar ortaya çıktığı anlaĢılmaktadır. Kimi zaman devlet görevlilerinin muhtelif sebeplerle bu gibi 

kimselere göz yumduğu da vaki olmuĢtur. Konuya dair adaya gönderilen son fermanda Divân-ı 

Hümâyun‟un önceki talimatlarına nispetle daha etkili tedbirler almasıyla bu vakaların belli bir 

tarihten sonra son bulduğu veya en azından döneme ait belgelere yansımadığı ifade edilebilir. 

AraĢtırmamızın veri tabanını 17. ve 18. yüzyıla ait Kıbrıs kadı sicilleri oluĢturmaktadır ve 

incelenecek vakalar bu defterlerin tamamının taranmasıyla elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kalyoncu, Osmanlı Donanması, Kıbrıs, Suç, AsayiĢ 

GiriĢ 

Kalyoncu, Osmanlı donanmasında kalyon adı verilen yelkenli tipi savaĢ gemilerinde görevlendirilen 

denizciler için kullanılan bir tabirdir. 17. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıĢ olan bu askeri 

görevliler, ordunun daimi mensubu olmayıp kaptan-ı deryâ ve tersane yetkililerinin her yıl için 

belirledikleri ihtiyaca göre belirli bir ücret mukabili yine belirli bir süreye kadar gönüllü 

müracaatlarla istihdam edilirlerdi. Devletin muhtelif eyaletlerinden bu neferler temin edilebilmekle 

beraber genelde ve mümkün olduğunca sahil kesimine öncelik verildiği bilinmektedir.2 Belgelere 

yansıdığı üzere Kıbrıs adasından da bu neferlerin temin edildiği anlaĢılmaktadır. Döneme ait kadı 

sicilleri sözü edilen kalyoncu neferlerinin ada ahalisine karĢı gerçekleĢtirdikleri birçok cürüm 

hadisesine tanıklık etmektedir. Ġlgili belgeler kalyoncuların oldukça ciddi suçlara karıĢtıklarını, bu 

suçların uzunca bir süre devam ettirildiğini ve maalesef devletin bu süreçte suçların önüne geçme 

noktasında yeterince etkili olamadığını göstermektedir. AraĢtırmamızın veri tabanını 17 ve 18. 

yüzyıla ait Kıbrıs kadı sicilleri oluĢturmaktadır ve incelenecek vakalar bu defterlerin tamamının 

taranmasıyla elde edilmiĢtir. 

Kalyoncuların Ada Ahalisine Yönelik Cürümleri 

Kalyoncuların hukuksuzluklarından bahsedilen ve hemen hepsinde benzer Ģikâyetlerin dile 

getirildiği muhtelif tarihlere ait dört belgeye rastlanmıĢtır. Bunların en eskisi 1166 tarihli olup en 

son olanı da 1206 yılına aittir. Ġlgili belgeler adadan Divan-ı Hümayun‟a gönderilen arzuhal ve 

mektuplarda dile getirilen Ģikâyetlere istinaden gönderilmiĢ, temelde mevzu bahis olan cürüm 

hadiselerinin engellenmesine yönelik talimatları muhtevi, adadaki muhassıl ve ilgili kadılara 

hitabeden fermanlardır. Belgelerde zikrolunan suçlu kalyoncuların adanın ahalisinden olup orada 

                                                           
1
 Batman Üniversitesi, umidguler@gmail.com 

2
 Ali Fuat Örenç, “Kalyoncu” Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi DĠA, ek 2, s. 10. 
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sakin oldukları mağdurların da adanın müslim veya gayri müslim ayırt etmeksizin Kıbrıs reayası 

olduğu anlaĢılmaktadır. Mevzunun daha iyi anlaĢılması için ilgili bazı belgelere yakından bakmakta 

fayda vardır.  

Konuya dair en eski belge olan evâil-i zilhicce 1166 tarihli fermana göre Kıbrıs reaya vekilleri 

Divan-ı Hümayun‟a arzuhal göndererek tüm vergilerini eksiksiz ödemelerine ve hiçbir kusurlarının 

olmamasına rağmen birkaç seneden beri adada sakin kalyoncuların hevalarına tabi bazı kiĢilerle de 

ittifak ederek her sene dıĢarıdan getirmiĢ oldukları eĢyaları köy köy gezdirip reayaya iki üç katı 

fiyata zorla satıp, alacaklarına mukabil olarak da ürettikleri meyve, sebze vs. ürünleri rayiç 

fiyatlarından daha ucuza aldıklarını, hayvanlarını ücret ödemeksizin kullandıklarını, silahlarıyla 

köyleri gezip insanların ailelerini taciz ettiklerini, mallarını kullandıklarını, kadın ve kızlarını bağ ve 

bahçe gibi yerlere götürerek tecavüz ettiklerini ve daha baĢka birçok zulümlerde bulunduklarını 

Ģikâyet etmiĢ ve bu kimselerin hukuksuzluklarının zabitleri vasıtasıyla engellenmesini, Ģayet 

düzelmezlerse disiplinsizlik yapan kiĢilerin durumlarının Divan-ı Hümayuna iletilmesini talep 

etmiĢlerdir. Divan‟dan gelen bu ferman da talebi haklı bularak, zabitler vasıtasıyla asayiĢin 

sağlanmasını, buna uymayan olursa suçluların Divan-ı Hümayun‟a bildirilmesini, böyle bir 

hukuksuzluğun bir daha yaĢanmasına fırsat verilmemesini emretmiĢtir.
3
 Ancak yaklaĢık beĢ yıl 

sonrasına ait olan 12 ġaban 1171 tarihli bir baĢka fermandan söz konusu cürüm hadiselerinin 

giderilemediği ve benzer Ģikâyetlerin devam ettiği anlaĢılmaktadır. Hatta bu belgede yaklaĢık beĢ 

yıl önce söz konusu suç hadiselerinin engellenmesine yönelik gönderilmiĢ olan fermandan da 

bahsedildiği gözlenmektedir. Ġlgili belgenin içeriği genel olarak Ģöyledir: LefkoĢa‟da sakin ulemâ, 

sulehâ, e‟imme, hutebâ, a„yân, eĢrâf, re„âyâ vü berâyâ ve daha birçokları toplu olarak meclis-i Ģer‟e 

(Ģer‟i mahkemeye) giderek devlete karĢı tüm vergilerini ödemeleri hususunda hiçbir kusurlarının 

olmamasına rağmen birkaç seneden beri Kıbrıs ahalisinden bazılarının “mirî kalyonuna” katılıp 

birkaç ay görev icra ettikten sonra adaya dönerek kalyonculuk iddiasıyla hevalarına tabi kiĢilerle de 

ittifak ederek dıĢarıdan getirdikleri çenber, peĢtamal gibi eĢyaları köy köy gezdirerek rayicinden kat 

kat fazla fiyatlara zorla ahaliye sattıklarını ve selem iddiasıyla mahsül vaktinde geri gelerek ipek, 

pamuk, zift, kereste, harnup ve sair hububat mahsulatlarını alacakları karĢılığında rayiç 

fiyatlarından daha ucuza zorla aldıklarını, hayvanlarını ücret ödemeksizin kullandıklarını, köyleri 

gezip insanların evlerini, ailelerini taciz ettiklerini, ırz ve namuslarını çiğnediklerini, kimi insanları 

darp, kimilerini ise katlettiklerini ve daha sayılamayacak kadar çok zulüm ve hukuksuzluklarının 

olduğunu bildirmiĢ ve bu hususların engellenmesi amacıyla 1166 senesinin evâil-i zilhiccesinde bir 

ferman gönderildiğini fakat bunun sonrasında da önceden olduğu gibi Ģekavetlere devam edildiğini 

ifade etmiĢlerdir. Bu ifadelerin devamında da bazı hususlardan bahsediliyor olsa da ilgili kısım 

okunaklı olmadığından tam olarak anlaĢılamamaktadır. Ancak benzer Ģekilde daha baĢka bazı 

cürüm hadiselerinden bahsedildiği muhtemeldir. Ayrıca belge Divan-ı Hümayun‟dan gönderilen bir 

ferman olduğundan mezkûr cürüm hadiselerinin engellenmesine yönelik bazı talimatları ihtiva ettiği 

de düĢünülebilir.
4
 

3 Rebiülevvel 1200 tarihli Divan-ı Hümayun‟dan gönderilen bir baĢka fermanda yukarıda 

zikrolunan cürüm hadiselerinin aynı Ģekilde bir süre sonra tekrardan vaki olduğu anlaĢılmaktadır. 

Bu hadiselerin bir süre durulduğu, belgede geçen bazı ifadelerden dolaylı olarak anlaĢılmaktadır. 

Zira belgede söz konusu cürümlerin “birkaç seneden beri” vuku bulmaya baĢladığı ifade edilmekle 

birlikte belgenin devamında, 1166 senesinde gelen fermanın akabinde zamanın geçmesiyle 

kalyoncuların mezkûr cürümleri iĢlediklerinden bahsedilmektedir.
5
 Bu belgeden daha sonra benzer 

cürümler tekrar yaĢanacağından kalyoncuların kalıcı olarak önünün alınamadığı anlaĢılmaktadır. 

                                                           
3
 18-8/16 

4
 18-15/34 

5
 “…hilâf-ı Ģer„-i Ģerîf ve bilâ-emr-i münîf bu makûle mezâlim ve ta„addînin men„ ü def„i bâbında bin yüz altmıĢ altı 

senesi evâ‟il-i Zilhiccesinde emr-i Ģerîf sâdır olmuĢken mürûr-ı ezmân ile kalyoncular tarafından ber-vech-i muharrer 

ta„addiyâta ibtidâr olunduğun inhâ ve ol bâbda emr-i Ģerîfim sudûrunu istid„â…” 21-36/124 
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Divan-ı Hümayun‟dan gelen bu ferman da öncekilerde olduğu gibi bu kimselerin 

hukuksuzluklarının zabitleri vasıtasıyla engellenmesini, Ģayet düzelmezlerse disiplinsizlik yapan 

kiĢilerin isimlerinin Divan-ı Hümayun‟a iletilmesi talimatını vermiĢ,
6
 “re„âyâ vü berâyâ ve bir ferde 

zulm ü ta„addî olunduğunu kat„â rızâ-yı ĢehinĢâhânem yokdur” denerek gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi vurgulanmıĢtır.
7
 Ancak muhtemelen adadaki bazı vazifelilerden kaynaklı bazı 

etkenlerin de bu hadiselerin yaĢanmasında payları vardır. Zira yaklaĢık altı yıl sonrasına ait bir 

baĢka belgede yine benzer Ģikâyetler dile getirilmiĢ ve bunun sorumlusu olarak halkı korumak ve 

kollamakla görevli olan hâkimler ve zabitlerin vazifelerini tam olarak ifa etmediklerine iĢaret 

edilmiĢtir. Belgeye göre bu vazifeliler bir önceki sene suç iĢleyen kalyonculara “iğmâz-ı ayn ve 

tesâmüh”te bulunmuĢlardır.
8
 Yani onların yaptıkları hukuksuzluklar görmezden gelinmiĢ ve bunlara 

müsamaha gösterilmiĢtir.
9
 Belgede söz konusu hukuksuzluğun, bir önceki sene donanma-yı 

hümâyûna Kıbrıs adasından katılanların adaya döndüklerinde yanlarında getirdikleri bazı eĢyaları 

“kalyoncu neferâtıyuz diyerek” reayaya “üç beĢ kat ziyade” fiyata zorla satıp halka zulmetmeleri 

olduğu ifade edilmiĢtir.
10

 Ġlgili ferman bu sene benzer bir hukuksuzluğun yaĢanmaması için 

vazifelilerin gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda onları uyarmıĢ ve bunu ihlal eden 

kalyoncuların engellenmesini istemiĢtir. ġayet bunun akabinde yine suç iĢlenmek istenirse usulüne 

uygun gerekli cezai iĢlemin süratle uygulanması talimatını vermiĢtir.
11

  

Sonuç 

Görüldüğü üzere Ģikâyete konu olan kalyoncular yabancı olmayıp ada halkındandır ve iĢledikleri 

suçlar tecavüze ve adam öldürmeye varacak kadar ciddi niteliktedir. Benzer Ģikâyetlere istinaden 

Ġstanbul‟dan sorunun giderilmesine yönelik farklı tarihlerde fermanların gelmiĢ olması bu sıkıntının 

kalıcı olarak giderilemediğine ve bu noktada bir zafiyetin olduğuna iĢaret etmektedir. Osmanlı‟daki 

kalyoncuların bu kanunsuzluklarının Kıbrıs‟a mahsus olmayıp genel bir problem olduğu ve baĢka 

yerlerde de tekerrür ettiği söylenebilir.12 Bu sıkıntının giderilememesinde adadaki bazı idarecilerin 

de suçlularla iĢbirliği yapmıĢ olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir zira kime belgelerde buna iĢaret 

edilmiĢtir. Konuyla ilgili son belgede öncekilerden farklı olarak dikkati celbeden husus, suçlulara 

usulüne uygun biçimde gerekli cezaların verilmesi talimatının gelmiĢ olmasıdır. Ġlgili dönemde bu 

tarihten sonra kalyoncuların hukuksuzluğuna dair baĢka bir bilgi veya belgeye rastlanmamıĢtır. 

                                                           
6
 “…muhassıllar bu makûle harekete tasaddî edenleri zâbitleri ma„rifetiyle men„ ü def„a ihtimâm ve memnû„ 

olmayanların li ecli't-te‟dîb ism-i Ģöhretleriyle Der„aliyyeme arz ve i„lâm olunarak istihsâl-i emniyyet-i re„âyâya dikkat 

olunmak fermânım olmağın…” 21-36/124 
7
 “…“…hilâf-ı Ģerî„at-ı garrâ ve müğâyir-i rızâ bu makûle muzlim-âmiz harekât-ı reddiyeye ictirâ edenler her kim olur 

ise olsun cezîre-i mezbûrede muhassıl bulunanlar zâbitleri ma„rifetiyle bi eyyi vechin kân istihsâl-i emniyyet-i re„âyâya 

dikkat ve hilâf-ı vaz„ u hareketden tevakkî ve mübâ„adet olunmak bâbında fermân-ı âlîĢânum sâdır olmuĢdur…” 21-

36/124 
8
 21-200/464 

9
 “…re„ayâ fukarâsını vücûh ı mezâlim ve te„addiyâtdan himâyet ve sıyânet hükkâm ve zâbitâna farîza i zimmet iken ve 

sâye i himâyet i Ģâhânemde âsûde hâl olan re„âyâ ve berâyâ üzerlerine zulm ü te„addî vukû„unu bir vechile rızâ yı 

aliyyem yoğiken hükkâm ve zâbitânın iğmâz ı ayn ve tesâmühleri sebebiyle geçen sene Donanma yı hümâyûnum içün 

Kıbrıs Cezîresinde tahrîr olunan kalyoncular Dersa„âdet'ümden avdetlerinde ba„zı eĢyâ mübâya„a ve vilâyetlerine 

varduklarında kalyoncu neferâtıyuz diyerek eĢyâ yı mezkûreyi hâh nâ hâh fukarâ yı ra„iyyete tevzî„ ve değerinden üç 

beĢ kat ziyade bahasını cebrîce tahsîl eylediklerinden aceze i ra„iyyete mûceb i envâ„ ı hasâret ve mazarrat olmağla…” 

21-200/464 
10

 “…Donanma yı hümâyûnum içün Kıbrıs Cezîresinde tahrîr olunan kalyoncular Dersa„âdet'ümden avdetlerinde ba„zı 

eĢyâ mübâya„a ve vilâyetlerine varduklarında kalyoncu neferâtıyuz diyerek eĢyâ yı mezkûreyi hâh nâ hâh fukarâ yı 

ra„iyyete tevzî„ ve değerinden üç beĢ kat ziyade bahasını cebrîce tahsîl eylediklerinden…” 
11

 “…fukarâ yı ra„iyyet vedî„atullâh olup üzerlerine zulm ü te„addî olunmak mugâyir ı rızâ yı mülûkânem olmağla 

kalyoncu neferâtının bu makûle dört kat bahâsıyla eĢya teklîf idenleri olur ise men„ u def„ birle fukarâ yı ra„iyyetin pâ 

zede i zulm ve te„addî olmamaları vesâ‟ilini istimâre mübâderet ve eğer mütenebbih olmayup bu zulme ısrâr ider olur 

ise ma„rifet i Ģer„ ve ma„rifetünle îcâb iden te‟dîbât ı meĢrûhlarını icrâya müsâra„at eyleyesiz…” 
12

 Ali Fuat Örenç, “Kalyoncu”, DĠA, ek 2, s. 11-12. 
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Dolayısıyla bu talimatın etkili olduğu söylenebilir. Ancak bu noktada döneme ait tüm belgelerin 

günümüze ulaĢmadığını da tekrar etmekte fayda vardır. 

Tablo: 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrısı‟nda Kalyoncuların Ahaliye Yönelik Cürüm Vakaları 

Suçlu Mağdur Mevzu Belge 

Tarihi 

Belg

e No 

Adada 

sakin 

kalyoncu

lar 

Kıbrıs 

reayası 

Kıbrıs reaya vekilleri Divan-ı Hümayun‟a 

arzuhal göndererek birkaç seneden beri adada 

sakin kalyoncuların hevalarına tabi bazı 

kiĢilerle de ittifak ederek kendilerine türlü 

türlü zulümler yaptıklarını Ģikâyet ederek bu 

kimselerin hukuksuzluklarının zabitleri 

vasıtasıyla engellenmesini, Ģayet 

düzelmezlerse disiplinsizlik yapan kiĢilerin 

durumlarının Divan-ı Hümayun‟a iletilmesini 

talep etmiĢlerdir. Divan‟dan gelen bu ferman 

da talebi haklı bularak, zabitler vasıtasıyla 

asayiĢin sağlanmasını, buna uymayan olursa 

suçluların Divan-ı Hümayun‟a bildirilmesini, 

böyle bir hukuksuzluğun bir daha 

yaĢanmasına fırsat verilmemesini emretmiĢtir. 

Evail-i 

Zilhicc

e 1166 

18-

8/16 

Ada 

sakini 

kalyoncu

lar 

Kıbrıs 

reayası 

LefkoĢa‟da sakin ulemâ, sulehâ, e‟imme, 

hutebâ, a„yân, eĢrâf, re„âyâ vü berâyâ ve daha 

birçokları birkaç seneden beri Kıbrıs 

ahalisinden bazılarının “mirî kalyonuna” 

katılıp birkaç ay görev icra ettikten sonra 

adaya dönerek kalyonculuk iddiasıyla 

hevalarına tabi kiĢilerle de ittifak ederek 

birçok zulüm ve hukuksuzluk yaptıklarını 

ifade etmiĢlerdir. Belgenin sonları okunaklı 

olmadığından tam olarak anlaĢılamamaktadır. 

Ancak yine daha baĢka bazı cürüm 

hadiselerinden bahsedildiği söylenebilir. 

Belge Divan-ı Hümayun‟dan gönderilen bir 

ferman olduğundan muhtemelen bu cürüm 

hadiselerinin engellenmesine yönelik bazı 

talimatları ihtiva etmiĢtir. 

 

12 

ġaban 

1171 

18-

15/3

4 

Ada 

sakini 

kalyoncu

lar 

Kıbrıs 

reayası 

Kıbrıs reayası Divan-ı Hümayun‟a arzuhal 

göndererek birkaç seneden beri adada sakin 

kalyoncuların hevalarına tabi bazı kiĢilerle de 

ittifak ederek kendilerine türlü türlü zulümler 

yaptıklarını Ģikâyet ederek bu kimselerin 

hukuksuzluklarının zabitleri vasıtasıyla 

engellenmesini, Ģayet düzelmezlerse 

disiplinsizlik yapan kiĢilerin durumlarının 

Divan-ı Hümayun‟a iletilmesini talep 

etmiĢlerdir. Divan‟dan gelen bu ferman da, 

1166 senesinde bu minvalde gönderilen 

fermanın gereklerinin yerine getirilmesini, 

zabitler vasıtasıyla asayiĢin sağlanmasını, 

buna uymayan olursa suçluların Divan-ı 

Hümayun‟a bildirilmesini emretmiĢtir. 

3 

Rebiüle

vvel 

1200 

21-

36/1

24 

Ada 

sakini 

kalyoncu

lar 

Kıbrıs 

reayası 

Bir önceki yıl adada meskûn kalyoncuların 

dıĢarıdan getirdikleri bazı eĢyaları ahaliye 

değerinden üç-beĢ kat pahalıya ve zorla 

satarak halka zulmetmeleri ve adada vazifeli 

hâkimler ve zabitlerin de buna göz yummaları 

sebebiyle Divan-ı Hümayun bu fermanı 

1206 21-

200/

464 
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göndermiĢ, bu sene böylesi bir duruma 

müsade edilmemesi, kalyoncuların uyarılması 

ve kontrol edilmesi, uyarılara aldırıĢ 

etmeyenlerin cezalarının da süratli bir Ģekilde 

uygulanması talimatı verilmiĢtir. 

Kaynakça 

Kıbrıs ġer„iyye Sicilleri, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

numaralı defterler. 
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ĠSLAM TARĠHĠNDEKĠ KÖLELĠK TECRÜBESĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜLER
1
 

 

ÖZET 

Köleliğin dinsel, entelektüel, iktisadi ve sosyolojik boyutlarıyla çağlar boyu süregelen ve pek de iç 

açıcı olmayan bir realiteye sahip olduğu ifade edilebilir. Bu tarihi gerçeklikle beraber binlerce yıl 

içerisinde söz konusu olgunun birçok açıdan insanlığın derinliklerine nüfuz ettiği ve kanıksandığı 

da söylenebilir. Dolayısıyla mevzuya dair tarihsel arka plan, Ġslam‟ın köleliğe yaklaĢımının ve 

Müslümanların farklı zaman ve yerlerdeki tarihsel tecrübesinin doğru anlaĢılabilmesi için son 

derece önemli olup bunun göz ardı edilmesi halinde geçmiĢe dönük sağlıklı bir değerlendirmenin 

yapılması mümkün değildir. Buradan hareketle bu tebliğde kölelik olgusunun, Ġslam öncesi 

dönemdeki geçmiĢi; dünya ve Ġslam tarihindeki seyrine göz atılarak, kölelik kurumu üzerinde etkili 

olan amillere dair bir tahlil yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Elde edilen bazı bulgular Ģöyledir: Ġslam köleliği 

ilga etmemiĢ veya onu ortadan kaldırmamıĢtır. Ancak onun köleliği konjonktürel Ģartlar dolayısıyla 

doğrudan kaldırmamıĢ olması, onu benimsediği veya kalıcı olarak kabullendiği anlamına 

gelmemektedir. Ġslam dininin köleliğe karĢı tutumu zaman içiresinde bu kurumun olumlu yönde 

dönüĢmesine ve kölelerin azat edilmesine ciddi katkılar sağlamıĢtır. Bunun yanı sıra Ġslam 

dünyasında köleliğin ortadan kaldırılmasına dair naslarca tayin edilen ve arzu edilen sonuç temelde 

siyasi sebeplerle tam olarak gerçekleĢtirilememiĢtir. Müslüman toplumlardaki ve bilhassa 

Osmanlı‟daki kölelik uygulamasının batılı benzerlerinden çok daha insani ve ılımlı olduğunu bizzat 

döneme ait belgeler açık biçimde ortaya koymaktadır. Her ne kadar Osmanlı‟da ve batılı 

toplumlarda kölelik sistemi cari olmuĢsa da Osmanlı kölelik kurumu niteliği itibariyle batı 

tecrübesinden büyük oranda ayrıĢmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kölelik, Ġslam, Yahudilik, Hristiyanlık 

GiriĢ 

Özgürlükten yoksun olan ve baĢkasının mülkiyetinde bulunarak alınıp satılabilen insanlar köle 

olarak adlandırılmaktadır.
2
 Kölelik müessesesi bilinen hemen tüm tarihî toplum ve kültürlerde var 

olmuĢ
3
  ve geçen yüzyılın sonlarına kadar da kimi ülkelerde yasal bir statü olarak varlığını devam 

ettirmiĢtir.
4
 Zira Osmanlı‟da da tekerrür eden yasaklamalara rağmen kölelik fiilen imparatorluğun 

sonuna kadar hayatiyetini devam ettirmiĢtir.
5
 Dünya genelinde ise köle ticareti en son 1980 yılında 

Moritanya‟da yasaklanmıĢtır.
6
 Bu kurumun, muhtelif zaman ve yerlerdeki uygulanma biçimlerinin 

açıklığa kavuĢturulması, insanlığın bu kadim ve kritik kurumunun tüm yönleriyle aydınlatılması 

noktasında büyük bir önemi haizdir
7
 ve söz konusu çerçevede daha önce gerçekleĢtirdiğimiz bazı 

çalıĢmalarımız bulunmaktadır.
8
 Ancak bu tebliğde Ġslam dinin kaynakları ve Müslümanların tarihsel 

tecrübeleri ekseninde köleliğe dair kısa bir değerlendirmede bulunulacaktır.  

                                                           
1
 Batman Üniversitesi, umidguler@gmail.com 

2
  Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1983, 

II, 300. 
3
  Toledano, Ehud R., Suskun ve YokmuĢçasına Ġslâm Ortadoğusu‟nda Kölelik Bağları, Ġstanbul: Ġstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 2010, s. 1 
4
 Güler, Ümit, “Kadı Sicilleri IĢığında Osmanlı Kıbrısı‟nda Kölelik (17. ve 18. Yüzyıllar)”, Marmara Üniversitesi 

Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.54, s.54, Haziran 2018, ss.104-135., s.106. 
5
  Tahiroğlu, Bülent, “Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Kölelik”, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, 1979-1981, XLV, sy. 1-4, s. 674; 
6
  Lewis, Bernard, Ortadoğu‟da Irk ve Kölelik [trc. Enver Günsel], Ġstanbul: Truva Yayınları, 2006, s. 172. 

7
  Güler, “Kölelik (17. ve 18. Yüzyıllar)”, s.106. 

8
  Güler, “Kölelik (17. ve 18. Yüzyıllar)”, s.106.; Güler, Kıbrıs Tereke Kayıtlarında Köleler (17. ve 18. yy.), ĠSTEM, 

Haziran 2018, Sy. 31, ss. 107-123. 
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Ġnsanlık tarihi kadar eski olduğu düĢünülen köleliğin
9
 Asya, Afrika ve Kolomb öncesi Amerika‟da 

var olageldiği ifade edilir.
10

 Hindistan‟daki kast sisteminde ve kadim Çin tarihinde kölelerin varlığı 

bilindiği gibi bugün dünyanın harikalarından sayılan piramitlerin inĢasında da köleler kullanılmıĢtır. 

Köleliğin, Eski Mezopotamya ve Pers uygarlıklarında,
11

 Mısır, Yakın Doğu
12

 ve diğer eski 

medeniyetlerde çok eski tarihlerden beri var olduğu, ilk kölelerin savaĢ esirlerinden elde edildiği ve 

türetilen diğer kaynaklarla arta geldiği anlaĢılmaktadır.
13

  

Eski Mısır ve Yakın Doğu‟da çok sayıda kölenin var olduğu bilinmektedir. Bu dönemlerde savaĢ 

esirlerinin yanı sıra komĢu kabilelerden ve kavimlerden kaçırılan kiĢilerin, babaları ya da yakın 

akrabaları tarafından satılan çocukların, borçları yahut iĢlemiĢ oldukları suçlardan dolayı satılan 

kiĢilerin de köleleĢtirildikleri bilinmektedir.
14

 Eski Yunan
15

 ve Roma‟da ise kölelik tabii bir 

müessesedir ve Roma hukukuna göre kölelerin hiçbir değeri yoktur. BaĢlangıçta âzat edilmeleri 

mümkün olmamakla beraber daha sonra buna bazı sınırlı imkânlar tanınmıĢtır. Bu dönemlerde 

efendilerinin sınırsız bir hâkimiyeti altında yaĢayan kölelerin hayat Ģartlarının son derece sıkıntılı 

olduğu bilinmektedir.
16

 

Gerek Yahudilik gerekse Hristiyanlık‟ta kölelik kabul görmüĢ ve benimsenmiĢ bir müessesedir. 

Ġslam tarihindeki kölelik tecrübesine geçmeden önce sözü edilen semavi dinlerdeki kölelik 

müessesesini ön plana çıkan bazı hususiyetleriyle ele almakta fayda vardır. Zira köleliğin tarih 

içerisindeki seyrinde söz konusu dinlerin önemli bir etkisi olmuĢtur. Köleliğin Hristiyan dünyadaki 

tecrübesi, hem köleliğin tarih içerisindeki en acı örneklerinden birini hem onun hukuki statü olarak 

dünya üzerinde ortadan kaldırılmasında baĢlangıç noktasını meydana getirmiĢtir. 

Tevrat‟a göre efendiler köleyi cezalandırabilir, fakat öldüremezler.
17

 KiĢinin borcuna mukabil 

kendisini köle olarak satması mümkündür.
18

 Bunun yanı sıra borçlarını ödemeden ölen kimsenin 

Ģayet baĢka malı yoksa çocuklarının alacaklılar tarafından köle edinilebileceğinden de bahsedilir.
19

 

Yine bir kimse kendi öz kızını köle olarak satabilir.
20

 Tevrat‟ta köle âzadıyla ilgili herhangi bir 

hüküm bulunmamakla beraber efendisi tarafından gözünün kör edilmesi veya diĢinin kırılması 

halinde kölenin hürriyetini elde edeceği ifade edilir.
21

 Bunun yanı sıra ağır borca girmiĢ bir 

Yahudi‟nin borçlarını ödemek maksadıyla kendi kendini satmasından ve onun altı hizmet yılından 

sonra yedinci yılda hürriyetini elde edeceğinden de bahsedilir.
22

 Böylece Tevrat‟ın köleliğin ortadan 

kaldırılmasına dönük bir hükmünün olmadığı, onun sadece efendilerin köleleri üzerindeki bazı 

                                                           
9
  Lewis, Irk ve Kölelik, s. 11. 

10
  Lewis, Irk ve Kölelik, s. 11. 

11
  Urfe, Muhammed, “Lâ ta„rîfu‟l-insâniyye hadâratü kâvameti‟r-rıkki ke‟l-Ġslâm”, Mecelletü‟l-Ezher, Kahire, 25/2, 

(1954): 198. 
12

  Hamîdullah, Muhammed-Aydın, Mehmet Âkif, “Köle”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), XXVI, 

237. 
13

  Lewis, Irk ve Kölelik, s. 11. 
14

  Lewis, Irk ve Kölelik, s. 12; Hamîdullah-Aydın, “Köle”, DĠA, XXVI, 237. 
15

  Antik Yunan‟da kölelik statüsel olarak problemli görülmemiĢ; köle bir mülk olarak, içsel ve dıĢsal bakımdan yarı 

insan yarı hayvan bir varlık olarak kategorize edilmiĢtir. bkz. Bakırezer, Güven, “Antik Yunan DüĢüncesinde Kölelik”, 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63/1, (2008): 51. 
16

  Hamîdullah-Aydın, “Köle”, DĠA, XXVI, 237; Martal, Abdullah, “Köleliğin Yeni Boyutları: ÇağdaĢ Kölelik ve 

ÇalıĢma Hakkı”, Türkiye‟de Ġnsan Hakları Konferansı, 7-9 Aralık 1998 Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi 

Enstitüsü, Ankara 1998, s. 369-370. 
17

  ÇıkıĢ 21/26. 
18

  Levililer 25/39. 
19

  II. Krallar 4/1-7. 
20

  ÇıkıĢ 21/7. 
21

  ÇıkıĢ 21/26. 
22

  ÇıkıĢ 21/2-6. 
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haklarını sınırlandırdığı anlaĢılmaktadır.
23

 Binaenaleyh Yahudiliğin kölelik üzerinde sınırlı bir ıslah 

etkisi olsa da onun ortadan kaldırılmasında veya buna giden yolda pek fazla rolü olmamıĢtır.
24

 

Ġncil‟de köleliğe karĢıt veya köle âzat etmeye dair herhangi bir ifade olmadığı gibi ilgili ayetlerden 

köleliğin sıradan bir müessese olarak kabul edildiği anlaĢılmaktadır. Kölenin sahibine karĢı 

görevinin, çocuğun ebeveynine olan göreviyle mukayese edilmesi veya kölelerin Hz. Ġsa‟ya itaat 

ettikleri gibi efendilerine de itaat etmelerinin
25

 ve kaçak bir kölenin sahibine teslim edilmesin 

istenmesi buna örnek olarak zikredilebilir. Bunların yanı sıra Ġncil‟de efendilerin kölelerine sevgiyle 

yaklaĢmalarının emredilmesinin
26

 köle sahipleri üzerinde olumlu bir etkisinden bahsedilse de,
27

 

kölelik müessesesinin tarih içerisindeki en acı tecrübelerinden birini 15-19. yüzyıllar arasında Batı 

dünyasında yaĢamıĢ olduğu da bir realitedir.
28

 

Tarih boyunca Putperestler, Yahudiler ve Hıristiyanlar köle sahibi olmuĢlar ve çeĢitli dinsel 

yasalarla kendilerine tanınmıĢ olan haklardan istifade etmiĢlerdir. Bu dönemlerde kölelere karĢı iyi 

davranılmasını isteyerek buna teĢvikte bulunan iyi insanların olduğu, hatta yasal düzenlemelerle 

bunu hayata geçirmeye çalıĢanlara da rastlandığı bir gerçektir.
 
Bununla birlikte az da olsa köleliğe 

karĢıt olan hukukçu ve filozoflar da olmuĢtur.
29

 Fakat bunların çabalarının daha çok teorik düzeyde 

kaldığı, köleliğin sona erdirilmesi noktasında pratiğe pek bir etkisinin olmadığı da ifade edilmelidir. 

Böylece kölelik kurumu bilhassa eski Yunan, Roma, Yahudi ve Hristiyan dünyasında ciddi olarak 

hiç tartıĢılmamıĢ ve her zaman doğa yasaları gereği ya da takdir-i ilahi olarak kabul görmüĢtür.
30

 

Söz konusu dönemlerde bu Ģekilde düĢünen birçok filozof olduğu gibi tarihin en büyük 

filozoflarından olan Aristo dahi köleliğe eleĢtiri getirmek bir yana onun savunucusu olmuĢ, 

köleliğin tabii bir olgu ve doğuĢtan gelen bir nitelik olduğunu savunmuĢtur.
31

  

Bilhassa dinsel, entelektüel, iktisadi ve sosyolojik boyutlarıyla köleliğe yaklaĢımın çağlar boyu 

süregelen ve pek de iç açıcı olmayan bu realitesi, onun birçok açıdan ne kadar da insanlığın 

derinliklerine nüfuz ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Binaenaleyh ana hatlarıyla 

çizilen bu arka planın, Ġslam‟ın köleliğe yaklaĢımının ve Müslümanların farklı zaman ve yerlerdeki 

tarihsel tecrübesinin doğru anlaĢılabilmesi için göz önünde bulundurulması elzemdir. Zira her 

çağın, tarihsel olay ve olguların değerlendirilmesinde hesaba katılması gereken kendi sosyal 

çerçevesi ve entelektüel iklimi vardır.
32

 Bunun göz ardı edilmesi halinde geçmiĢe dönük sağlıklı bir 

değerlendirmenin yapılması mümkün olmayacaktır. 

Ġslam‟da Kölelik ve Tarihsel Tecrübe 

Öncelikle ve açıklıkla Ģu belirtilebilir ki Ġslam köleliği ilga etmemiĢ veya onu ortadan 

kaldırmamıĢtır. Ancak onun köleliği konjonktürel Ģartlar dolayısıyla doğrudan kaldırmamıĢ olması, 

onu benimsediği veya kalıcı olarak kabullendiği anlamına gelmemektedir. Ġslam‟ın geldiği 

dönemde kölelik tarihin her döneminde olduğu gibi dünya üzerinde ve Arap yarımadasında oldukça 

                                                           
23

  HatalmıĢ, Ali, Erken Dönem Ġslam Tarihinde Kölelik ve Câriyelik (Hz. Peygamber Döneminden Emevîlerin Sonuna 

Kadar), BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012, s. 23. 
24

  Lewis, Irk ve Kölelik, s. 11-14. 
25

  Pavlus‟tan Efeslilere Mektup 6/5-9. 
26

  GeniĢ bilgi için bkz. Lewis, Irk ve Kölelik, s. 13. 
27

  Hamîdullah-Aydın, “Köle”, DĠA, XXVI, 237. 
28

  Sarıçam, Ġbrahim-ErĢahin, Seyfettin, Ġslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2017, s. 

46. 
29

  GeniĢ bilgi için bkz. Lewis, Irk ve Kölelik, s. 13. 
30

  Lewis, Irk ve Kölelik, s. 13-14. 
31

  Bakırezer, “Antik Yunan DüĢüncesinde Kölelik”, s. 37; Bu tutum Aristo‟ya mahsus değildir. Zira Antik Yunan 

uygarlığının tamamında bir kurum olarak köleliğin ilgasını savunan bir kiĢinin bile ortaya çıkmadığı ve köleliğin 

evrensel geçerliliği olan bir kurum olarak telakki edildiği ifade edilmektedir. bkz. Bakırezer, “Antik Yunan 

DüĢüncesinde Kölelik”, s. 17. 
32

  Trevor-Roper, Hugh Redwald, The Past and the Present History and Sociology, the London School of Economics 

and Political Science, Londra, 1969, s. 21. 
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yaygın, toplumun sosyal ve ekonomik yapısına derinlemesine iĢlemiĢ ve harp esirlerinin 

değiĢiminin
33

 pek tercih edilmediği bir vaziyetteydi.
34

 Dolayısıyla Kur‟ân-ı Kerîm mevcut Ģartlar 

gereği kölelik realitesini belli oranda kabullenmiĢ fakat onu onaylamamıĢ ve birçok kanal ile onu 

sonlandıracak tedbirler almıĢtır.
35

 Zira bunun en büyük kanıtı Ġslam‟ın temel ve birincil kaynağı 

olan Kur‟ân-ı Kerîm‟in kendisidir. Kur‟ân‟da insanların köleleĢtirilmesini salık veren herhangi bir 

ayet olmadığı gibi
36

 kölelikle ilgili ayetlerin çoğu da kölelerin âzat edilmesine dairdir.
37

 Bu husus 

oldukça önemlidir ve Ġslam‟ın köleliğe yaklaĢımının çözümlenmesi için baĢat bir role sahiptir. 

Kaldı ki Yüce Allah kullarının köleliği devam ettirmelerini isteseydi onlardan köleleri birçok 

muhtelif vesileyle azat etmelerini talep etmezdi. Örneğin hataen bir Müslüman‟ı öldürme;
38

 yemini 

bozma
39

 veya zıhâr yapma
40

 gibi belli suç ve günahları iĢleyenlerin kefaret olarak köle âzat etmeleri 

istenir. Haddizatında bu fiillerin ne doğrudan ne de dolaylı olarak köle ve kölelikle herhangi bir 

iliĢkisi olmamasına rağmen, bu vesilelerle kölelerin hürriyetlerine kavuĢturulmasının amaçlandığı 

aĢikârdır. Ayrıca kölelerle mükâtebe adı verilen anlaĢmayı yaparak da onların âzat edilmesi tavsiye 

edilmiĢtir.
41

 Bunların dıĢında mecburi veya kanuni âzat,
42

tedbir,
43
ümmüveledlik

44
ve devlet 

gelirleriyle yapılan âzatlar da
45
köleliği sona erdirmeye dönük diğer araçlardır. Bunların dıĢında ve 

açık bir Ģekilde Yüce Allah, mahza kendi rızasının kazanılması için inananlardan elleri altındaki 

köleleri hürriyetlerine kavuĢturmalarını da istemektedir.
46

  

                                                           
33

 KöleleĢtirme bir zorunluluk olmayıp savaĢ esirlerine uygulanacak alternatif muamelelerden sadece bir tanesidir. 

Bunun dıĢında esirler fidye karĢılığı veya esir değiĢimi yoluyla da serbest bırakılabilir ya da peygamberimizin 

uygulamalarında da olduğu üzere karĢılıksız olarak özgürlüğüne kavuĢturulur. GeniĢ bilgi için bkz. Hamidullah, 

Muhammed, Ġslâm‟da Devlet Ġdaresi, Çev. Hamdi AktaĢ, Beyan Yay., Ġstanbul, 1998, s. 262 vd.  
34

  Özdemir, Mehmet Nadir, Ġslam‟ın Ġlk Döneminde Kölelik Abbasilerin Ġlk Yüzyılı, Gökkubbe Yay., Ġstanbul, 2006, s. 

26-29. 
35

  HatalmıĢ, Ġslam Tarihinde Kölelik ve Câriyelik, s. 34.  
36

  Hudari, Kur‟ân-ı Kerîm‟de savaĢ esirlerinin köleleĢtirilmesini gerekli kılan açık bir hükmün bulunmadığını ifade 

eder bkz. Hudari, Muhammed, Ġslam Hukuku Tarihi, Çev. Haydar Hatiboğlu, Kahraman Yayınları, Ġstanbul, 1987, s. 

83-86; Ġslam devletler hukuku uzmanı Ahmet Özel de Kur‟ân‟da insanların köleleĢtirilmelerine dair herhangi bir ayetin 

bulunmadığını belirtir. bkz. Özel, Ahmet, Ġslam Devletler Hukukunda SavaĢ Esirleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 

Ankara, 1996, s. 87. 
37

  HatalmıĢ, Ġslam Tarihinde Kölelik ve Câriyelik, s. 29; bkz. Bakara 2/177, Nisâ 4/92, Mâide 5/89, Tevbe 9/60, 

Mücâdele 58/3, Beled 90/13. 
38

  Hataen öldürülen bir Müslüman‟ın yakınlarına diyet ödeme zorunluluğu olduğu gibi mümin bir kölenin de âzat 

edilmesi gerekir. bkz. Nisâ 4/92. 
39

  Yeminin bozulması durumunda ya on fakirin doyurulması veya giydirilmesi ya da bir kölenin âzat edilmesi gerekir. 

Bunlara güç yetirilmemesi durumunda üç gün oruç tutulması icap eder. bkz. Mâide 5/89. 
40

  Karısının belli organlarını kendisiyle evlenmesi ebediyen haram olan yakınlarından birisine benzeten koca zıhâr 

yapmıĢ olur ve karısıyla evlilik hayatına devam etmeden önce bir köle âzat etmesi gerekir. Bunu yapamıyorsa iki ay 

kesintisiz oruç tutmalı, bu da mümkün olmazsa altmıĢ fakiri doyurmalıdır. bkz. Mücâdile, 58/3-4. 
41

  Mükatebe, kölenin efendisiyle hürriyet karĢılığında aralarında belirledikleri bir bedel üzerine anlaĢması anlamına 

gelir. bkz. Nûr 24/33; Nesâî, “Buyû`”, 85. 
42

  Ġslam hukuku bazı durumlarda zorunlu olarak kölenin âzat edilmesi esasını getirmektedir. Ġlgili durumlar için bkz. 

Hamîdullah-Aydın, “Köle”, DĠA, XXVI, 243. 
43

  KiĢinin kölesini kendisinin ölümünden sonra hürriyete kavuĢması üzere âzat etmesidir. 
44

 Efendisinden çocuk dünyaya getiren bir câriyenin, onun ölümünden sonra kendiliğinden hürriyetini elde etmesidir.  
45

  “Sadakalar (zekâtlar) Allah‟tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düĢkünlere, (zekât toplayan) memurlara, 

gönülleri (Ġslam‟a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda 

olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.” Tevbe 9/60. 
46

  “Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah‟a, 

Ahiret Günü‟ne, melekler, vahye ve peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- 

akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, (yardım) isteyenlere ve insanları kölelikten kurtarmaya 

harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı (mali) yükümlülüğünü ifa eden kiĢidir ve (gerçek erdem 

sahipleri) söz verdiklerinde sözünü tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. ĠĢte onlardır sadakatlerini 

gösterenler ve iĢte onlardır Allah‟a karĢı sorumluluklarının bilincinde olanlar.” Bakara 2/177. “Fakat insan, sarp 

yokuĢa atılamadı. Bilir misin nedir o sarp yokuĢ? O, köle âzat etmektir.” Beled 90/11-13. “Allah'a ibadet edin ve ona 

hiçbir Ģeyi ortak koĢmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komĢulara, yakın 
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Kur‟ân‟ın köleliği sona erdirmeye dönük bu yaklaĢımlarına ilaveten Ġslam âlimlerinin büyük 

çoğunluğu tarafından Ġslam‟ın Kur‟ân‟dan sonraki en sahih kaynakları olarak kabul edilen Buharî 

ve Müslim‟de geçen Allah Resulü‟nün sözleri, âzat edilinceye kadar kölelere yapılacak muamelenin 

adeta kiĢinin kendi ev halkına göstermesi gereken bir hassasiyet düzeyinde olduğunu da açık bir 

biçimde göstermektedir.
47

 

Ġslam‟ın pratik boyutunu yansıtan Hz. Peygamber‟in uygulamaları da yine bu doğrultudadır. Zira 

Hz. Peygamber‟in, bir Ģekilde mülkiyetine geçen ya da kendisine hediye edilen kölelerin tamamını 

âzat ettiği
48
ve vefat ettiğinde ümmüveled statüsünde olan Mariye‟den baĢka herhangi bir kölesinin 

olmadığı bilinmektedir.
49

 Kaldı ki, onun ümmüveled olması hukukî bir güvence içerisinde kesin bir 

surette âzat olacağı anlamına geliyordu. Yine Allah Resulü‟nün, çok sayıda kölesi bulunan kiĢilerle 

temasa geçerek binlerce kölenin âzat edilmesini sağladığı da ifade edilmektedir.
50

 Dolayısıyla 

Kuran‟ın ve Sünnet‟in köleliği ortadan kaldırmaya dönük bir çağrı ve eyleminin olduğu açıktır. Onu 

bir anda ilga etmemiĢ olması ise daha önce değinildiği gibi mevzunun psikolojik, sosyolojik, 

ekonomik, siyasi ve ahlaki cihetleri dikkate alınarak birçok problemin doğmasının önüne geçme 

arayıĢındandır.
51

  

Hz. Peygamber‟den sonra gelen Hulefa-yı RaĢidin döneminde de Allah Resulü‟nün bu çizgisinin 

devam ettirildiği anlaĢılmaktadır.
52

 Ancak bu noktada köleliğin Ġslam dünyasında neden 20. 

yüzyılın sonlarına kadar devam ettiği de cevabı aranan bir soru olarak akıllara gelecektir.
53

 

Kur‟ân ve Sünnet‟in teĢvik ettiği doğrultuda Allah rızası için köle âzadı belli oranda Ġslam tarihi 

boyunca devam etmiĢ olsa da
54

 Hz. Peygamber ve Hulefa-yı RaĢidin döneminde kölelerin insani ve 

hukuki durumlarında meydana gelen köklü iyileĢmelerin, Emevilerden itibaren devam ettirilemediği 

müsellem bir Ģekilde kaynaklarca ifade edilmektedir.
55

 Dolayısıyla Ġslam dünyasında köleliğin sona 

erdirilememesinin temel olarak dinden değil siyasetten kaynaklandığı söylenebilir.  

Sonuç 

Sonuç itibariyle denebilir ki Ġslam köleliği bir anda doğrudan kaldırmamıĢ fakat zaman içerisinde 

kalkması için etkili tedbirler almıĢtır. Zira yüzlerce yıl sonra dünya genelinde de takip edilen yol da 

benzerdir. Kölelik üzerine kapsamlı araĢtırmaları bulunan Bernard Lewis‟e göre dünya genelinde 

köleliğin kaldırılması bir anda olmamıĢ tedrici bir sürecin ardından sonra yasaklanmıĢtır. Bu süreçte 

                                                                                                                                                                                                 
komĢulara, yanında bulunan arkadaĢa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. ġüphesiz Allah, 

kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.” Nisa 4/36. 
47

 “Kim kölesini tokatlar veya döverse bunun kefareti o köleyi âzat etmesidir.” Müslim, “Eymân”, 27; Tirmizî, 

“Nüzûr”, 14; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 133; "Köleleriniz kardeĢlerinizdir. Allah Teâla onları ellerinizin altına (emaneten) 

koymuĢtur. Kimin kardeĢi eli altında ise, yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara yapamayacağı iĢ 

buyurmayınız, eğer buyurursanız yardım ediniz." Buhârî, “Itk”, 15; Müslim, “Eymân”, 40; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 133; 

Tirmizî, “Birr”, 29. “…Herhangi biriniz, kölesine kölem, câriyem diye seslenmesin; oğlum, kızım diye hitap 

etsin…” Buhari, “Itk”, 17. GeniĢ bilgi için bkz. Alvân, Abdullah Nâsıh, Nizâmu‟r-rıq fi‟l-Ġslâm, Dâru‟s-selâm, yk. 

2004, s. 29-35. Allah Resulü muhtelif vesilelerle de kölelerin âzat edilmesini sağlamaya çalıĢmıĢtır. Örneğin güneĢ ve 

ay tutulması sırasında köle âzat edilmesini tavsiye etmiĢtir. bkz. Buhârî, “Küsûf”, 11. 
48

  Alvân, Nizâmu‟r-rıq, s. 49. 
49

  Hamîdullah-Aydın, “Köle”, DĠA, XXVI, 242. 
50

  Hamîdullah-Aydın, “Köle”, DĠA, XXVI, 242. 
51

  Duman, Zeki, “Ġslam‟ın Köle ve Cariye Sorununa YaklaĢımı”, Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, sy.12 

(2011), s.14. 
52

  HatalmıĢ, Ġslam Tarihinde Kölelik ve Câriyelik, s. 95. Benzer bir değerlendirme için bkz. Lewis, Irk ve Kölelik, s. 

15-16. 
53  

 Dünya genelinde köle ticaretinin en son 1980 yılında Moritanya‟da yasaklandığı ifade edilir. bkz. Lewis, Irk ve 

Kölelik, s. 172. 
54

  Alvân, Nizâmu‟r-rıq, s. 50; Hamîdullah-Aydın, “Köle”, DĠA, XXVI, 242. 
55

  Câhız, Ebû Osman Amr b. Bahr, el-Beyân ve‟t-tebyîn, NeĢr. Muhammed Harûn Abdüsselam, Kahire, 1418/1997, II, 

335-337; bkz. Harekât, Ġbrahim, es-Siyâsetu ve‟l-mucteme`u fi‟l-`asri‟l-Emevî, Rabat 1410/1990, s. 218; HatalmıĢ, 

Ġslam Tarihinde Kölelik ve Câriyelik, s. 104; Özdemir, Ġslam‟ın Ġlk Döneminde Kölelik, s. 37 vd. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 768 

takip edilen yol, önce biraz engellemek, daha sonra kısıtlamak ve son olarak tamamen ortadan 

kaldırmak Ģeklindedir. Bizzat batılı araĢtırmacılar Ġslam‟da köleliğin ortadan kaldırılması için 

teĢviklerin olması ve kölelik kurumuna dair Ġslam hukukunda düzenlemelerin yapılmasının 

Müslüman toplumlarda köleliğin eski sistemlerden ve özellikle 19. yüzyıl Amerikan kölelik 

sisteminden daha iyi durumda olmasını sağladığını belirtmiĢtirler.
56

 Kanaatimizce Müslüman 

toplumlardaki ve bilhassa Osmanlı‟daki kölelik uygulamasının batılı benzerlerinden çok daha insani 

ve ılımlı olduğu bizzat döneme ait belgelere istinaden rahatlıkla ifade edilebilir.
57

 Ancak Ġslam 

dünyasında köleliğin ortadan kaldırılmasına dair naslarca tayin edilen ve arzu edilen nihai sonucun 

temelde siyasi sebeplerle tam olarak gerçekleĢtirilemediği de tarihsel bir realitedir. 

Kaynakça 
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KUR‟ÂN TEFSĠRĠNDE BĠLĠMSEL BĠLGĠNĠN DEĞERĠ 

THE VALUE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE QURAN'S COMMENTARY 

 

Mehmet Emin YURT
1
 

 

Özet 

Kur‟ân‟ın manalarını keĢfetmek, ondaki müĢkül ve garip lafızlardan kastedilen Ģeyi beyan etmek 

manasına gelen ve temel gayesi Kur‟ân‟ı doğru bir Ģekilde anlamak ve yorumlamak olan Tefsir 

ilmi, tarih boyunca Müslüman âlimlerin üzerinde en çok durduğu dinî ilimlerin baĢında 

gelmektedir. Yöntem olarak Rivayet ve Dirayet Ģeklinde iki ana kategoriye ayrılan tefsir türlerinin 

tamamında esas gaye, yapılan bütün yorumların Kur‟ân‟a mutabık olması ve öze bağlı kalınmasıdır. 

Buradaki öz ve asıl, Kur‟ân‟ın ilahi bir söz olarak Allah kelamı olmasıdır. Bilgi ise, klasik bir 

tanımlamayla söylenecek olursa; bilen (insan) ile bilinen Ģey (nesne) arasında kurulan bağdır veya 

bu biliĢsel süreç neticesinde ortaya çıkan üründür.  Bilim (science), gözlemsel olguları betimleme 

ve açıklama yolunda genellemelere ulaĢmak ve bunları yine olgularla doğrulamak sürecidir. 

Bilimsel yöntem (scientific method), evreni anlama ve doğa kuvvetlerini denetleme yolunda 

kullanılan zihinsel ve eylemsel iĢlemlerin tümünü ifade eder. Bilimsel bilginin en önemli 

hususiyetlerinden biri yanlıĢlanabilir olmasıdır. Kimilerine göre bu durum, onun dogmalaĢmaya 

dönüĢmesine engel olur, önünü açar ve geliĢimini sürdürmesini sağlar. Öte taraftan dinî bilgide ise 

(kaynağı itibariyle) yanlıĢlanabilir olma gibi bir husus söz konusu olamaz. Bununla birlikte 

özellikle Ġslam‟a dayanan dinî bilgide, düĢünmesi ve tefekkür etmesi teĢvik edilen ve yorum yapma 

hakkı verilen insanın din adına üretmiĢ olduğu bilginin yanlıĢlanabilir olma özelliği vardır. Bu, 

insanın yanlıĢ yapabileceğinin kabul gördüğü ve ona müsamaha gösterildiğini göstermektedir. 

Ġsabetli yapılmıĢ içtihadın iki sevap, yanlıĢ içtihadın ise bir sevapla ödüllendirildiği dikkate alınacak 

olursa, bu durum, bir taraftan dinî bilginin dogmalaĢmaya dönüĢmesine engel olur, dinî bilginin 

önünü açar ve geliĢmesine olanak sağlar, diğer taraftan ise dinî bilgiyi üretenler herhangi bir zarara 

veya itibar kaybına da uğramaz.  

Anahtar Kelimeler: Kur‟ân, Tefsir, Bilim, Bilgi. 

Abstract 

The science of Tafsir, which means discovering the meanings of the Qur'an and expressing what is 

meant by it, and the wisdom of saying it, and interpreting the Qur'an correctly, is one of the most 

important religious sciences. The main aim of all the commentary types divided into two main 

categories as Narration and Dirayah is the reconciliation of the interpretations with the Qur'an and 

adhering to the essence. The essence and truth here is that the Qur'an has a word of God as a divine 

promise. The Knowledge is, in a classic description; it is the bond between the know (human) and 

what is known (object) or is the result of this cognitive process. Science is the process of accessing 

generalizations to describe and explain observational phenomena and validate them with facts. 

Scientific method refers to all mental and operational processes used to understand the universe and 

to control the forces of nature. One of the most important characteristics of scientific knowledge is 

that it can be falsified. According to some, this situation prevents him from turning into dogma, 

making him pave the way and ensuring his continued development. On the other hand, religious 

information cannot be falsified (by source). On the other hand, the knowledge that is produced in 

the name of religion, which is encouraged to think and contemplate, and which is given the right to 

comment, has the property of being falsifiable. This shows that human beings can do wrong and are 

tolerated. Considering that the correct jurisprudence is rewarded with two good, and false 

jurisprudence is rewarded with one good, it prevents the conversion of religious knowledge to 
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dogma, on the one hand paves the way for religious knowledge and allows it to develop, while on 

the other hand, those who produce religious knowledge have no harm or loss of reputation and not 

suffer. 

Key Words: Qur'an, Tafsir, Science, Knowledge. 

GiriĢ 

Yüce Allah‟ın kelâmı olarak Kur‟ân, insanların dünya ve ahiret faydasını temin etmek, onlara doğru 

yolu göstermek ve bilmediklerini bildirmek için indirilmiĢtir. Bu yönüyle Kur‟ân, açıklanması 

gereken müphem veya muğlâk bir kitap değil, aksine ihtiyaç duyulan temel konularda her Ģeyi 

açıklayıcı ve beyân edicidir. Ulûhiyet, nübüvvet, ahiret, ibadet, adalet, ahlâk, muamelat vb. 

hususlarda her seviyeden insanın rahatça anlayabileceği ilke ve kanunlar içermektedir. Bilhassa 

muhkem olarak adlandırılan ve açıklanması için harici bir delile ihtiyaç duyulmayan ayetler 

Kur‟ân‟ın özünü, esasını ve adeta bel kemiğini oluĢturmaktadır ve bu ayetler yeterli düzeyde 

Kur‟ân‟da yer almaktadır.  

BaĢlangıcından itibaren tefsir faaliyetlerine baktığımız zaman, ayetler tefsir edilirken; öncelikle 

Kur‟ân‟ın diğer ayetleri, Hz. Peygamber‟in (sas) sözleri ve sahabenin nakilleri dıĢında nerdeyse 

baĢka hiçbir Ģeye öncelik verilmediğini müĢahede etmekteyiz. Ġlk nesil Müslümanlar, Kur‟ân‟ın 

muhtevasına halel getirme ihtimali olabilecek her Ģeyden uzak durmaya büyük özen göstermiĢlerdir. 

Kaynağa yakın olmaları hasebiyle Hz. Peygamber‟den (sas) sonra Kur‟ân‟ı en iyi bilen kiĢiler 

olarak sahabe, elbette ki Kur‟ân‟ı okuduklarında veya üzerinde düĢündüklerinde zihinlerine pek çok 

hakikat nüveleri gelmekteydi. Ancak onlar, kendi Ģahsi tasarrufları olan bu birikimlerinin, Kur‟ân‟ın 

önüne geçme ihtimaline karĢı hep temkinli olmuĢlardır.  

Kur‟ân‟ın tefsiri noktasında ortaya konulan bu temkinli duruĢ, sonraki dönem ve asırlarda yerini 

nispeten daha serbest bir tutuma bırakmıĢ olsa da tefsirde ne tür bilgi kaynaklarının 

kullanılabileceği hususu vahyin baĢlangıcından beri önem arz etmiĢtir. Tefsir faaliyetlerini sistemli 

bir ilim dalı olarak değerlendirdiğimiz zaman, onun metodunun esas olarak hangi temel kaynaklara 

dayandığını iyi tespit etmek gerekir. Temel kaynakların yanı sıra muhteva zenginliğinin bir parçası 

olarak ne tür bilgi kaynaklarının kullanılabileceğini tespit etmek de o denli önemlidir.  

1. Kur‟ân Tefsirinde Bilimsel Bilginin Değeri 

Kur‟ân‟ın tefsirinde bilimsel bilgilerin değerinin ne olduğunu ve nasıl bir yer iĢgal ettiğini ortaya 

koymadan önce Kur‟ân, tefsir, bilgi, bilimsel bilgi kavramlarının genel hatlarıyla da olsa 

açıklanması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle bu kavramların ne olduğuna kısaca temas edelim. 

2. Kur‟ân, Tefsir, Bilgi ve Bilimsel Bilgi  

Kur‟ân, Hz. Muhammed‟e (sas) vahiy yoluyla indirilmiĢ belirli sayıdaki sure ve ayetlerden 

müteĢekkil mushaflarda yazılı olan, tevatürle nakledilen, tilavetiyle ibadet olunan ve kendine has 

özellikleri olan mümtaz lafızlardan meydana gelen mu„cîz kelâmdır.
2
 Bu tanımda, özellikle 

Kur‟ân‟ın vahiy ürünü olup mahlûk olmayıĢı, tevatürle tespit ediliĢi ve i„câzı vurgulanmaktadır.  

Tefsir, Kur‟ân‟ın manalarını keĢfetmek, ondaki müĢkül ve garip lafızlardan kastedilen Ģeyi beyan 

etmektir. Yorumlamak anlamına gelen te‟vîl kavramı ise manayı, zahirî yönden mutabık olan iki 

ihtimalden birine yüklemek; ayeti, muhtemel olduğu manalardan birine rucû ettirmektir.
3
 Kısaca 
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tefsir, lafzın manasını layığı ile anlayıp açıklamak; te‟vîl ise doğru anlaĢılmıĢ manalardan birisini 

diğer manalara tercih etmektir. Ayetleri Kur‟ân‟daki baĢka ayetlerle, Hz. Peygamber‟in (sas) 

sözleriyle, sahabenin nakilleriyle, tâbiûnun görüĢleriyle açıklamak Ģeklinde yapılan tefsir türüne 

rivayet;
4
 rivayetlere münhasır kalmayıp, dil, edebiyat, din ve çeĢitli bilgilere dayanılarak yapılan 

tefsir türüne ise dirayet denir.
5
  

Bilgi, yeterince doğrulanmıĢ olgusal bir önermenin dile getirdiği Ģey; bilgi teorisi, bilgilerin kökeni, 

niteliği ve geçerliği ile ilgili sorunları inceleyen felsefe kolu manasına gelir.
6
 Yine klasik bir 

tanımlamayla bilgi, “bilen ile bilinen Ģey arasında kurulan bağdır” veya bu biliĢsel süreç neticesinde 

ortaya çıkan üründür.
7
 Bilim, gözlemsel olguları betimleme ve açıklama yolunda genellemelere 

ulaĢmak ve bunları yine olgularla doğrulamak süreci; bilimsel yöntem ise, evreni anlama ve doğa 

kuvvetlerini denetleme yolunda kullanılan zihinsel ve eylemsel iĢlemlerin tümünü ifade eder.
8
 

Kaynağına göre bilgiyi farklı guruplara ayırmak mümkündür. Hayal gücüne, masal ve hikâyelere 

dayanan bilgiye mitsel; akla veya tefekküre dayalı bilgiye felsefi; gözlem, deney ve ölçmeye dayalı 

bilgiye bilimsel; vahye dayalı bilgiye ise dinî bilgi denir.
9
 

Kur‟ân‟ın özellikle vahiy mahsulü olması, onun tefsirinde bütün beĢeri tasarrufların, beĢeri görüĢ ve 

düĢünce unsurlarının kullanımını belli bir oranda kısıtlamıĢtır. Dolayısıyla Kur‟ân tefsirinde sadece 

akla dayalı olarak gözlem ve deney yoluyla insan tarafından üretilen bilimsel verilerin de tefsirde 

kullanılması kısıtlı olacaktır. Bu noktada bilimsel bilgiye uygulanan bu kısıtlama, ona karĢı 

takınılan bir önyargı olarak telakki edilmemelidir.  

3. Tefsirde Bilimsel Bilginin Kullanımı 

Kur‟ân, kendisini Yüce Allah‟ın kelâmı olarak tanımlamaktadır.
10

 Sözün sahibi ve bilginin kaynağı 

Allah‟tır. Kur‟ân‟ın kâinata yönelik ortaya koymuĢ olduğu paradigmaya göre her Ģey Yüce Allah 

tarafından yaratılmıĢtır
11

 ve O‟nun mülküdür.
12

 O‟nun kelamı olarak Kur‟ân‟da evrene ve 

içindekilere dair pek çok malumat verilmiĢ ve bunlara Yüce Allah‟ın kudret ve azametini gösteren 

ibret verici numuneler olarak bakılması istenmiĢtir.
13

 Ġbret nazarıyla bakılması teĢvik edilen bu 

unsurların pek çoğu aynı zamanda bilimin de inceleme alanına girmektedir. Dolayısıyla her Ģeyin 

Yüce Allah‟ın mahlûkatı olması yönüyle birbiriyle iliĢkili olduğu bu evrende Kur‟ân ile bilim 

arasında da bir iliĢki vardır. Bu iliĢki, özü itibariyle doğal bir iliĢkidir. Kur‟ân‟ın muhtevası oldukça 

kapsamlı olduğundan, onda bilimsel ve felsefi düĢünceye katkı sağlayabilecek, katkı sağlamanın 

ötesinde yol gösterecek pek çok ayetler vardır.
14

  

Bu nedenle Kur‟ân hem bilginin kaynağı hem de bilginin konusu durumundadır. Nitekim Kur‟ân‟ın 

bizzat kendisi, kendisinin tedebbür edilmesini istemektedir. Bu durumda Kur‟ân‟ı bilginin kaynağı 

açısından ele aldığımızda onu “iman objesi” olarak görmemiz ve vahye bağlı bilgi kaynağı olarak 

ona iman etmemiz gerekirken, bilgi objesi olarak ele aldığımızda onu anlamaya ve yorumlamaya 

çalıĢmamız gerekecektir.
15

 Evrendeki çeĢitli varlıklar üzerinde düĢünülmesi gerektiğini, 
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müntesiplerine bizzat teĢvik eden Kur‟ân olunca, onu tefsir eden müfessirlerin de bu varlıklar 

üzerinde düĢünmeleri, tefekkür etmeleri ve bunun neticesinde bazı bilimsel neticelere varmaları ve 

vardıkları bu bilimsel verileri de ayetlerin açıklanmasında kullanmaları kaçınılmazdır. Bunun 

sonucunda da, baĢlıca görevi ayetleri açıklamak olan müfessirler, doğrudan veya dolaylı olarak 

bilimin sahasına girmiĢ olmaktadır. Çünkü söz konusu bilimsel sahalar, özü itibariyle Yüce Allah‟ın 

“bitmek tükenmek bilmeyen kelimelerinin”
16

 bir parçasını teĢkil etmektedir ve evrenin esas sahibi 

olan Yüce Allah, kendi mülkünün sadece manevî derinlikleri üzerinde düĢünmeyi değil aynı 

zamanda onun maddî tarafları üzerinde de düĢünülmesini istemiĢtir.  

Her ne kadar tefsir metodolojisinin temel rükünleri olarak kabul edilmese bile, mana zenginliğinin 

bir parçası ve Kur‟ân‟ın muhtevasının kapsamlılığının bir göstergesi olarak tefsirde bilimsel bilgiler 

ve veriler kullanılabilir. Tefsir faaliyetlerinde özellikle dirayet tefsirlerinde kâinattaki pek çok olay 

ve olgu, Yüce Allah‟ın varlık ve birliğinin delilleri, kudret ve azametinin ürünleri olarak 

kullanılmıĢtır.  

Bu noktada ismi en çok duyulan müfessirlerden biri Fahruddîn Râzî‟dir (ö.606/1210). Râzî, 

kapsamlı tefsirinde, kendi döneminin ilim dallarının neredeyse bütün verilerini istihdam ederek 

Kur‟ân‟ı tefsir etmiĢtir. Bu noktada kendisini eleĢtiren veya eleĢtirme ihtimali olan kiĢilere Ģöyle 

hitap etmiĢtir; “Belki bazı cahiller ve ahmaklar gelip de “sen, Allah‟ın kitabının tefsirinde, 

astronomiye ve yıldızlarla ilgili ilimlere çok yer verdin. Bu alıĢılmıĢın aksine bir Ģeydir” diyebilir. 

Bu zavallılara Ģöyle cevap verilir: “Eğer siz, Yüce Allah‟ın kitabı üzerinde gerçekten iyice 

düĢünmüĢ olsaydınız, bu sözlerinizin yanlıĢ olduğunu bilirdiniz. Nitekim Yüce Allah kitabını 

göklerin ve yerin halleri, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, aydınlık ve karanlığın, güneĢ, ay ve 

yıldızların halleri gibi Ģeylerle, kendi ilim, kudret, azamet ve hikmetine istidlalde bulunma emirleri 

ile doldurmuĢtur. Bu hususları pek çok surede zikretmiĢ, tekrar tekrar buyurup, tekrar tekrar 

bunlardan bahsetmiĢtir. Eğer bunlardan bahsetmek ve bunların üzerinde tefekkür etmek caiz 

olmasaydı, Yüce Allah kitabını böyle Ģeylerle doldurmazdı. O, bu kitabı ancak bu fayda ve sırları 

bildirmek için indirmiĢtir. Garip nahiv izahları, faydadan uzak iĢtikaklar (yani kelime türetme 

izahları) ve kaynağı belirsiz hikâyeleri çoğaltmak için değil.”
17

  

Râzî‟nin gerek bu sözleri gerekse de tefsirinde izlemiĢ olduğu yöntem, tefsirde bilimsel bilgilerin 

nasıl, nerde ve ne ölçüde kullanılması gerektiği noktasında kendisinden sonrakilere örneklik teĢkil 

etmiĢtir.  

Bu noktada Ģöyle bir soru sorulabilir; Bilgi çağı olarak da lanse edilen günümüzde acaba durum 

nasıldır? Her türlü bilgi malzemesini tefsirde kullanma imkânı var mıdır?  

Günümüzde, evrendeki unsurlar üzerinde yapılan gözlem, deney ve değerlendirmeler neticesinde 

pek çok bilgiler elde edilmiĢ ve bazı bilgi teorileri ortaya atılmıĢtır. Aklın dıĢında kalan nerdeyse 

her Ģeyi yok sayan veya onlara Ģüpheyle yaklaĢan düĢünce yapıları tarafından üretilen, belli zaman 

aralıklarıyla daha önce varılmıĢ bazı yanlıĢ sonuçlarını düzelte düzelte geliĢip duran ve adına 

bilimsel bilgi denilen ve bir hayli yekûn da tutmuĢ olan bir birikimle karĢı karĢıyayız. Akıl merkeze 

alınarak, gözlem ve deney esas alınarak elde edilen bu malumatların önemli bir kısmı, en baĢından 

beri metafizik âlemi yok saydığı için, öncelikle dünya hayatının ihtiyaçlarını dikkate almıĢ ve maddi 

kazanç sağlayıcı sonuçlara odaklanmıĢtır.  

Modern ve peĢinden gelen post modern dönem hayat tarzlarının seküler ihtiyaçlarını gidermeye ve 

bu yöndeki arzuları tatmin etmeye odaklanmıĢ bu muazzam bilgi birikimleri, kapitalist bir düzenin 

ekonomi çarklarını döndürebildiği ölçüde değer kazanabilmektedir. Yani gerçek gündelik hayatın 

pazarında, ancak para ettiği ölçüde var olabilmektedir. ġüphesiz bunda, uhrevi bir beklentiye, daha 

doğrusu bir inanca hacet duymayan bir dünya görüĢünün etkisi oldukça büyüktür. Bir taraftan siyasi 

                                                           
16

 Kehf, 109; Lokman, 27. 
17

 Fahruddîn Muhammed b. Ömer er-Râzî, Mefâtîhu‟l-Gayb, Dâru‟l-Fikr, Beyrût, 1401/1981, XIV, 126-127. 
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çıkarların zorlaması diğer taraftan egoist dürtülerin etkisiyle, bu muazzam bilgi birikimi, sadece 

nefsanî arzuların tatminini sağlama aracına ve bu uğurda geniĢ kitleleri manipüle etme 

mekanizmasına dönüĢtürülebilmektedir. Özellikle çağımızda, mecrasından çıkarılmıĢ bir nehri 

andıran bu muazzam bilgi birikimi, adeta bir malumatlar mezbelesine dönüĢtürülmüĢtür. 

Bünyesinde bu ve benzeri eksiklikleri barındıran bu tür bir bilimsel bilgi anlayıĢının tefsirde 

kullanımı oldukça sınırlı kalacaktır. Nitekim baĢta Kur‟ân‟ın ilk müfessiri ve aynı zamanda da 

tebliğcisi olan Hz. Peygamber‟in (sas), Kur‟ân‟ın ayetleriyle karıĢtırılma ihtimaline karĢı kendi 

sözlerini yazdırmaması, sonraki dönemlerde ise Hz. Peygamber‟e (sas) nispet edilen, ancak senet ve 

metin yönünden belli Ģartları taĢımayan sözlerin dahi tefsirde kullanılmamasını göz önüne alacak 

olursak, meselenin mahiyeti daha net anlaĢılacaktır. Hadis usûlunde cerh ve ta„dîl ilmi olarak 

adlandırılan
18

 ve bilgi kaynağının sağlamlığını ortaya çıkarmayı hedefleyen bu uygulamalarda 

oldukça hassas davranılmıĢtır. Tefsirinde, kendi tebliğcisinin sözlerinin dahi hassas ölçülerle 

tartılarak kullanıldığı bir kitabın, kendi dünya görüĢünü yok sayan ve ortaya koyduğu değerleri 

tasvip etmeyen kesimlerin ürettiği bilgi malzemesini ne oranda kabul edebileceği tartıĢılamayacak 

kadar açıktır. Bu, günümüz bilgi anlayıĢına veya daha genel anlamda bilimsel bilgi anlayıĢına karĢı 

yapılan bir dıĢlama veya düĢmanlık değildir. Kur‟ân‟ın tefsirinde gösterilen hassasiyet, her Ģeyden 

önce Kur‟ân‟ı her türlü beĢeri kayıt, tasarruf ve kiĢisel değerlendirme faaliyetlerinden uzak 

durularak doğru bir Ģekilde açıklayabilmek gayretidir. Bu hassasiyet sadece bilimsel bilgiye karĢı 

değil, beĢerilik vasfını taĢıyan her Ģeye karĢı serdedilmiĢtir. 

Dolaysıyla Kur‟ân‟ın tefsirinde bilimsel bilginin değerini veya gerekliliğini tespit ederken bütün bu 

hususların bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Kur‟ân, Yüce Allah‟ın kelâmıdır. Kâinattaki 

her unsur da aynı zamanda Yüce Allah‟ın mahlûkudur, mülküdür ve hepsi O‟na aittir. Bu nedenle 

bir müfessir elbette ki zaman zaman Allah kelâmını, yine pek çok hikmet ve gaye ile yaratılmıĢ olan 

Allah‟ın eserleriyle tefsir edebilir ve etmelidir. Ancak bir müfessir, bütün bunları nerede, nasıl ve ne 

Ģekilde kullanacağını iyi bilmelidir. Bilimsel bilgiler tefsirde kullanılmadan önce mutlaka eleĢtiri 

süzgecinden geçirilmeli ve bilimsel bilgi anlayıĢlarının kendilerini tanımlama biçimleri iyi tahlil 

edilmelidir.  

Tarihin bazı dönemlerinde bilime karĢı duyulan güvenin aĢırı bir Ģekilde abartılması ve onun adeta 

dinsel bir kılığa sokulması; ĢaĢmaz, kesin yasalar ortaya koyduğu düĢüncesi ile sonuçlanmıĢtır. 

Böylece bilimin üstünlüğünün onun doğasından geldiği varsayımı, bilimin de ötesine geçerek 

herkes için adeta bir iman nesnesi haline geldiği durumlar olmuĢtur.
19

 Aydınlanma filozoflarının 

modernlerin önünde açtıkları akıl, akıl dıĢı olan her Ģeyi aklın ilerlemesine bir direnç olarak 

algılamıĢtır.
20

 Bilimsellik, bir taraftan iktidar sağlama anlamında araçsallaĢtırılırken diğer taraftan 

hakikatin tek ölçüsü olarak dokunulmaz hale getirilmiĢtir. Açıklanan bir olgu ya da önerilen bir 

tezin bilimsel olduğunu ifade etmek, onun gerçekliğinden Ģüphe edilmemesini ima eder hale 

gelmiĢtir.
21

 Hâlbuki XX. yüzyıl fiziği, bilimde hiçbir mutlak doğrunun olamayacağını, bütün 

kavram ve kuramların sınırlı ve tahmini olduğunu ortaya koymuĢtur.
22

  

                                                           
18

 Cerh ve Ta„dîl ilmi, râvîlerde hadis rivayetinde kusur sayılan bazı hallerin bulunup bulunmadığını araĢtıran ilimdir. 

Cerh ve Ta„dîl, Tarihu‟r-Ruvât gibi Hadis Ricali ilminin bir bölümüdür. Hadis ilminde ileri dereceyi almıĢ bir 

âlimin, bir râvîyi Ġslam Dini‟nin emir ve yasaklarına aykırı hareket, yalancılık ve hadis rivayet kaidelerine uymamak 

gibi bir sebeple tenkit edip rivayetini çürüğe çıkarmasına cerh denir. Ta„dîl ise araĢtırma sonucu râvînin 

kötülüklerden uzak, dürüst, Ġslamiyet‟in emir ve yasaklarına bağlı hafıza bakımından kusursuz olduğunun tespit 

edilmesidir. Bkz; Emin AĢıkkutlu, Cerh ve Ta„dîl, DĠA, TDVY, Ġstanbul, 1993, VII, 394-401. 
19

 Fatih Topaloğlu, Modern Bilim Üzerine Bir EleĢtiri, Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 36, 

Erzurum, 2011, s. 123. 
20

 Topaloğlu, Modern Bilim Üzerine Bir EleĢtiri, s. 124-125. 
21

 Cemile Zehra Köroğlu & Muhammet Ali Köroğlu, Bilim Kavramının GeliĢimi ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine, 

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 25, 2016, s. 2-3. 
22

 Topaloğlu, Modern Bilim Üzerine Bir EleĢtiri, s. 128. 
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Yine bilim hiç de sanıldığı gibi olguya tam olarak denk gelen bir bilgi üretemez. Olguları bize 

aynen veren, yansıtan bir bilimsel bilgiden söz edilemez. Çünkü gözlemler nötr olamaz. Gözlem 

yapan bilim insanı, nesneler karĢısında nötr bir varlık değildir. Gerçeklik karĢısında gökten zembille 

inmiĢçesine, hiçbir sosyal statüye ve role sahip olmayan, sadece gözleyen ve gözlediğini yansıtan 

bir konumda değildir. Bu bilim insanı duymaktadır, iĢitmektedir, duyguları, sevinçleri, aĢkları, 

nefretleri, idealleri, amaçları vardır. Bu bilim insanı nesnelerin karĢısına bu kimliğiyle, bu 

kimliğinde taĢıdığı özelliklerinin bütünüyle çıkmaktadır. Bu bütünlük içerisinden “belli bir kesiti 

bıçakla keser gibi” ayırıp nesnelerin karĢısına salt objektif bir tavırla, salt nötr bir tavırla çıkması ne 

oranda mümkündür? Dolayısıyla gözlemlerin nötr olabileceği bir asosyal durum mevcut 

olmadığından, bilim insanının nesneler karĢısında nötr olduğu da fiilen söylenemez.
23

  

Diğer taraftan ise, iddia edildiği gibi bilimde evrensel kurallar mı geçerlidir? Yoksa bilim insanları 

arasında üzerinde uzlaĢılmıĢ, sosyal, yerel, yöresel ve tarihsel kalan kurallar mı söz konusudur? 

Evrensel ölçekte geçerli olduğu iddia edilen veya bu Ģekilde lanse edilen kurallar, geçerliliklerini 

bizzat kendi özlerinden mi alıyorlar yoksa bilim insanlarının kendi aralarında anlaĢıp uzlaĢmaları ve 

“Ģu kurallar geçerli olsun” demeleriyle mi oluyor?
24

  

Bu tür soruların çoğaltılması mümkündür. Özellikle günümüzde daha da kurumsallaĢmıĢ olan ve 

bazıları belli bir Ģirket, vakıf, cemaat veya ideolojinin güdümünde olan ve adına eğitim/bilim 

kurumları denilen yapıları göz önünde bulundurduğumuz zaman meselenin önemli bir yönü 

kendiliğinden anlaĢılmaktadır. 

4. Tefsirin Yararlanacağı Bilimsel Bilginin Özellikleri 

Kur‟ân tefsirinde yararlanılması düĢünülen bilimsel bilgilerin ve verilen geliĢigüzel bir Ģekilde 

seçilmemesi ve bunların bazı niteliklere sahip olmasına özen gösterilmelidir. Yukarıda da kısaca 

temas ettiğimiz üzere, bu noktada, Hadis-i ġerif‟lerin tedvini sürecinde muhaddis âlimlerin izlemiĢ 

olduğu yol ve yöntemler, gösterdikleri itina ve titizlik dikkat çekicidir. Kaynağı belli olmayan, 

doğruluğu tespit edilmemiĢ veya muhtevası Kur‟ân‟la çeliĢen bilgi ve verilerle tefsir yapmak, 

faydadan çok zarar getirecektir. Her Ģeyden önce bilimsel bilgi ve veriler tevhid inancını yansıtmak 

ve ona götürmek zorundadır. Eldeki bilgi ve veriler, bir parçayı veya bütün bir galaksiyi konu 

edinebilir, fakat asıl çerçeve, kendi bütünlüğü içinde de parçalarında da tevhid ilkesini 

yansıtmalıdır. YaratılıĢı Yüce Allah‟a atıfta bulunmadan açıklayabileceğini iddia eden ve Yaratıcıyı 

gerçeklik hakkındaki görüĢünden dıĢlayan hiç bir bilimsel faaliyet ve ondan elde edilen neticeler 

tefsirde kullanılamaz. Nitekim kendi yaratıcısından bihaber olarak veya O‟nu inkâr ederek yapılan 

hiçbir incelemede, evvela dinî bağlamda bir meĢruiyet yoktur.
25

 Dolayısıyla dinî bağlamda 

meĢruiyeti olmayan bir bilimsel malzeme ile Kur‟ân‟ı tefsir etmenin bir manası ve meĢruiyeti 

olamaz.  

Tefsirde kullanılacak bilimsel veriler, somut bir gayeye matuf olarak elde edilmiĢ olmalıdır. 

Cevherden bağımsız olgu ve arazları değil, eĢyanın mahiyetini veya ontolojik anlamda gerçekliğin 

düzeylerini araĢtırmalıdır. Bu bilimsel bilginin merkezinde tevhid gayesi bulunmalı ve son tahlilde 

gerçeklik veya ilahi kanunlarla iliĢkili gerçeklik düzenine dair somut neticeleri açıklayabilen 

özelliklere sahip olmalıdır.
26

 Fiziksel gerçekliğe tekabül etmeyen sadece soyut matematiksel 

modellerden meydana gelen kuru bilgilerle tefsir yapılamaz. 

Bilgi araçları hiç bir bilim dalında kutsaldan koparılamaz. Evrende, lâdinî olan bir bilim anlayıĢının 

çalıĢması için uygun bir alan yoktur. Lâdinî bilim, söz konusu alanın çalıĢıldığı lâdinî bakıĢ açısınca 

                                                           
23

 Doğan Özlem, Bilim Nedir? Ne Değildir? s. 12. 
24

 Özlem, Bilim Nedir? Ne Değildir? s. 13.  
25

 Seyyid Hüseyin Nasr, Ġslâmî Bilim Nedir? Ġslâmî AraĢtırmalar Cilt: 7, Sayı: 1, KıĢ Dönemi,1993-94, s. 2, (Çev: 

Mevlüt Uyanık). 
26

 Nasr, Ġslâmî Bilim Nedir? s. 4. 
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oluĢturulur. Oysa Ġslam‟da araĢtıran ve bilen özne, yani akıl, kutsaldan ve vahyin ıĢığından asla 

ayrılamaz.
27

 Diğer taraftan bilimsel verilere mutlaklık atfederek onu “kutsal” olanı değerlendirme 

kriteri olarak benimsemek, temelsiz bir yaklaĢım olmasının yanında ciddi mahzurları da 

taĢımaktadır.
28

 Ġslamî bilim, modern bilimsel metodoloji denilen olgu ve bunun kapsayıcı bakıĢ 

açısıyla temasa geçebilir ama tabiat âlemini bilmede yegane yasal yöntem diye takdim edilen 

“bilimsel yöntem” ile kesinlikle sınırlandırılamaz.
29

  

Her ne kadar bilim, açıklamak için kanmak bilmez bir susuzluğa sahip olsa da nihayetinde açıklama 

kabiliyetinin sınırlarına ulaĢır. Mesela bilim, niçin evrende çeĢitli varlıkların olduğunu açıklarken 

en sonunda evrenin kendisinin niçin var olduğu sorusuyla yüzleĢir.
30

 Din olmadan bilim tek baĢına 

buna cevap bulamaz. Tefsirde kullanılması düĢünülen bir bilim, kendisini aĢan bir gayeye sahip 

olmalıdır. O, bilim adına, bilim için iĢ yapmaz. Onun en yüksek gayesi insana, kozmosun yaratılıĢ 

sebebi olan nihai amaca ulaĢmasında yardım etmek olmalıdır. Dolayısıyla sonuçta, Allah‟ın ilmi 

olan “en yüce ilme” götüren, kendisinin ötesinde daha yüce bir ilme iĢaret edebilen bir özellikte 

olmalıdır.
31

 

Sonuç 

Kur‟ân‟ın muhtevası ağırlıklı olarak ulûhiyet, nübüvvet ve ahiret esasları üzerine kuruludur. Bu 

nedenle bilimsel faaliyetler neticesinde elde edilen bilgiler, bu esasları ihtiva eden ayetlerin 

tefsirinde söz söyleme yetkinliğine haiz olamaz. Ancak bu bilgiler, bu ayetlerin beyan ettiği 

hakikatlerin bazı veçhelerini aydınlatabilme yetkinliğine eriĢmiĢ iseler, bu durumda Yüce Allah‟ın 

kudret ve azametini betimleyen destekleyici birer malzeme olarak, muhatapların nazarlarına 

sunulabilir. Bu bilgilerin mutlak doğru veri olmadığı, eksik taraflarının kalmıĢ olabileceği ihtimali 

de mutlaka belirtilmelidir. Nitekim bilimsel bilgi faaliyetlerinin, her dönemde, bir önceki dönemin 

verilerini ve sonuçlarını düzelterek geliĢimini sürdürmekte olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca tefsirde 

istifade edilmesi düĢünülen bilgi kaynaklarının iyi seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 

bilgilerin nasıl ve kimler tarafından elde edildiği, bunları elde edenlerin nasıl bir ahlaki yapıya sahip 

oldukları da iyi bilinmelidir. Her ne kadar bilimin nesnel ölçütler kullandığı vurgulansa da, nesnel 

olduğu vurgulanan bu ölçütleri belirleyenler netice itibariyle yine insanoğludur. Ġnsanoğlunun neler 

yapabileceği ise, gerek gündelik hayatımızın her anında gerekse de son birkaç asırlık zaman 

diliminde pek çok örnek üzerinden müĢahede edilebilmektedir. Bu nedenle beĢerî tasarrufların bir 

ürünü olan bilgi malzemelerinin tefsirde kullanımında çok hassas olunmalıdır. Ġçindeki her Ģeyiyle 

beraber bütün bir evrenin Yüce Allah‟ın mülkü olduğunu dikkate alarak, tefsir ilminin temel 

kaidelerine riayet ederek pek çok unsur tefsirde kullanılabileceği gibi bilimsel bilgiler de 

kullanılabilir. Bunu yaparken, temel doğrulama referansı olarak her zaman Kur‟ân ölçüt olarak 

alınmalı, Kur‟ân‟ın esaslarına aykırı düĢebilecek hiçbir malzeme onun tefsirinde kullanılmamalıdır. 
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FARKLI ĠNAÇ VE KÜLTÜRLERE SAYGI BAĞLAMINDA EN‟ÂM 108. AYETĠN 

YORUMU 

 

Abdurrahman ENSARĠ
1
  

 

ÖZET 

GeçmiĢ dönemlere kıyasla iletiĢim araçlarının çok daha fazla geliĢtiği bir gerçektir. Bu durumun, 

çeĢitli dini ve kültürel farklılıklara sahip olan insanlık ailesi bireylerinin kendi aralarındaki dini ve 

kültürel renkliliğe tahammül etmelerini sağlaması, ortaya çıkabilecek sorunlara en kısa zamanda 

çözüm üretebilmeleri, birlikte yaĢama bilinçlerini geliĢtirmesi, hatta ortak değerlerde yardımlaĢma 

zemini oluĢturması bakımından son derece önemlidir. Ne var ki yaĢananlar bundan çok farklıdır. 

Ayrı kültür ve inanca sahip olanlar arasında meydana gelen olaylar bir yana, aynı inanç ve hatta 

aynı kültürü paylaĢan Müslümanlar arasında dahi büyük problemlerin yaĢandığı bir gerçektir.  

Müslümanın, beslenmesi gereken ana kaynak Kur‟an-ı Kerîm Müslümanları kültürel renklilikten 

doğan problemlerden uzak durmaya çağırdığı gibi, kendileriyle birlikte yaĢadıkları farklı inanç ve 

kültürlere sahip insanlarla da huzur ve barıĢ içinde yaĢamaya çağırmaktadır.  

Bu çalıĢmanın konusu olan En‟âm: 108 ayet de bu anlama vurgu yapan ayetlerden biridir. 

Müslümanın en önemli meselesi olan inanç konusunda kendi muhalifinin kutsalına nasıl 

davranması gerektiğini ifade etmektedir. ÇalıĢmada önce sahanın ana kaynaklarından yararlanılarak 

ayet hakkında genel bilgiler arz edilmiĢ, sonra da çağdaĢ müfessirlerin yorumlarından da 

yararlanılarak farklı inanç ve kültürlere saygı bağlamında ayetin yorumu üzerinde durulmuĢtur.   

ÇalıĢmanın sonunda Müslümanın en büyük kutsalına dokunulmaması adına diğerlerinin kutsalına 

hakaret etmemeyi emreden ayetin gereğini yapmanın, farklı inanç ve kültürlere mensup insanlarla 

birlikte yaĢamayı ve farklılıklarına tahammül etmeyi gerektirdiği anlaĢılmıĢtır. Bunun da doğal bir 

sonucu olarak inanç konusundaki ihtilafın büyüklüğü karĢısında, ihtilaf bile sayılamayacak olan 

Müslümanların kendi aralarındaki tali meseleleri düĢmanlık vesilesi yapmalarının asla kabul 

edilemeyeceği anlaĢılmıĢtır. Ġslam‟a daveti emreden ayetler ve bu ayetlerden çıkarılan genel 

ilkelerin de bu anlama delalet ettiği görülmüĢtür. 

Anahtar kelimeler: Tefsir, En‟âm 108, Kutsal, Ġnanç, Kültür. 

GiriĢ 

Kur‟an-ı Kerîm, insanlara hidayet mesajının sağlıklı bir Ģekilde ulaĢabilmesi için “hikmet ve güzel 

öğüt” metodunun esas alınmasını, muhatapların zihinlerinde yer etmiĢ Ģüpheler varsa giderilmesi 

için onlarla “en güzel Ģekilde tartıĢılmasını” emretmiĢtir. 

Amaç insanların rablerini tanımalarını sağlamak, ona nasıl ibadet edeceklerini öğretmek, huzur ve 

barıĢ içerisinde yaĢamalarını temin etmektir.  

AraĢtırmamızın konusu olan En‟âm 108 ayette de bu huzuru temin etmenin ilkelerinden birine, 

hatta en önemlisine vurgu yapılmaktadır. Farklı inançlara sahip olan insanlara karĢı Müslümanın 

sergilemesi gereken tavır ifade edilmektedir.  

Bu çalıĢma iki ana baĢlıktan oluĢmaktadır. Ayet hakkında genel bilgilerin verildiği birinci ana 

baĢlık altında ayetin nüzûl sebebi, nesih açısından durumu ve icmali anlamı arz edilmiĢtir. Ayetin 

farklı inanç ve kültürlere saygı bağlamında ihtiva ettiği değerler ana baĢlığı altında da Müslümanın 

farklı inanç ve kültürlere sahip olan insanlara karĢı ahlaki duruĢu, baĢkasının dinine hakaret etmenin 

Ġslam‟ın inanç hürriyeti ilkesiyle çeliĢtiği, Ġslam‟ı tebliğ ederken hikmet, güzel öğüt ve en güzel 

Ģekilde tartıĢma metodunun esas alınması, kötülüğe karĢı koyarken sedd-i zerâiʿ ilkesinin 

                                                           
1
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gözetilmesi ve insanlar arasındaki farklılıkların ilahi kudretin bir eseri ve imtihanın gereği olduğu 

üzerinde durulmuĢtur.  

1. Ayet Hakkında Genel Bilgiler 

1.1. Ayetin Nüzûl Sebebi  

Ayetin doğru anlaĢılmasını kolaylaĢtıran unsurlardan bir de onun nüzûl sebebini bilmektir.
2
 Bundan 

dolayı araĢtırmamızın konusu olan En‟âm 108 ayetin nüzûl sebebini zikretmek yerinde olacaktır. 

Bu ayetin nüzûl sebebi ile ilgili varit olan bazı rivayetler Ģöyledir: 

1. Ali b. Ebî Talha‟nın Ġbn Abbâs‟tan rivayet ettiğine göre, müĢrikler “Ey Muhammed ilahlarımıza 

sövmekten vazgeçeceksin, yoksa biz de senin rabbine söveriz” dediler. Bunun üzerine, Yüce Allah 

onların haddi aĢarak bilgisizce Allah‟a sövmemeleri için Müslümanları onların putlarına sövmekten 

sakındırdı.
3
 

2. Abdurrezzâk (ö. 211/827)‟ın Maʿmer kanalıyla Katâde‟den rivayet ettiğine göre, Müslümanlar 

kafirlerin putlarına sövüyorlardı. Buna karĢılık olarak kafirler de haddi aĢarak bilgisizce Allah‟a 

sövüyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah “( ِ ٌِ ّللاَّ ٍْ ُظٔ ٌَ ِي ٍَ ٌَْعُػٕ ا انَِّػٌ ال رَُكجُّٕ َٔ ) MüĢriklerin ilahlarına 

sövmeyin…” ayetini indirdi.
4
 

3. Ġbn Cerîr (ö. 310/922), Ġbn Ebî Hâtim (ö. 327/938) ve Ġbn Kesîr (ö. 774/1372)‟in nüzûl sebebine 

dair Süddî‟den naklettikleri rivayet kısaca Ģöyledir: “Ebu Tâlib‟in ölüm hastalığında KureyĢ Ģöyle 

dedi: „Haydi Ģu adama gidelim de ondan, yeğenini ilahlarımızı sövmekten sakındırmasını isteyelim. 

Vefatından sonra yeğenini öldürmekten utanırız. Çünkü Araplar, Ebû Tâlip onu koruyordu. O vefat 

edince yeğenini öldürdüler derler.‟ KureyĢin ileri gelenleri bu taleple Ebû Tâlib‟e gittiler. 

Resûlullah (s.a.v.) onların istediklerini kabul etmedi. Bunun üzerine, „Bizim ilahlarımıza sövmekten 

vazgeçeceksin, aksi halde biz de hem sana hem de sana emredene söveriz‟ dediler. ĠĢte, “( َ ا ّللاَّ فٍََُكجُّٕ

ٍِْؽ ِػْهى   ”.Onlar da haddi aĢarak bilgisizce Allah‟a sövmesinler” ayeti bununla ilgilidir (َػْعٔاً ثَِغ
5
  

Ayetin nüzûl sebebi ile ilgili olan bu rivayetler hakkında yapılan değerlendirmeler, bu ayetin nüzûl 

sebebi falanca olaydır demenin zor olduğunu göstermektedir.
6
 Ancak rivayetlerin toplamından 

Müslümanların, müĢriklerin taptıkları putları kötülemelerine mukabil müĢriklerin de Müslümanların 

ilahlarına söveceklerini ifade etmeleri üzerine bu ayetin nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim bu 

                                                           
2
 Bkz. Ensari, Abdurrahman, Sebebi Nüzûlün Tefsire Etkisi Bakara Sûresi Örneği, Nida Yayıncılık, 2017, 32-32. 

3
 Ġbn Cerîr, Ebû Ca‟fer Muhammed et-Taberî, Camiü‟l-Beyân an Te‟vîli Âyi‟l-Kur‟ân, thk., Abdullâh b. Abdilmuhsin 

et-Türki bi‟t-Teâvuni Mea‟l-Merkezi‟l-Buhûsi ve‟d-Dirâsâti‟l-Arabiyye ve‟l-Ġslâmiyye, Abdussened Hasan y.y. Hecr, 

Yemâme, t.y., IX, 480; Ġbn Ebi Hâtim, Abdurrahmân, Tefsirü‟l-Kur‟ani‟l-Âzîm, thk., Es‟ad Muhammed et-Tayyib, 1. 

Baskı, Mekke-Riyâd: Mektebetu Nezâr Mustafâ el-Bâz, 1997, IV,1366; Ġbn Kesîr, Ebü‟l-Fidâ Ġsmâîl. Tefsîrü‟l-

Kur‟âni‟l-Azîm, thk., Mustafâ es-Seyyid Muhammed v.d., Müessesetu Kurtuba ve Mektebetu Evlâdi‟Ģ-ġeyh li‟t-Turâs, 

Cîze, t.y., VI, 132; Vâhidî, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ahmed en-Nisabûrî, Esbâbu‟n-Nuzûl, thk. Kemâl Besyûnî Zağlûl, 1. 

Baskı, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1991, 224. Vahidinin tahkikini yapan Kemal Besyuni Zağlul Ali b. Ebî 

Talha‟nın Ġbn Abbâsı duymadığını ifade etmiĢtir. bkz. Vâhidî, 224. 
4
 Ġbn Cerîr, IX, 480-481; Ġbn Ebî Hâtim, IV, 1366; Ġbn Kesîr, VI, 132; Suyûtî, Lubâbun Nukûl fi Esbâbin Nüzûl, 

Müessesetu‟l-Kutubi‟s Sekafiyye, Beyrut, 2002, 117. Ġstiâb‟ın müellifleri bunun “Mürsel” olduğu için zayıf olduğunu 

ricalinin ise “sıka” olduklarını belirtmiĢlerdir. Selîm b. el-Hilâlî vd. el-Ġstîâb fi Beyâni‟l-Esbâb, Daru Ġbn Cevzî, Suudi 

Arabistan, II, 152 
5
 Bu rivayetin tamamı için bkz. Ġbn Cerîr, IX, 481-482; Ġbn Ebî Hâtim, IV,1367; Ġbn Kesîr, VI, 132-133. Ġstîâb‟ın 

müellifleri bunun senedinin zayıf olduğunu söylemiĢlerdir. Bkz.: Hilâlî vd., II, 153. el-ʿAnî de Suddî‟nin rivayetinin 

sahih olmadığını, bu olayın söz konusu ayetin nüzûlünden önce, Ebû Tâlib‟in vefatı zamanında gerçekleĢtiğini, Ebû 

Tâlibin vefatı ile sûrenin nüzûlü arasında yaklaĢık iki yıllık bir süre bulunduğunu ifade etmiĢtir. Ayrıca el-ʿAnî bu 

ayetin, “Siz ve Allah'ın dıĢında taptığınız Ģeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz” mealindeki Enbiya 98. 

ayetin nüzûlünden sonra müĢriklerin “Ey Muhammed ilahlarımıza sövmekten vazgeçeceksin, yoksa biz de senin 

rabbine söveriz” demeleri üzerine nazil olduğunu ifade eden rivayetin de sahih olmadığını söylemiĢ ve En‟âm 108. 

ayetin, Enbiya 98. önce nazil olduğunu ifade etmiĢtir. Bkz.: el-ʿAnî, Abdulkadir b. HuveyĢ, Beyânu‟l-Meânî, 

Matbaatu‟t-Tarakkî, DimaĢk, 1965, III, 389-390.  
6
 Hilâlî vd, II, 152-153; ʿAnî, III, 389-390. 
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konuda varit olan rivayetlerden bazılarını zikrettikten sonra zayıf olduklarını belirten el-Ânî‟(ö. 

1398 h.)nin dahi, ayetin nüzûl sebebi için böyle genel bir ifade kullanmıĢ olması onun da bu görüĢte 

olduğunu göstermektedir.
7
 Durum ne olursa olsun, bu ayet açık bir Ģekilde müĢriklerin ilahlarına 

sövüldüğüne, müĢriklerin de buna mukabele edeceklerini ifade ettiklerine veya fiilen mukabele 

ettiklerine, bu anlamda Müslümanlar ile müĢrikler arasında bazı tartıĢmaların yaĢandığına ve bunun 

üzerine Yüce Allah‟ın Müslümanlara bunu yasakladığına delalet etmektedir.
8
  

1.2. Ayetin Mensuh Olup Olmadığı  

Ġbn Hazm (ö. 456/1063) bu ayetin mensuh olduğunu söylemiĢtir.
9
 Ġbn Cevzî (ö.597/1201) de bazı 

müfessirlerin bu ayetin seyf ayetiyle nesih edildiğini söylediklerini gerekçe olarak da seyf ayetinin 

onların öldürülme emrini içerdiğini, öldürmenin de sövmekten daha kötü olduğunu ileri sürdüklerini 

ifade ettikten sonra Ģöyle devam etmiĢtir: “Ben bu ayetin mensuh olmadığını, hatta bir insanın 

baĢkasının mabudunu kötülemeyi gerektirecek ifadeler kullanmasının mekruh olduğunu 

düĢünüyorum.”
10

 Ebû Hayyân ( ö. 745/1344) da bu ayetin neshi konusunda Ģöyle demiĢtir: “Bu 

ayetin hükmü bakidir. Kafirlerin Ġslam‟a, Peygambere veya Allah‟a sövmeleri halinde karĢı 

konulamayacak bir güçte oldukları zaman, bir Müslümanın onların dinlerini, putlarını, haçlarını ve 

genel olarak kutsallarını kötülemesi caiz olmaz.”
11

 Bu ayetin seyf ayeti ile nesh edildiği iddiası 

batıldır. Çünkü dini kılıç ile dayatmak bir zorlamadır. Oysa Kur‟an din konusunda zorlamayı kesin 

bir Ģekilde yasaklamıĢtır. “Dinde zorlama yoktur”
12

 “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde 

bulunanların hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mü‟min olsunlar diye, 

insanları zorlayacaksın? ”
13

 ayetleri bunu açıkça ifade etmektedir. Ayrıca iman kalbi bir kanaattir, 

bunun üzerinde kılıcın bir sultası olamaz. Her ıslahatçının kötü olan insanları ıslah etmesi, doğru 

yoldan sapmıĢ olanları doğru yola irĢat etmesi gerekir. Bu konuda çabası sonuç vermezse, 

gafletinden bir gün uyanır beklentisiyle onu baĢka bir zamana bırakması gerekir. Kılıcını çekip ona 

“Müslüman ol; yoksa seni öldürürüm” diyemez. Böyle bir yöntem beĢeri kanunlarda bile kabul 

edilemezken, ilahi kanunda kabul edilmesi düĢünülebilir mi?
14

  

1.3. Ayetin Ġcmali Anlamı   

Bu ayetteki (  ٍِْؽ ِػْهى ا ثَِغ ًٔ َ َػْع ا ّللاَّ ِ فٍََُكجُّٕ ٌِ ّللاَّ ٍْ ُظٔ ٌَ ِي ٍَ ٌَْعُػٕ ال رَُكجُّٕا انَِّػٌ َٔ ) kısmının birinci cümlesine müfessirler 

farklı Ģekillerde anlam vermiĢlerdir: 

Ġbn Cerîr, Ġbn Kesîr bu ayetle Yüce Allah‟ın, müĢriklerin haddi aĢarak, bilgisizce Allah‟a 

sövmemeleri için, Resulü Muhammed‟i (s.a.v) ve müminleri, onların taptıkları ilahlara sövmekten 

sakındırdığını ifade etmiĢlerdir. Sonra da bunu destekleyen rivayetler zikretmiĢlerdir.
15

 Maturîdî (ö. 

333/944), ZemahĢerî (ö. 538/1143), Râzî (ö. 606/1209), Beydâvî (ö. 685/1286) ve Nesefî (ö. 

710/1310) de ayeti benzer Ģekilde açıklamıĢlardır.
16

 

                                                           
7
 ʿAnî, III, 389. 

8
 Derveze, Muhammed Ġzzet, et-Tefsîru‟l-Hadîs, Daru Ġhyai‟l-Kutubi‟l-Arabiyye, Kahire, 1383, IV, 134. 

9
 Ġbn Hazm, Muhammed b. Ahmed, en-Nâsihu ve‟l-Mensuh fi‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm, thk. Abdulğaffar Süleyman, Daru‟l-

Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1986, 38.  
10

 Ġbn Cevzî, Ebu‟l-Ferec Cemâluddin Abdurrahmân, Zâdu‟l-Mesîr fî Ġlmi‟t-Tefsîr, thk. Abdurrezzâk el-Mehdî, Dâru‟l-

Kutubi‟l-Arabî, Beyrut, 1422, II, 65; Ġbn Cevzî, Nevâsihu‟l-Kur‟ân, thk. Muhammed EĢref Melibârî, 2. Baskı, el-
Camiatü‟l-Ġslâmiyye, Medîne, 2003, I, 360. 
11

 Ebû Hayyân, Muhammed b. Yûsuf el-Endelüsî. el-Bahru‟l-Muhît,  thk., Sıdkî Muhammed Cemîl, Dârü‟l-Fikr, 

Beyrût, 1420, IV, 610. 
12

 Bakara: 2/256. 
13

 Yûnus: 10/99. 
14

 Mustafa Ġbrahim ez-Zelmî, et-Tibyân li Rafiʿ Ğumudi‟n-Nesh fi‟l-Kur‟an, NeĢru Ġhsân li‟n-NeĢri ve‟-Tevzî, Irak, 

1435, 215-216. 
15

 Ġbn Cerîr, IX, 480; Ġbn Kesîr, VI, 132 
16

 Bkz.: Maturîdî, Muhammed Ebû Mansûr, Te‟vilâtu ehli‟s-Sünne, thk., Mecdî Baslûm, Daru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, 

Beyrut, 2005, IV, 209; ZemahĢeri, II, 56; Râzî, XIII, 109; Beydâvî, II, 177; Nesefî, I, 529. 
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Ebû‟s-Suûd (ö. 982/1574) ise ayete, MüĢriklere, kendi ilahlarına ibadet ettikleri için sövmeyin, 

örneğin size ve taptıklarınıza yazıklar olsun demeyin ki onlar da hakkı aĢıp batıla girerek 

söylediğinizin benzeriyle size karĢılık vermesinler Ģeklinde anlam vermiĢtir.
17

  

Âlûsî (ö. 1270/1854) ise ayetteki mavsul olan ellezine (ٌٍانػ) kelimesinden kastedilenin müĢrikler 

veya ilahları olduğunu söylemiĢtir. MüĢrikler olması durumunda ayetin anlamının “MüĢriklere, 

kendi ilahlarına ibadet ettikleri için sövmeyin, örneğin size ve taptıklarınıza yazıklar olsun 

demeyin” olacağını, kastedilenin ilahları olması durumunda ise ayetin müĢriklerin ilahlarına 

sövmeyi nehyettiğinin açık olduğunu, mevsul olan ellezine (ٌٍانػ)‟nin aidinin
18

 mukadder olduğunu, 

buna göre ayetin açılımının “(انػٌٍ ٌعػَٕٓى) onların ibadet ettiklerine” Ģeklinde olacağını ifade 

etmiĢtir.
19

 Semîn el-Halebî (ö. 756/1355) de ayete böyle anlam verenlerdendir.
20

 

Özetle ( ِ ٌِ ّللاَّ ٍْ ُظٔ ٌَ ِي ٍَ ٌَْعُػٕ ا انَِّػٌ ال رَُكجُّٕ َٔ ) ayetine üç Ģekilde anlam verildiği söylenebilir: Müfessirlerin 

çoğunluğu ayete, ilahlarına sövmeyin ki, onlar da haddi aĢarak bilgisizce Allah‟a sövmesinler 

Ģeklinde, müfessirlerden bazıları, onlara kendi ilahlarına ibadet etmeleri sebebiyle sövmeyin ki 

onlar da Allah‟a sövmesinler Ģeklinde, bazıları da ayete her iki Ģekilde de ayete anlam 

verilebileceğini ifade etmiĢtir.  

Ayete verilen meallere bakıldığında çoğunlukla birinci anlama yakın meal verildiği görülmekle 

beraber, az da olsa ikinci ve üçüncü anlama yakın meal verildiği de görülecektir.
21

 

 Ayete verilen bu anlamlar üzerinde düĢünüldüğünde, her üçünün de ayetin lafzına uygun anlamlar 

olduğu söylenebilir. Ancak bu anlamlar arasında bir tercih yapılacaksa, bu, “MüĢriklerin ilahlarına 

sövmeyin ki, onlar da haddi aĢarak bilgisizce Allah‟a sövmesinler” Ģeklindeki anlamın tercihi 

olabilir. Çünkü bu anlam hem ayetin lafzına, hem de ayetin nüzûl sebebi olarak varit olan 

rivayetlerin ifade ettiği ortak manaya daha uygundur. Ayrıca bu anlam, ayetin kendi içindeki 

insicamına da daha uygun görünmektedir. Yani ayete “MüĢriklerin ilahlarına sövmeyin ki, onlar da 

Allah‟a sövmesinler” Ģeklinde anlam verilmesi, “MüĢriklere sövmeyin ki onlar da Allah‟a 

sövmesinler” Ģeklinde anlam verilmesinden daha uygun görünmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere 

müfessirlerin çoğu da ayete böyle anlam vermiĢlerdir. 

Yüce Allah önceki ayetlerde peygamberine, rabbinden kendisine indirilenin sınırları dahilinde 

kalmasını emretmektedir. Rabbinin mesajını ilettikten sonra müĢrikleri kendi hallerine terk etmesini 

istemektedir. Bu ayette de peygamberi ve onunla birlikte müminleri, müĢriklerin taptıklarına 

sövmeye kadar gidecek tartıĢmalara girmekten sakındırıyor. Çünkü bu durum müĢriklerin de bir 

fırsat yakalayarak Allah hakkında sınırı aĢmalarına ve zatına dil uzatmalarına yol açar. Bu da 

Müslümanları ciddi bir Ģekilde yaralar. Çünkü Müslümanlar Allah‟a derinden bağlıdırlar. MüĢrikler 

de Müslümanların Allah‟a çok bağlı olduklarının, onu sevdiklerinin, emir ve yasaklarını 

gözettiklerinin farkındadır. Aynı durum müĢrikler için söz konusu değildir. Onlar kendi taptıklarına 

karĢı Müslümanların Allah‟a gösterdiği bağlılık ve muhabbeti göstermemektedir.
22

 Ġnsanlardan 

bazıları Allah‟ın dıĢında ilahlar edinirler. Onları Allahı severcesine severler. Ama Ġman edenlerin 

Allah‟a olan sevgisi daha güçlüdür.”
23

 

                                                           
17

 Ebû‟s-Suûd, Ebu‟s-Suûd b. Muhammed, ĠrĢâdu‟l-Akli‟s-Selîm ila Mezâye‟l-Kitâbi‟l-Kerîm, Dâru Ġhyâi‟t-Turâsi‟l 

Arabî, Beyrut, bty. III, 171. 
18

 Burada mavsulun aidi mukadder olan hum (ْى) zamiridir.  
19

 Âlûsî, ġihâbuddîn, Rûhu‟l-Meânî, thk. Mahir HabbûĢ, Muessesetu‟r-Risâle, Lübnan, 2010, VIII, 365. 
20

 Semîn el-Halebî, Ahmed b. Yûsuf, ed-Durru‟l-Mesûn fi Ulumi‟l-Kitabi‟l-Meknûn, thk., Ahmed Muhammed Harrât, 

Daru‟l-Kalem, DimaĢk, V, 100. 
21

 Bkz. Birinci anlam için Elmalılı ve Diyanet mealleri; ikinci anlam için Hasan Basri Çantay ve Celal Yıldırım‟ın 

mealleri; üçüncü anlam için Diyanet Vakfı meali. 
22

 el-Hatîb, Abdulkerim Yûnus, et-Tefsîru‟l-Kur‟âniyyu li‟l-Kur‟ân, Daru‟l-Fikri‟l-Arabî, Kahire, bty. IV, 257-258.  
23

 Bakara: 2/165. 
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Ayrıca kendisine vahyedilene uymasını ve müĢriklerden yüz çevirmesini emreden önceki ayette 

hitap “( ٌْ  yüz çevir” Ģeklinde Resûlullah‟a (s.a.v.) iken, müĢriklerin ilahlarına sövülmemesini (أَْػِؽ

emreden bu ayette ise hitap “(ا ال رَُكجُّٕ َٔ ) sövmeyiniz” Ģeklinde olup müminleredir. Her ne kadar 

Resûlullah‟ın (s.a.v.) diliyle putlar kınamıĢ ve sahabeler de bu konuda onun izinde yürümüĢlerse de 

hitabın direkt kendisine olması, üzerinde bulunduğu yüce ahlaka pek uygun düĢmemektedir. Çünkü 

Resûlullah (s.a.v.) “( اَل  َٔ بًنب  اَلُو فَسَّ ِّ انكَّ ٍْ ٍْ َػهَ اَل َقجَّبثًبإِْغ نَْى ٌَُك َٔ بثًب  َيطَّ ) çirkin sözler sarf eden, söven, fahiĢ 

kelimeler kullanan biri değildi.” Bundan dolayı hitap “(ا ال رَُكجُّٕ َٔ ) sövmeyiniz” Ģeklinde müminlere 

olmuĢ, önceki hitap olan “( ٌْ اَل رَُكتَّ )“ Ģekline muvafık olarak (أَْػِؽ َٔ ) sövme” Ģeklinde olmamıĢtır.
24

 

Akıllı kimseler karaktersiz ve Ģahsiyetsiz olan cahil kimselerle husumete girmekten kaçınırlar. 

Çünkü böyle kimseler, hikmetli ve onurlu kimselerle tartıĢarak adeta kendilerini onların konumuna 

yükseltme çabası içine girerler. ġair bu gerçeği Ģöyle ifade etmiĢtir: 

Hasep ve dinden yoksun birine olan düĢmanlık, dengi olmayan bir belaya uğramaktır. 

O senin mahfuz olan onurunu çiğnemek için mahfuz olmayan onurunu satmaktan çekinmez. 

MüĢrikler, Müslümanlarla birlikte bulundukları bir mecliste Allah‟a sövdüklerinde Müslümanlara 

iyi bir darbe vurduklarını düĢünürler. Müslümanlar onların ilahlarına sövdüklerinde ise bu onları 

pek fazla tedirgin etmez. Değersiz bir insanın saygın bir insana olan hakareti onu derinden 

etkilerken, saygın insanın değersize olana hakareti onu pek etkilemez.
25

 

Yüce Allah‟ın Müslümanları, müĢriklerin ilahlarına sövmekten sakındırması, ilahlarının sövülmesi 

caiz olmayan saygın varlıklar olduklarından dolayı değil; bilakis, ayetin devamında zikredildiği 

üzere, onların haddi aĢarak cehaletle Allah‟ı kötülememeleri içindir. Dolayısıyla buradaki nehyin 

asıl sebebi Allah‟a sövülmemesidir, putlara değil. Çünkü putlara sövmek haddi zatında mubahtır. 

Ancak bu durum Allah‟a ve Resulüne sövmeye sebep olacağından Yüce Allah tarafından 

yasaklanmıĢtır.
26

 

“Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik.” Bu ifade müĢriklerin Allah hakkında ileri-geri 

konuĢmalarına ve onu hafife almalarına aldırıĢ etmemeleri için Müslümanlara bir tesellidir. Çünkü 

onlar Yüce Allah‟ı hakkıyla tanımıyor, taptıkları ilahlarla meĢgul olarak Allah‟tan gafil kalıyor, 

zafiyet ve düĢüklüğüne rağmen ilahları kendilerince bir değer taĢıyordu. ĠĢte insanlar böyledir. 

Sevdikleri ve nefret ettikleriyle farklı farklıdır. Birilerinin sevdiklerinden diğerleri nefret edebiliyor, 

birilerinin nefret ettiklerinden diğerleri hoĢnut olabiliyor. Her ümmete yaptıkları süslü 

gösterilmiĢtir.  

“Sonra dönüĢleri ancak Rablerinedir. O, yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.” Yani 

insanlar bütün faklı inançları, düĢünceleri ve yaĢam biçimleriyle en nihayetinde rablerine 

döneceklerdir. ĠĢte o zaman herkes dünyada iken yaptıklarının hak mı, batıl mı? doğru mu yanlıĢ 

mı? olduğunu görecektir.
27

  

2. Ayetin Farklı Ġnanç ve Kültürlere Saygı Bağlamında Ġhtiva Ettiği Değerler 

Enam 108 ayet, belli bir zamanda ve bilinen bazı tavırların sergilenmesi üzerine nazil olduğu halde, 

ihtiva ettiği nehiy ifadesi ve nehyin gerekçesi belli bir zaman veya mekanla sınırlandırılmamıĢtır. 

Yani ifade mutlak bir Ģekilde varit olmuĢtur. Bu da ayetin temel bazı ilkelere iĢaret ettiğini 

göstermektedir. Bu ilkelerden bazıları Ģunlardır: 

                                                           
24

 Ebû Hayyân, IV, 610-611; Ġbn ÂĢûr, Muhammed Tâhir, et-Tahrîru ve‟t-Tenvîr, Dâru‟t-Tunisiyye, Tunus, 1984, VII, 

247-248. 
25

 el-Hatîb, IV, 258. 
26

 ʿÂnî, III, 389.  
27

 Hatîb, 259 
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2.1. Müslümanın Farklı Ġnanç ve Kültürlere KarĢı Ahlakî DuruĢu  

Bu ayet Müslümana farklı inanç ve kültürlere karĢı takınması gereken ahlakî duruĢunu 

öğretmektedir. Onun zaman ve mekan ne olursa olsun baĢkasının inancına hakaret etmemesini ve 

dini duygularını incitmemesini öğütlemektedir. BaĢkalarının dini duygularını inciterek, onların 

hiddetlenip karĢılık vermelerine sebep olacak her çeĢit sözlü ve fiili davranıĢtan Ģiddetle 

kaçınılmasını emretmektedir.  

Ayet, dinin en kutsal değeri olan varlık / ibadet edilen ilah / Yüce Allah hakkında takınılması 

gereken edep ve saygının bir gereği olarak baĢkalarının taptıklarına hakareti yasaklamıĢtır. Bu 

emrin kapsamına dinin ikinci derecede ehemmiyete sahip tali meselelerinden sayılabilecek 

hususlardaki en doğru ile doğruya yorumlanma ihtimali bulunan farklı değerler arasında da benzer 

Ģekilde saygı ve edep dairesinde hareket edilmesinin gerekliliği girer. Bunu biraz daha açacak 

olursak örneğin temel inanç esaslarını zedelemeyen, teville dahi olsa doğruya yorumlanma ihtimali 

bulunan itikadî mezhep farklılıklarına hakaret edilmemesi de bu emrin kapsamındadır. Hatta inançla 

ilgili olmayan, tamamen ictihadî yorum farklılıklarına dayanan fıkhi mezhep anlayıĢlarına, huzur ve 

barıĢ adına saygı gösterilmesi yine bu emrin kapsamına girer. Bunu biraz daha basite indirecek 

olursak aynı itikadî görüĢü paylaĢan, hatta bazen aynı fıkhi mezhebi dahi paylaĢan cemaat ve 

benzeri oluĢumların birlerinin farklılıklarına tahammül etmeleri yine bu emrin kapsamındadır. 

Kendi din kaynaklı kutsalını korumak adına baĢkasının dini değerlerine hakaret edilmemesini 

emreden Yüce Allah, aynı dünyada yaĢayan, aynı ebeveynden türeyen ve aynı havayı teneffüs eden 

insanlık ailesi bireylerinin, birbirlerinin renk, dil ve kültür gibi doğal farklılıklardan kaynaklanan 

zenginliklerine saygı gösterilmesini emretmez mi? ġüphesiz ki gerek bu ayetin umum ifadesi 

gerekse bu konuda varit olan sarih naslar bu tür farklılıklara da saygı gösterilmesini emretmiĢtir. 

Bazen bu farklılıklara, Allah‟ın kudretine delalet eden iĢaretlerden olduğunu zikrederek,
28

 bazen 

insanların birbirlerinden üstün kılınma sebeplerinden olmayıp sadece bir tanıĢma vesilesi 

olduklarını ifade ederek
29
, bazen insan topluluklarının herhangi bir sebepten dolayı birbirleriyle alay 

etmemelerini, birbirlerine hoĢlanmadıkları lakapları takmamalarını isteyerek
30

 saygı gösterilmesini 

emretmiĢtir. Bazen bu tür farklılıkların insanların birbirlerinden üstün olma vesilesi olamayacağını 

çok açık bir Ģekilde ifade etmiĢ ve gerçek üstünlüğün Allah‟ın emir ve yasaklarına samimiyetle 

bağlı kalmakta / takvada olduğunu beyan etmiĢtir.
31

  

ġimdi Ģunu sormak gerekir. Ġnsanlık bu yüce değerlere bağlı kalsaydı, kendi kutsalları ve 

değerlerinin çiğnenmemesi için dahi olsa baĢkalarının kutsalına saygı gösterseydi veya en azında 

baĢkasının kutsalına hakaret etmeseydi, günümüzde herkesin müĢahede ettiği sıkıntılar yaĢanır 

mıydı? Dünyayı kasıp kavuran, neredeyse yaĢanamaz bir gezegen haline getiren, insanlık onur ve 

haysiyetini ayaklar altına alan, insanları adeta göz yaĢına ve kan gölüne boğan felaketler yaĢanır 

mıydı?  

Bunların bir kısmı Müslümanlık adına yapılıyorsa Ģu bilinmelidir ki Kur‟an‟ın ve ahlakı Kur‟an 

olan peygamberin
32

 öğrettiği Ġslam ve Müslümanlık bundan kesinlikle beridir. Dünya barıĢının 

temini için kuvveti ellerinde bulunduran egemen güçlerin Kur‟an‟ın bu ilkesini uygulamaları 

gerektiği gibi, Müslümanların da iman ettikleri Kur‟an‟ı ve onun bu ilkesini düĢünce sahasından 

pratik alana indirmeleri kaçınılmaz bir zarurettir. 

                                                           
28

 Bkz. Rûm: 30/22. 
29

 Bkz. Hucurât: 49/13. 
30

 Bkz. Hucurât: 49/11. 
31

 Bkz. Hucurât: 49/13. 
32

 Müslim, Kitâbu Salâti‟l-Müsafirîn, 18. 
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2.2. BaĢkasının Dinine Hakaret ve Baskının Ġnanç Hürriyetiyle ÇeliĢtiği   

BaĢkasının dinine hakaret veya baskı inanç hürriyeti ilkesiyle çeliĢir. Ġnanç hürriyeti, Kur‟an‟ın 

gerek Mekkî gerekse Medenî ayetlerde üzerinde ısrarla durduğu temel ilkelerinden biridir.  

Mekke‟de Ġslam davetinin farklı dönemlerinde nazil olup inanç hürriyetini vurgulayan ayetlerden 

bazıları Ģöyledir:
33

 “De ki: Ey kâfirler! Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Siz de benim 

ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim. Siz de 

benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”
34

 “De 

ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”
35

 “Artık kim doğru yola 

girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa, de ki: Ben ancak uyarıcılardanım.”
36

 

“De ki: „Bizim iĢlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin iĢlediklerinizden de biz 

sorumlu tutulmayız.‟ De ki: „Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da 

aramızda hak ile hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir.”
37

 “Eğer 

Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen 

mi mü‟min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?
38

 O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak 

bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin.”
39

 

Medine‟de de Ġslam davetinin farklı dönemlerinde nazil olup inanç hürriyetini vurgulayan 

ayetlerden bazıları Ģöyledir:
40

 Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice 

ayrılmıĢtır.”
41

 “Eğer Ġslâm‟a girerlerse hidayete ermiĢ olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düĢen 

Ģey ancak tebliğ etmektir. Allah, kullarını hakkıyla görendir.
42

  

Bütün bu ayetler din hürriyeti ilkesinin Ġslam‟ın muhkem olan temel ilkelerinden biri olduğuna açık 

bir Ģekilde delalet etmektedir.
43

 Hiç kimseye hiçbir surette inancından dolayı baskı yapılamaz. 

Yapılabilecek tek Ģey Ġslam mesajının en güzel bir metotla insanlara tebliğ edilmesidir. Mesaja 

icabet etmek ise tamamen insanların özgür iradesine bırakılmıĢtır. Dileyen iman eder, dileyense 

küfreder. Ġnsanların dönüĢü Allah‟adır, O aralarında adaletle hükmedecektir.  

2.3. Tebliğde Hikmet ve Güzel Öğüt  

Yüce Allah En‟âm 108. ayetle Ġslam‟a davet ederken hakaret içeren kırıcı bir metot değil, yumuĢak 

bir yöntem takip edilmesi gerektiğini öğretmektedir. Çünkü amaç insanların gönlünü islam‟a 

kazandırmaktır. Bu da ancak güzel bir üslup ile mümkün olabilir.
44

 BaĢkasının inancına hakaret 

Kur‟an‟ın belirlediği davet metodu ilkesine terstir. Kur‟an, Ġslam‟ı tebliğ için hakaret, zorbalık ve 

Ģiddete baĢ vurma yöntemini değil; bunun aksine hikmet, güzel öğüt ve muhatabı ikna için en güzel 

Ģekilde tartıĢma yöntemini izlemeyi emretmiĢtir.
45

  

Hidayet önderleri olan peygamberler de onların takipçileri de bu metodu esas almıĢlardır. 

Peygamberlerin davet yöntemlerinden birkaç örnek olması açısından Hz. Nuh‟un kavmini Ġslam‟a 

davet ederken kullandığı ifadeler, Hz. Ġbrahim‟in kavmini Allah‟a iman etmeye davet ederken 

kullandığı ikna yöntemi, Yüce Allah‟ın, Firavun‟u Ġslam‟a davet etmek için Musa ve kardeĢine 

                                                           
33

 Derveze, II, 25-26. 
34

 Kafirûn: 109/1-6. 
35

 Kehf: 18/29. 
36

 Neml: 27/92 
37

 Sebe: 34/25-26. 
38

 Yûnus: 10/99. 
39
ĞaĢiye: 88/21-22. 

40
 Derveze, II, 28. 

41
 Bakara: 2/256. 

42
 Al-i Ġmrân: 3/20. 

43
 Derveze: II, 28. 

44
 eĢ-ġaʿrâvî, Muhammed Mütevellî, Metabiu Ahbâri‟l-Yevm, 1418, 2682. 

45
 Bkz. Nahl: 16/125. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 785 

öğrettiği üslup, Hz. Peygamberin Allah‟ın rahmetiyle insanlara tebliğde bulunurken yumuĢak 

davrandığı ve alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eden ayetler incelenebilir.
46

 Peygambere 

iman edenlerin de tebliğde kullandıkları örnek yöntem için yine bizzat Kur‟an‟da zikredilen Firavun 

ailesinden iman eden adamın tebliğde kullandığı hikmetli anlatım biçimi, Ashâbu‟l-karye kıssasında 

yer alan adamın kavmini elçilere inanmaya davet ederken kullandığı metot incelenebilir.
47

   

Bütün peygamberlerin ortak davası olan Ġslam böyle yayılmıĢtır. Tarihin değiĢik dönemlerinde ve 

günümüzde gördüğümüz dıĢlayıcı, baskıcı, Ģiddet yanlısı, tekfirci oluĢumlar Ġslam adına ortaya 

atılmıĢlarsa da Ġslam onların yaptıklarından münezzehtir. Gerek Kur‟an-ı Kerîm ve gerekse ahlakı 

Kur‟an olan Hz. Peygamber onların davranıĢlarından beridir. 

BaĢkalarının taptıklarına sövmenin, tebliğin maksadı açısından bir fayda sağlamadığını Ġbn AĢûr 

kısaca Ģöyle ifade etmiĢtir: “Onların putlarına sövmenin yasaklanma gerekçesi, putlara hakaret 

etmenin dini maslahat / fayda açısından hiçbir yarar sağlamadığıdır. Çünkü davanın maksadı Ģirki 

yok etmek ve putların Allah‟ın ortağı olamayacağını ispatlamaktır. Hakkı batıldan ayıran Ģey budur. 

Sövmek, hakaret etmek ise gerek hakkı gerekse batılı savunan herkesin yapabileceği bir Ģeydir. 

Hatta bazen batılı savunan kiĢi ahlaksızlığından dolayı hakkı savunanın yapamayacağı sövmeyi ve 

hakareti yapabilir. Ġnsanlar nezdinde onun hakka galip geldiği görülebilir. Bundan dolayı onların 

ilahlarına sövmek nefret ve kinlerini körükleyip batıla daha sıkı bağlanmalarına sebep olacağından 

Allah‟ın dinine davet amacına zıttır / menafidir. Bunun için Yüce Allah Resûlüne, onlarla en güzel 

Ģekilde mücadele etmesini emretmiĢ,
48

 Musa ve Harun‟a da Firavuna yumuĢak söz söyleyerek 

davette bulunmalarını istemiĢtir.
49

 Dolayısıyla sövmek risaletin amacının gerçekleĢmesine engel 

olan mahza bir mefsededir. Bu durum, münkerden sakındırmanın mefsedeye sebep olabileceği 

endiĢesine benzemez. Çünkü münkeri izale etmek bizatihi maslahattır, mefsedeye sebep olması ise 

arazî
50

 bir durumdur. Bunun hükmü konusunda müçtehit imamlar maslahat ve mefsedenin 

muvazenesi bağlamında ihtilaf etmiĢlerdir.”
51

  

Ayrıca ayet dine davet adabını da öğretmektedir. Davetçinin faydasız Ģeylerle uğraĢmamasını 

istemektedir. Çünkü putların fayda veya zarar veremeyen cansız varlıklar olduklarının söylenmesi 

uluhiyetlerini çürütmek için yeterlidir. Ayrıca onlara sövmeyi gerektirecek bir durum söz konusu 

değildir.
52

 

2.4. Sedd-i Zerâiʿ Kuralına Delaleti  

Sedd-i Zerâiʿ, ġer„an sakıncalı sonuçlara götürmesi kesin veya kuvvetle muhtemel olduğunda 

mubah fiillerin yasaklanması anlamında kullanılan bir fıkıh usulü terimidir. Bu terim özellikle 

Mâlikî usulünde edille-i Ģer„iyyeden biridir.
53

 

Alimlerin cumhuru bu ayetin muhkem olduğunu ve sedd-i zerâiʿ konusunda temel teĢkil ettiğini 

söylemiĢlerdir.
54

 Yüce Allah bu ayetle sövülmeyi hakketmeyene sövülmemesi için, sövülmeyi 

hakkedene sövmeyi yasaklamıĢtır.
55

 Bu ayet hakka çağıran ve batıldan sakındıran davetçinin 

                                                           
46

 Bkz. Hûd: 11/25-34; Nûh: 71/1-20; En‟âm: 6/74-83; Tâhâ: 20/42-56; Al-i Ġmrân: 3/59; Enbiyâ: 21/107; Sebe: 23/24-

26; ġuarâ: 26/69-83. 
47

 Bkz. Ğâfir: 40/28-45; Yâsîn: 36/20-27. 
48

 Nahl: 16/125. 
49

 Tâhâ: 20/44. 
50

 Araz sözlükte, “sonradan ve tesadüfen ortaya çıkan, ansızın baĢ gösteren, varlığı devamlı ve zorunlu olmayan durum; 

hastalık, felâket” gibi anlamlara gelir. Yavuz, Yusuf ġevki “Araz”, DĠA, 1999, C. III, s. 337-342.  
51

 Ġbn AĢûr, VII, 431. 
52

 Râzî, XIII, 110. 
53

 Dönmez, Ġbrahim Kâfi, “Sedd-i Zerâîʿ” DĠA, 2009, XXXVI, 277. 
54

 ġevkânî, Muhammed b. Abdullah, Fethu‟l-Kadîr, Dâru Ġbn Kesîr ve Dâru el-Kelimi‟t-Tayyib, DimeĢk-Beyrut, 1414, 

II, 171; Ġbn AĢûr, VII, 430; Habenneke, Abdurrahman Hasan, Meâricu‟t-Tefekkur, Daru‟l-Kalem, DimaĢk, 2000, XI, 

378. 
55

 Maturîdî, IV, 207.  
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yapmıĢ olduğu bu iĢini, daha büyük bir haramı iĢlemeye, hakka muhalefet etmeye, batıla 

saplanmaya sebep olacağını bildiği zaman terk etmesinin vacip olacağına delalet eder. Ġnsanlara 

hakkı ulaĢtırmaya çalıĢan kiĢi sağır ve dilsiz bir toplumun içinde yaĢıyorsa, öyle bir toplum ki 

kendilerine bir iyilik emredildiğinde o iyiliği terk edeceği gibi baĢka iyilikleri de terk ediyor; bir 

kötülüğü yapmaktan sakındırdığı zaman hem o kötülüğü hem de baĢka kötülükleri sırf hakka karĢı 

bir inat, haklılara tabi olmaktan nefret ve Allah‟a karĢı cüretkarlığından iĢleyecekse davetçinin bu 

tür insanlara tebliğde bulunması haram olur.
56

 

Bu ayetteki nehyin hakikati putlara sövülmesinin nehyedilmesi değil, Allah‟a sövülmesinin nehiy 

edilmesidir. Çünkü putlara sövmek mubahtır. Ancak bu durum, Allah‟a ve Resûlün‟e sövmeye 

sebep olacağından fitnenin def edilmesi kabilinden yasaklanmıĢtır.
57

 Çünkü ( ظؼء انًفبقع يمعو ػهى خهت

اخزُبة انًُبًْ يفضم ػهى فؼم ) .Fitnenin def edilmesi faydanın temin edilmesinden önceliklidir (انًًبنر

.Nehyedilenlerden sakınmak emredilenleri yapmaktan daha önceliklidir (األٔايؽ
58

 

Ġbn Kesîr bir maslahatı daha güçlü bir mefsededen dolayı terk etmek de bu kabildendir dedikten 

sonra sahih olduğunu ifade ettiği Ģu hadisi zikretmiĢtir: “Resûlullah (s.a.v.) Ģöyle dedi: „Anne 

babasına söven kiĢi lanetlenmiĢtir.‟ (Sahabiler) „Ey Allah‟ın Resûlü kiĢi nasıl anne babasına söver 

ki?‟ dediler. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) „KiĢi adamın babasına söver, o da onun babasına 

söver. Annesine söver, o da onun annesine söver‟ dedi.” Ġbn Kesîr bu hadisi naklettikten sonra, 

bunun nebevî olan yüce bir edebi içerip Kur‟ânî edebe dayandığını ve onunla uyumlu olduğunu 

ifade etmiĢtir.
59

  

Râzî konuyu Ģöyle özetlemiĢtir: Alimler bu ayetin iyiliği emretmenin bir münkeri iĢlemeye sebep 

olacağı, kötülükten sakındırmasının daha büyük bir kötülüğün iĢlenmesine yol açacağı durumlarda 

bu iĢi yapanın kınanacağına delalet ettiğini ifade etmiĢlerdir. Ayrıca böyle durumlarda zann-ı 

galibin esas alınacağını, çünkü zann-ı galibin böyle durumlarda ilim mesabesinde olduğunu 

söylemiĢlerdir.
60

  

Dolayısıyla herhangi bir milletin, ne kadar batıl olursa olsun kutsal zannettikleri Ģeyleri 

kötülemekten sakınmak gerekir. Çünkü baĢkalarının taptıklarına, “kahrolsun taptığınız” ve benzeri 

ifadelerle hakaret edilmesi durumunda, onların vicdan ve duyguları incitilmiĢ olur. Bu hakarete 

karĢı, olarak onlar da aynıyla mukabele ettikleri düĢüncesiyle karĢılık verirler. Böylece hakkı aĢarak 

Allah‟a sövmüĢ olurlar.
61

  

2.5. Farklılıkların Ġlahi Kudretin Eseri ve Ġmtihanın Gereği OluĢu 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerîm‟de dil ve renk gibi farklılıkların ilahi kudretin bir eseri olduğunu ifade 

ettiği gibi, insanların farklı inanç, düĢünce ve kültüre sahip olmalarının ve herkese içinde bulunduğu 

halin ve yaptığı amelin süslü kılınmıĢ olmasının da ilahi kudretin bir eseri olduğunu ifade etmiĢtir. 

KiĢinin içinde bulunduğu durumun kendisine süslü kılınmıĢ olmasının ne demek olduğunu anlamak 

için, süslü kılınmanın nasıl gerçekleĢtiğinin anlaĢılması gerekir. Maturîdî Mutezilenin hayır ve 

Ģerrin süslü kılınması ile ilgili görüĢünü aktardıktan sonra kendi ekolüne göre tezyinin iki Ģekilde 

gerçekleĢtiğini ifade etmiĢ ve bunları Ģöyle açıklamıĢtır:  

Birincisi bir Ģeyin aklen süslü kılınmasıdır. Bu da ayet ve diğer delillerle gerçekleĢir. Bu tür 

tezyinde küfür ve dalaletin olması söz konusu değildir. Çünkü ayetlerin ve diğer delillerin küfür ve 

dalaleti süslü gösterme ihtimali yoktur.  

                                                           
56

 ġevkânî, II, 171; el-Kinnevcî, Ebû Tayyib Muhammed, Neylül-Merâm min Tefsiri Ayati‟l-Ahkâm, thk. Muhammed 

Hasan Ġbrahim vd. Daru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, 2003, 290. 
57

 Râzî, XIII, 110; ʿÂnî, III, 389. 
58

 ʿÂnî, III, 389. 
59

 Ġbn Kesîr, VI, 133-134. 
60

 Râzî, XIII, 110. 
61

 Elmalılı, Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‟an Dili, Eser Kitabevi, Ġstanbul, III, 2022-2023 (sadeleĢtirerek). 
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Ġkincisi ise bir Ģeyin insan tabiatına Ģehvetler ve arzular aracılığıyla müzeyyen kılınmıĢ olmasıdır.  

Maturîdî, tezyin fiilinin Allah‟a isnat edilmesinin, idlal ve iğva fiillerinin isnat edilmesinden daha 

büyük olmadığını ifade etmiĢtir. Sonra da tezyinin Ģeytana isnadının temenni ve arzu Ģeklinde, 

Allah‟a isnadının yaratma Ģeklinde olabileceğini; idlal ve iğvanın ġeytan‟a isnadının ġeytanın 

onlara daveti ve teĢviki Ģeklinde, Allah‟a isnadının ise Allah‟ın onları yaratması Ģeklinde de 

açıklanabileceğini ifade etmiĢtir.
62

 

ReĢid Rızâ (ö. 1354/1935)  َِّب ن هَُْٓى()َكَػنَِك َؾٌَُّ ًَ خ  َػ ُكمِّ أُيَّ  ayetinin tefsirinde kısaca Ģöyle demiĢtir: Bu ayet 

Yüce Allah‟ın her ümmete, ister iman ve küfür ister hayır ve Ģer olsun, amelini süslü gösterdiğine 

delalet etmektedir. Yani Yüce Allah‟ın insanların ahlak ve davranıĢı ile ilgili sünneti / kanunu 

herkesin, gerek üzerinde bulunduğu halden ve atalarından edindikleri alıĢkanlıklardan, gerekse 

kendi oluĢturdukları durumlardan hoĢnut olmalarıdır. Bunların taklit ve cehalet yoluyla yada delil 

ve bilgi yoluyla kazanılmıĢ olması fark etmez. 

Bunların taklit ve cehalet yoluyla müzeyyen olma sebebi, kendilerinin bunlara alıĢkın olmaları ve 

içinde yaĢadıkları toplumun üzerinde bulunduğu hal olmasından dolayıdır.  

Delil ve bilgi yoluyla müzeyyen kılınma sebebi ise önceki duruma ilaveten bilginin kattığı değerle, 

haddi zatında hak ve hayır olduğu kanaatinin oluĢmasıyla baĢkalarından daha üstün olma duygusu 

kazandırmasından dolayıdır.  

Görüldüğü gibi toplumların içinde bulundukları durumun kendilerine müzeyyen kılınmıĢ olması 

onların ihtiyari fiillerinin bir sonucudur. Bunda bir zorlaması yoktur. Yani Yüce Allah‟ın kulların 

ihtiyari hiçbir ameli olmadan, baĢlan beri bazılarının kalbinde küfrü ve Ģerri bazılarının kalbinde de 

iman ve hayrı yaratmıĢ değildir.  

Böyle olsaydı iman ve küfür, hayır ve Ģer kiĢinin yaratılıĢında var olan özelliklerinden olurdu. Bu 

durumda hakka davet etmenin ve küfürden sakındırmanın bir anlamı kalmazdı. Yüce Allah da 

bunun için kitaplar indirmez ve peygamberler göndermezdi. Dolayısıyla Peygamberlerin, 

filozofların ve eğitimcilerin toplumların ıslahı için sarf ettikleri bütün çabalar anlamsız olurdu. Bu 

da ne aklın ne de naklin kesinlikle kabul etmediği bir Ģeydir.
63

    

Dolayısıyla Habenneke (ö. 2004)‟nin de ifade ettiği üzere her ümmete amelinin süslü kılınması, 

Yüce Allah‟ın kainata koyduğu genel rabbani ölçüye / sünnetullaha uygun bir Ģekilde insanların 

özgür iradeleriyle sarıldıkları sebeplere bağlı olarak gerçekleĢir. 

Ġnsanın, iradesine dayalı olarak süslü kılınmıĢ her davranıĢının fikri bir alt yapısı vardır. Bu fikri alt 

yapıya inanan herkesin, inandığı fikirden doğan iradeye dayalı yaĢam biçimi kainata yerleĢtirilmiĢ 

olan sünetullah çerçevesinde kendisine süslü gösterilir. Söz konusu olan fikri temel bazen batıl ve 

Ģer olup kiĢiyi fitne, fesad ve kötülüğe götürüken, bazen de hak ve hidayet olup kiĢiyi iyiliğe 

götürür. 

Herkese amelinin süslü gösterilmesi, dünya imtihanda olmasının bir gereğidir. Allah‟a ve ahirete 

imanı sağlam olana ibadet ve kulluk tezyin edilir ve o da bunu yaparak Allah‟ın rızasına kavuĢur. 

Her Ģeyin dünya hayatından ibaret olduğuna inanan kiĢiye de dünya hayatı süslü gösterilir ve o da 

bunu elde etmek için her çeĢit yola baĢvurur.
64

 

Ġnsanlar Yüce Allah‟ın kainata koyduğu nizam yani sünnetullah çerçevesinde kendilerine süslü 

kılınmıĢ hayat biçimine göre yaĢarlar. Birbirlerinin hukukuna tecavüz etmedikleri sürece inandıkları 

gibi yaĢamalarının önünde bir engel konamaz. AraĢtırmamızın konusu olan ayetin son cümlesinde 
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 Maturîdî, IV, 212-212. 
63

 ReĢid Rızâ, 7/557. 
64

 Habenneke, XI, 379.  



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 788 

ifade edildiği üzere en nihayette herkesin dönüĢü Allah‟adır. O, dünyada iken yaptıklarını 

kendilerine haber verecek ve akıbetleri hakkında aralarında adaletle hükmedecektir.  

Sonuç 

AraĢtırmamızın konusu olan En‟âm 108 ayetin, Yüce Allah hakkında takınılması gereken edep ve 

saygıya vurgu yaptığı, ona hakaret edilmemesi adına baĢkalarının taptıklarına hakareti yasakladığı 

anlaĢılmıĢtır. Ayetin, Müslümana farklı inanç ve kültürlere karĢı takınması gereken ahlakî duruĢunu 

öğrettiği, zaman ve mekan ne olursa olsun baĢkasının inancına hakaret etmemesini ve dini 

duygularını incitmemesini emrettiği görülmüĢtür. Hiç kimseye hiçbir surette inancından dolayı 

baskı yapılamayacağını, yapılabilecek tek Ģeyin Ġslam mesajının en güzel bir metotla insanlara 

tebliğ edilmesi olduğunu vurgulamıĢtır. Ayetin sedd-i zerâiʿ konusunda temel teĢkil ettiği, yani 

sakıncalı sonuçlara götürmesi kesin veya kuvvetle muhtemel olması durumunda mubah fiillerin 

yasaklandığına delalet ettiği anlaĢılmıĢtır. Ayetin, insanların farklı inanç, düĢünce ve kültüre sahip 

olmalarının ve herkese içinde bulunduğu halin ve yaptığı amelin süslü kılınmıĢ olmasının ilahi 

kudretin bir eseri olarak Allah‟ın kainata koyduğu nizam çerçevesinde gerçekleĢtiğini ifade ettiği 

anlaĢılmıĢtır. Ayet, en nihayette herkesin dönüĢünün Allah‟a olacağı, O‟nun insanların dünyada 

iken yaptıklarını kendilerine haber vereceğini beyan etmiĢ ve Allah‟ın aralarında adaletle 

hükmedeceğine iĢaret etmiĢtir.  

AraĢtırmanın sonunda insanlığın birbirlerinin farklılıklarına tahammül edemedikleri bu çağda 

yaklaĢık 15 asır önce nazil olan bu ayetin ihtiva ettiği değerlere bağlı kalmasının temin edeceği 

barıĢ ve huzur ortamına ne kadar muhtaç oldukları görülmüĢtür. Tarihin değiĢik dönemlerinde ve 

günümüzde Müslümanlık adına ortaya çıkmıĢ dıĢlayıcı, baskıcı, Ģiddet yanlısı ve tekfirci 

oluĢumlarından gerek Kur‟an-ı Kerîm‟in gerekse ahlakı Kur‟an olan Peygamber‟in münezzeh 

olduğu bir kez daha anlaĢılmıĢtır.  
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ÖZET 

AraĢtırmamızın amacı kürekçilerin alt ve üst ekstremite kuvveti ile bazı fiziksel, fizyolojik 

özeliklerinin 2000 metre ergometre derecesine etkisini araĢtırmaktır. AraĢtırmamıza yaĢ ortalaması 

18,36 ± 1,08 yıl, boy ortalamaları 183,94 ± 0,97 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 80,10 ± 7,17 kg, 

vücut kitle indeks ortalamaları 23,91 ± 0,16 kg/m2 olan 14 erkek kürekçi katılmıĢtır. AraĢtırmaya 

katılan kürekçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yaĢ, boy, vücut ağırlığı, 

beden kitle indeksi, kalp atım sayıları ölçülmüĢtür. Alt ve üst ekstremite kuvvetinin belirlenmesi 

amacıyla, 1 TM(tekrar maksimum) yatay kol çekme kuvveti ve % 50‟si alınarak 7 dk. TM yatay kol 

çekme kuvvet testleri, 1 TM squat kuvveti ve % 50‟si alınarak 7 dk. TM squat testleri ve 2000 

metre ergometre testleri yapılarak fiziksel ve fizyolojik özellikleri ile alt ve üst ekstremite kuvvet 

testleri arasındaki iliĢkilere bakılmıĢtır. AraĢtırmada ilk gün kürekçilerin boy, kilo, vücut ağırlığı ve 

Kürek Ergometresi ile 2000 metre dereceleri tespit edilmiĢtir, ikinci gün, yatay kol çekme ve squat 

maksimum testleri uygulanmıĢtır. Testler sırasında 6. dk. kalp atım sayısı ortalamaları en yüksek 

2000 metre ergometre performansı 191.21 ± 3.8 atım/dk, en düĢük 6. dk. yatay kol çekme 148.93 ± 

6.6 atım/dk, 6. dk. squat değeri 181,57 ± 4.9 atım/dk, tespit edilmiĢtir. AraĢtırmamıza katılan 

kürekçilerin 1 tekrar maksimum yatay kol çekme testi ile ergometre derecesi arasında -,733 

değerinde negatif iliĢki (p<0.01).bulunmuĢtur. 1 tekrar maksimum squat testi ile 6. dakika yatay kol 

çekme kalp atım sayısı arasında +,536 değerinde pozitif iliĢki bulunmuĢtur (p<0.05). 7 dakika yatay 

kol çekme testi ile ergometre derecesi arasında -,705 değerinde negatif iliĢki bulunmuĢtur (p<0.01). 

2000 metre ergometre derecesinde, bacak kuvvetinin kol kuvvetinden daha etkin olduğu ve 

fizyolojik olarak daha çok benzerlik gösterdiği tespit edilmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Kürek, Ergometre, Kuvvet, Dayanıklılık, Antrenman 

1. GĠRĠġ 

Kürek sporu yüksek derece kas gücü, dayanıklılık, fizyolojik ve psikolojik yeterlilik isteyen bir 

spordur (24). Kürek sporunda kol gücüne dayalı bir spor gibi görünmesinin aksine, teknelerde raylı 

sistemin geliĢtirilmesinden sonra bacak gücü, kol gücünden daha etkin rol oynamıĢtır. Bu durum 

elit sporcularda yarıĢma esnasında bacak gücünün yaklaĢık olarak  % 75-80 ile kol gücünün %20-25 

olarak kürek performansına etki etmektedir (18). Sporcuların antrenmanları suda tekne üzerinde 

yapılan antrenmanlar, karada kürek ergometresi, ağırlık, koĢu, kros gibi kuvvet geliĢtirici 

antrenmanları kapsamaktadır. Kürekçi fiziki performansının ne olduğunu ancak yarıĢma Ģartlarında 

ölçebilir. Bir kürekçinin performansını ölçmede kullanacak yöntemler, su üzerindeki geniĢ bir 

mekânda hareket halinde olan bir teknede performans ölçümleri için kullanılan metotların 

uygulanıĢının güçlüğü ortadadır. Bunun içindir ki kürekçinin yarıĢma Ģartlarına uygun performans 

ölçümleri için kürek ergometresi kullanılmaktadır (60). 

Fiziksel performans testlerine ihtiyaç duyulmasının baĢlıca nedenlerinden birisi sporcunun 

fizyolojik yapısının, gücünün ve zayıf yönlerinin daha iyi anlaĢılarak onu geliĢtirmeye yönelik 
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sistematik bir programı gerektiği ölçüde uygulamaktır (23). Kürek sporunda performans analizi 

ergometrelerde, kürek havuzlarında veya tekne üzerinde gerçekleĢtirilir. Ergometrede sporcunun 

ürettiği fiziksel güç ve bunun yanısıra fizyolojik parametreler ölçülür (12,15). Ergometrede 

sporcunun ürettiği fiziksel güç toplamda elde edilen gücü vermektedir. Kol gücünü ölçmede yatay 

kol çekme, bacak gücünü ölçmede squat (bacak çökme) hareketi kullanılır (18,24).AraĢtırmamızın 

amacı kürek ergometresinde ile test edilen 2000 metre performans testi ile üst ve alt ekstremite 

kuvvetinin, kürek ergometre performansı arasındaki benzerliklerini analiz etmektir. Bununla birlikte 

diğer alt amaçları incelemektir. 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

AraĢtırmaya yaĢ ortalaması 18.36 ± 1.08 yıl, boy ortalamaları 183.94 ± 0.97 cm, vücut ağırlığı 

ortalamaları 80.10 ± 7.17 kg, vücut kitle indeks ortalamaları 23.91 ± 0.16 kg/m
2
 olarak tespit edilen 

14 elit kürekçi katılmıĢtır.Tüm testler sporculara sırasıyla yapılmıĢtır, sporcuların dinlenme 

aralıklarına dikkat edilerek, tüm sporculara aynı dinlenme süresi verilmiĢtir.1. gün Boy, kilo, vücut 

ağırlığı metabolik özellik ölçümleri ile 2000 metre ergometre testi yapılmıĢtır. 2. gün sporcuların 

yatay kol maksimum kuvvet testleri, sonra squat 1 tekrar maksimum testleri yapılmıĢtır. Yapılan 1 

tekrar maksimum testler sonrası kürekçilerin kaldırabildikleri maksimum ağırlığın % 50‟ si alınarak 

7 dakika yatay kol ve 7 dakika squat testleri yapılmıĢtır. Yapılan testler spss testinde analizleri 

yapılmıĢtır. 

4. BULGULAR 

Tablo 2: Sporcuların Fiziksel Özellikleri 

Tablo 3: Sporcuların Metabolizma Özellikleri 

Vücut N X SD 

Ġç Yağ (%) 14 1,36 ,497 

Kas (%) 14 607,93 46,314 

Kemik (%) 14 31,79 1,477 

Metabolizma 14 2160,07 127,415 

Sıvı(%) 14 565,14 42,175 

Yağ (%) 14 96,14 11,674 

Tablo 4: Sporcuların Kürek Ergometresi ile 2000 metre Ölçüm Sonuçları 

 N Minimum Maksimum X SD 

Ergometre Kürek Sayısı 14 179 221 196,14 14,114 

Ergometre Derecesi (sn) 14 371,4 394,8 384,6 7,669 

Ergometre Ortalama watt 14 321 419 359,29 29,447 

Ergometre Tempo (1/dk) 14 26 33 28,86 2,316 

           

 

 

 N Minimum Maksimum X SD 

YaĢ (yıl) 14 17 20 18,36 1,082 

Boy (cm) 14 178 190 183,93 ,497 

Vücut Ağırlığı(kg) 14 70,8 95,5 80,100 7,178 

BKI (kg/m
2 
) 14 20,9 27.0 23,91 0,16 
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Tablo 5: Sporcuların 3. Dakika Kalp Atım Sayısı Sonuçları 

 N Minimum Maksimum X SD 

3. Dakika 

Squat Kalp Atım Sayısı 

atım/dk 

14 

 

165 188 177,71 6,753 

3. Dakika 

Ergometre Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

14 

 

175 194 184,64 5,486 

3.Dakika 

Yatay Kol Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

 

14 

 

136 161 146,86 6,712 

Tablo 6: Sporcuların 6. Dakika Kalp Atım Sayısı Sonuçları 

Test N Minimum Maksimum X SD 

6. Dakika 

Squat  Kalp Atım Sayısı atım/dk 14 
     

     175 192 181,57 4,972 

6. Dakika 

Ergometre Kalp Atım Sayısı atım/dk 
14 

 

185 
198 191,21 3,827 

6.Dakika 

Yatay Kol Kalp Atım Sayısı atım/dk 

 

14 

 

138 
163 148,93 6,673 

Tablo 7: Sporcuların 1 Tekrar Maksimum Kuvvet Test Sonuçları 

Test N Minimum Maksimum X SD 

1 Tekrar Max. Squat 14 116 144 127,14 6,735 

1 Tekrar Max. Yatay Kol 14 90 106 95,71 5,312 

Tablo 8: Sporcuların 7 Dakika Test Sonuçları 

Test N    Minimum Maksimum X SD 

7 Dakika Squat Test 14           168 190 178,14 7,156 

7 Dakika Yatay Kol Test 14 118 142 130,50 7,743 

Ergometre Test 14 179 221 196,14 14,114 

Tablo 9: Sporcuların Kilo, Boy Özellikleri Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

 N Kilo Boy 

Boy (cm) 14 ,611
*
 1 

Vücut Ağırlığı (kg) 14 1 ,611
*
 

*p<0.05    **p<0.01 

Tablo 10: Sporcuların Kilo, Boy Özellikleri ile 3. Dakika Kalp Atım Sayısı Arasındaki Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

  

N 

3. Dakika 

Ergometre Kalp Atım Sayısı 

atım/dk 

3.Dakika  

Yatay Kol Kalp Atım 

Sayısı atım/dk 

3. Dakika  

Squat Kalp Atım 

Sayısı atım/dk 

 

Boy (cm) 

14 
-,035 ,425 ,126 

Vücut Ağırlığı (kg) 14 -,253 ,594
*
 -,179 

 *p<0.05  **p<0.01 
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Tablo 11: Sporcuların Kilo, Boy Özellikleri ile 6. Dakika Kalp Atım Sayısı Arasındaki Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

  

N 

6. Dakika 

Ergometre Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

6.Dakika  

Yatay Kol Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

6. Dakika  

Squat Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

Boy (cm) 14 -,068 ,492 ,261 

Vücut Ağırlığı (kg) 14 -,156 ,725** -,241 

*p<0.05   **p<0.01 

Tablo 12: Sporcuların Ergometre Değerleri Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Ergometre 

N Ergometre 

Tempo(1/dk) 

Ergometre 

Ort.Watt 

Ergometre 

Derecesi(sn) 

Ergometre Kürek 

Sayısı 

Ergometre Tempo( 1/dk) 14 1 ,406 -,386 ,966
**

 

Ergometre Ort.Watt 14 ,406 1 -,960
**

 ,281 

Ergometre Derecesi (sn) 14 -,386 -,960
**

 1 -,229 

Ergometre Kürek Sayısı 14 ,966
**

 ,281 -,229 1 

*p<0.05  **p<0.01 

Tablo 13: Sporcuların Kilo, Boy Özellikleri ile 1 Tekrar Maksimum Kuvvetleri Arasındaki 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 N  1 Tekrar Maksimum Yatay Kol 1 Tekrar Maksimum Squat 

Boy (cm) 14 ,813
**

 ,555
*
 

Kilo (kg) 14 ,561* ,821** 

*p<0.05  **p<0.01 

Tablo 14: Sporcuların Kilo, Boy Özellikleri ile 6.Dakika Kalp Atım Sayısı Arasındaki Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

  

N 

6. Dakika 

Ergometre Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

6.Dakika  

Yatay Kol Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

6. Dakika 

Squat Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

Boy (cm) 14 ,492 -,068 ,261 

Kilo (kg) 14 ,725
**

 -,156 -,241 

*p<0.05  **p<0.01            

Tablo 15:  Sporcuların Kilo, Boy Özellikleri ile 7 Dakika Testleri Arasındaki Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

 N 7 Dakika Squat Test 7 Dakika Yatay Kol Test 

Boy (cm) 14 ,331 ,781
**

 

Kilo (kg) 14 ,819** ,482 

*p<0.05    **p<0.01 

Tablo 16: Sporcuların 1Tekrar Maksimum Testleri ile 7 Dakika Testleri Arasındaki Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

Test N 7 Dakika Yatay Kol 7 Dakika Squat 

1 Tekrar Maksimum Yatay Kol 14 ,669
**

 ,394 

1 Tekrar Maksimum Squat 14 ,499 ,852
**

 

*p<0.05  

**p<0.01 
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Tablo 17: Sporcuların 3. Dakika Kalp Atım Sayısı ile 6. Dakika Kalp Atım Sayısı Arasındaki 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

Kalp atım sayısı Dakika 

Atım/dk 

 

N 

6. Dakika 

Ergometre Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

6.Dakika 

Yatay Kol Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

6. Dakika 

Squat Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

3. Dakika 

Ergometre Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

 

14 ,026 ,176 ,437 

3.Dakika 

Yatay Kol Kalp Atım Sayısı 

atım/dk. 

 

14 ,292 ,900
**

 -,073 

3. Dakika 

Squat Kalp Atım Sayısı atım/dk. 

 

14 
,003 -,094 ,509 

*p<0.05    **p<0.01 

Tablo 18: Sporcuların Ergometre Ölçümleri ile 1 Tekrar Maksimum Testleri Arasındaki 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Test 

N Ergometre 

Tempo 

Ergometre 

Ort.Watt 

Ergometre 

Derecesi 

Ergometre Kürek 

Sayısı 

1 Tekrar Maksimum 

Yatay Kol 

14 
,272 ,782

**
 -,733

**
 ,237 

1Tekrar Maksimum Squat 14 ,090 ,509 -,512 -,065 

*p<0.05   **p<0.01 

Tablo 19: Sporcuların  Ergometre Ölçümleri ile 7 Dakika Testleri Arasındaki Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

Test N Ergometre 

Tempo(1/dk) 

Ergometre 

Ort.Watt 

Ergometre 

Derecesi(sn) 

Ergometre 

Kürek Sayısı 

7 Dakika Max. Yatay Kol 

 

14 
,275 ,719

**
 -,705

**
 ,202 

7 Dakika Max. Squat 

 

14 
-,129 ,475 -,479 -,280 

*p<0.05     **p<0.01 

Tablo 20: Sporcuların 7 Dakika Testleri ile 3. Dakika Kalp Atım Sayıları 

Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları. 

 

*p<0.05     **p<0.01 

            

 

 

                 Test 

 

N 

3. Dakika 

Ergometre Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

3. Dakika 

Yatay Kol Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

3. Dakika 

Squat Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

7 Dakika Yatay Kol Test 

 

14 
-,135 ,558

*
 ,025 

7 Dakika Squat Test 

 

14 
-,334 ,295 -,138 
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Tablo 21: Sporcuların 7 Dakika Testleri ile 6. Dakika Kalp Atım Sayıları Arasındaki Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

  

N 

6. Dakika 

Ergometre Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

6. Dakika 

Yatay Kol Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

6. Dakika 

Squat Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

7 Dakika Yatay Kol Test 

 

14 
,292 ,450 ,184 

7 Dakika Squat Test 

 

14 
-,133 ,432 -,134 

Tablo 22: Sporcuların 1 Tekrar Maksimum Testleri ile 3. Dakika Kalp Atım Sayıları Arasındaki 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Test 

 

N 

3. Dk. Erg Kalp Atım                           

Sayısı atım/dk. 

3. Dk.Yatay Kol Kalp 

Atım Sayısı atım/dk. 

3. Dk Squat Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

1 TM Yatay Kol Test 14 ,197 ,447 ,435 

1 TM Squat Test 14 -,200 ,385 -,026 

Tablo 23: Sporcuların 1 Tekrar Maksimum Testleri ile 6. Dakika Kalp Atım Sayıları Arasındaki 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Test 

 

N 

6. Dakika 

Ergometre Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

6.Dakika 

Yatay Kol Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

6. Dakika 

Squat Kalp Atım 

Sayısı atım/dk. 

1 TM Yatay Kol 14 -,042 ,464 ,397 

1 TM Squat     14 ,157 ,536
*
 -,159 

*p<0.05   **p<0.01 

5. TARTIġMA  

Kürek sporunda yağsız beden kitlesi kürek performansını değerlendirmede önemli öğelerden biridir 

(28). Ancak bunun yanında, kürek sporunda performansı belirleyen birçok faktör mevcuttur. Bu 

faktörlerin hepsini bir arada değerlendirmenin ve yüzde yüz katkılarını belirlemenin çok güç olduğu 

bilinmektedir (60). Bireysel özelliklerin karĢılaĢtırılmaları sonucunda, bireylerin birbirleri 

karĢısında zayıf veya kuvvetli yönlerinin oranlarına paralel olarak, baĢarı veya baĢarısızlıkları 

ortaya çıkar. Bu zayıf ve kuvvetli yönlerinin önceden belirlenmesi, özellikle milli sporcuların 

karĢılaĢmalarında sonucu belirleyen önemli bir faktördür (20).Yaptığımız araĢtırmada kürekçilerin 

2000 metre ergometre test derecesi ortalamaları 384.6 ± 7.66 sn, ergometre toplam kürek sayısı 

ortalamaları 196.14 ± 14.11 adet, ergometre güç ortalamaları 359.29 ± 29.44 watt, ergometre tempo 

ortalamaları 28.86 ± 2.31 1/dk. olarak bulunmuĢtur. Bourdona ve arkadaĢları 2009 yılında yaĢ 

ortalamaları 20.9 ± 2.1 yıl olan 2 erkek 8 bayan kürekçi ile yaptığı araĢtırmada, 2000 metre 

ergometre derecelerini 428.5 ± 7.2 sn, ortalama güç değerlerini 288.6 ± 17.2 watt. tespit etmiĢlerdir 

(11).Veloso ve arkadaĢları 2006 yılında yaptıkları araĢtırmada 10 erkek kürekçinin vücut ağırlığı 

ortalaması 79.8 ± 1.7 kg, boy ortalaması 183.8 ± 1.8 cm, yaĢ ortalaması 19.9 ± 1.0 yıl, 2000 metre 

ergometre derecesi ortalaması 400.5 ± 15.2 sn, güç ortalaması 353.3 ± 41.0 watt olarak tespit 

etmiĢlerdir (62). Velose ve arkadaĢlarının bulduğu değerler, ergometre dereceleri açısından yüksek 

olduğu söylenebilir, bu farklılığın kilo farkından olduğunu düĢünmekteyiz. Cosgrove ve arkadaĢları 

1999 yılında, kürek performansını belirleyen fiziksel ve fizyolojik faktörler konulu çalıĢmada, 

kürek ergometre performansını belirlemede vücut ağırlığını önemli bir faktör olarak belirtmiĢlerdir 

(18). Bu araĢtırmayı destekler niteliktedir. 
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Claire ve arkadaĢları 2005 yılında yaĢları 28 ± 5 yıl olan 8 sağlıklı erkek üzerinde yaptığı 

çalıĢmada, boy 1.78 ± 0.04 cm, vücut ağırlığı 77.6 ± 5.1 kg. olarak tespit etmiĢlerdir. Aynı 

çalıĢmada ağır yüklenme ile maksimum kalp atım sayılarını kürek ergometresi ile 200 ± 03 1/dk. 

bisiklet ergometresi ile 193 ± 11 1/dk, ortalama güç değeri kürek ergometre için 199 ± 25  watt, 

bisiklet ergometresi için 211 ± 35 watt olarak bulmuĢlardır (17). Claire ve arkadaĢlarının 

araĢtırmada elde ettiği veriler kalp atım sayısı yönünden yüksek, kürek ergometre derecesi 

yönünden düĢük olduğu gözlenmektedir. Bu farklılığın Claire ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmadaki 

deneklerin sporcu olmamasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Aisbett ve arkadaĢları 2003 

yılında yaĢları ortalamaları 25.2 ± 2.9 yıl, boy ortalamaları 175.3 ± 4.9 cm,  vücut ağırlığı 73.1 ± 9.3 

kg. olan, 6 erkek kürekçi arasında yaptığı araĢtırmada, 6 dakika bisiklet ergometresi performansı 

sırasında maksimum kalp atım sayıları ortalamalarını 195.8 ± 4.3 1/dk. bisiklet ergometre gücü 

304.2 ± 40.1 watt olarak bulmuĢlardır (6). Aisbett ve arkadaĢlarının bisiklet ergometresi üzerinde 

yaptığı çalıĢmada tespit ettiği bulgular bizim bulduğumuz bulgular ile benzerlik göstermiĢtir. 

Topsakal 2007 yılında, Kürek sporunda ekip performansına bireysel katkının araĢtırılması konulu 

çalıĢmasında kürekçilerin yaĢ ortalamaları 19.7 ± 1.6 yıl, 8 kürekçinin 2000 metre ergometre test 

derecesi ortalaması 386.9 ± 4.4 sn. olarak, sporcuların güç ortalaması 388.21 ± 13.74 watt, tempo 

ortalaması 31.3 ± 1.27 1/dk. olarak tespit etmiĢtir (60).   

Yaptığımız araĢtırmada kürekçilerin 2000 metre ergometre esnasında 3. dakika kalp atım sayısı 

ortalamaları 184 ± 5.48 1/dk, 6. dakika kalp atım sayısı ortalamaları 191.21 ± 3.82 1/dk. olarak 

bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada yaĢ ortalamaları 22.16 ± 2.8 yıl olan, 21 erkek kürekçi arasında 

yaptığı araĢtırmada 2000 metre ergometre performansı sırasında maksimum kalp atım sayısı 

ortalamalarını 196.8 ± 9.8 1/dk, minimum 171.9 ± 11.6 1/dk. ortalama ergometre gücü 423.5 ± 25.1 

watt olarak tespit etmiĢtir. Aynı araĢtırmada yaĢ ortalamaları 28.1 ± 3.0 yıl olan 14 erkek kürekçi 

arasında yaptığı araĢtırmada 2000 metre ergometre performansı sırasında maksimum kalp atım 

sayısı ortalamalarını 194.2 ± 10.5 1/dk, minimum 169.2 ± 9.2 1/dk. ortalama ergometre gücü 441.6 

± 18.7 watt olarak tespit etmiĢtir (41).Mıkuliç yaptığı araĢtırmada yaĢ, boy, vücut ağırlığı yönünden 

daha yüksek değerler bulmuĢtur. Elde ettiği veriler kalp atım sayıları yönünden benzerlik 

göstermektedir, ancak ergometre güç değerleri yönünden bizim elde ettiğimiz değerlerden daha 

yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu farklılığın yaĢ, boy, kilo verilerinin yüksek olmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Jürimäe ve arkadaĢları 2009 yılında yaĢ ortalaması 24.5 ± 3.7 yıl olan 12 erkek kürekçi arasında 

yaptığı araĢtırmada ergometre kalp atım sayısı ortalaması 180.4 ± 5.8 7/dk, yatay çekme kol kalp 

atım sayısı ortalaması 145.7 ± 10.5 7/dk. olarak tespit etmiĢlerdir. Jürimäe ve arkadaĢlarının yaptığı 

araĢtırmadaki, ergometre kalp atım sayılarının bizim çalıĢmamızdaki bulgulardan daha düĢük 

olduğu, yatay kol çekme kalp atım sayılarının bizim çalıĢmamızdaki değerlere yakın olduğu tespit 

edilmiĢtir (32). Aynı araĢtırmada maksimum kalp atım sayısı ve ortalama değerleri, 7 dakika yatay 

kol çekme ortalama değerleri, bizim araĢtırmamız ile paralel olduğu gözlenmektedir.Yapılan 

araĢtırmada kürekçilerin 2000 metre ergometre sırasında 6. dakika kalp atım sayısı ortalamaları 

191.21 ± 3.82 1/dk. olarak bulunmuĢtur. Bu değerler Bourdona ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢma ile 

ergometre kalp atım sayısı açısından benzerlik göstermektedir. AraĢtırmamızda kürekçilerin 1 

tekrar maksimum yatay kol çekme 95.71 ± 5.31 kg, 7 dakika yatay kol çekme ortalamaları 130.50 ± 

7.74 adet olarak tespit edilmiĢtir.     

Izquierdo ve arkadaĢları 2007 yılında yaĢ ortalamasını 28 ± 5 yıl olan yaptığı araĢtırmada 24 elit 

kürekçinin boy ortalamalarını 182 ± 3 cm. vücut ağırlığı ortalamalarını 84.2 ± 5 kg. olan 1 tekrar 

maksimum yatay kol çekme kuvvetini ise, 102.45 ± 7 kg. bulmuĢlardır. Izquierdo ve arkadaĢları 

amatör ve elit kürekçilerin yaĢları ve 1 tekrar maksimum yatay kol çekme kuvveti arasında 

(p<0.01). düzeyinde anlamlı iliĢki, vücut ağırlığı ve ergometre dereceleri arasında (p<0.05). 

düzeyinde anlamlı iliĢki bulmuĢlardır. Izquierdo ve arkadaĢlarına göre bu farklılık kürekçilerin 

vücut ağırlığından kaynaklanmıĢtır (29).Kürekçilerin vücut ağırlığı ile 1 tekrar maksimum yatay kol 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 797 

çekme testi arasında +,561 değerinde anlamlı iliĢki (p<0.05)bulunmuĢtur. Yapılan bu çalıĢmada 

Izquierdo‟nun  elde ettiği veriler  ile benzerlik göstermektedir.AraĢtırmamıza katılan kürekçilerin 1 

tekrar maksimum squat ortalamaları 127.14 ± 6.73 kg. 7 dakika squat testi ortalamaları 178.14 ± 

7.15 adet tespit edilmiĢtir. 

Chun-Jung Huang  ve arkadaĢları 2007 yılında erkeklerin yaĢ ortalamaları 17.4 ± 0.7 yıl olan 10 

erkek kürekçinin 1 tekrar maksimum leg press ortalamalarını 154.6 ± 26.9 kg. 7 dakika leg press 

ortalamasını 130.5 ± 15.3 kg. olarak tespit etmiĢlerdir. AraĢtırmadaki bacak maksimum kuvvet 

verileri ile Chun-Jung Huang ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmalar arasında benzerlik saptanmıĢtır. 

Bu çalıĢmada 1 tekrar maksimum squat ortalama değeri 127.14 ± 6.73 kg. olarak bulunmuĢtur. 

ÇalıĢmamız Aydos ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmaya göre boks, güreĢ, basketbol branĢlarında 

benzerlik görülmüĢtür ancak futbol voleybol branĢlarına göre daha yüksek, halter branĢına göre 

düĢük bulunmuĢtur. Literatürü ve araĢtırmamızı incelediğimizde,  2000 metre  ergometre 

değerlerine en yakın değerlerin squat testinde elde ettiğimiz veriler olduğu, alt ekstremiteyi temsil 

eden maksimum bacak kuvveti ortalamalarının, üst ekstremiteyi temsil eden yatay kol çekme 

maksimum kuvvet değerlerinden yüksek olduğu, alt ekstremite nabız değerlerinin üst ekstremite 

nabız değerlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Elde ettiğimiz bu bilgiler ile; Kürekçilerin 

2000 metre ergometre performans değerlendirmesinde, alt ekstremite bacak kuvvetinin, fiziksel ve 

fizyolojik olarak üst ekstremite kol kuvvetinden daha yakın iliĢkilidir, sonucuna varılabilir. 

6. SONUÇ  

 Kürekçilerin vücut ağırlığı ile 1 tekrar maksimum yatay kol çekme testi arasında +,561 değerinde 

pozitif iliĢki (p<0.05) vücut ağırlığı ile 1 tekrar maksimum squat testi arasında +,821 değerinde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (p<0.01).  Sporcularının vücut ağırlığı ile 7 dakika maksimum squat testi 

arasında +,819 değerinde anlamlı iliĢki (p<0.01), boy uzunluğu ile 7 dakika maksimum yatay kol 

testi arasında +,781 değerinde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (p<0.01).  1 tekrar maksimum yatay kol 

çekme ile 7 dakika maksimum tekrar yatay kol çekme testi arasında  +,669 değerinde anlamlı iliĢki 

(p<0.01), 1 tekrar maksimum squat testi ile 7 dakika squat testi arasında +,852 değerinde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur (p<0.01).  1 tekrar maksimum yatay kol çekme testi ile ergometre ortalama watt 

değerleri arasında +,782 değerinde anlamlı iliĢki (p<0.01), 1 tekrar maksimum yatay kol çekme testi 

ile ergometre derecesi arasında -,733 değerinde anlamlı iliĢki (p<0.01) bulunmuĢtur. Kürek 

sporcularının 7 dakika maksimum yatay kol çekme testi ile ergometre ortalama watt arasında +,719 

değerinde anlamlı iliĢki (p<0.01), 7 dakika yatay kol çekme testi ile ergometre derecesi arasında -

,705 değerinde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (p<0.01). Deneklerin  2000 metre ergometre testi 

sonucunda, ergometre temposu ile ergometre kürek sayısı arasında ,966 değerinde anlamlı iliĢki 

(p<0.01), ergometre ortalama watt ile ergometre derecesi arasında -,960 değerinde anlamlı iliĢki 

(p<0.01) bulunmuĢtur. 

KAYNAKLAR 

1) Açıkada C. Kuvvetin mekanik temelleri, antrenman bilgisi Sempozyumu, Hacettepe 
Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 1991; 4, 89-103. 

2) Akça F. Türkiye kano milli takımı durgunsu kayakçılarının antropometrik-somatotip özellikleri 

ve çeĢitli performans testi sonuçlarının performansla iliĢkisinin incelenmesi, Ankara 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 

Tezi. Ankara, 2006;72-73 

3) Akkoyunlu Y, ġenel Ö, Eroğlu H. Farklı pozisyonlarda uygulanan squat egzersizlerinin diz 
fleksiyon ve ekstensiyon kuvvet geliĢimine etkilerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi 

ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006; 4 (4) 149-154 

4) Akıcı R. Kürekçilerde kendini tanıma ve bazı psikolojik özelliklerinin araĢtırılması, Ġstanbul, 
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Yüksek Lisans Tezi, 1990; 3-7. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 798 

5) Alpman C. Eğitim bütünlüğü içinde beden eğitimi ve çağlar boyunca geliĢimi, Ankara, Can  
Reklamevi Basın Yayın Ofset Matbaacılık, 1972;105. 

6) Aisbett  B,  Rossignol L,  Sparrow P.  WA. The  influence  of pacing  during  6 minute supra-

maximal cycle ergometer performance. Journal of Science and Medicine in Sport: 2003; 6(2): 

187- 198. 

7) Aydos L, Pepe H, KarakuĢ H. Bazı takım ve ferdi sporlarda rölatif kuvvet değerlerinin 
araĢtırılması: Gazi Üniversitesi KırĢehir Eğitim Fakültesi, 2004; 5(2): 305-315           

8) Beneke R. Anaerobic threshold, individual anaerobic threshold, and maximal lactate steady 

state in rowing." Med Sci Sports Exerc, 1995; 27(6): 863-7 

9) Beyazova M. Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Anabilim Dalı, Ders Notları, 1. 

Baskı, Ankara, 1990:  30, 34, 38. 

10) Bourdin M. Messonnier."Peak Power Output Predicts Rowing Ergometer Performance in Elite 

Male Rowers." Int J Sports Med, 2004; 25(5): 368-73. 

11) Bourdona C, Davida ZA, Buckley J. A single exercise test for assessing physiological and 

performance parameters in elite rowers: The 2-in-1 test. Journal of Science and Medicine in 

Sport 2009; 12, 205-211 

12) Bourgois J, Claessens AL, Vrijens J, Philippaerts R, Renterghem VB, Thomis M, Janssens M, 

Loos R, Lefevre J. Anthropometric characteristics of elite male junior rowers, Sports Medicine, 

2000; 213-216. 

13) Bourgois J, Claessens A, Janssens M, Renterghem B, Loos R, Thomis M, Philippaerts R, 

Lefevre J, Vrijens J. Anthropometric characteristics of elite female junior rowers. J. Sports Sci. 

2001; 19(3):195-202 

14) Bunc V, Leso J. Ventilatory Threshold and Work Efficiency During Exercise on A Cycle And 

Rowing Ergometer. J Sports Sci,1993; 11(1): 43-8. 

15) Chenier D, Leger L. Measurement of VO2 Max With 2 Rowing Ergometers on The Water in A 

Skiff. Can J Sport Sci,1991;16(4): 258-63 

16) Chun-Jung Huang CJ, Nesser TW, Edwards JE. Physiological determinates of rowing 

performance. JEPonline 2007;10(4):43-50. 

17) Claire L. Pulmonary O2 uptake on-kinetics in rowing and cycle ergometer exercise, 

Respiratory Physiology & Neurobiology 2005;146, 247–258. 

18) Cosgrove MJ, Wilson J, Watt D, Grant SF, The relationship between selected physiological 

variableso of rowers and rowing performance as determined by a 2000 m ergometer test, 

Journal of Sports Sciences, 1999; 17,  849-852. 

19) Cunningham, DA. Cardiorespiratory Response to Exercise on A Rowing and Bicycle 

Ergometer. Med Sci Sports,1975; 7(1): 37-43 

20) Çankaya C, ve ark. Türkiye Romanya ve Bulgaristan genç badmintoncularına ait bazı 
antropometrik ölçümler. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2002; 3, 8-

11. 

21) Çetinkaya E. Elit kürekçilerle sedanterlerin antropometrik ölçümlerinin karĢılaĢtırılması.  
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yüksek 

Lisans Tezi. Konya, 2009; 55-56 

22) Devrıes, AH. Physiology of Exercise For Physical Education and Atleticks Doauaye, Lowa, 

wm. c. Brown Company, 1980;121. 

23) Doğan Ġ. Kürek ergometresinde direkt maksimum vo2 ölçümleriyle saha testlerinin 
karĢılaĢtırılması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor  

Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul, 2007;‟50-57‟, „63-69‟ 

24) FISA  Development Commissin Present.The FISA Coaching  Development programme course 

, March 1987 

25) Garland SW. An analysis of the pacing strategy adopted by elite competitors in 2000m Rowing. 

Br. J Sports Med. 2005 Jan, 39(1); 39-42 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 799 

26) Hartmann U, Mader A. Rowing Physiology. Ed: Nolte, Volker., Rowing Faster. Human 

Kinetics. 2005;9.24. 

27) Hartmann U, Mader A, Wasser, K., Klauer, I. Peak Force, Velocity, and Power During Five 

and Ten Maximal Rowing Ergometer Strokes by World Class Female and Male Rowers. Int J 

Sports Med, 1993;14 Suppl 1: S42-5 

28) Ingham SA, Whyte, GP., Jones, K, Nevill, AM. (2002) Determinants of 2,000m rowing 

ergometer performance in elite rowers. European Journal of Applied Physiology 88, 243-246. 

29) Izquierdo M, Gabarren RG, ´lez de Txabarri Expo ´sito Æ Eduardo Sa ´ez Sa ´ez de Villarreal 

Æ Mikel Izquierdo Physiological factors to predict on traditional rowing performance Eur J 

Appl Physiol DOI 10.1007/s00421-009-1186-3 

30) Ġdris B. Osmanlılar ve Deniz Deniz Politikaları-TeĢkilat-Gemiler Küre Yay., Ġstanbul 2007; 

241 s. ISBN: 978-975-6614-52-5: 107-109 

31) Jensen R, Freedson P, Hamill J. The prediction of power and efficiency during near-maximal 

rowing. Euro. J. Appl. Phys. Occup. Phys. 1996; 73(1/2):98-104. 

32) Jürimäe T. Relationship between rowing ergometer performance and physiological responses to 
upper and lower body exercises in rowers. J Sci Med Sport (2009), doi: 10. 1016/ j.jsams. 

2009.06 .003. 

33) Kırsehiryenihaber :2009; (22-11-2010).EriĢim:http://www.kirsehiryenihaber.com/?mxz= 

haber&hid=549 

34) Koutedakis Y, Sharp NCC. A modified Wingate test for measuring anaerobic work of the upper 

body in junior rowers. Br J Sports Med. 1986;20:153–6.  

35) Kurt J. FISA Development Commissin Present, The FISA Coaching Development programme  

course , 5.4 1994. 

36) Lormes W, Buckwitz, R, Rehbein, H, Steinacker, JM.  Performance and Blood Lactate on 

Gjessing and Concept II Rowing Ergometers. Int. J Sports Med, 1993;(14):3, 29-31. 

37) Martindale, WO, Robertson DG. Mechanical Energy in Sculling And in Rowing An Ergometer. 

Can J Appl Sport Sci 1984;9(3): 153-63. 

38) Mathens, K.D., Fox, I.L.: The Physiological Basis of Physical Education and Atletic, 

W.B.Sounders , Company, Philadelphia; 1979;135,139, 

39) Mayglothling R. Rowing The Skills f the Game . The Crowood Pres Ltd.2-6,1990 

40) McArthur J. High Performance Rowing. The Crowood Press. Ramsbury, Marlborough 2001 

ISBN 1-86126-039-3 

41) Mıkulic, P. Anthropometrıc and Physıologıcal Profıles of Rowers of Varyıng Ages and 

Ranks.Hrcak Portal of Scientific Journals of Croatia Kinesiology, 2008; 40(1):80-88 

42) Morehouse EL. Augustus,  M. Egzersiz Fizyolojisi, Çeviren:Necati AKGÜN, 6.Baskı, 

E.Ü.Matbaası, Bornova,  Ġzmir,1973; 68:176,301 

43) Muratlı S, Toraman F, Çeti E.  Sportif Hareketlerin Biyomekanik Temelleri; Bağırgan 

Yayınevi, Ankara, (2000) 

44) Nagura T, ve ark. Mechanichal Loads at the Knee Joint During Deep Flexsion, J. Orthp. Res. 

Jul. 2002;20(49):881-886. 

45) Öğretici H, Karcılılar A. Morpa spor ansiklopedisi 4, Doğan Ofset, Ġstanbul, 2005; 45. 55.56. 

46) Pelvan SO. Bay ve bayan elit kürekçilerin fiziki ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, 
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  

47) Ġstanbul. 2003;45-49 

48) Redgrave, S S. Comlete Book of rowing Transworld  publishers Ltd. Partridge Press 1-58, 1992 

49) Petersen SR. The Acguisition of Muscular Strenght The Influence of Training Velocity and 

Inital V02 Max ., Canadian Journal of Applied Sport Sciences,1984; 9(5): 175-179 

50) Rowing Technique- The Mike Spracklen Philosophy, internet eriĢim: 12-09-2010. 

51) http:// home. hia.no/~stephens / sprack.htm. 

http://hrcak.srce.hr/kineziologija
http://home.hia.no/


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 800 

52) Sani F. A milli takım kürekçilerinin maksimum oksijen tüketim kapasitesinin kürek 
ergometrisinde test edilip vücut somatotipleri ile iliĢkilendirilmesi, Marmara Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul;1996,‟24-27‟,‟34-39‟ 

53) Schabort E. et all. "High Reliability of Performance of Well-Trained Rowers on A Rowing 

Ergometer." J Sports Sci 1999;17(8): 627-32. 

54) Schmıttınger K. Training Varlationes Mitdem , Roboter, Tischtennis Sport, Münster 1985; 8, 

17-18. 

55) Sevim Y. Antrenman Bilgisi Ders Notları, Gazi Büro Kitapevi, 1. Baskı,  Ankara, 1992; 
22,115,142,147 

56) Shephard R. Science and medicine of rowing: A review. J. Sports Sci. 1998; 16(7):603-620 

57) 55-Shimoda M, Fukunaga T, HiguchiM, Kawakami Y. Stroke power consistency and 2000m 

rowing performance in varsity rowers. Scand JMed Sci Sports 2009;19:83–6. 

58) 56-Steinacker, JM., Both, M., Whipp, B. J.:Pulmanary Mechanics and Entrainment of 

Respiration and Stroke Rate During Rowing. Int. J Sports Med.1993; 14:15-19 

59) 57-Steinacker JM, Secher NH. Advances in physiology and biomechanics of rowing. 

Ġnternational Journal Sports Medicine, 14, 1993; 1-2. 

60) 58-Szanto C. Uluslararası Kano Federasyonu Antrenör Eğitim Kitabı. Ankara: Nisan yayıncılık 

2003.  

61) 59-Tamer K. Sporda fiziksel fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi.  Bağırgan 

Yayınevi, Ankara, 2000. 

62) 60-Topsakal N. Kürek sporunda ekip performansına bireysel katkının araĢtırılması, Marmara 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 

Ġstanbul, 2007;24-28, 47-68, 96-99 

63) 61-Urhausen A. Weiler B, Kindermann, W. Heart Rate, Blood Lactate, and Catecholamines 

During Ergometer and on Water Rowing. Int.J Sports Med,1993;1:20-23 

64) 62-Veloso A. Simões M, Armada DS.  A Kınematıc analysıs of rowıng performance durıng a 

2000 m ergometer test. Conference Proceedings Archive, 24 International Symposium on 

Biomechanics in Sports 2006; 1-5 

65) 63-Weineck J. Spor anatomisi Çeviri: Dr. Semra Elmacı, Editör: Dr. Hakan Yaman, Bağırgan 

Yayınevi, Ankara, 1998; 231.233. 

66) 64-Yoshiga C, Higuchi M. Oxygen uptake and ventilation during rowing and  running in 

females and males. Scand J Med Sci Sports, 2003;13(6): 359-63. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 801 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ PLANLAMADA YAġADIKLARI 

SORUNLAR VE BEKLENTĠLERĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Recep KAHRAMANOĞLU
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ÖZET 

Yapılan bu çalıĢmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim sürecini planlamada yaĢadıklarını 

sorunların belirlenmesidir. Planlamada yaĢanılan sorunları belirlemek amacıyla yapılan bu çalıĢma 

nitel araĢtırma desenlerinden durum çalıĢması deseniyle kurgulanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma 

grubunu 22 adaydan oluĢmaktadır. Adaylar ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢtir. Adayların 

belirlenmesi sürecinde, çalıĢmaya gönüllü olarak katılma, son sınıfta olma, öğretmenlik 

uygulamasında en az 4 defa bireysel ders anlatma ölçüt olarak belirlenmiĢtir. Adaylardan veri 

toplama aracı olarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Katılımcılardan elde edilen 

verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda adayların öğretimi 

planlamada en sık vurguladıkları sorunlar öğrencilerin dikkatini çekememe, herhangi bir öğretim 

modeline veya tekniğe bağlı kalma, öğrenci seviyesine inememe, alternatif ölçme ve değerlendirme 

teknikleri kullanamama ve öğretim sürecine bütünlük sağlayamamadır.   

Anahtar Kelimeler: Öğretimi Planlama, Öğretmen Adayı, Ders Planı 

GĠRĠġ 

Öğretim sürecinin planlaması, belirli düzeydeki ve sınıftaki öğrenci grubuna yönelik öğretimi 

gerçekleĢtirmek için neleri öğreteceğini, hangi sırayla vereceğini, hangi yöntem, teknik ve 

materyalleri kullanacağını, öğrencilerin hangi özelliklerini ve nasıl değerlendireceğini tasarlaması 

aĢamasıdır. Öğretmenler bu planlamayı yaparken en önemli çıkıĢ noktası kazanımlarıdır. Ayrıca 

öğretim sürecinin planlanmasının sınıf yönetimiyle ilgili sorunların azaltılması ve daha iyi yönetilen 

öğretim ortamlarının oluĢturulmasında önemli bir katkısının olduğunu vurgulamıĢtır. Tüm bu 

aĢamalara bakıldığında öğretim sürecini planlamak oldukça karmaĢık bir süreç olduğu söylenebilir. 

Özellikle de lisans düzeyinde aldıkları derslerin teorik olarak verildiği düĢünüldüğünde zor bir 

durumla karĢı karĢıya kaldıkları ifade edilebilir. Adaylar ancak gerçek sınıf ortamı ile öğretmenlik 

uygulaması dersinde yüz yüze gelmektedir ve teorik olarak edindikleri bilgileri uygulama Ģansı 

bulurlar. Bu karĢılaĢma sırasında çoğunluk problem yaĢadıkları (Paker, 2008; YeĢildere ve Akkoç, 

2010) ortaya çıksa da öğretmenlik uygulaması dersinin mesleki geliĢimleri açısında iyi fırsat 

olduğu, geliĢimlerini destekleme bakımından önemlidir (Van Driel, Verloop ve de Vos, 1998; 

Yoshida ve Jackson, 2011). Paker (2008) yaptığı araĢtırmasında öğretmen adaylarının uygulama 

öğretmeni ve öğretim elemanından yetersiz ve eksik dönütler aldıklarını, ayrıca dersleri planlama 

aĢamasında yeterli destek görmediklerini dile getirmiĢtir. YeĢildere ve Akkoç (2010) öğretmen 

adaylarının bir konunun öğretimine yönelik hazırladıkları etkinlikleri inceleyerek öğretmen 

adaylarının hazırladıkları etkinlikleri etkili olarak uygulayamadıkları ve ders iĢlerken etkinlikleri 

zorluk düzeyine göre sıralamada sıkıntı çektikleri ortaya koyulmuĢtur. Bu bağlamda öğretmen 

adaylarının, öğretmenlik uygulama sürecinin mesleki geliĢimlerine yüksek düzeyde katkı sağlaması 

için sürecin oldukça verimli geçmesi gerekmektedir. Bu konuda da adayların gerçek sınıf ortamına 

yönelik öğretim sürecine giriĢmeden önce öğretim sürecini öngörülerine dayanarak planlaması 

önemlidir. Dolayısıyla yapılan bu çalıĢmanın amacı da öğretmen adaylarının öğretim sürecini 

planlama aĢamasında yaĢadıkları sorunları ortaya koymaktır.  

YÖNTEM 

Öğretmen adaylarının öğretim sürecini planlamada yaĢadıkları sorunların belirlenmesi amacıyla 

yapılan bu çalıĢma nitel araĢtırma desenlerinden durum çalıĢması deseni ile desenlenmiĢtir. Durum 
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çalıĢmaları özel bir durumu inceler ve bir yada birkaç durumun derinlemesine araĢtırılması kabul 

edilmiĢtir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011). AraĢtırmanın çalıĢma grubu ölçüt örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiĢ 22 öğretmen adayı oluĢturmaktadır. AraĢtırma kapsamında belirlenen ölçütler 

araĢtırmaya gönüllü olarak katılma, son sınıf öğretmen adayı olma, öğretmenlik uygulamasında en 

az 4 kez bireysel ders anlatma olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢma grubunda yer alan adaylar sınıf 

öğretmenliği programı öğrencileridir. Adayların 14‟ü kadın, 8‟i erkektir. AraĢtırmada veri toplama 

aracı olarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. GörüĢme formu bir sorudan 

oluĢmaktadır. Öğretimi planlama sürecinde yaĢadıkları sorunların tespit edilmesi amacıyla sorulan 

soruyu araĢtırmacı yüz yüze görüĢme sırasında sormuĢtur. Ayrıca katılımcıları tanıtıcı kiĢisel 

bilgiler ölçme aracında yer almaktadır. AraĢtırmaya katılan adaylardan elde edilen verilerin 

analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Analiz sonucunda 4 tema ve 16 kod elde 

edilmiĢtir.  

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının öğretim sürecini planlamada yaĢadıkları sorunların belirlenmesi amacıyla 

yapılan çalıĢmada elde edilen bulgular Ģekil 1‟de verilmiĢtir.  

 

ġekil 1. Öğretmen adaylarının öğretim sürecini planlamada yaĢadıkları sorunlar 
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Öğretmen adaylarının öğretim sürecini planlamada yaĢadıkları sorunları giriĢ etkinlikleri, 

geliĢtirme, değerlendirme ve diğer olarak temalaĢtırılmıĢtır. Adayların giriĢ etkinliklerini planlarken 

yaĢadıkları sorunların baĢında öğrencinin dikkatini çekmede nasıl ve neler yapmaları gerektiğidir. 

AraĢtırmaya katılan 6 aday bu sorunu yaĢadığını ifade etmiĢtir. AraĢtırmaya katılan 4 aday ise giriĢ 

etkinlikleri aĢamasından sonra geliĢtirme aĢamasına geçiĢte zorluk yaĢadıklarını, bu geçiĢi nasıl 

yapmaları gerektiği konusunda kafalarının oldukça karıĢık olduğunu vurgulamıĢlardır. Ayrıca 

adayların giriĢ etkinlikleri aĢamasında öğrenciyi tanımamak (f=3) ve önceki öğrenmeleri konusunda 

herhangi fikirlerinin olmaması yaĢadıkları sorunlardan bazılarıdır. Adaylar öğretmenlik 

uygulamasında olduklarından dolayı haftada bir kez uygulama okuluna gitmektedir. Dolayısıyla 

diğer günlerde öğrencilerin neler yaptığı, sürecin nasıl geçtiğini bilmedikleri göz önüne alınırsa 

öğrencileri yeterince tanımamaları ve ön öğrenmeleri hakkında bilgi sahibi olmamaları doğaldır. 

Dolayısıyla bunları bilmeden veya tam olarak sürece hâkim olmadan süreci planlamanın oldukça 

zor olduğunu ifade etmektedirler.  

Konunun anlatılmaya baĢlandığı geliĢtirme aĢamasında öğretmen adaylarının en çok yaĢadıkları 

sorunlar herhangi bir öğretim modeline ve tekniğe bağlı kalarak planlama yapmak (f=9) ve öğrenci 

seviyesine inememe (f=8) olduğu ortaya çıkmıĢtır. Adaylar ayrıca herhangi bir kazanıma yönelik 

yapılan öğretim sürecinde farklı etkinlik ve uygulama tasarlamada sorun yaĢadıklarını 

vurgulamıĢlardır. Bazı öğretmen adayları ise dersi anlatmaya baĢlamada konuya nasıl giriĢ 

yapacaklarını bilemediklerini ve konuya uygun materyal kullanmada oldukça zorlandıklarını ifade 

etmiĢlerdir. Değerlendirme aĢamasında ise adayların en sık vurguladıkları nokta alternatif ölçme ve 

değerlendirme konusudur. Kazanıma ve konuya uygun alternatif ölçme ve değerlendirme bulma ve 

kullanmada sorun yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir.  

Adayların bunların dıĢında yaĢadıkları sorunlar arasında öğretim sürecini planlarken bütünlüğü 

sağlamada zorlandıkları yani öğrencilerin dikkatini nasıl çekilebilir, motivasyon nasıl sağlanır, 

derse giriĢ nasıl yapılır, etkinlikler ne zaman yapılacak vs. gibi noktaları bütüncül olarak 

kurgulamada sorun yaĢadıklarını vurgulamıĢlardır. Adayların bu nokta belirttiği konulardan diğeri 

ise tecrübesiz olmaları olarak ortaya çıkmıĢtır.  

TARTIġMA, SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Öğretmen adaylarının öğretim sürecini planlamada yaĢadıkları sorunların bazında sık vurguladıkları 

noktalar öğrencilerin dikkatini çekmeye yönelik ne tür etkinlerin yapılacağı ve bunları nasıl 

yapacakları konusudur. Bu bulgu Karadüz ve diğ., (2009) araĢtırma sonuçlarıyla paralellik 

göstermektedir. Lisans eğitimleri boyunca aldıkları dersler düĢünüldüğünde bu duruma hazırlık 

olarak eğitim bilimleri dersleri düĢünülebilir. Bu derslerinde daha çok teorik olarak verilmesi ve 

yapay sınıf ortamlarında adaylara hazırlık yaptırılması düĢünüldüğünde öğretmen adaylarının dikkat 

çekme konusuna çok da hazır oldukları söylenemez. Dolayısıyla ilk defa gerçek sınıf ortamında 

öğretmenlik deneyimi yaĢayan öğrencinin bu gibi sorunları yaĢaması normaldir. Adayların 

planlama aĢamasında yaĢadıkların sorunların bir diğeri ise herhangi bir öğretim modeli veya 

tekniğine bağlı kalarak planlama yapmasıdır. Bu konuda sorun yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu 

bulgu TaĢdere‟nin (2014) araĢtırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. TaĢdere (2014) 

çalıĢmasında adayların öğretmenlik uygulamasında yaĢadıkları sorunları belirlemek amacıyla 

yaptığı çalıĢmasında adayların aktif öğrenme tekniklerini uygulamada sorun yaĢadıklarını ve bunun 

nedenin lisans eğitimde aldıkları derslerin teorik olarak verilmesinden kaynaklandığını ifade 

etmiĢlerdir. Ayrıca geliĢtirme aĢamasında adayların en sık vurguladıkların sorunlardan bir diğeri ise 

öğrenci seviyesine inememe olarak elde edilmiĢtir. Adayların öğrenci seviyesine uygun öğretim 

süreci oluĢturabilmeleri için öğrencileri tanımları gerekmektedir. Öğrencileri ise tanımanın iki yolu 

vardır. Birincisi hitap edeceğiniz öğrenci kademesinin geliĢim özelliklerini bilmek diğeri ise onlarla 

deneyimler geçirmektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerle deneyimleri oldukça sınırlı olduğu için 

bu noktada yapacakları geliĢim özelliklerine uygun plan hazırlamadır. Bu ise öğretmenlik 

deneyiminin baĢında olan adaylar düĢünüldüğünde oldukça zor bir durumdur. Ayrıca bu konuda 
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onlara en çok yardım sağlayacak ders eğitim psikolojisidir ve bu ders birinci sınıfta verilmektedir. 

VeriliĢ tarzı genelde konu alanına yönelik teoriktir. Daha birinci sınıfta adaylar dersten edindikleri 

bilgileri öğretim sürecine transfer etmede sıkıntı yaĢamaları doğaldır.  

Değerlendirme boyutunda yaĢanan sorunlar ise alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini 

kullanmada sorun yaĢamalarıdır. Bu bulguyu destekler nitelikte çalıĢmalar mevcuttur (Duban ve 

Küçükyılmaz, 2008; Dursun ve Kuzu, 2008; Eraslan, 2009; TaĢdere, 2014). Ayrıca öğretmen 

adayları öğretim sürecini planlamada bütünlük sağlamada ve tecrübesiz olma gibi durumlardan 

dolayı öğretim sürecini planlamada sıkıtılar yaĢadıkları ortaya çıkıĢtır.  
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CUMHURĠYET SONRASI ÖĞRETMEN YETĠġTĠREN KURUMLARA ÖĞRENCĠ ALIM 

SÜRECĠNDE MÜLAKAT UYGULAMASI VE BU ÇERÇEVEDE BUGÜNÜMÜZE BAKIġ 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada cumhuriyetin ilan edilmesinden sonraki süreçte öğretmen yetiĢtirme amacıyla kurulan 

kurumların öğrenci alım sürecinde mülakat uygulamasına yer verip vermedikleri, verdiler ise nasıl 

uyguladıkları ve hangi yeterlikleri ölçme amaçlı kullandıkları ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ayrıca günümüz öğretmen yetiĢtiren kurumu olana eğitim fakültelerinin öğrenci alım sürecinin 

tarihi bakıĢ açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç çerçevesinde köy muallim 

mektepleri, köy enstitüleri, ilköğretmen okulları, eğitim enstitüleri ile yüksek öğretmen okulları 

araĢtırma kapsamına alınmıĢ, elde edilen verilerle günümüz öğretmen yetiĢtiren kurumu olan eğitim 

fakültelerinin öğrenci alım süreçleri değerlendirilmiĢtir.  

Alanyazın incelendiğinde mülakat uygulamasının kullanılması veya kullanılmaması konusunda fikir 

birliğinin olduğunu söylemek çok da mümkün değildir. Kullanılmaması konusunda görüĢlerini 

ortaya yaklaĢıma göre mülakatlar, baĢarıyı yordama da yetersiz kaldığı, uygulamanın kesin olmayan 

sübjektif değerlendirme metodu olduğu ve alternatifi olmadığı durumlarda kullanılması gerektiği 

vurgulanmaktadırlar. KarĢıt görüĢ olarak ise mülakat uygulamalarının adayların öğretmenlik 

mesleğine karĢı tutumlarının, dil becerilerinin, ilgilerinin ve yeteneklerinin belirlenmesi için Ģart 

olduğu, bu tür özelliklerin ve yeterliklerin yazılı sınavlarla ölçülemeyeceği ifade edilmiĢtir. Ayrıca 

mülakatın adayların öğretmenlik performansı hakkında öngörülerde bulunmanın akademik 

ölçütlerden daha iyi bir tahmin aracı olduğu vurgulanmaktadır.  

Cumhuriyet sonrası öğretmen yetiĢtiren kurumların -öğretmen yetiĢtirmenin üniversitelere 

devredilmesine kadar (1982 yılına kadar)- öğrenci alımlarda mülakat uygulamasını kullandıkları 

görülmektedir. Bu kurumlar genellikle adayların üst düzey düĢünme becerilerini ölçme amaçlı 

kullandıkları ortaya çıkmaktadır. Öğretmen yetiĢtirmenin üniversitelere devredilmesinden sonra -

eğitim fakülteleri de dahil- mülakat uygulanmasının kullanılmadığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen YetiĢtiren Kurumlar, Öğrenci Alım Süreci, Mülakat,  

GĠRĠġ 

Eğitimde istenilen hedeflere ulaĢmada en etkili faktörün öğretmen olduğu sıkça dile getirilmektedir. 

Dolayısıyla öğretmenlerin nitelikleri eğitim sisteminin önemli bir boyutunu kapsar. Öğretmen 

niteliğini sağlamda temel olarak iki nokta önemlidir. Birincisi ve baĢlangıç noktası olan hizmet 

öncesi eğitim, ikincisi ise hizmet içi eğitimdir. Öğretmen eğitimini bu bağlamda sistem bütünlüğü 

açısından ele alınacak olursa baĢlangıç noktası hizmet öncesi eğitim sürecidir. Hizmet öncesi eğitim 

açısında ise girdi boyutunu oluĢturan etkenlerden biri öğretmen olmak isteyen adayların seçim 

sürecidir. Bu noktada girdi ne kadar kaliteli olursa süreç ve çıktı boyutu için niteliği sağlama iĢi bir 

o kadar kolay olacağı ifade edilebilir. Girdi boyutunda nitelikli öğretmen adayların seçilmesi ile 

öğretmen yetiĢtiren kurumlarda verilecek olan eğitimin de niteliği artacaktır.  

Öğretmen yetiĢtiren kurumlara öğretmenlik mesleğini seven, eğitime yönelik ilgi düzeyi yüksek, 

mesleği yapmak isteyen adayların seçilmesi nitelikli öğretmen yetiĢtirme sürecinin ilk adımıdır. 

Çünkü nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin neler olması gerektiği konusunda 

yapılan çalıĢmalarda öğretmenlerin kiĢilik özellikleri ön plana çıkmaktadır (Arnon ve Reichel 2007; 

Genç, 2007; Oktar ve Yazçayır, 2008; ġahin, 2011; TaĢkaya, 2012; Telli, Brok ve Çakıroğlu, 2008; 

Ubuz ve Sarı, 2009). Bunlar genellikle, sabırlı olma, güler yüzlü, çalıĢkan, çocukları seven, adaletli 
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vb. gibi duyuĢsal özelliklerdir. Ġyi bir öğretmende bulunması gereken bu özellikler biliĢsel 

özellikleri ölçmeye dayalı araçlarla/sınavlarla ölçülebilmesi mümkün görünmemektedir. Sadece 

biliĢsel özellikleri ölçen sınavlardan alınan puanlara göre öğretmen yetiĢtiren kurumlara öğrenci 

alımları sakıncalı bir durum olarak ifade edilmektedir. Çünkü bu konuda yapılan araĢtırmalar 

adayların biliĢsel düzeydeki yeterliklerinin öğretmenlikteki baĢarıyı yordama da yetersiz kaldığını 

vurgulamaktadır (Beswick, 1990; Baskin, Ross ve Smith, 1996; Mikitovics ve Crehan, 2002; 

Salzman, 1991; Vaughn ve diğerleri, 2000). Öğretmenlerin sınıf içinde gösterdikleri performansı 

etkileyen önemli etkenler kendini ifade etme beceri düzeyleri, kiĢilik özellikleri ve liderlik 

becerileri gibi duyuĢsal özellikleri kapsayan değiĢkenler olduğu ifade edilebilir ((Shechtman, 1992; 

akt. Özder, 2012). Öğretmen adaylarının sınıf içi öğretim performanslarını yordamada, duyuĢsal ve 

psikomotor özelliklerin ölçülmesini temele alan grup odaklı değerlendirme mülakatının akademik 

ölçütlerden daha etkili olduğu bulunmuĢtur (Byrnes, Kiger ve Shechtman, 2003). Bu bağlamda 

nitelikli öğretmenlere sahip olmak için öğretmen eğitimi sürecine baĢlarken adayların duyuĢsal 

özelliklerinin ölçülmesi gerekmektedir. Farklı bir ifade ile öğretmen yetiĢtirme programlarına 

giriĢte adayların bu özelliklerinin değerlendirme sürecine dâhil edilmesi önemlidir. Demirel (1992), 

öğretmen olmak isteyen adayların öğretmen yetiĢtiren kurumlara giriĢte duyuĢsal özelliklerinin 

ölçülmesinde mülakatınla ölçülmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Öğretmen yetiĢtiren kurumlara öğrenci 

alımlarında giriĢ standartlarının neler olması ve bu standartların nasıl ölçülmesi gerektiği konusunda 

yapılan araĢtırmada ise duyuĢsal özelliklerle ilgili standartların mülakatla ölçülmesi üzerine 

durulmuĢtur (Kahramanoğlu, 2014; Kahramanoğlu ve Bay, 2015; Kahramanoğlu, Özer ve DöĢ, 

2017). 

Alanyazın incelendiğinde mülakat konusunda fikir birliğine varılamadığı ve tartıĢmaların olduğu 

görülmektedir. Mülakat uygulamasının savunanların yanında eleĢtirenler ve kullanılmasının uygun 

olmadığını ifade eden yaklaĢımlarda mevcuttur. Mülakat kullanılması gerektiğini savunan 

araĢtırmacılar genellikle ilgi, tutum, kiĢisel özellik, dil yeterliği gibi özellikleri ölçmek için Ģart 

olduğunu, sınıf içi öğretim performansını yordamada etkili olduğunu ifade etmektedirler (Denner 

vd., 2001; Jacobowitz, 1994; Shechtman,1992). Olumsuz eleĢtirede bulunanlar ise çoğunlukla 

mülakatların akademik baĢarıyı yordamadığını, sübjektif bir değerlendirme yöntemi olduğunu, 

geçerliği ve güvenirliği Ģüpheler içeren bir iĢlem olarak ifade edilmektedir (Albanese, Snow, 

Stochelak, Hugget ve Farrell, 2004; Byrnes ve diğ., 2003; Caskey ve diğ., 2001; Eva, Reiter, 

Rosenfeld ve Norman, 2004; Walker, Killip ve Fuller, 1985).  

Singapur, Japonya, Finlandiya, Güney Kore gibi farklı ülkelerde öğretmen yetiĢtiren kurumlara 

giriĢte aranan özelliklerden birisi de duyuĢsal davranıĢlar ve ahlaki değerlerdir (Saracaloğlu, 1991, 

s.4). Singapur‟da adayların öğrenmeye karĢı ilgili/istekli/uygun davranıĢa, öğretmenlik mesleğine 

yönelik olumlu tutuma sahip olup olmadığı değerlendirmeye alınan duyuĢsal özelliktir. DuyuĢsal 

özellikleri giriĢ özellikleri içerisinde değerlendirmeye almada ön plana çıkan ülke Singapur‟dur. 

Dolayısıyla bu tür özellikleri değerlendirmede mülakat yöntemini kullanmaktadırlar (Kim, 2013; 

Kim, 2014). Finlandiya'da öğretmen olabilmek için yazılı giriĢ sınavı, yetenek testi, bireysel 

mülakat ve grup tartıĢması aĢamalarından geçmek zorundadır (Aras ve Sözen, 2012). Japonya‟da 

ise Türkiye‟deki OSYM benzeri bir kuruluĢ olan Üniversitelere Kabul Ġçin Ulusal Merkezi 

(National Center Test for University Admissions) Sınav ile birlikte üniversiteler de ayrıca bir sınav 

düzenlemekte (akademik yeterlilik testi, mülakatlar, makale yazımı, yetenek ve eğilim testleri) ve 

öğrencileri bu Ģekilde kabul etmektedirler (JAGAM, 2002; Günay ve Gür, 2009). Ġngiltere‟de de 

eğitim fakültelerine seçilen öğrencilerden sınav dıĢında kabul portföyü ile birlikte öğrenci kabul 

komitesince mülakata alınırlar (Kahramanoğlu, 2014). Ülkemize Cumhuriyet tarihini açısında 

bakıldığında ise farklı öğretmen yetiĢtiren kurumlara öğrenci seçiminde farklı seçme yöntemleri 

uygulandığı görülmektedir. Bu bağlamda Köy Enstitüleri, Ġlköğretmen Okulları, Eğitim Enstitüleri 

ve Yüksek Öğretmen Okulları çalıĢma kapsamına alınmıĢtır. Bu öğretmen yetiĢtiren kurumları 

öğrenci alım süreçlerinde mülakat uygulamaları incelenmiĢtir.  
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Köy Enstitüleri 

Köy Enstitülerine öğrenci alımlarında tek düze ve standartlandırılmıĢ bir kabul süreci yoktu. Genel 

olarak öğrencileri farklı boyutlarıyla değerlendirmeye yönelik çoklu değerlendirme yapılmaktaydı. 

Çünkü aranan özellikler incelendiğinde bu durum daha net anlaĢılacaktır. Adaylarda beĢ yıllık köy 

okullarından mezun olması, enstitüye girmeye istekli olması, köyde yetiĢmiĢ, köy yaĢamını ve 

koĢullarını bilmesi, ailelerinin çiftçilikle yapıyor olması, baĢarılı ve sağlık bakımından sağlam, 

güçlü ve iyi geliĢmiĢ özelliklere sahip olması, yazısı düzgün ve okunaklı olması, gürbüz ve herhangi 

bir sağlık sorunu olmaması ve adayların mümkün olduğu kadar farklı köylerden seçilmesi gibi 

özellikler aranmıĢtır.bu özellikleri ölçmek için öğrencilerin baĢarı düzeylerini ölçen sınavların 

yanında adayların bilgi, beceri, tutum ve davranıĢlarını gözleme ve hazırbulunuĢluk düzeylerini 

belirleyici niteliktedir. Bu çeĢitli seçme yöntemi bazen oluĢturulan bir heyet bazen de sadece 

ilköğretim müfettiĢi ya enstitü yönetiminden birkaç kiĢi ya da bir öğretmen yüz yüze görüĢmeler 

yani mülakat yapılarak uygulanmıĢtır. 

İlköğretmen Okulları 

Ġlköğretmen okullarına alınacak öğrencilerin okullara kabul kriterleri sık sık değiĢtirilip 

yenilenmesine rağmen okullara parasız yatılı öğrenci alınmasına iliĢkin kurallar benzer Ģekilde 

uygulanmıĢtır. Bu kriterler 1942 yılında yayınlanan Tebliğler Dergisinde Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir; 

Türk olmak, öğretmen kurulunun dolduracağı sicil fiĢinde sağlam karakterli olmak ve ulusal 

duygusunun sağlamlığı tasdik edilmek, okula baĢlamak için uygun yaĢ aralığında bulunmak (birinci 

sınıflar için 15-19 yaĢ arası),ruhi ve bedenen sağlıklı olmak, ortaokulları “pekiyi” ve “iyi” derece ile 

bitirmek ve baĢvuruları kabul edilenlerin taahhüt senedi dolduracakları da Ģartlar arasında yer 

almaktadır. 

Eğer adaylar ilkokuldan sonra bu okullara baĢvuracaksa yukarıdaki kriterlere ilaveten ilçe 

merkezlerinde yazılı ve sözlü sınavlara alınıyordu. Yazılı sınav Türkçe ve Matematik alanlarından 

olup açık uçlu sorulardan oluĢmaktaydı. Türkçe sınav sorularında adayların, okuduğunu anlama, 

zihinde canlandırma, okuduklarında sebep-sonuç iliĢkilerini kurma, metin içi ve dıĢı anlam kurma, 

yazma kurallarına uyma, kendini yazılı olarak ifade etme, kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun 

kullanma, mantıksal bütünlük içinde yazma, tür, yöntem ve tekniklere uygun yazma kazanımlarına 

sahip olup olmadığının saptanması amaçlanmıĢtır. Matematik sorularında ise adayların iĢlemsel 

becerisi, bilgi tabanlı iĢlemsel becerisi, mantıksal sonuç çıkarabilme ve matematiksel kavramları 

günlük yaĢamla iliĢkilendirebilme becerilerini de ölçmekteydi. 

Bu sınavdan baĢarılı olan adaylar Ġlköğretmen öğretmenlerince sözlü sınava alınıyordu. Bu 

sınavlarda adayların ilgi ve heveslerini ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Son olarak bu sınavlarda baĢarılı 

olan adaylar kayıt hakkı kazanıyor ve kayıt olacak öğrencilerden (1) Köy ihtiyar heyetinden alınmıĢ 

bir iyihal kağıdı, (2) bir sağlık raporu, (3) kefalet senedi isteniyordu. 

Eğitim Enstitüleri 

Eğitim Enstitülerinin öğrenci alım kriterleri farklı zamanlarda çıkan yönetmeliklerle değiĢmesine 

rağmen ortak olarak mülakat uygulamasının olduğu görülmektedir. Genellikle enstitülere giriĢ 

süreci giriĢ sınavlarıyla gerçekleĢmekteydi. Bu sınavlar bölümlerin özelliklerine göre yazılı ve sözlü 

olarak yapılıyordu. Sözlü sınavlar mülakat Ģeklinde yapılıyor, bu sınavlarda adayların istekliliği, 

sabırlı, küçüklere karĢı Ģefkatli olup olmadığı, öğretmenlik mesleğine karĢı ilgi seviyesi, ahlaki ve 

milli duygusu gibi özellikleri ölçülmeye çalıĢılıyordu. Ġlgili özellikler incelendiğinde adayların 

duyuĢsal özelliklerinin enstitüye giriĢte dikkate alındığı görülmektedir. Dolayısıyla bu özellikler 

mülakat yöntemiyle ölçüldüğü ortaya çıkmıĢtır.  
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Yüksek Öğretmen Okulu 

Yüksek öğretmen okulları da enstitülerde olduğu öğrenci alım Ģartları farklı tarihlerde çıkan 

yönetmeliklerle değiĢiklik göstermektedir. 1955 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre okul 

adaylarını seçme ve eleme sınavlarıyla kabul ediyordu. adaylar öncelikle Türkçe kompozisyon 

bilgisinden sınava tabi tutuluyor, bu sınavdan baĢarılı olanlar yüksek öğretmen okulları tarafından 

hazırlanan ve illerde yapılan sınavlara alınıyordu. Değerlendirmesini de yine bu okullar yapıyordu. 

Bu sınavdan da baĢarılı olan adaylar yüksek öğretmen okullarında seçme sınavına alınıyordu. 

Seçme sınavları, adayların bu okulların hazırlık sınıfına kabul alabilmesi için yapılan sözlü sınavlar 

yani mülakatlardı. 

SONUÇ 

Zengin bir öğretmen yetiĢtirme tarihi olan Türkiye‟de gerekli ders çıkarılabildiğini söylemek 

oldukça zordur. Türkiye‟nin öğretmen yetiĢtirme tarihi incelendiğinde, cumhuriyet sonrası 

öğretmen yetiĢtiren kurumlarda öğrenci alım süreçleri adayların biliĢsel özelliklerinin yanında 

duyuĢsal özelliklerinin de değerlendirme sürecine dâhil ettiği görülmektedir. Bu kurumlarda 

duyuĢsal özelliklerin ölçülmesinde ise genellikle mülakat/sözlü sınav uygulamasının olduğu ifade 

edilmektedir. Bu durum günümüz öğretme yetiĢtiren kurum olan eğitim fakültelerinin öğrenci alım 

süreçleri açısında incelendiğinde ciddi bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü eğitim fakülteleri 

öğrenci alımlarında adayların sadece biliĢsel özelliklerini dikkate aldığı görülmektedir. Bu 

kurumlara adayların kabul edilebilmesi için merkezi olarak yapılan ve daha çok adayların akademik 

yeterliklerini/baĢarılarını ölçen sınavlardan aldıkları puan ve kısmen de ortaöğretim baĢarı puanı 

değerlendirmeye alınmaktadır. Hâlbuki daha önceki bölümlerde vurgulandığı gibi yüksek akademik 

baĢarıya sahip adayların iyi bir öğretmenlik performansını yordama yetersiz kaldığıdır. Ayrıca iyi 

bir öğretmende aranan özellikler konusunda yapılan araĢtırmalar duyuĢsal boyuta vurgu yaptığı 

ifade edilmiĢti. Yazılı sınavlarla biliĢsel özellikler ölçülebilir ama duyuĢsal özellikleri ölçmede 

yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan nitelikli öğretmenlere sahip olmanın ilk adımı olan öğretmen 

yetiĢtiren kurumlara öğrenci seçim süreci tekrar tartıĢmaya açılmalı, bu konuda mülakat 

uygulamasına yönelik ciddi çalıĢmalar yapılmalıdır.  
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ÖZET 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için öğretmen yetiĢtiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak 

giriĢ standartlarının (Kahramanoğlu, 2014), öğretim elemanlarına göre önem düzeyinin 

belirlenmesini amaçlayan bu araĢtırma, tarama modeli kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın çalıĢma evreninde Türkiye‟de bulunan bütün eğitim fakülteleri yer almaktadır. 

Örneklem olarak ise küme örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢ 55 eğitim fakültesi ve bu fakültelerde 

görev yapan 309 öğretim elemanı oluĢturmaktadır.  AraĢtırmada veri toplama aracı olarak, 

Kahramanoğlu (2014) tarafından belirlenmiĢ öğretmen yetiĢtiren kurumlara öğrenci seçiminde 

kullanılacak giriĢ standartları anket haline getirilmiĢtir. Anket 5‟li likert Ģeklinde önem düzeyini 

belirlemeye yönelik düzenlenmiĢ ve öğretim elemanlarına e-posta aracılığıyla uygulanmıĢtır. Anket 

8 standart alanı ve 56 performans göstergesinden oluĢmaktadır. Anket yoluyla elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıĢtır. Dolayısıyla, öğretmen olmak 

isteyen adaylarda bulunması gereken performans göstergelerinin önem düzeyi ile ilgili öğretim 

elemanı görüĢleri; kiĢisel özellik, ilgi, sağlık, alan bilgisi, entelektüel düzey, tutum, beceri ve 

teknoloji standart alanları kapsamında incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, araĢtırmaya katılan 

öğretim elemanlarının düĢüncelerine göre standart alanlarının tamamının önem derecesi yüksek 

düzeydedir. Aritmetik ortalaması en yüksek olan standart alanı kiĢilik özellikleri, en düĢük olanı ise 

entelektüel düzey standart alanıdır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen YetiĢtiren Kurumlar, Öğretmen Adayları, GiriĢ Standartları, Önem 

Düzeyi 

GĠRĠġ 

Eğitimde kalitenin ön koĢulu nitelikli öğretmendir. Öğretmenler, okul hedeflerinin 

gerçekleĢtirilmesi için önemli bir unsurdur. Aynı zamanda eğitim ürününün asıl sahipleri ve öğrenci 

baĢarısının anahtarı konumundadırlar (Oktay ve Unutkan, 2008, s.8). Öğretmen, öğrenci, okul 

yönetimi, aile ve eğitim programı unsurlarının bir bütün halinde en iyi Ģekilde iĢlevini yerine 

getirebilmesi nitelikli öğretmenlerle gerçekleĢebilmektedir (Oktar ve Yazçayır, 2008). Ünal ve Ada 

(2000, s.78), öğretmenlerin sahip olduğu özelliklerin, öğrenci baĢarı üzerinde önemi konusunda 

tartıĢılamayacak kadar görüĢ, araĢtırma ve bulgunun olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlerin 

sahip oldukları özellikler öğrenci davranıĢlarını doğrudan etkilemektedir (Açıkgöz, 2004, s.12).  Bu 

durum örgün eğitimin her kademesinde belirgin bir Ģekilde kendini hissettirmektedir. Ancak 

öğretmenlerin niteliği, verimli olmaları, iĢlerini daha iyi yapmaları her zaman eğitim sisteminin 

niteliği ile ilgili ve iyi yetiĢtirilmiĢ olmalarının doğal bir sonucu değildir. Öğretmenlerin, mesleki 

özelliklerle kiĢilik özelliklerinin uyumuna da gereksinim vardır (Hotaman, 2011, s.128). Diğer bir 

ifadeyle öğretmenlerin verimli olmaları sadece öğretmen yetiĢtiren kurumlarda uygulanan 

programlarının iyileĢtirilmesi ile ilgili değildir (Uras ve Kunt, 2005).  Öğretmenlerin sahip oldukları 

değerler, tutumlar, kiĢilik özellikleri, deneyimleri bütünüyle öğrenci davranıĢlarını doğrudan 

etkilemektedir (Bilen, 1996, 16). 

Eğitimde istenilen hedeflere ulaĢmada kilit konumda bulunan öğretmenlerin nitelikli olarak ifade 

edilebilmesi için iyi bir eğitim sürecinden geçmesine ve kiĢisel olarak donanımına bağlıdır. Ġyi bir 

eğitim sürecinin baĢlangıç noktası ise öğretmen yetiĢtiren kurumlara giriĢ sürecidir. Dolayısıyla 
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nitelikli öğretmenler için öğretmen yetiĢtiren kurumlara seçim sürecinde adayları çok boyutlu 

değerlendirmek önemlidir. Bu bağlamda araĢtırmada öğretmen yetiĢtiren kurumlara giriĢ sürecinde 

adayların çok yönlü değerlendirilmesi yani biliĢsel özelliklerinin ölçülmesi kadar diğer kiĢisel 

özelliklerinin de değerlendirme sürecine dâhil edilmesi önemlidir. Bu çerçevede öğretmen olmak 

isteyen adaylar için öğretmen yetiĢtiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak giriĢ 

standartlarının farklı boyutlarla belirlenmesi ve bu standartlarının önem düzeyinin öğretmen 

yetiĢtirme alanında uzman kiĢiler tarafından belirlenmesi öğretmen yetiĢtirme sürecine katkı 

sağlayacaktır. Bu açıdan yapılan çalıĢmanın amacı Kahramanoğlu ve Bay (2016) tarafından 

belirlenen standartların önem düzeyinin ortaya konulmasıdır.  

YÖNTEM  

AraĢtırma modeli 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için öğretmen yetiĢtiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak 

giriĢ standartlarının, öğretim elemanlarına göre önem düzeyinin belirlenmesini amaçlayan bu 

araĢtırma, betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Tarama modelleri, evrenden 

alınan örneklem üzerinde çalıĢılarak, evrenin fikirleri, tutumları ve eğilimlerinin niceliksel olarak 

tanımlanmasına imkân verir. Ayrıca örneklemden elde edilen sonuçlar, araĢtırmacı tarafından 

genelleĢtirilebilir ve evren hakkında yargılarda bulunulabilir (Creswell, 2003, s.153; Gray, 2004, 

s.100). 

Evren ve örneklem 

Bu araĢtırmanın evrenini, 2013-2014 öğretim yılında devlet üniversitelerine bağlı eğitim 

fakültelerinde görev yapan tüm öğretim elemanları oluĢturmaktadır. YÖK‟ün 2013-2014 öğretim 

yılı verilerine göre Türkiye‟de 75 devlet üniversitesine bağlı eğitim fakültesi bulunmaktadır. 

ÇalıĢmada örneklem alma yoluna gidilmemiĢ, evrenin tamamına elektronik posta ile ulaĢılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ancak bazı fakültelerin web sayfaları güncellemede bazılarında ise öğretim 

elemanlarının elektronik postası sistemde yer almadığı ve fakültede öğrenci bulunmadığı için 18 

eğitim fakültesi ve 2 eğitim fakültesinde ise pilot uygulama yapıldığı için araĢtırma kapsamına 

alınmamıĢtır. Böylelikle araĢtırmada 55 eğitim fakültesi esas alınmıĢtır. Bu fakültelerde bulunan 

öğretim elemanlarının sistemde yer alan e-postalarına anket gönderilmiĢtir. Toplamda 309 öğretim 

elemanı araĢtırmaya katılmıĢ ve bu kiĢilerden gelen verilerin tamamı değerlendirmeye alınmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğretim elemanlarına ait kiĢisel bilgiler tablo 1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 1. AraĢtırmaya katılan öğretim elemanlarına ait kiĢisel bilgiler 

  S % 

Cinsiyet 
Kadın 133 43 

Erkek 176 57 

Unvan 

Prof. Dr. 13 4,2 

Doç. Dr. 68 22 

Yrd. Doç. Dr. 97 31,4 

Dr. 19 6,1 

Öğr. Gör. 26 8,4 

ArĢ. Gör. 86 27,8 

Kadronun Bulunduğu 

Anabilim Dalı 

BÖTE 25 8,1 

Eğitim Bilimleri 117 37,9 

Ġlköğretim 76 24,6 

Ġngilizce 10 3,2 

Türkçe 24 7,8 

Özel Eğitim 12 3,9 

OFMAE 22 7,1 

OSAE 11 3,6 

Güzel Sanatlar 12 3,9 

Mesleki Kıdem 

1-5 80 25,9 

6-10 55 17,8 

11-15 50 16,2 
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16-20 63 20,4 

21-25 32 10,4 

26 ve üstü 29 9,4 

Toplam  309 100 

AraĢtırmaya katılan öğretim elemanlarının kiĢisel bilgileri incelendiğinde, bütün akademik 

unvanlardan katılımcıların bulunması bu nokta amacımıza ulaĢtığımızın bir göstergesidir. Ayrıca 

eğitim fakültelerinde bulunan hemen hemen tüm bölümlerin araĢtırmada görüĢ bildirmesi 

önemlidir. Genel olarak katılımcı bilgileri göz önüne alındığında anketin geniĢ bir örneklemden 

görüĢ aldığı söylenebilir.  

Veri toplama aracının hazırlanması ve süreci 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak, Kahramanoğlu ve Bay (2016) tarafından belirlenmiĢ 

öğretmen yetiĢtiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak giriĢ standartları anket haline 

getirilmiĢtir. Anket iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde araĢtırmaya katılan öğretim 

elemanlarını tanımaya yönelik sorular yer almaktadır. Bu kapsamda, öğretim elamanlarının cinsiyet, 

akademik unvan, kadronun bulunduğu anabilim dalı ve mesleki kıdemlerini belirlemeye yönelik 

dört sorudan oluĢmaktadır.  Ġkinci bölümde ise Kahramanoğlu ve Bay (2016) tarafından belirlenen 

öğretmen olmak isteyen adaylarda bulunması gereken standart alanları ve performans göstergeleri 

yer almaktadır. Anketin bu bölümü; kiĢisel özellik alanı için 10, ilgi alanı için 7, sağlık alanı için 1, 

alan bilgisi alanı için 3, entelektüel düzey alanı için 8, tutum alanı için 8, beceri alanı için 9 ve 

teknoloji alanı için ise 10 olmak üzere 8 standart alanı ve 56 performans göstergesinden 

oluĢmaktadır. Anket 5‟li dereceleme ile derecelenmiĢ ve her bir madde için “çok önemli” 

seçeneğine 5, “önemli” seçeneğine 4, “kısmen önemli” seçeneğine 3, “önemsiz” seçeneğine 2, “hiç 

önemli değil” seçeneğine 1 puan verilmiĢtir.  

 Anketin pilot uygulama ve asıl uygulama sonunda elde edilen sayısal veriler üzerinde yapılan 

iĢlemler sonucu anketin tamamına ve anketi oluĢturan standart alanlarına iliĢkin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayıları tablo 2‟de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Ölçme aracının standart alanlarına iliĢkin cronbach alpha güvenirlik katsayıları 

Standart Alanları 

Güvenirlik Katsayıları 

Pilot Uygulama 

(n=42) 

Asıl Uygulama 

(n=309) 

KiĢisel Özellik .86 .84 

Ġlgi .87 .87 

Alan Bilgisi .82 .73 

Entelektüel Düzey .90 .90 

Tutum .84 .81 

Beceri .90 .92 

Teknoloji .95 .95 

Toplam .98 .98 

Uygulamaya hazır hale getirilen anket internet ortamında düzenlendikten sonra ilgili öğretim 

elemanlarına elektronik posta yoluyla gönderilmiĢtir. 

Verilerin çözümlenmesi 

Anket aracılığıyla toplanan verilerin çözümlenmesinde bilgisayardan yararlanılmıĢtır. AraĢtırma 

problemine yönelik olarak toplanan sayısal veriler üzerinde gerekli istatistiksel çözümlemeler için 

aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanarak yorumlanmıĢtır.  

BULGULAR 

Öğretmen olmak isteyen adaylarda bulunması gereken performans göstergelerinin önem düzeyi ile 

ilgili öğretim elemanı görüĢleri; kiĢisel özellik, ilgi, sağlık, alan bilgisi, entelektüel düzey, tutum, 

beceri ve teknoloji standart alanları kapsamında incelenmiĢtir. Bu bağlamda öğretim elemanlarının 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 813 

her bir standart alanlarına yönelik vermiĢ oldukların cevapların toplam aritmetik ortalamaları grafik 

1‟de gösterilmiĢtir. 

 

Grafik 1: Standart alanlarında yer alan performans göstergelerine verilen cevapların toplam 

aritmetik ortalamaları 

Grafik 1 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan öğretim elemanlarının düĢüncelerine göre standart 

alanlarının tamamının önem derecesi yüksek düzeydedir. Aritmetik ortalaması en yüksek olan 

standart alanı kiĢilik özellikleri, en düĢük olanı ise entelektüel düzey standart alanıdır. Standart 

alanlarında yer alan performans göstergelerine verilen cevaplardan elde edilen verilerin aritmetik 

ortalamalara göre yorumlanmasında, yöntem bölümünde belirtilen sınırlardan yararlanılmıĢtır. 

KiĢilik özelliklerin standart alanına iliĢkin bulgular 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için belirlenen standart alanlarından ilki “KiĢilik özellikleri”dir. Bu 

standart alanında 10 performans göstergesi bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının kiĢilik özellikleri 

standart alanındaki performans göstergelerinin önem düzeyi ile ilgili görüĢlerini ifade eden sayısal 

veriler tablo 4.27‟de verilmiĢtir.  

Tablo 3. KiĢilik özellikleri standart alanına iliĢkin performans göstergelerinin önem düzeyi ile ilgili 

öğretim elemanlarının görüĢleri 

No Performans Göstergeleri X  SS 

A.2. Sınıf içi ve dıĢı tartıĢmalarda saygı dilini kullanır. 4.83 0.42 

A.3. Her bireyin kendine özgü özellikleri olduğunu kabul eder. 4.83 0.43 

A.8. Ġnsanlara bir Ģeyler öğretmekten haz duyar. 4.70 0.56 

A.6. BaĢkalarının önünde rahatlıkla konuĢur. 4.65 0.59 

A.10. Bireysel ve toplumsal farklılıkları zenginlik olarak görür. 4.64 0.58 

A.5. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır. 4.57 0.64 

A.7. ÇatıĢma kültüründen çok uzlaĢı kültürünü benimser. 4.56 0.66 

A.1. Ön yargılardan uzak kalır. 4.54 0.68 

A.4. Yenilikçi fikirler sunar ve ürünler tasarlar. 4.54 0.62 

A.9. DavranıĢları, evrensel değerlerle örtüĢür. 4.48 0.76 

Toplam  4.63 3.87 

Tablo 3‟e göre, öğretim elemanları, kiĢisel özellikler standart alanında yer alan performans 

göstergelerinin tamamının çok önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. Öğretim elemanlarının, öğretmen 

olmak isteyen adaylarda bulunması gereken  “Sınıf içi ve dıĢı tartıĢmalarda saygı dilini kullanır.” ile 

“Her bireyin kendine özgü özellikleri olduğunu kabul eder.” göstergelerin önem düzeyine iliĢkin 

verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları 4.83‟tür. Öğretim elamanlarına göre bu performans 

göstergelerin önem derecesinin çok önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bir diğer performans göstergesi 

olan “Ġnsanlara bir Ģeyler öğretmekte haz duyar” göstergesinin önem düzeyine iliĢkin öğretim 

elemanlarının verdiklerin yanıtların aritmetik ortalaması 4.70‟dir. Bu performans göstergesinin ise 

öğretim elemanlarına göre yine çok önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. Öğretim elemanlarından 

“BaĢkalarının önünde rahatlıkla konuĢur.” performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin 

görüĢlerini belirtmeleri istenmiĢtir. Öğretim elemanlarının bu performans göstergesinin önem 
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düzeyine iliĢkin verdikleri yanıtların aritmetik ortalaması 4.65‟dir. Bu ortalamaya göre 

“BaĢkalarının önünde rahatlıkla konuĢur.” performans göstergesinin öğretim elemanlarına göre çok 

önemli olduğu belirlenmiĢtir. 

Ġlgi standart alanına iliĢkin bulgular 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için belirlenen standart alanlarından ikincisi “Ġlgi”dir. Bu standart 

alanında 7 performans göstergesi bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının bu standart alanında yer 

alan performans göstergeleri ile ilgili görüĢlerini ifade eden sayısal veriler tablo 4‟te verilmiĢtir. 

Tablo 4. Ġlgi standart alanına iliĢkin performans göstergelerinin önem düzeyi ile ilgili öğretim 

elemanlarının görüĢleri 

No Performans Göstergeleri X  SS 

B.7. Öğrenmeye karĢı ilgi duyar. 4.66 0.54 

B.1. Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçer. 4.58 0.74 

B.3. Eğitimle ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili güncel geliĢmeleri takip eder. 4.55 0.67 

B.2. Kitap okuma alıĢkanlığına sahiptir. 4.51 0.72 

B.5. Toplumsal konulara karĢı duyarlıdır. 4.44 0.67 

B.4. Farklı türlerde eserler (edebiyat, bilimsel dergi, sosyoloji, vb.) okur. 4.17 0.82 

B.6. Sosyal faaliyetlere (sanat, spor vb.) katılır. 4.03 0.84 

Toplam 4.42 3.80 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretim elemanlarından “Öğrenmeye karĢı ilgi duyar.” performans 

göstergesinin önem düzeyine iliĢkin görüĢlerini belirtmeleri istenmiĢtir. Öğretim elemanlarının bu 

performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin verdikleri yanıtların aritmetik ortalaması 4.66‟dir. 

Bu ortalamaya göre “Öğrenmeye karĢı ilgi duyar.” performans göstergesinin öğretim elemanlarına 

göre çok önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ġlgi standart alanında yer alan diğer performans göstergesi 

olan “Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçer.” göstergesinin önem düzeyine iliĢkin öğretim 

elemanlarının verdiklerin yanıtların aritmetik ortalaması 4.58‟dir. Bu performans göstergesinin ise 

öğretim elemanlarına göre çok önemli olduğu ifade edilebilir. “Eğitimle ve öğretmenlik mesleğiyle 

ilgili güncel geliĢmeleri takip eder.” performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin öğretim 

elemanlarının verdikleri yanıtların aritmetik ortalaması 4.55; “Kitap okuma alıĢkanlığına sahiptir.” 

performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin verilen yanıtların aritmetik ortalaması 4.51 ve  

“Toplumsal konulara karĢı duyarlıdır.” performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin verilen 

yanıtların aritmetik ortalaması 4.44‟dür. Yine bu ortalamalara göre performans göstergelerinin 

öğretim elemanlarına göre çok önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Sağlık standart alanına iliĢkin bulgular 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için belirlenen standart alanlarından üçüncüsü “Sağlık”tır ve bu 

standart alanında 1 performans göstergesi bulunmaktadır. Bu performans göstergesine iliĢkin 

öğretim elemanlarının görüĢlerini ifade eden sayısal veriler tablo 5‟te verilmiĢtir.  

Tablo 5. Sağlık standart alanına iliĢkin performans göstergesinin önem düzeyi ile ilgili öğretim 

elemanlarının görüĢleri 

No Performans Göstergeleri X  SS 

C.1. Günlük yaĢamı derinden etkileyen sürekli bir ruhsal sorunu yoktur. 4.52 0.72 

Öğretmen olmak isteyen adaylarda bulunması gereken standart alanlarında biri olan sağlık standart 

alanında bir performans göstergesi bulunmaktadır. Sağlık standart alanında yer alan “Günlük 

yaĢamını derinden etkileyen sürekli bir ruhsal sorunu yoktur.” performans göstergesinin önem 

düzeyine iliĢkin öğretim elemanlarının verdiklerin yanıtların aritmetik ortalaması 4.52‟dir. Bu 

performans göstergesinin öğretim elemanlarına göre çok önemli olduğu ifade edilebilir. 
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Alan bilgisi standart alanına iliĢkin bulgular 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için belirlenen standart alanlarından dördüncüsü “Alan bilgisi”dir. 

Bu standart alanında 3 performans göstergesi bulunmaktadır. Bu performans göstergelerine iliĢkin 

öğretim elemanlarının görüĢlerini ifade eden sayısal veriler tablo 6‟da verilmiĢtir.  

Tablo 6. Alan bilgisi standart alanına iliĢkin performans göstergelerinin önem düzeyi ile ilgili 

öğretim elemanlarının görüĢleri 

No Performans Göstergeleri X  SS 

D.2. Öğrenme ve geliĢim psikolojisi hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 4.59 0.66 

D.1. Alanıyla ilgili temel bilgilere hâkimdir. 4.52 0.72 

D.3. Kendi alanı ile diğer alanları disiplinler arası bağlamda iliĢkilendirir. 4.34 0.67 

Toplam 4.57 1.45 

Öğretim elemanlarından “Öğrenme ve geliĢim psikolojisi hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.” 

performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin görüĢlerini belirtmeleri istenmiĢtir. Öğretim 

elemanlarının bu performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin verdikleri yanıtların aritmetik 

ortalaması 4.59‟dur. Bu ortalamaya göre “Öğrenme ve geliĢim psikolojisi hakkında temel düzeyde 

bilgi sahibidir.” performans göstergesinin öğretim elemanlarına göre çok önemli olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. “Alanıyla ilgili temel bilgilere hâkimdir.” performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin 

öğretim elemanlarının verdikleri yanıtların aritmetik ortalaması 4.52, “Kendi alanı ile diğer alanları 

disiplinler arası bağlamda iliĢkilendirir.” performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin verilen 

yanıtların aritmetik ortalaması 4.34‟dür. Bu ortalamalara bakıldığında öğretim elemanlarına göre 

ilgili performans göstergelerinin önem düzeyinin çok önemli olduğu belirlenmiĢtir. 

Entelektüel düzey standart alanına iliĢkin bulgular 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için belirlenen standart alanlarından beĢincisi “Entelektüel 

düzey”dir. Bu standart alanında 8 performans göstergesi bulunmaktadır. Bu performans 

göstergelerine iliĢkin öğretim elemanlarının görüĢlerini ifade eden sayısal veriler tablo 7‟de 

verilmiĢtir.  

Tablo 7. Entelektüel düzey standart alanına iliĢkin performans göstergelerinin önem düzeyi ile ilgili 

öğretim elemanlarının görüĢleri 

No Performans Göstergeleri X  SS 

E.1. Türkçe dil bilgisi kurallarını bilir. 4.45 0.70 

E.2. Yeterli düzeyde genel kültür bilgisine sahiptir. 4.40 0.65 

E.3. Kendi kültürünün özelliklerini bilir. 4.40 0.72 

E.4. 
Kültürel farklılıkların eğitim üzerinde etkisini kavrar ve bu kavrayıĢı günlük 

yaĢamında kullanır. 
4.40 0.62 

E.8. YaĢam boyu öğrenmenin önemini açıklar. 4.36 0.75 

E.5. 
Güncel olaylar hakkında (sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim, teknolojik vb.) 

bilgi sahibidir. 
4.27 0.65 

E.7. 
Öğretmenlik mesleğinin Ģimdiki ve gelecekteki statü, rol, sorumluluk gibi 

kavramlarını açıklar. 
4.24 0.75 

E.6. 
Sosyal bilimlerle ilgili disiplinlerin ( felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi) temel 

kavramlarına sahiptir. 
4.12 0.70 

Toplam 4.33 4.24 

Tablo 7 incelendiğinde, öğretim elemanlarından “Türkçe dil bilgisi kurallarını bilir.” 

performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin görüĢlerini belirtmeleri istenmiĢtir. Öğretim 

elemanlarının bu performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin verdikleri yanıtların aritmetik 

ortalaması 4.45‟dir. Bu ortalamaya göre “Türkçe dil bilgisi kurallarını bilir.” performans 

göstergesinin öğretim elemanlarına göre çok önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. Entelektüel düzey 

standart alanında yer alan diğer performans göstergeleri olan “Yeterli düzeyde genel kültür bilgisine 

sahiptir.”, “Kendi kültürünün özelliklerini bilir.” ve “Kültürel farklılıkların eğitim üzerinde etkisini 

kavrar ve bu kavrayıĢı günlük yaĢamında kullanır.” göstergelerinin önem düzeyine iliĢkin öğretim 
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elemanlarının verdiklerin yanıtların aritmetik ortalaması 4.40‟dir. Bu performans göstergelerinin ise 

öğretim elemanlarına göre çok önemli olduğu ifade edilebilir. Bir diğer performans göstergesi olan 

“YaĢam boyu öğrenmenin önemini açıklar.” göstergesinin önem düzeyine iliĢkin öğretim 

elemanlarının verdiklerin yanıtların aritmetik ortalaması 4.36‟dir. Bu performans göstergesinin ise 

öğretim elemanlarına göre çok önemli olduğu belirlenmiĢtir. 

Tutum standart alanına iliĢkin bulgular 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için belirlenen standart alanlarından altıncısı “tutum”dur. Bu 

standart alanında 8 performans göstergesi bulunmaktadır. Bu performans göstergelerine iliĢkin 

öğretim elemanlarının görüĢlerini ifade eden sayısal veriler tablo 8‟de verilmiĢtir.  

Tablo 8: Tutum standart alanına iliĢkin performans göstergelerinin önem düzeyi ile ilgili öğretim 

elemanlarının görüĢleri 

No Performans Göstergeleri X  SS 

F.2. 
Öğrencileri arasında hiçbir konuda (din, dil, ırk, inanç, sosyoekonomik düzey, 

cinsiyet vb.) ayrımcılık yapmaz. 
4.84 0.46 

F.6. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere karĢı duyarlıdır. 4.63 0.55 

F.8. KarĢısındakini dikkatli bir Ģekilde dinler. 4.60 0.54 

F.5. Din veya milliyet temeline göre değil, bilimsel esaslara göre karar verir. 4.59 0.75 

F.1. Mesleğini daha iyi yapabilmek için gerektiğinde özveride bulunur. 4.50 0.71 

F.4. Ġdeolojik tutumlarının sınıf içerisine yansımasını engeller. 4.44 0.90 

F.7. Çevresinde yer alan insanlarla olumlu iliĢkiler kurar. 4.40 0.64 

F.3. Eğitim ve öğrenme gibi konulardan konuĢmaktan zevk alır. 4.36 0.75 

Toplam 4.54 3.54 

Tablo 8‟e göre, öğretim elemanları, tutum standart alanında yer alan performans göstergelerinin 

tamamının çok önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu standart alanında yer alan performans 

göstergeleri içerisinde “Öğrencileri arasında hiçbir konuda (din, dil, ırk, inanç, sosyoekonomik 

düzey, cinsiyet vb.) ayrımcılık yapmaz.” göstergesi oldukça yüksek bir aritmetik ortalamaya 

(X=4.84) sahiptir. Bu ortalamaya göre, öğretim elemanlarına göre ilgili performans göstergesinin 

önem düzeyinin çok önemli olduğu ifade edilebilir. “Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere karĢı 

duyarlıdır.” performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin öğretim elemanlarının verdikleri 

yanıtların aritmetik ortalamaları 4.63, “KarĢısındakini dikkatli bir Ģekilde dinler.” göstergesinin 

aritmetik ortalaması ise 4.60‟dır. Ortalamalar dikkate alındığında öğretim elemanlarına göre ilgili 

performans göstergelerinin önem düzeyinin çok önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Beceri standart alanına iliĢkin bulgular 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için belirlenen standart alanlarından yedincisi “Beceri”dir. Bu 

standart alanında 9 performans göstergesi bulunmaktadır. Bu performans göstergelerine iliĢkin 

öğretim elemanlarının görüĢlerini ifade eden sayısal veriler tablo 9‟da verilmiĢtir. 

Tablo 9. Beceri standart alanına iliĢkin performans göstergelerinin önem düzeyi ile ilgili öğretim 

elemanlarının görüĢleri 

No Performans Göstergeleri X  SS 

G.1. Akıcı, duru ve anlaĢılır bir diksiyona sahiptir. 4.56 0.62 

G.8. Bilimsel temelli geliĢimlere göre bilgilerini günceller. 4.54 0.63 

G.3. Duygu, düĢüncelerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla etkili biçimde anlatır. 4.51 0.61 

G.9. Eylemlerinde sorgulama sürecini iĢe koĢar. 4.49 0.62 

G.2. Beden dilini etkili kullanır. 4.41 0.66 

G.4. Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlar ve yazar. 4.41 0.69 

G.7. ĠletiĢim sorunlarının gerçek sebeplerine odaklanarak çözüm bulur. 4.40 0.64 

G.5. Grupla çalıĢma becerisine sahiptir. 4.35 0.75 

G.6. Sorunlara yönelik kalıplaĢmıĢ çözümleri sorgular. 4.32 0.70 

Toplam 4.44 4.61 
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Tablo 9 incelendiğinde, öğretim elemanlarından “Akıcı, duru ve anlaĢılır bir diksiyona sahiptir.” 

performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin görüĢlerini belirtmeleri istenmiĢtir. Öğretim 

elemanlarının bu performans göstergesinin önem düzeyine iliĢkin verdikleri yanıtların aritmetik 

ortalaması 4.56‟dır. Bu ortalamaya göre “Akıcı, duru ve anlaĢılır bir diksiyona sahiptir.” performans 

göstergesinin öğretim elemanlarına göre çok önemli olduğu ifade edilebilir. Beceri standart alanında 

yer alan diğer performans göstergesi “Bilimsel temelli geliĢimlere göre bilgilerini günceller.” 

göstergesinin önem düzeyine iliĢkin öğretim elemanlarının verdiklerin yanıtların aritmetik 

ortalaması 4.54‟dür. Bu performans göstergesinin ise yine öğretim elemanlarına göre çok önemli 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. Öğretim elemanlarının “Duygu, düĢüncelerini yazılı ve sözlü anlatım 

yoluyla etkili biçimde anlatır.” performans göstergesine verdikleri yanıtların aritmetik ortalaması 

4.51‟dir. Ortalama dikkate alındığında öğretim elemanlarına göre bu göstergenin çok önemli ortaya 

çıkmıĢtır. 

Teknoloji standart alanına iliĢkin bulgular 

Öğretmen olmak isteyen adaylar için belirlenen standart alanlarından sekizincisi “Teknoloji”dir. Bu 

standart alanında 10 performans göstergesi bulunmaktadır. Bu performans göstergelerine iliĢkin 

öğretim elemanlarının görüĢlerini ifade eden sayısal veriler tablo 10‟da verilmiĢtir. 

Tablo 10. Teknoloji standart alanına iliĢkin performans göstergelerinin önem düzeyi ile ilgili 

öğretim elemanlarının görüĢleri 

No Performans Göstergeleri X  SS 

H.10. Teknolojik iletiĢim kurabilir ve ilgili araçları (e-posta gibi) kullanır. 4.51 0.66 

H.8. 
Teknolojik araç gereçler tarafından ulaĢılan bilgi kaynaklarının güvenirliğini 

sorgular. 
4.50 0.61 

H.6. Ġhtiyaca uygun teknolojiyi seçer ve kullanır. 4.47 0.64 

H.4. Eğitim teknolojilerini kullanır. 4.41 0.67 

H.3. Eğitim teknolojilerindeki yenilikleri takip eder. 4.40 0.64 

H.5. Bilgi ve iletiĢim teknolojisini kullanarak mesleki geliĢimine katkı sağlar. 4.36 0.63 

H.2. Temel iletiĢim teknolojilerini kullanır. 4.36 0.67 

H.1. Temel iletiĢim teknolojilerindeki yenilikleri takip eder. 4.36 0.68 

H.7. 
Teknolojik araçlardan yararlanarak güncel olayları (özellikle eğitim) takip eder 

ve kendince değerli olan içeriği seçer. 
4.36 0.67 

H.9. Teknolojik araçların kullanımını öğrenmeye isteklidir. 4.30 0.67 

Toplam 4.40 5.39 

Öğretim elemanlarının, öğretmen olmak isteyen adaylarda bulunması gereken  “Teknolojik iletiĢim 

kurabilir ve ilgili araçları (e-posta gibi) kullanır.” göstergesinin önem düzeyine iliĢkin verdikleri 

yanıtların aritmetik ortalamaları 4.51‟dir. Öğretim elamanlarına göre bu performans göstergesinin 

önem derecesinin çok önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. Diğer bir performans göstergesi olan 

“Teknolojik araç gereçler tarafından ulaĢılan bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgular.” 

Göstergesinin aritmetik ortalaması ise 4.50‟dir. Bu ortalamaya bakıldığında ilgili performans 

göstergesinin önem derecesinin çok önemli olduğu ifade edilebilir. Öğretim elemanlarının “Ġhtiyaca 

uygun teknolojiyi seçer ve kullanır.” performans göstergesine verdikleri yanıtların aritmetik 

ortalaması 4.47‟dir. Ortalama dikkate alındığında öğretim elemanlarına göre bu göstergenin çok 

önemli ifade edilebilir. 

TARTIġMA, SONUÇ ve ÖNERĠLER 

AraĢtırmaya katılan öğretim elemanları, kiĢisel özellikler standart alanında yer alan performans 

göstergelerinin tamamının yüksek düzeyde önem derecesine sahip olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu 

standart alanında yer alan “Her bireyin kendine özgü özellikleri olduğunu kabul eder.” performans 

göstergesi en yüksek ortalamaya sahiptir. Ġnsan geliĢimini etkileyen temel unsurlar kalıtım, çevre ve 

zamandır. Her bireyin kendine özgü kalıtsal özellikleri vardır ve baĢka bireylerden bu yönde kesin 

çizgilerle ayrılır. Aynı zamanda her bireyin içinde yaĢadığı çevreden etkilenme durumu birbirinden 

farklıdır. Çünkü her bireyin arkadaĢ çevresi, anne babanın sosyoekonomik durumu, kültürel 
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durumu, aile içi iletiĢim, kardeĢ sayısı, çevresinde yer alan insanlarla girdiği iliĢkiler vb. birbirinden 

farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bireyler bu farklılıklardan dolayı birbirlerinden farklı, kendine 

özgüdür. Bireylerin eğitim ortamları ve ihtiyaçları da bu özelliklerini dikkate alacak Ģekilde 

organize edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda öğretmen olmak isteyen bir bireyde bu unsurları 

göz önüne alarak insanların bu farklılıklarını kabul etmeli, doğal karĢılamalıdır. Bu konuyla iliĢkili 

diğer bir performans göstergesi ise “Bireysel ve toplumsal farklılıkları zenginlik olarak görür.” 

ifadesidir. Ġçinde bulunduğumuz toplum farklı kültürleri içinde barındıran bir mermer gibidir. Bu 

mermer birçok kültür öğesini içinde barındırsa da tek bir görünüm sergilemektedir. Dolayısıyla 

mermeri oluĢturan her türlü kültürel farklılıklar zenginlik olarak algılanmalıdır. Bu mermerin bir 

bütün olarak kalabilmesi ancak varolan farlılıkların korunması ile mümkündür.  Bu bağlamda 

bireylerin ve toplumların sahip olduğu kültürel değerler eğitim ortamı içinde korunmalı ve zenginlik 

olarak görülmelidir.  

AraĢtırmaya katılan öğretim elamanlarının önemli gördüğü diğer performans göstergesi 

“BaĢkalarının önünde rahatlıkla konuĢur.”dur. Öğretmenlerin her ne kadar toplum nazarında 

statüsünün düĢük olduğu (Ekici, 2013, s.67) ifade edilse de öğretmenlerin toplum içerisinde 

düĢüncelerine önem verildiği, dikkate alındığı söylenilebilir. Bu durumda öğretmenlerin toplumun 

yararına ve geliĢimine katkıda bulunmak için toplum içerisinde düĢüncelerini rahatlıkla ifade 

edebilmesi önemli bir faktördür. Ayrıca sınıftaki öğrencilere karĢı da eğitim sürecinde kendi 

rahatlıkla ifade edilmeli, ifade etmek istediklerini net bir Ģekilde belirtebilmelidir. Dolayısıyla 

öğretmen olmak isteyen bir aday bu özelliklere sahip ve özgüveni yüksek olmalıdır. 

“Yenilikçi fikirler sunar ve ürünler tasarlar.” performans göstergesi öğretim elemanları tarafından 

oldukça önemli görülen göstergelerden biridir. Bilgi çağı olarak isimlendirilen bu dönemde yaratıcı 

düĢünme niteliklerine sahip bireyler yetiĢtirmek eğitim sistemlerinin temel amaçlarındandır. Bunun 

için sistem tasarımının buna uygun olarak yapılması gereklidir. Sistem tasarımının önemli 

öğelerinden biri olan öğretmenlerin de bu özelliği sahip olması eğitim sisteminin amaçlarından 

birini yerine getirmede önemli bir etkiye sahiptir. Her ne kadar bu özelliğin eğitim, çevre vb. 

unsurlarla da geliĢtirilebileceği kabul edilse de, yaratıcılığın doğuĢtan getirilen genetik bir alt 

yapısının olduğu yaygın bir kanaattir (TaĢpınar, 2012, s.91). Bu bağlamda öğretmen olmak isteyen 

adayların yeni bir düĢünce, ürün ortaya koyma, yapılmayanı yapmak ve söylenmeyeni söylemek 

gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir. Öğretim elemanları, ilgi standart alanında yer alan 

performans göstergelerinin tamamının yüksek düzeyde önem derecesine sahip olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ġlgili standart alanında yer alan “Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçer.” göstergesi 

en yüksek ortalamalardan birine sahiptir. Öğretmen olmak isteyen adayların, öğretmenlik mesleğini 

isteyerek tercih etmesinin önemli sebeplerinden biri mesleği sevdiği için tercih ettiği olabilir.  Bu 

bağlamda araĢtırmanın bulgusu, Ulusoy (2013) tarafında yapılan araĢtırmanın bulgularıyla 

örtüĢmektedir. AraĢtırmaya göre öğretmen adayları ideal öğretmende bulunması gereken en önemli 

özelliğin “meslek sevgisine sahip olmak” olarak belirtmiĢlerdir. Her meslek grubu için oldukça 

önemli bir etken olan mesleğini severek ve isteyerek tercih etme öğretmenlik mesleği içinde 

oldukça önemlidir. Ġdeal öğretmen olmanın ve etkili bir öğrenme ortamı oluĢturmanın temel koĢulu 

mesleğe kendini adamaktır. Kendini mesleğe adamak ise ancak o mesleği sevmekten ve isteyerek 

tercih etmekten geçmektedir. Diğer yüksek ortalamaya sahip göstergeler ise “Düzenli kitap okuma 

alıĢkanlığına sahiptir.” ve “Farklı türde eserler (Edebiyat, bilimsel dergi, sosyoloji vb.) okur.” 

performans göstergesidir. Bu bulguyu Ulusoy‟un (2013) yaptığı araĢtırmada destekler niteliktedir. 

AraĢtırmaya göre, öğretmen adaylarının %26,5‟i “düzenli olarak gazete, dergi ve kitap okumanın” 

ideal öğretmende bulunması gereken en önemli özellik olduğunu vurgulamıĢlardır. Ayrıca Yanpar 

Yelken ve diğ. (2007) ve ġahin‟in (2011) yaptığı çalıĢmalarda ortaya koyduğu özelliklerde de 

benzer bulgular bulunmaktadır ve araĢtırma bulgularını destekler niteliktedir. Öğretim elemanları, 

beceri standart alanında yer alan bütün performans göstergelerinin yüksek derece önemli olduğunu 

vurgulamıĢlardır. Ġlgili standart alanında yer alan “Akıcı, duru ve anlaĢılır bir diksiyona sahiptir.” 
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göstergesi en yüksek ortalamaya sahiptir. Bu bulguyu TaĢkaya (2012) ve Özabacı ve Acat‟ın (2005) 

bulguları da destekler niteliktedir. TaĢkaya (2012) öğretmen adayları üzerinde yaptığı 

araĢtırmasında nitelikli bir öğretmende bulunması gereken mesleki özelliklerden birisinin 

“Diksiyonu düzgün olmalıdır.” bulgusudur. Ayrıca Özabacı ve Acat‟ın (2005) yine öğretmen 

adayları üzerinde yaptığı çalıĢmasında ideal öğretmende bulunması gereken özelliklerin baĢında iyi 

bir diksiyona sahip olması gelmektedir. Öğrenme süreci genel anlamda bir iletiĢim sürecidir. Bu 

süreçte mesaj alıĢ veriĢinin anlamlı olması öğretmenin yeterliliği ile ilgilidir. Dolayısıyla öğretmen 

olmak isteyen adayların anlaĢılır, akıcı bir diksiyona sahip olması öğretmenlik mesleğinde kendini 

daha rahat ifade edebilmesini sağlayabileceği gibi aynı zamanda da sınıf içi ve sınıf dıĢı öğrenme 

sürecinde mesajların alıcıya aktarılmasında nitelikli bir iletiĢim sürecinin ortaya çıkmasını sağlar. 

Öğretmen olmak isteyen adayların bu iletiĢim sürecinde beden dili etkili kullanması da önemli diğer 

bir etkendir. AraĢtırmaya katılan öğretim elemanlarının yüksek derece önemli gördüğü diğer 

performans göstergesi de “Beden dilini etkili kullanır.” göstergesidir.  

Beceri standart alanında yüksek ortalamaya sahip diğer performans göstergesi “Eylemlerinde 

sorgulama sürecini iĢe koĢar.”dır. Günümüz çağdaĢ eğitim anlayıĢlarında öğrencilerin düĢünce 

becerilerini geliĢtirecek etkinlikler/ortamlar oluĢturmak önemlidir. Okul ortamında yapılan öğrenme 

öğretme sürecinde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almak, onlara kendilerini rahatça ifade 

edebilecekleri, düĢünmelerine fırsat verilebilecek, sorgulama yapabilecekleri ortamlar oluĢturmak 

düĢünme becerilerinin geliĢimi açısında gereklidir. DüĢünme becerileri programında kullanılan en 

etkili yöntem düĢünme temelli sorgulama yöntemidir. Çünkü bu yöntemle öğrencilerin, soru sorma 

yetisi ve merakı artar, yargıya varmaları daha sağlıklı olur, sonuçlara ulaĢma konusundaki becerileri 

geliĢir, önyargılarla hareket etmeleri azalır, farklı bakıĢ açılarını görerek mantıklı bir sonuca varma 

eğilimleri artar, yaratıcı düĢünme ile yeni fikirler oluĢtururlar (Fisher, 2005, s.22). Bu bağlamda 

öğretmen olmak isteyen adayların eylemlerinde sorgulama sürecini iĢe koĢmaları bu yönüyle 

kendilerine katkı sağlayabilir. Ġlgili standart alanında yer alan “Bilimsel temelli geliĢmelere göre 

bilgilerini günceller.” performans göstergesi öğretim elemanları tarafında yüksek düzeyde önemli 

görülen diğer ifadedir. Bilgisayarların ve internetin hızla yaygınlaĢması ve geliĢmesi günümüzde 

bilgiye daha hızlı ulaĢmamıza imkân tanımaktadır. Ġnternetin bilgiye hızlı eriĢimi sağlaması internet 

ortamında bilgi miktarında da artmalar meydana getirmektedir.  Ġnternet aracılığıyla arama 

motorlarında her hangi bir konu hakkında yapılan aramalar sonucu yığınla veri ortaya çıkmaktadır 

ve çoğunlukla bu sayların çoğu uzman olmayan kiĢilerin yazdığı bilgilerle doludur. Ayrıca çoğu 

web sitelerinde oluĢturulan bilgilerin kimler tarafından kaleme alındığı konusu muammadır.  

Kaleme alan, sayfalarda yer alsa dahi çoğu kimse buna dikkat etmemektedir. Dikkat edilmediği 

takdirde de web sayfalarında yer alan bilgiler referans gösterilerek kiĢiden kiĢiye aktarılmakta ve 

bilgi kirliliği oluĢmaktadır. Hâlbuki web sayfalarında yer alan bilgilerin kim tarafından sunulduğu 

ve bilgiye nasıl ulaĢıldığının sorgulanması gerekmektedir. Yer alan bilgilerin bilimsel bir temele 

oturup oturmadığı önemlidir. Böylelikle varolan bilgilerin güncellenmesi ancak sağlam temellere 

yani bilimsel verilere dayandırılarak yapılabilir. Bu bağlamda öğretmen olmak isteyen bir adayın bu 

beceriye sahip olması önemlidir.  

AraĢtırmaya katılan öğretim elemanları, teknoloji standart alanında yer alan performans 

göstergelerinin tamamının yüksek düzeyde önem derecesine sahip olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bilgi 

çağında teknolojiyi kullanmak bir ayrıcalık değil, zorunluluk olmuĢtur. Toplumların gereksinim 

duyduğu bireylerin nitelikleri de değiĢmiĢtir. Bu bağlamda bireylerin bu değiĢime uyum 

sağlayabilecek niteliklere sahip olması önemlidir. Öğretmen olmak isteyen adaylarında hem 

teknoloji okuryazarlığı becerilerine sahip olması hem de var olan teknolojileri öğrenme öğretmen 

sürecinde kullanma becerilerine sahip olmaları önem arz etmektedir.  

AraĢtırma sonucunda ortaya çıkan bulgular, öğretmen olmak isteyen adaylarda bulunması gereken 

performans göstergesi olarak ifade edilmiĢtir. Dolayısıyla öğretmen olacak bireyde bu özelliklerin 

bulunması nitelik bakımından önemlidir. Belirlenen performans göstergeleri incelendiğinde bu 
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performans göstergelerinin özellikle, kapatılan Anadolu Öğretmen Liseleri aracılığıyla bireye 

kazandırılabileceği düĢünülmektedir. Bu bağlamda Anadolu Öğretmen Liseleri‟nin kapatılması 

yerine eğitim programlarının yeniden gözden geçirilerek bu özellikleri kazandırabilecek nitelikle 

geliĢtirilmesinin/güncellenmesinin alana katkı sağlayıcı olabileceği düĢünülmektedir.  
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ÜST BĠLĠġ BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN ÖLÇMENĠN DEĞĠġMEZLĠĞĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ
1 

MEASUREMENT INVARIANCE of METACOGNITION BELIEFS SCALE 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevim SEVGĠ
2
  

 

ÖZET 

Bu çalıĢma, üstbiliĢ becerileri ölçeğinin ölçmenin değiĢmezliği açısından incelenmesidir. ÇalıĢmaya 

624 öğrenci 6 okuldan rastgele katılmıĢtır. ÇalıĢmanın verileri Yıldız, Akpınar, Tatar ve Ergin 

(2009) tarafından ilköğretim öğrencileri için geliĢtirilen BiliĢüstü Ölçeği (BÖ) ve araĢtırmacılar 

tarafından eklenen “Demografik Bilgiler Kısmı” ile toplanmıĢtır. Verilerin analizi ölçmenin 

değiĢmezliği analizleri ile yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre altıncı sınıfa devam eden 

öğrencilerin üstbiliĢ becerileri ölçeğindeki faktörler dört faktör altında toplanmaktadır. Yıldız ve 

arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada ilköğretim öğrencilerinin üst biliĢ becerileri 8 faktörde 

toplanmaktadır. Bu çalıĢma sadece altıncı sınıf öğrencilerinin üst biliĢ becerilerini faktörler altında 

toplamayı amaçlamaktadır ve 4 faktörde toplamaktadır. BiliĢüstü ölçeğinin bu örneklem için 

güvenirliği yüksek bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: BiliĢüstü, Ortaokul, Matematik, Ölçmenin DeğiĢmezliği 

GiriĢ 

Flavel (1976), öğrencilerin matematik problemleri çözerken nasıl ve ne düĢündüğünü anlamak için 

yaptığı araĢtırmayla üstbiliĢ kavramını ortaya koymuĢtur. Problem çözme süreci çok yönlü ve 

karmaĢık bir süreçtir. Bu süreç içerisinde üstbiliĢ kavramı önemli rol oynamaktadır. Pek çok 

araĢtırmacı üstbiliĢi problem çözme sürecinin temel elemanı olarak kabul etmektedir (Özsoy, 2007). 

Günümüz dünyasında bireylerden beklenen davranıĢ; pasif problem çözücüler olmaktan ziyade 

problem çözüm sürecine hâkim, neyi neden yaptığının bilincinde olan ve süreci kontrol edebilme 

becerisine sahip olmaktır. ÜstbiliĢ, en geniĢ anlamıyla bireyin algılama, hatırlama ve düĢünmesinde 

yer alan zihinsel faaliyetlerin farkında olması ve bunları kontrol etmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Huitt, 1997; Hacker ve Dunlosky, 2003). ÜstbiliĢ bireylerin kendi biliĢi hakkındaki bilgisi olarak 

da tanımlanabilir. Alan yazın incelendiğinde üstbiliĢ, farklı kiĢiler tarafında, farklı yöntemler 

kullanılarak çeĢitli yönlerden mercek altına alınmıĢtır. 

Öğrencilerin üstbiliĢ becerileri ölçülürken, ölçüm değiĢmezliğini test etmek genellikle ihmal edilir. 

ÜstbiliĢ becerileri ölçülürken ve analizler yapılırken derecelendirme sonuçlarına dayanan sonuçlar 

ve kararlar, yapılan ölçmenin sonucunun adil olduğu hakkında Ģüphe uyandırmaktadır (Zumbo, 

2007). Tam değiĢmezlik, öğrencilerin üstbiliĢ becerilerinin cinsiyetlerinden bağımsız olarak 

puanladığına dair kanıt sağlar (Schmitt ve Kuljanin, 2008; van de Vijver ve Tanzer, 2004; Wu, Li 

ve Zumbo, 2007). 

 Ölçmenin değiĢmezliği Meredith (1993) tarafından 4 aĢamalı olarak tanımlanmaktadır. Bu 

aĢamalar:  

 Biçimsel DeğiĢmezlik (Configural Invariance): Kavramsal yapı alt gruplarda aynıdır ve sadece 
kavramsal yapının alt gruplarda karĢılaĢtırılması yapılabilir.  

 Metrik DeğiĢmezlik (Weak Factorial Invariance): Kavramsal yapıdaki yapısal iliĢkiler aynıdır ve 

kavramsal yapının yapısal iliĢkileri karĢılaĢtırılabilir. 
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 Skalar DeğiĢmezlik (Strong Invariance): Kavramsal yapı, yapısal iliĢkiler ve hata kaynakları 
gruplarda aynıdır ve örtük değiĢkenlerinin ortalamalarının karĢılaĢtırılması yapılabilir.  

 Katı değiĢmezlik (Complete (Strict)) Invariance): Kavramsal yapı, yapısal iliĢkiler, hata 
kaynakları ve madde artıklarının varyansları alt gruplarda aynıdır ve örtük değiĢkenlerin 

ortalamaları karĢılaĢtırılabilir.  

Gruplar arası karĢılaĢtırmalar yapılırken geleneksel yöntemlerinin kullanılması hatalı yorumlara ve 

sonuçlara yol açabilmektedir (Uzun, Öğretmen, 2010). Ġstatistiksel olarak değiĢmezlik araĢtırılırken 

yaygın kullanılan metot Çok Örneklemli Doğrulayıcı Faktör Analizidir (MG-CFI) 

(Jöreskog & Sörbom, 1999). 

Yöntem  

Bu araĢtırmada 624 ortaokul öğrencisinin ÜstbiliĢ Ölçeğine (Yıldız, Akpınar, Tatar ve Ergin (2009) 

verdikleri yanıtların ölçmenin değiĢmezliği açısından incelenmiĢtir. AraĢtırmanın verileri 2017-

2018 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Kayseri‟de 6 farklı okuldan toplanmıĢtır. 313 kız, 305 

erkek altıncı sınıf öğrencisi örneklemi oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada analiz yöntemi olarak 

biliĢüstü ölçeğinin cinsiyetler bakımından değiĢmezliğinin sağlanmasına yönelik çok örneklemli 

doğrulayıcı faktör analizi (MGCFI) tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırmada analizler Lisrel 8.80 

kullanılarak yapılmıĢtır.  

Bulgular 

Tablo 1 de kız ve erkek altıncı sınıf öğrencilerinin ölçmenin değiĢmezliği sonuçları ve fit indek 

değerleri verilmektedir.  

Tablo 1 Fit index değerleri 

Fit Indices 

Biçimsel DeğiĢmezlik 

(Configural 

Invariance) 

Metrik DeğiĢmezlik 

(Weak Factorial 

Invariance) 

Skalar 

DeğiĢmezlik 

(Strong 

Invariance) 

Katı değiĢmezlik 

(Complete (Strict)) 

Invariance) 

Contribution to Chi Square 1.956.847 1.280.062 1.339.916 1.335.449 

Percentage Contribution to Chi-

Square 

51.788 55.615 53.840 47.944 

Root Mean Square Residual 

(RMR) 

0.656 0.252 0.254 0.255 

Standardized RMR 0.240 0.242 0.242 0.250 

Goodness of Fit Index (GFI) 0.754 0.784 0.773 0.764 

Degrees of Freedom 832 862 918 926 

Minimum Fit Function Chi-

Square 

3778.547 

(P = 0.0) 

2301.645 

(P = 0.0) 

2488.696 

(P = 0.0) 

2785.419 

(P = 0.0) 

Normal Theory Weighted Least 

Squares Chi-Square 

2896.300 

(P = 0.0) 

2283.324 

(P = 0.0) 

2556.250 

(P = 0.0) 

2981.789 

(P = 0.0) 

Estimated Non-centrality 

Parameter (NCP) 

2.064.300 1.421.324 1.638.250 2.055.789 

90 Percent Confidence Interval 

for NCP 

(1904.171 ; 2231.947) (1283.503 ; 1566.758) (1491.345 ; 

1792.746) 

(1894.398 ; 2224.710) 

Minimum Fit Function Value 6.075 3.700 4.001 4.478 

Population Discrepancy 

Function Value (F0) 

3.319 2.285 2.634 3.305 

90 Percent Confidence Interval 

for F0 

(3.061 ; 3.588) (2.064 ; 2.519) (2.398 ; 2.882) (3.046 ; 3.577) 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

0.0893 0.0728 0.0758 0.0845 

90 Percent Confidence Interval 

for RMSEA 

(0.0858 ; 0.0929) (0.0692 ; 0.0764) (0.0723 ; 0.0792) (0.0811 ; 0.0879) 

P-Value for Test of Close Fit 

(RMSEA < 0.05) 

0.000 0.000 0.000 0.000 
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Expected Cross-Validation 

Index (ECVI) 

4.972 3.890 4.341 5.000 

90 Percent Confidence Interval 

for ECVI 

(4.714 ; 5.241) (3.668 ; 4.123) (4.009 ; 4.493) (4.644 ; 5.175) 

ECVI for Saturated Model 1.495 1.495 1.495 1.495 

ECVI for Independence Model 37.712 37.712 37.712 37.712 

Chi-Square for Independence 

Model with 870 Degrees of 

Freedom 

23.396.594 23.396.594 23.396.594 23.396.594 

Independence AIC 23.516.594 23.516.594 23.516.594 23.516.594 

Model AIC 3.092.300 2.419.324 2.700.250 3.109.789 

Saturated AIC 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 

Independence CAIC 23.842.763 23.842.763 23.842.763 23.842.763 

Model CAIC 3.625.043 2.788.982 3.091.653 3.457.702 

Saturated CAIC 6.915.620 6.915.620 6.915.620 6.915.620 

Normed Fit Index (NFI) 0.839 0.902 0.894 0.881 

Non-Normed Fit Index (NNFI) 0.863 0.935 0.934 0.922 

Parsimony Normed Fit Index 

(PNFI) 

0.802 0.893 0.943 0.938 

Comparative Fit Index (CFI) 0.869 0.936 0.930 0.917 

Incremental Fit Index (IFI) 0.869 0.936 0.930 0.917 

Relative Fit Index (RFI) 0.831 0.901 0.899 0.888 

Critical N (CN) 154.064 260.847 256.086 230.795 

Contribution to Chi-Square 1.821.700 1.021.583 1.148.780 1.449.970 

Percentage Contribution to Chi-

Square 

48.212 44.385 46.160 52.056 

Root Mean Square Residual 

(RMR) 

0.533 0.160 0.171 0.231 

Standardized RMR 0.180 0.167 0.179 0.226 

Goodness of Fit Index (GFI) 0.767 0.826 0.803 0.755 

TartıĢma 

Gruplar arası ölçmenin değiĢmezliği geçerlilik için en önemli sayıltılardan biridir. ÜstbiliĢ 

becerilerinin ölçülmesinde ve gruplar arası karĢılaĢtırılmasının yapılmasında cinsiyet önemli 

değiĢkenlerden birisidir. Alan yazındaki bazı araĢtırmalar kız öğrencilerin üstbiliĢ becerilerinin 

erkek öğrencilerin üstbiliĢ becerilerinden daha yüksek olduğunu, bazı araĢtırmalar bu durumun tam 

tersini savunurken, bazı araĢtırmalardan kız ve erkek öğrencilerin üstbiliĢ becerilerinin aynı 

olduğunu belirtmektedirler.  
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ġekil 2 Kavramsal yapı 
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ġekil 3 DeğiĢim indexleri 
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ALTINCI SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÜST BĠLĠġ BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
1 

ANALYZE OF SIXTH GRADE STUDENTS METACOGNITION BELIEFS 

 

Melek ÇAĞLIKÖSE
2
 

Dr. Öğr. Üyesi Sevim SEVGĠ
3
  

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı altıncı sınıfa devam eden öğrencilerinin üstbiliĢ becerilerini analiz etmektedir. 

Genel tarama yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaya 624 öğrenci katılmıĢtır. ÇalıĢmanın verileri Yıldız, 

Akpınar, Tatar ve Ergin (2009) tarafından ilköğretim öğrencileri için geliĢtirilen BiliĢüstü Ölçeği 

(BÖ) ve araĢtırmacılar tarafından eklenen “Demografik Bilgiler Kısmı” ile toplanmıĢtır. Verilerin 

analizi faktör analizi ile yapılmıĢtır (p<0,05). ÇalıĢmanın sonuçlarına göre altıncı sınıfa devam eden 

öğrencilerin üstbiliĢ becerileri dört faktör altında toplanmaktadır. Yıldız, Akpınar, Tatar ve  

Ergin‟nin (2009) yapmıĢ olduğu çalıĢmada ilköğretim öğrencilerinin üst biliĢ becerileri 8 faktörde 

toplanmaktadır. Bu çalıĢma sadece altıncı sınıf öğrencilerinin üst biliĢ becerilerini faktörler altında 

toplamayı amaçlamaktadır ve 4 faktörde toplamaktadır. BiliĢüstü ölçeğinin bu örneklem için 

güvenirliği yüksek bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: BiliĢüstü, Ortaokul, Matematik, Faktör Analizi 

Abstract 

Aim of this study is to analyze sixth grade students metacogntive abilities. General survey method 

was used to collect data. 624 sixth grade middle school students were participated to study. Students 

metacognitive abilities were measured by the Metacognitive abilities Scale (MS) which was 

developed by Yıldız, Akpınar, Tatar ve Ergin (2009) for elementary grade students. Researcher 

added demographics part to the survey. Factor analysis were run to see the factor structure of 

metacognitive abilities of sixth grade students. According to results of factor analysis, sixth grade 

students‟ metacognitive abilities were loaded at four factors. Yıldız, Akpınar, Tatar and  Ergin 

(2009) was determined eight factors for metacognitive abilities of middle school students.  This 

study was analyzed only sixth grade students‟ metacognitive abilities so difference factor structures 

can be possible. Reliability coefficient of the study was high for this study.  

Key words: Metacognition, Middle School, Mathematics, Factor Analyses 

GiriĢ  

BiliĢüstü ile ilk çalıĢmaları yapan Flavell (1976, 1979)‟ in tanımıyla biliĢüstü anlamayı izleme ve 

özdenetimi de içerecek biçimde kiĢinin kendi biliĢsel süreçlerinin farkında olması ve bunları kontrol 

edebilmesidir ( Demirsöz, 2014). Arastırmada üstbiliĢin, çocukların ve yetiĢkinlerin eğitiminde 

önemli yeri bulunduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Schoenfeld, 1985; Mevarech, 1999; Schurter, 2001; 

Marge, 2001; Kapa, 2001; Teong, 2002; Kramarski, Mevarech ve Arami, 2002; Victor, 2004). 

Eğitimde önemli yer tutan üstbiliĢ ölçmek amacıyla anketler, gözlm formları gibi ölçme araçları 

geliĢtilmiĢtir. GeliĢtirilen bu lme araçlarının güvenirliğini değerlendirmek amacıyla da farklı 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı, Yıldız, Akpınar, Tatar ve  Ergin (2009) tarafından 

geliĢtirilen BiliĢüstü Ölçeği‟nin açımlayıcı faktör analizlerini altıncı sınıf öğrenicleriyle tekrar 

yapmaktır.  
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Yöntem 

Altıncı sınıfa devam eden öğrencilerin üstbiliĢ becerilerini genel tarama yöntemi ile 2017-2018 

eğitim- öğretim yılında Kayseri‟de 6 farklı okula devam eden 624 öğrencilerden toplanmıĢtır. 313 

kız, 305 erkek öğrenci çalıĢmaya katılmıĢtır.  

Bulgular 

Altıncı sınıfa devam eden öğrencilerin BiliĢüstü Ölçeğine verdikleri yanıtların açımlayıcı faktör 

analiz sonuçlarını değerlendirmek amacıyla caçlıĢma yapılmıĢtır. Altıncı sınıfa devam eden 

öğrencilerin üstbiliĢ ölçeğinin maddelerine verdikleri yanıtların betimsel istatistiği Tablo 1‟de 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 1 BiliĢüstü Ölçeği‟nin Betimsel Ġstatistiği 
Maddeler  Ortalama Sd. 

1.Bir soruyu cevaplarken nasıl yaptığımı kontrol ederim. 2,95 ,916 

2.Soruları cevaplarken doğru yapıp yapmadığımı kontrol ederim. 3,18 ,902 

3.Kafamdaki bilgileri kolay hatırlayacağım bir Ģekilde düzenlerim. 2,91 ,976 

4.Öğretmenin benden ne öğrenmemi beklediğini bilirim. 2,95 1,051 

5.Bir konuyu anlayıp anlamadığımı bilirim. 3,36 ,942 

6.Sınavlarda soruları cevaplamak için gerekli olan süreyi bilir ve kendimi ona göre ayarlarım 3,14 1,044 

7.Ders çalıĢırken hangi stratejileri kullandığımı bilirim. 2,82 1,043 

8.Hangi düĢünme biçimini, ne zaman kullanacağımı bilirim. 2,95 ,960 

9.Sınavlarda gerek görürsem, düĢünüĢ ve çözüm yollarımı değiĢtiririm. 2,85 1,038 

10.Bir sınavda soruları çözebilmek için belirli yöntemler kullandığımın farkındayım. 2,97 1,032 

11.Bir konuyu öğrenirken kullandığım stratejilerin ne kadar iĢe yaradığını bilirim. 2,93 1,025 

12.Bir iĢi yaparken hatalıysam, geri dönerek hatamı düzeltirim. 3,29 ,890 

13.Bir iĢi tamamladığımda amaçlarıma ne kadar ulaĢabildiğimi sorarım. 2,77 1,034 

14.Öğrendiğim konunun günlük yaĢamımdaki yerini düĢünürüm. 2,68 1,099 

15.Bir konuyu öğrenmeden önce kendime o konuyla ilgili sorular sorarım. 2,38 1,124 

16.Daha iyi öğrenip öğrenememem bana bağlıdır. 3,23 1,003 

17.Bir problemle karĢılaĢtığımda bir sürü çözüm yolu düĢünür en iyisini seçerim. 3,01 ,985 

18.ÇalıĢırken hangi yöntemleri kullandığımın farkındayım. 3,08 ,995 

19.Bir konuyu öğrenirken ne kadar zamana ihtiyacım olacağını planlarım. 2,79 1,096 

20.Bir sınavdaki baĢarımı doğru olarak tahmin edebilirim. 2,85 1,023 

21.Bir bilginin benim için önemli olup olmadığını anlar dikkatimi ona yoğunlaĢtırırım. 3,09 ,976 

22.ÇalıĢmayı bitirdiğimde, öğrenebileceğim kadar öğrenip öğrenmediğimi anlamaya çalıĢırım. 2,97 1,020 

23.Tam olarak anlamadığım konuyu tekrar ederim. 2,91 1,000 

24.Kafam karıĢtığı zaman durur ve tekrar okurum. 3,34 ,973 

25.Sınav sorularını çözmek için birden fazla yol denemeye çalıĢırım. 2,95 ,990 

26.Sınavda soruları cevaplarken nasıl düĢündüğümün farkındayım. 3,07 ,985 

27.Duruma bağlı olarak farklı öğrenme yolları kullanırım. 2,88 1,018 

28.Bir soruyu çözdükten sonra kendime, daha kolay bir çözüm yolu olup olmadığını sorarım. 2,70 1,111 

29.Kendime düzenli olarak amaçlarıma ne kadar ulaĢabildiğimi sorarım. 2,87 1,066 

30.Sınav sorularındaki ana düĢünceleri bulmaya çalıĢırım. 2,83 1,054 

Tablo 2 de verildiği üzere açımlayıcı faktör analizi yapmak için gerekli sayıltılar sağlanmaktadır.  

Tablo 2 KMO and Bartlett's sonuçları 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,953 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5556,261 

df 435 

Sig. ,000 

 

Tablo 3‟de biliĢüstü ölçeği‟nin döndürülmül sonuçlarının 4 faktörli yapısının toplam varyansın 

%34‟ünü açıkladığı görülmektedir.  
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Tablo 3 Toplam Açıklanan Varyans 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 9,360 31,200 31,200 8,719 29,064 29,064 3,440 11,467 11,467 

2 1,346 4,485 35,685 ,706 2,352 31,416 2,968 9,894 21,361 

3 1,126 3,752 39,437 ,552 1,841 33,257 2,510 8,366 29,728 

4 1,082 3,608 43,045 ,462 1,539 34,796 1,520 5,068 34,796 

ġekil 1‟de verilen Scree test sonuçları da Tablo‟de verilen toplam varyans sonuçlarını 

desteklemektedir.  

 
ġekil 1 Scree Grafiği 

Tablo 4‟de DöndürülmüĢ faktör yükleri verilmektedir. BiliĢüstü ölçeği‟nin altıncı sınfıalrda 

uygulanmasında toplam 4 faktörlü bir yapı ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 4 DöndürülmüĢ Faktör Yükleri 

Maddeler 

Faktör 

1 2 3 4 

25.Sınav sorularını çözmek için birden fazla yol denemeye çalıĢırım. ,599 ,163 ,158 ,125 

27.Duruma bağlı olarak farklı öğrenme yolları kullanırım. ,589 ,173 ,265 ,116 

28.Bir soruyu çözdükten sonra kendime, daha kolay bir çözüm yolu olup olmadığını 

sorarım. 
,529 ,254  ,174 

17.Bir problemle karĢılaĢtığımda bir sürü çözüm yolu düĢünür en iyisini seçerim. ,440 ,317 ,234 ,153 

20.Bir sınavdaki baĢarımı doğru olarak tahmin edebilirim. ,423 ,234 ,231 ,152 

29.Kendime düzenli olarak amaçlarıma ne kadar ulaĢabildiğimi sorarım. ,422 ,333 ,157  

19.Bir konuyu öğrenirken ne kadar zamana ihtiyacım olacağını planlarım. ,414 ,356 ,178 ,170 

30.Sınav sorularındaki ana düĢünceleri bulmaya çalıĢırım. ,367 ,317 ,118 ,190 

26.Sınavda soruları cevaplarken nasıl düĢündüğümün farkındayım. ,365 ,349 ,339  

22.ÇalıĢmayı bitirdiğimde, öğrenebileceğim kadar öğrenip öğrenmediğimi anlamaya 

çalıĢırım. 
,358 ,357 ,228 ,187 

12.Bir iĢi yaparken hatalıysam, geri dönerek hatamı düzeltirim. ,309 ,212 ,276 ,201 

7.Ders çalıĢırken hangi stratejileri kullandığımı bilirim. ,137 ,519 ,236 ,192 

13.Bir iĢi tamamladığımda amaçlarıma ne kadar ulaĢabildiğimi sorarım. ,257 ,466 ,217  

3.Kafamdaki bilgileri kolay hatırlayacağım bir Ģekilde düzenlerim. ,197 ,465 ,219 ,254 

23.Tam olarak anlamadığım konuyu tekrar ederim. ,261 ,457 ,238 ,135 

15.Bir konuyu öğrenmeden önce kendime o konuyla ilgili sorular sorarım. ,348 ,421  ,110 

11.Bir konuyu öğrenirken kullandığım stratejilerin ne kadar iĢe yaradığını bilirim. ,254 ,386 ,335 ,206 

18.ÇalıĢırken hangi yöntemleri kullandığımın farkındayım. ,323 ,383 ,341 ,204 
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14.Öğrendiğim konunun günlük yaĢamımdaki yerini düĢünürüm. ,308 ,358 ,126  

6.Sınavlarda soruları cevaplamak için gerekli olan süreyi bilir ve kendimi ona göre 

ayarlarım 
,207 ,290 ,279 ,195 

5.Bir konuyu anlayıp anlamadığımı bilirim.  ,164 ,566 ,113 

10.Bir sınavda soruları çözebilmek için belirli yöntemler kullandığımın farkındayım. ,344 ,176 ,439  

16.Daha iyi öğrenip öğrenememem bana bağlıdır. ,161  ,420 ,118 

4.Öğretmenin benden ne öğrenmemi beklediğini bilirim. ,168 ,282 ,394 ,118 

21.Bir bilginin benim için önemli olup olmadığını anlar dikkatimi ona yoğunlaĢtırırım. ,365 ,245 ,392 ,230 

8.Hangi düĢünme biçimini, ne zaman kullanacağımı bilirim. ,149 ,352 ,372  

9.Sınavlarda gerek görürsem, düĢünüĢ ve çözüm yollarımı değiĢtiririm. ,333 ,174 ,347  

24.Kafam karıĢtığı zaman durur ve tekrar okurum. ,299 ,115 ,314 ,164 

1.Bir soruyu cevaplarken nasıl yaptığımı kontrol ederim. ,245 ,230 ,197 ,652 

2.Soruları cevaplarken doğru yapıp yapmadığımı kontrol ederim. ,190 ,196 ,248 ,651 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 10 iterations. 

TartıĢma 

Ölçekler farklı örneklemlerde uygulandıklarında farklı faktör yapıları ortaya çıkmaktadır. Yıldız ve 

arkadaĢları anketi geliĢtirirken ilköğretim öğrencileri ile yapmıĢlardır ve 8 faktörlü bir yapı 

oluĢmaktadır. Bu çalıĢmada, sadece altıncı sınıf öğrencilerine biliĢüstü ölçeği uygulanmıĢtır ve 4 

faktörlü bir yapı ortaya çıkmıĢtır.  

Öneriler 

BiliĢüstü ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizlerinin yapılması faktör yapısının doğrulanması 

açısından önerilmektedir.  

4 faktörlü yapı farklı örneklemler de tekrardan analzi yapılabilir.  
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SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE GEOMETRĠK 

AÇILIMLAR KULLANIMINA YÖNELĠK GÖRÜġLERĠ 

VIEWS OF ELEMENTARY TEACHERS ABOUT USAGE OF GEOMETRIC NETS AT 

MATHEMATICS EDUCATION 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevim SEVGĠ 
1,2

 

 

 ÖZET  

Geometri konuları temel olarak ilkokul notlarında öğretilmektedir. Ġlköğretimde dört ana alandan 

biri geometridir. Bu çalıĢmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının matematik derslerinde geometrik 

cisimlerin açılımları ile ilgili görüĢlerini detaylı olarak analiz etmektir. Bu çalıĢma, sınıf öğretmeni 

adaylarının görüĢlerini belirlemeyi amaçlayan niteliksel bir çalıĢmadır ve çalıĢma 75 sınıf 

öğretmeni adayıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın çalıĢma grubu, ölçüt örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiĢ ve veri toplama sürecinde açık uçlu sorular kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı temalar kullanıldı. Bu materyalin, ilköğretim sınıflarında 3-boyutlu geometri (geometrik 

cisimler) konusunu öğretmek için kullanmaya istekli olduğu bulunmuĢtur. Bu bağlamda, sınıf 

öğretmeni adaylarının matematik öğretimi için geometrik açılımlar faaliyetlerini tasarlamaları ve 

sınıf öğretmenlerinin eğitiminde matematik öğretimi için etkin bir Ģekilde kullanacakları 

etkinliklerin tasarlanması için neler yapılabileceği araĢtırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Geometrik Açılımlar, Sınıf Öğretmeni Adayı, Matematik Öğretimi 

ABSTRACT  

Geometry subjects are mainly taught at elementary grades. One of the four main subject areas in 

elementary education is geometry. The purpose of this study is to analyze the pre-service 

elementary teachers‟ views in detail about the geometric nets usage in their mathematics classes.  

This study is a qualitative which aimed to determine the views of pre-service elementary teachers 

and the study was carried with 75 pre-service elementary teachers. The study group of the research 

is set by criterion sampling method and open-ended questions were used in data collection process. 

Descriptive analyzes were used in analyzing of data. It is found that teacher eager to use this 

material to teach 3-dimensional geometry (solids geometry) subject in elementary grades. In this 

regard as, pre-service elementary teachers should design activities with geometric nets for 

mathematics teaching and It can be searched what and how can be done to design activities to using 

effectively for teaching mathematics in elementary teachers‟ training. 

Keywords: Geometric Nets, Pre-service Elementary Teachers, Mathematics Teaching 

GiriĢ  

Geometri öğretme ve öğrenme, alan yazında sıklıkla kullandığımız bir kavramdır. Geometri 

öğretimi, öğrencilerin "geometrik Ģekiller, yapılar, özelliklerini ve iliĢkilerini nasıl analiz 

edebileceklerini" anlamalarına yardımcı olur. Piaget (1952) biliĢsel kuramda ilkokul düzeyindeki 

öğrencilerin soyut matematik teoremlerini ve ispatlarını sadece kelimeler ve semboller kullanarak 

anlamalarının zor olduğunu, buna karĢın somut materyaller kullanarak daha iyi öğrendiklerini ifade 

etmiĢtir. Bruner (1960) teorisinde, öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri için fiziksel materyallerin 

öneminin altını çizmiĢtir. Öğrenme teorilerinde, özellikle soyut matematik konularının öğretiminde 

                                                           
1 Bu çalıĢmanın ilk hali NevĢehir X. International Congress of Educatıonal Research Konferansında sözlü 
sunum olarak sunulmuĢtur ve özet metni basılmıĢtır. GeniĢletilmiĢ uzun metni Anadolu 1. Uluslararası 

Multidisipliner kongresinde ssözlü sunum olarak sunulmuĢtur ve geniĢletilmiĢ uzun metni basılmıĢtır.  
2
 Bu çalıĢma Erciyes Üniveristesi Bilimsel AraĢtırmalar Koordinatörlüğü SBA-2017-6972 projesi 

kapsamında desteklenmiĢtir.  
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Kayseri/ TÜRKĠYE 
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materyal kullanımının öneminin altı çizildikten sonra 1990 yılların baĢlarında öğretim 

programlarında matematik somut materyalleri yer almaya baĢlamıĢtır. Uzamsal yeteneğimizin 

geliĢtirilmesi matematik öğretiminde önemli bir yere sahiptir (Battista, 1990; Tartre, 1990). 

Uzamsal yetenek geometri baĢarısını etkileyen önemli bir faktördür ve matematik baĢarısı arasında 

da pozitif korelasyon bulunmaktadır (Fennema ve Sherman, 1977; Tartre,1990; Battista, 1990). 

Uzamsal yeteneği geliĢtirmeye yönelik olarak, öğretim programlarında geometrik Ģekilleri ve 

yapıları inĢa etme, geometrik çizimler ve perspektif çizimleri yer almaktadır (TopbaĢ Tat & Bulut, 

2012). 

2. Metod 

Bu çalıĢmanın amacı sınıf öğretmenliği programına devam eden 3. sınıf öğretmenliği öğrencilerinin 

uzamsal yeteneğin geliĢtirilmesinde kullanılan geometrik açılımlar hakkındaki görüĢlerinin 

belirlenmesidir. Bu araĢtırmada ölçüt örneklendirme yöntemi ile sınıf öğretmeni programının 

matematik öğretimi II dersini alan, sınıf öğretmenliği programına kayıtlı 3. sınıf öğretmeni 

adaylarıdır. ÇalıĢma 2016-2017 eğitim- öğretim yılının bahar döneminde Anadolu‟da bir devlet 

üniversitesinde yapılmıĢtır. Toplam 79 sınıf öğretmen adayı 3. sınıfa devam etmektedir. Ancak, 

örneklemdeki öğretmen adaylarından 48‟i çalıĢmaya katılmak için gönüllü olmuĢtur. Bu 

araĢtırmada, sınıf öğretmeni adaylarının geometrik açılımların kullanımına yönelik görüĢlerini tespit 

etmek için 5 adet açık uçlu soru hazırlanmıĢtır. Bu sorular sınıf öğretmeni adaylarına öz-

değerlendirme yapmaları için sorulmuĢtur. Açık uçlu sorular: 

 Matematik dersinin anlatımında kullanmayı planladığınız geometrik cisimler (açılımlar) nedir?  

 Matematik öğretiminde geometrik cisimler (açılımları) kullanmayı planlıyor musunuz? 

 Matematik dersinin anlatımında geometrik açılımları kullanmanın dezavantajları nelerdir?  

 Matematik öğretim programıyla iliĢkili olarak hangi becerilerin kazandırılmasında geometri 

açılımlarını kullanmayı düĢünüyorsunuz?  

 Matematik dersinde hangi konuların öğretiminde geometrik açılımları kullanmayı 

düĢünüyorsunuz?  

Sınıf öğretmen adaylarına Matematik Öğretimi II derslerinde somut materyal kullanıma yönelik 

etkinlikler tasarlanmıĢtır. Sınıf öğretmeni adaylarına öncelikli olarak geometri konularının 

öğretiminde dikkat edilecek noktaların üzerinde durulmuĢtur. Etkinlik sırasında sınıf öğretmeni 

adayları bireysel ya da 2 kiĢilik gruplar içerisinde çalıĢmıĢlardır. Öncelikli olarak geometrik 

açılımların tanıtımı yapılmıĢtır. Geometrik açılımlar etkinliği 3 ders saati boyunca yapılmıĢtır.  

Sınıf öğretmeni adaylarına, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar dönemi baĢında matematik 

dersinde kullanılan somut materyalleri ne kadar bildikleri ve matematik öğretiminde somut 

materyalleri kullanma sıklıklarıyla ilgili Bakkaloğlu (2007) tarafından geliĢtirilen “Somut Materyal 

Kullanımına Yönelik DüĢünceler” anketi uygulanmıĢtır. Sevgi (2016) çalıĢmasında sınıf öğretmeni 

adaylarının ankete verdikleri yanıtların betimsel analizlerini belirtmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucuna 

göre, sınıf öğretmeni adaylarının somut materyaller hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları 

dolayısıyla ileride matematik derslerinde kullanmayı düĢünmediklerini ifade etmiĢlerdir. Geometrik 

açılım ġekil 1‟de verilen model (geometric nets) geometrik cisimlerin açık gösterimidir. 
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ġekil 1 Geometrik açılım gösterimi 

BULGULAR  

Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar incelenmiĢtir. Birinci açık uçlu soruya 

verilen yanıtlar Tablo 1‟de temaları ile birlikte sunulmuĢtur.  

Tablo 1: Birinci araĢtırma sorusuna verilen cevaplar 

Matematik dersinin anlatımında kullanmayı planladığınız geometrik cisimler (açılımlar) nedir?  f 

  

 

 

Temalar 

  

Geometrik açılımlar tanımı 32 

Geometrik açılımlar bileĢenleri  9 

Ġsimlendirmesi  7 

Geometrik açılımlar çeĢitleri 5 

Kavram Yanılgısı  25 

Tarihi  7 

Öğretmen adaylarının ikinci açık uçlu soruya verilen yanıtlar Tablo 2‟de temaları ile birlikte 

sunulmuĢtur. 

Tablo 2: Ġkinci araĢtırma sorusuna verilen cevapların temaları 

Matematik dersinin anlatımında geometrik açılımları kullanmanın dezavantajları nelerdir?  f 

Temalar 

Dezavantajı yok 16 

BahsedilmemiĢ  24 

Kolay yırtılabilir 2 

Yaralanma 3 

Yapılamayabilir 1 

Öğretmen adaylarının üçüncü açık uçlu soruya verilen yanıtlar Tablo 3‟de temaları ile birlikte 

sunulmuĢtur. 
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Tablo 3: Üçüncü araĢtırma sorusuna verilen cevapların temaları 

Matematik dersinin anlatımında geometrik açılımları kullanmanın avantajları nelerdir?  f 

Temalar 

SomutlaĢtırma 38 

Günlük hayat ile iliĢkilendirme 11 

Kalıcı, anlamlı, etkili öğrenme  21 

ĠliĢkilendirme  25 

Kavram boyutu (yanılgısı, etkili öğretimi)  3 

BahsedilmemiĢ  3 

Öğretmen adaylarının dördüncü açık uçlu soruya verdikleri yanıtlar Tablo 4‟de temaları ile birlikte 

sunulmuĢtur. 

Tablo 4: Dördüncü araĢtırma sorusuna verilen cevaplar 

Matematik öğretim programıyla iliĢkili olarak hangi becerilerin kazandırılmasında geometrik 

açılımları kullanmayı düĢünüyorsunuz?  

f 

Temalar 

Kullanırım  28 

Kolay ve Kalıcı Öğrenme 15 

SomutlaĢtırma  14 

Günlük hayat iliĢkilendirmesi  5 

Severek ve eğlenceli öğrenme  9 

Sınıf öğretmeni adaylarının beĢinci açık uçlu soruya verilen yanıtlar Tablo 5‟de temaları ile birlikte 

sunulmuĢtur. 

Tablo 5: BeĢinci araĢtırma sorusuna   verilen cevaplar 

Matematik dersinde hangi konuların öğretiminde geometrik açılımları 

kullanmayı düĢünüyorsunuz?  

f 

Temalar 

Geometri  19 

Resim ve el sanatları  5 

Matematik  5 

Görsel sanatlar  1 

Oran-Orantı  1 

Olasılık  1 

TARTIġMA  

Bu çalıĢma, sınıf öğretmeni adaylarının matematik derslerinde geometrik açılımlarının kullanımına 

yönelik görüĢlerini incelemek için yapılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 

çoğunluğu matematik öğretiminde geometrik açılımların etkili olduğunu öğrence süreçlerini olumlu 

ve anlamlı yönde etkilediğini ve bu görüĢe sahip öğretmenlerin çoğunluğu ileride matematik 

öğretiminde geometrik açılımları (somut materyal) kullanacakları anlaĢılmaktadır (Cipoletti & 

Wilson, 2004). Matematik öğretmen adayları çoğunlukla geometrik açılımlar etkinliğinin eğlenceli 

ve anlamlı olduğunu ifade etmiĢlerdir (Arslan, IĢıksal-Bostan, 2016; Boakes, 2009; Cipoletti & 

Wilson, 2004; Fiol, Dasquens, & Prat, 2011; Higginson & Colgan, 2001). AraĢtırmada elde edilen 

bulgular ile alan yazında var olan bulgular arasında benzerlik olduğu görülmektedir. Bu bulgu 

ülkemizde yapılacak olan geometrik açılımların matematik öğretiminde kullanılması planlayacak 

çalıĢmalar için teĢvik edicidir.  
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MEVDUAT BANKALARINDA ENTELEKTÜEL SERMAYE VE SERMAYE 

YETERLĠLĠK ORANI ĠLĠġKĠSĠ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL AND CAPITAL ADEQUACY 

RATIO IN COMMERCIAL BANKS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ġlkut Elif KANDĠL GÖKER
1
 

 

ÖZET 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl, firmaların rekabet avantajını ve yüksek finansal performansı sadece 

sahip oldukları fiziki varlıkları ile değil; entelektüel sermaye gibi fiziki olmayan stratejik varlıkları 

ile de sağladıkları bir dönem olarak nitelendirilmektedir. Özellikle liberal ekonomi anlayıĢının 

benimsenmesi neticesinde pek çok doğrudan yabancı sermayenin de yer alması ile artan rekabet 

ortamına sahip olan bankacılık sektöründe, entelektüel sermayenin bankaların finansal performansı 

üzerinde pozitif bir etkisi olduğuna dair pek çok çalıĢma ele alınmıĢtır. Bu çalıĢma ise bankacılık 

sektöründe bankaların risklilik durumları ile ilgili önemli bir gösterge olarak kabul edilen sermaye 

yeterlilik oranı üzerinde entelektüel sermayenin bir etkisi olup olmadığını araĢtırmayı 

amaçlamaktadır. Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan ticari bankaların 

entelektüel sermaye varlıklarının değeri Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı (VAIC) 

yöntemi ile ölçülmüĢ, 2008-2017 inceleme döneminde entelektüel sermaye ve sermaye yeterlilik 

rasyosu iliĢkisi panel veri analizi ile sınanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Sermaye Yeterlilik Rasyosu, Mevduat Bankaları 

ABSTRACT 

In the current century, the competitive advantage of companies and their high financial performance 

are not only with their physical assets; it is characterized as a period in which they are provided 

with intangible strategic assets such as intellectual capital. Especially, as a result of the adoption of 

the liberal economy, many foreign direct investments have been included. Thus, in the banking 

sector, which has an increasing competitive environment, many studies have examined the effect of 

intellectual capital on the financial performance of banks. This study aims to investigate whether 

intellectual capital has an impact on the capital adequacy ratio which is accepted as an important 

indicator regarding the risk status of banks in the banking sector. The value of intellectual capital 

assets of commercial banks which operate in the banking sector in Turkey, Value Added 

Intellectual Capital (VAIC) was used and the relationship between intellectual capital and capital 

adequacy ratio in the period of 2008-2017 was tested with panel data analysis. 

Keywords: Intellectual Capital, Capital Adequacy Ratio, Commercial Banks  

GĠRĠġ 

Entelektüel sermaye kavramı ilk olarak Galbraith (1969) tarafından ortaya atılmıĢtır (Hagshenas ve 

Barzegar, 2014). Entelektüel sermayeyi kavramsal olarak tanımlamayı amaçlayan çalıĢmaları, söz 

konusu kavramın nasıl ölçüleceği sorusu ile yola çıkan çalıĢmalar izlemiĢtir. Özellikle Stewart 

(1998) ve Public (2000)‟in entelektüel sermaye ölçüm metodları literatürde geniĢ yer bulmuĢtur. 

Günümüzde ise pek çok çalıĢmada entelektüel sermayenin gerek finansal sektör, gerekse reel 

sektörde iĢletme içi değiĢkenler üzerindeki etkisi sorgulanmaktadır. Entelektüel sermayenin 

kavramsal tanımlamalarına yol gösteren ilk çalıĢmalardan birinde Ġtami (1987) firmaların teknoloji, 

marka ismi, telif ve itibar gibi rakabet gücünü artırıcı her türlü fiziki olmayan varlığı entelektüel 

sermaye olarak tanımlanmıĢtır. Ortaya atılan pek çok entelektüel sermaye tanımı olmakla birlikte 

söz konusu tanımların büyük çoğunluğunun uzlaĢtıkları nokta entelektüel sermayenin insan 
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sermayesi, iliĢkisel sermaye ve yapısal sermaye olmak üzere üç ana unsurdan oluĢtuğudur (Meles 

vd., 2016:66).  

1. Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi 

Günümüzde entelektüel sermayenin ölçümünde en yaygın olarak kullanılan model Ante Pulic‟in 

geliĢtirmiĢ olduğu Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı (VAIC) yöntemidir. Söz konusu 

yöntem, her ne kadar Frykman ve Tolleryd (2010) entelektüel sermayeyi bilançoda yansıtılamayan 

fiziki olmayan varlıklar olarak tanımlasa da; entelektüel sermaye unsurları olarak kabul edilen insan 

sermayesi, yapısal sermaye ve iliĢkisel sermayeyi finansal tablolardan temin edilebilen sayısal 

veriler ile tanımlanmaktadır. Bunun için uygulanabilirliği kolay, karĢılaĢtırılabilir bir yöntem olarak 

değerlendirilmektedir. Entelektüel sermaye etkinliğinin insan sermayesi, yapısal sermaye ve 

kullanılan sermaye etkinliğinin artırılması ile artırılacağını öne süren bu yaklaĢıma göre VAIC 

değeri ne kadar büyük olursa, firmanın sahip olduğu kaynakları yönetmede o kadar etkin olduğu 

kabul edilmektedir. Entelektüel sermaye katma değer katsayısı üç temel bileĢenin toplamından 

oluĢmaktadır. Bunlar;  

VAIC= CEE+ HCE+ SCE 

VAIC (Value Added Intellectual Capital)          :Entelektüel sermaye katma değer    katsayısı  

CEE (Capital Employed Efficiency)  : Kullanılan sermaye etkinliği katsayısı  

HCE (Human Capital Employed)  : Ġnsan sermayesi etkinliği katsayısı  

SCE (Structural Capital Efficiency)  : Yapısal sermaye etkinliği katsayısı  

Entelektüel sermaye katma değer katsayısının hesaplanması ilk olarak bankaların faaliyet 

döneminde yaratmıĢ oldukları katma değerin hesaplanmasını gerektirmektedir. Katma değer en 

genel anlamda firmaların yarattıkları çıktı ile kullandıkları girdi arasındaki fark olarak 

tanımlanmakta, pek çok çalıĢmada da bu Ģekilde hesaplanmaktadır (Gigante,2013,  oluĢturan bu üç 

temel öğenin hesaplanabilmesi için ilk olarak firmanın paydaĢlarına ne kadar “katma değer” 

yarattığının tespit edilmesi gerekmektedir. En genel anlamda katma değer çıktı ve girdi arasındaki 

fark olarak tanımlanmakta ve buradaki çıktı bir faaliyet yılı sonunda elde edilen toplam gelir, girdi 

ise değer yaratan bir birim olmasından ötürü gider sayılmayan personel gideri dıĢındaki tüm faaliyet 

giderleri toplamı olarak ifade edilmektedir (Clarke, 2011). Bu yaklaĢıma ek olarak farklı katma 

değer hesaplama yaklaĢımları da mevcuttur. Bu çalıĢmada katma değer aĢağıdaki Ģekilde 

hesaplanmıĢtır: 

VA = OP + EC + D + A 

VA (Value Added) : Katma Değer  

OP (Operating Profit) : Faaliyet karı  

D (Depreciation)  : Ġtfa ve tükenme payı 

A (Amortisation)  : Amortisman  

Kullanılan sermaye etkinliğinin hesaplanması firmanın bir faaliyet dönemi sonunda yaratmıĢ olduğu 

katma değerin bu katma değeri yaratmak için kullandığı toplam sermayeye (toplam varlıklar) 

oranlanması ile elde edilmektedir. Böylece bir baĢka ifade ile firmaların sahip oldukları toplam 

varlık baĢına ne kadarlık katma değer yaratıldığına dair bir katsayı elde edilmektedir.  

CEE = VA / CE 

CEE : Kullanılan sermaye etkinlik katsayısı 

VA  : Katma değer  

CE  : Kullanılan sermaye  

Ġnsan sermayesi etkinliği, bir faaliyet dönemi sonunda firmanın yaratmıĢ olduğu katma değerin 

insan sermayesine oranlanması ile hesaplanmaktadır. Bu oran, firmanın sahip olduğu toplam insan 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 837 

sermayesi baĢına ne kadar katma değer yaratıldığını göstermektedir. Yöntemde insan sermayesi bir 

faaliyet döneminde gerçekleĢtirilen personel harcamalarının toplamı olarak ele alınmaktadır.  

HCE = VA / HC 

HCE : Ġnsan sermayesi etkinlik katsayısı  

VA  : Katma değer  

HC  : Ġnsan sermayesi  

Yapısal sermaye etkinliği ise firmanın sahip olduğu toplam yapısal sermayenin faaliyet dönemi 

sonunda yaratılmıĢ katma değere oranlanması ile hesaplanmaktadır. Entelektüel sermaye 

kavramının tanımında da belirtildiği üzere yapısal sermaye en genel anlamda firmaların sahip 

oldukları insan sermayesi dıĢındaki tüm varlıkların yarattığı katma değer olarak tanımlanmaktadır. 

Bu nedenle yapısal sermaye;  

SC = VA – HC 

SC  : Yapısal sermaye  

VA  : Katma değer  

HC  : Ġnsan sermayesi 

 Buradan yola çıkılarak yapısal sermaye etkinliği;  

SCE = SC / VA 

SCE: Yapısal sermaye etkinliği  

SC: Yapısal sermaye  

VA: Katma değer  

Yukarıda ele alınan Ante Pulic‟in yaklaĢımına göre entelektüel sermaye katma değer hesaplama 

formülasyonları ile nihai olarak bankacılık sektöründe yer alan bankaların her bir entelektüel 

sermaye unsuru etkinlik katsayısı ve her bankanın entelektüel sermaye katma değer katsayısı 

hesaplanmıĢtır. 

2. Sermaye Yeterlilik Rasyosu ve Önemi 

Sermaye yeterlilik rasyosu bankaların muhtemel kayıplarına karĢılık ellerinde tutmuĢ oldukları 

sermayenin bir güvenlik marjı oluĢturacağı öngörüsü ile belirlenmiĢ bir risklilik göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Bütüncül bir bakıĢ açısı ile bankacılık sisteminin güçlü olmasını sağlayan 

dolayısıyla bankaların kredi riskleri ve piyasa riskleri karĢısında sağlam bir finansal yapıya sahip 

olmasına olanak tanıyan oran olarak nitelendirilmektedir. Sermaye yeterlilik rasyosu, 1988 yılına 

kadar ülkelerin bireysel tercihleri doğrultusunda belirlenen hesaplama yöntemleri ile ölçülürken 

Basel I Sermaye Yeterlilik UzlaĢısı‟nın yayınlanması ile pek çok ülkede standart hale getirilmiĢtir. 

Ġlk aĢamada yalnızca bankaların kredi risklerinin bankaların finansal yapılarında bozulmaya neden 

olacağı öngürülmüĢ fakat zamanla piyasa riskleri de göz önünde bulundurularak bir rasyo 

hesaplanmıĢtır. Bankalar için belirlenen sermaye yeterlilik rasyosu riske karĢı bir gösterge olarak 

kabul edildiğinden söz konusu rasyo değerinin yüksek olması ele alınan kuruluĢun düĢük bir 

finansal riski olduğu Ģeklide yorumlanmıĢtır. Ancak bununla birlikte yüksek sermaye yeterlilik 

rasyosu bankaların riskliliklerini düĢürürken karlılıklarını da negatif yönde etkilemiĢtir. Literatürde 

ortaya konulan pek çalıĢma, sermaye yeterlilik rasyosu ile karlılık arasındaki negatif iliĢkiye 

yönelik bulgular elde etmiĢtir (Atan ve ÇatalbaĢ 2005, TaĢkın 2011). Bu nedenle bankalar için hem 

makul bir risk düzeyi hem de makul bir getiri düzeyini karĢılayacak optimal bir sermaye yeterlilik 

rasyosunun belirlenmesi önem arz etmektedir.  

3. Literatür 

Entelektüel sermayenin finansal ve finansal olmayan firmaların performansları üzerindeki etkisini 

inceleyen pek çok çalıĢmaya literatürde rastlanmak mümkündür. Mavridis (2004)‟in Japonya 
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bankacılık sektöründe, Goh (2005)‟un Malezya bankacılık sektöründe, Tan vd. (2007)‟nin Singapur 

firmalarında, Chen vd. (2005)‟nin Tayvan firmalarında, Kamath (2007)‟nin Hindistan bankacılık 

sektöründe baktıkları entelektüel sermaye ve finansal performans iliĢkisi tümünde entelektüel 

sermayenin finansal performansı pozitif yönlü etkilediği Ģeklinde bulgularla ile sonuçlanmıĢtır. 

Türkiye‟ de ele alınan çalıĢmalardan birinde Karacaer ve Aygün (2009) 2007 yılında IMKB‟de 

iĢlem gören 50 Ģirket örneklemi ile gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında entelektüel sermaye 

unsurlarının her birinin ayrı ayrı karlılık üzerindeki etkisini incelemiĢler ve aktif karlılığı ile 

entelektüel sermaye unsurları arasında yapısal sermaye etkinliği dıĢında pozitif ve istatistiksel 

olarak anlamlı iliĢkiler tespit etmiĢlerdir. Kullanılan sermaye etkinliği ve insan sermayesi 

etkinliğinde meydana gelen bir artıĢın ile firma karlılığında da artıĢa yol açacağını ifade etmiĢlerdir. 

Ozkan vd. (2017), Türkiye‟de faaliyet göstermekte olan 44 bankanın 2005-2014 döneminde 

entelektüel sermayelerinin finansal performansları üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir. VAIC 

yöntemi ile tespit edilen entelektüel sermaye ve unsurlarının karlılık üzerindeki etkisine 

bakıldığında tüm banka türlerinde insan sermayesi etkinliğinin karlılığı pozitif yönde etkilediği, 

bununla beraber kullanılan sermaye etkinliğinin insan sermayesi etkinliğinden daha fazla etkiye 

sahip olduğu tespit edilmiĢtir.  

Her ne kadar literatürde entelektüel sermayenin finansal performans üzerindeki etkisini konu alan 

pek çok çalıĢma yer alsa da karlılık kadar önemli bir faktör olan risklilik üzerindeki etkisi henüz 

literatürde yer almamaktadır. Bu kapsamda bu çalıĢma ile bankacılık sektöründe en önemli risk 

göstergesi olan sermaye yeterlilik oranı üzerinde entelektüel sermayenin etkisinin tespit edilmesi 

amaçlanmıĢtır.  

4. AraĢtırma Metodolojisi ve Bulgular 

Bu çalıĢma Türk Bankacılık sektöründe borsaya kote olmuĢ ticari bankalarda entelektüel 

sermayenin sermaye yeterlilik oranı üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla ele 

alınmıĢtır. Belirtilen kriterleri sağlayan 10 ticari bankanın 2008-2017 dönemine ait finansal tablo 

verileri kullanılmıĢtır. Panel veri analizi kullanılan çalıĢmada bağımlı değiĢken olarak ele alınan 

sermaye yeterlilik rasyosu (CAR) Türkiye Bankalar Birliği tarafından her yıl düzenli olarak 

yayınlanan Bankalarımız dergisinden alınmıĢtır. Bağımsız değiĢken entelektüel sermaye katma 

değer katsayısı (VAIC) ise VAIC
TM

 metodu ile ölçülerek modele dahil edilmiĢtir.  

Tablo 1: 2008-2017 Dönemi Ortalama Değerler 

 CAR VAIC CEE HCE SCE 

Akbank 17,29 5,1521 0,0322 4,3538 0,7661 

Denizbank 15,78 2,6644 0,0331 2,1188 0,5125 

Garanti 17,15 4,5672 0,0344 3,8022 0,7306 

Halkbank 14,56 4,6833 0,0331 3,9161 0,7341 

ĠĢbank 15,94 3,6343 0,0325 2,9440 0,6578 

QNBFinansbank 16,57 3,1652 0,0350 2,5313 0,5989 

ġekerbank 14,23 2,3322 0,0338 1,8508 0,4476 

Vakıfbank 14,55 3,8846 0,0268 3,1757 0,6822 

YapıKredi 15,42 3,6261 0,0304 2,9415 0,6542 

TEB 15,19 2,5371 0,0317 2,0087 0,4967 

Tablo 1‟de 2008-2017 dönemi BIST‟te iĢlem gören ticari bankalara ait entelektüel sermaye 

performansı göstergesi olarak kabul edilen endeks değerlerinin, bu endeksi oluĢturan her bir 

unsurun ve bankaların sermaye yeterlilik oranlarının 10 yıllık ortalama değerleri yer almaktadır. 

Ortalama değerlere bakıldığında 10 yıllık süreçte en yüksek ortalama VAIC‟e Akbank‟ın, en düĢük 

ortalama VAIC‟e ise ġekerbank‟ın sahip olduğu görülmektedir. Bankaların entelektüel sermaye 

performanslarına en büyük katkıyı personel harcamaları baĢına yaratılan katma değeri gösteren 

HCE unsuru yapmaktadır. CAR değerlerine bakıldığında en yüksek CAR‟ın yine Akbank „a ait 
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olduğu; en düĢük CAR‟ın ise ġekerbank‟a ait olduğu görülmektedir. En yüksek VAIC değerine 

sahip bankanın aynı zamanda en yüksek CAR değerine sahip olması ve en düĢük VAIC değerine 

sahip bankanın aynı zamanda en düĢük CAR değerine sahip olması bu iki değiĢken arasında 

doğrusal bir iliĢki olduğu beklentisini yaratmaktadır.  

Tablo 2: Tanımlayıcı Ġstatistikler 

DeğiĢkenler Gözlem Ortalama Std. Sap. Min Maks. 

CAR 100 15.6652 1.861558 12.45 22.5 

VAIC 100 3.624641 1.047355 1.6554 6.0645 

CEE 100 0.03229 .0079213 0.0181 0.0524 

HCE 100 2.964289 .9334301 1.3668 5.2158 

SCE 100 0.628063 .1185474 0.2684 0.8083 

Tablo 2‟de çalıĢmada kullanılan değiĢkenlere ait tanımlayıcı istatistik bilgileri yer almaktadır. Ġlk 

göze çarpan CAR değeri ile ilgili istatistik değerleridir. 2008-2017 döneminde Türkiye‟de borsa 

kote olmuĢ mevduat bankalarından en düĢük CAR değerine sahip olan bankanın CAR değeri 12,45 

olarak görülmektedir. Bu değer Basel III kriterlerine göre bankalar için öngörülen 10,50 değerinden 

yüksektir. Dolayısıyla bu durum mevduat bankalarının riskinin düĢük olduğunun bir göstergesi 

niteliğindedir. ÇalıĢmaya konu olan 10 mevduat bankasının VAIC en düĢük ve en yüksek değerleri 

ortalamaya yakın değerler olup çok uç değerlerin yer almadığı görülmektedir.  

Tablo 3: Korelasyon Matrisi 

 CAR        VAIC         CEE         HCE       SCE 

car     1.0000     

vaic       0.4198*   1.0000    

cee       0.4749*   0.2737*   1.0000   

hce       0.4236*   0.9992*   0.2673*   1.0000  

sce 0.3417*   0.9492*   0.2460*   0.9359*   1.0000 

Korelasyon matrisine bakıldığında CAR ile VAIR arasında anlamlı bir iliĢki olduğu; bununla 

birlikte CAR ile entelektüel sermaye endksi bileĢenleri olan CEE, HCE ve SCE arasında da anlamlı 

bir iliĢki olduğu görülmektedir.  

AraĢtırmanın Hipotezi; 

H1: Bankaların entelektüel sermaye katsayısı değerleri ile sermaye yeterlilik rasyoları arasında 

anlamlı pozitif bir iliĢki vardır.  

AraĢtırmanın Modeli; 

CARit = β0 + β1VAICit + εit 

ÇalıĢmaya dahil edilecek değiĢkenlerin birim kök içerip içermediğini tespit etmek üzere ilk olarak 

birim kök testleri yapılmıĢtır.  

Tablo 4 Birim Kök Test Sonuçları 

  Method 

Levin, 

Lin & 

Chu t* 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat  

ADF - 

Fisher 

Chi-

square 

PP - 

Fisher 

Chi-

square 

CAR 
Statistic 

-399.743  

-0.56808 
 

 19.8198  12.4073 

Prob.**  0.0000  0.2850  0.4692  0.9013 

VAIC 
Statistic -0.74801 -134.557  27.5973  32.6187 

Prob.**  0.2272  0.0892  0.1193  0.0371 

 CEE Statistic -785.688 -185.041 330.356 843.245 
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  Prob.**  0.0000  0.0321  0.0334  0.9886 

HCE 
Statistic 

 

-0.73653  
 

-135.562 277.035 326.117 

Prob.**  0.2307  0.0876  0.1166  0.0372 

SCE 
Statistic  0.64249 -104.409 244.529 390.388 

Prob.**  0.7397  0.1482  0.2232  0.0066 

Birim kök test sonuçları incelendiğinde çalıĢamaya konu olan değiĢkenlerden CAR, VAIC, CEE ve 

HCE değiĢkenlerinin Levin, Lin &Chu testine göre düzeyde durağan olduğu, buna karĢılık SCE 

değiĢkenin durağan olmadığı görülmüĢtür. Bunun üzerine söz konusu değiĢken, 2. derece farklı 

alınarak durağanlaĢtırılmıĢtır.  

Tablo 5: Panel Veri Analizi Sonuçları 

  Katsayı T_istatistiği P Değeri R
2 

HavuzlanmıĢ 

EKK 

C 2.898623 1.780043 0.0782  

0.447212 
 

VAIC 2.794084 8.904110 0.0000 
 

Sabit Etkiler C 2.898623 1.696338 0.0933   

0.385101 VAIC 2.794084 8.485403 0.0000 

Rassal Etkiler C 2.898623 1.696338 0.0930   

0.441571 VAIC 2.794084 8.485403 0.0000 

Hausman test sonucu (p=1.00) Rassal etkiler modelinin geçerli olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre 

Entelektüel sermaye ile bankaların sermaye yeterlilik oranı arasında pozitif anlamlı bir iliĢki 

olduğu; entelektüel sermayenin sermaye yeterlilik oranını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiĢtir.  

SONUÇ 
Entelektüel sermayenin finansal performans üzerindeki etkisi sayısız çalıĢmaya konu olmuĢ ve söz 

konusu çalıĢmaların büyük çoğunluğunun tespitleri entelektüel sermayenin firmaların finansal 

performansını pozitif yönde etkilediği Ģeklinde olmuĢtur. Ancak karlılık kadar önemli bir baĢka 

parametre olan risklilik üzerinde entelektüel sermayenin etkisi üzerine ele alınmıĢ bir çalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢma ile Türk bankacılık sektöründe entelektüel sermayenin önemli bir risk 

göstergesi olan sermaye yeterlilik rasyosu üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Uygulanan panel veri 

analizi sonuçlarına göre entelektüel sermaye ile bankaların sermaye yeterlilik rasyosu arasında 

pozitif anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durum bankalarda entelektüel sermaye 

katsayısındaki artıĢ ile birlikte sermaye yeterlilik rasyosunda da bir artıĢ olacağını göstermektedir.  
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AMELĠYATHANE HEMġĠRELERĠNĠN BĠLGĠ, TECRÜBE VE MEMNUNĠYETĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

EVALUATION OF INFORMATION, EXPERIENCE AND SATISFACTION OF OPERATING 

ROOM NURSES 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fikret SALIK
1
 

 

ÖZET 

Amaç: Ameliyathanede çalıĢan hemĢirelerin bilgi, tecrübe ve çalıĢan memnuniyetlerini arttırarak, 

mesleklerini gerçekleĢtirirken yapacakları uygulamaların daha doğru ve standartlara uygun 

gerçekleĢtirilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda ameliyathane hemĢireliği çalıĢan memnuniyetini 

ve bununla beraber sunulan hizmetin kalitesini arttırmak amaçlanmıĢtır. 

Gereç ve yöntemler: Veriler S.B.Ü Diyarbakır Gazi YaĢargil Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

ameliyathane biriminde hemĢirelik yapanların sertifikasyon programı sonrasında anket 

sonuçlarından elde edildi. ÇalıĢmaya farklı eğitim düzeylerine sahip ve mesleki tecrübesi farklı olan 

toplam 20 ameliyathane hemĢiresi dâhil edildi. Ankete katılanlara mesleki bilgi, tecrübe ve çalıĢan 

memnuniyetini sorgulamaya dönük çeĢitli sorular soruldu. 

Bulgular: ÇalıĢmaya 20 gönüllü hemĢire dâhil edidi. ÇalıĢmaya katılan hemĢirelerin yaĢ ortalaması 

31,8 olarak bulundu. 14/20‟si evli olan hemĢirelerden biri sağlık meslek lisesi, ikisi önlisans geriye 

kalanlar ise lisans mezunu idi. HemĢirelerin 5/20‟si 5yıl ve altı meslek tecrübesine, 9/20‟si 6-10yıl 

meslek tecrübesine, 4/20‟si 10-15 yıl meslek tecrübesine ve 2/20‟si ise 15 yıl üstü meslek 

tecrübesine sahipti. HemĢirelerin 10/20‟si 5yıl ve altı, 7/20‟si 6-10 yıl, 1/20‟si 10-15 yıl ve 2/20‟si 

ise 15 yıl ve üstü süredir meslek hayatlarında ameliyathane hemĢireliği tecrübesine sahipti. 

Ameliyathanede kendi isteğiyle çalıĢanların oranı 17/20 olup ameliyathanede çalıĢmadan önce özel 

bir eğitime tabi tutulanların oranı ise 4/20 olarak bulundu. Kurumunuzda ameliyathane oryantasyon 

eğitimi düzenleniyor mu sorusuna evet diyenlerin oranı 18/20 idi. Ankete katılan hemĢirelerden 

çalıĢtığı klinikten ayrılmayı düĢünen olmayıp 6/20‟si ise kararsız olduğunu belirtti. HemĢirelerin 

18/20‟si çalıĢtığı klinikte mutlu olduğunu ancak 9/20‟si mesleğini baĢkalarına önerebileceğini 

belirtti. Aynı zamanda yalnızca 3 hemĢire baĢka bir kliniğe geçme isteği olduğunu ifade etti. 

Sonuç: Ameliyathaneler hasta ve çalıĢan güvenliği açısından riskli birimlerdir. Aynı zamanda 

yapılan iĢin zorluğu ve mevcut kapalı ortam çalıĢan üzerinde iĢ stresi oluĢturarak zaman içerisinde 

çalıĢanların veriminin azalmasına ve memnuniyetsizliklere sebebiyet vermektedir. Bu yüzden 

hizmet içi eğitimlerin düzenli planlanması ve birim sorumlularıyla çalıĢanların etkili ve yeterli 

diyalog kanallarının oluĢturulması bu olumsuzlukları gidermede oldukça önemlidir.  

GĠRĠġ 

ÇalıĢmak ve bir iĢe sahip olmak, insan yaĢamında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda çalıĢma 

yaĢamının bireyi, bireyin de çalıĢma yaĢamını etkilediği bir gerçektir. Ancak sahip olunan iĢin kiĢi 

için ne anlam ifade ettiği, birey-iĢ iliĢkisinin temelinde ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz tutumlar 

ya da duygular, çalıĢan kiĢinin iĢinden alacağı doyumu da etkilemektedir. Bunun yanı sıra, bireyin 

yaptığı iĢin niteliği, iĢin sevilerek yapılması, iĢe duyulan ilgi ve çalıĢma koĢulları da kiĢilerin iĢine 

olumlu ya da olumsuz duygular yüklemesine neden olmaktadır (1-2).  

Sağlık hizmetlerinin her alanında hemĢirelerin oldukça etkin rolü bulunmaktadır. Bu nedenle, 

hemĢirelerin yaptıkları iĢten doyum almaları; mutlu, üretken ve verimli olmaları verilen hizmetin 

kalitesini artırmada önem taĢımaktadır (2). Ancak hemĢirelik mesleğinde, çalıĢma koĢullarının ağır 

olması, düzensiz çalıĢma saatleri, düĢük ücretle çalıĢma, mesleki saygınlığının yetersizliği gibi 
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faktörler, iĢ doyumunun düĢük olmasına neden olabilmektedir (2). Amerika BirleĢik Devletleri 

Ulusal ĠĢ Güvenliği Enstitüsü‟ne göre hemĢirelik stresle ilgili bozuklukların en fazla görüldüğü 40 

meslekten biridir (3). ÇalıĢma ortamı ve koĢullarının iĢ doyumunu etkileyeceği göz önüne 

alındığında; diğer ünitelerden oldukça farklı bir ortam ve çalıĢma sistemine sahip olan 

ameliyathanede çalıĢan hemĢirelerin anksiyete, iĢ doyumu ve tükenmiĢlik düzeylerinin farklılık 

göstermesi olasıdır (4-5). Ameliyathane hemĢireliği aynı zamanda, profesyonel hemĢireliğin 

psikomotor beceri ve teknik yönlerini ortaya çıkaran, bakımı koordine etme/verme, hasta eğitimi ve 

sürekli mesleki geliĢmeyi gerektiren etkinliklerden oluĢur. Ameliyathane, yüksek teknolojik araç ve 

gereçlerin kullanıldığı, yeni bilgilerin ıĢığında çeĢitli ameliyat tekniklerinin uygulandığı, ekip 

çalıĢması ve doğru kararların hızla alınmasının çok önemli olduğu bir ortamdır (6). Bu yüzden insan 

sağlığı ile uğraĢan ameliyathane hemĢirelerinde fiziksel ve mental sağlığın üst düzeyde tutulması 

önemlidir. Çünkü yapılacak küçük bir hata kötü sonuçlar doğurur. Ancak çalıĢma alanında ortaya 

çıkan stresörlerin pek çoğu önlenebilir niteliktedir. Çoğunlukla iĢveren veya ekip üyelerinden 

kaynaklanır. Bu nedenle çalıĢan ekipte anksiyete yaratacak durumların belirlenip, uygun çözüm 

yollarının aranması önemlidir (7). Bu yüzden düzenli eğitim, çalıĢanların motivasyonunun 

artırılmasında ve verimli çalıĢmalarında yer alan unsurlardan biridir (8). 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

 Hastane yönetiminden onay alındıktan sonra veriler hastanemiz ameliyathane biriminde hemĢirelik 

yapanların sertifikasyon programı sonrasında anket sonuçlarından elde edildi. ÇalıĢmaya farklı 

eğitim düzeylerine sahip ve mesleki tecrübesi farklı olan toplam 20 ameliyathane hemĢiresi dâhil 

edildi. Ankete katılanlara yaĢı, medeni durumu, öğrenim düzeyi, mesleki tecrübesi ve 

ameliyathanede çalıĢma süresi soruldu. Kendi isteğine göre mi ameliyathanede çalıĢtığı, 

ameliyathanede çalıĢmadan önce herhangi bir eğitime tabi tutuldunuz mu, ameliyathane hemĢireliği 

için tecrübe talep ediliyor mu, oryantasyon eğitimi uygulanıyor mu, kanuni yetki ve 

sorumluluklarınızı biliyor musunuz ve yeterli mi gibi mesleki bilgiye dönük sorular soruldu. Ayrıca 

memnuniyet derecesini ölçmek için de çalıĢtığınız klinikte memnun musunuz veya ayrılmayı 

düĢünüyor musunuz, baĢka kliniğe geçme isteğiniz var mı,  mesleğinizi baĢkalarına önerir misiniz, 

yeniden aynı iĢi tercih eder miydiniz, birim sorumlusu adil davranıyor mu, fikirlerinizi önemser mi, 

iletiĢime açık mı gibi çalıĢan memnuniyetini sorgulamaya dönük çeĢitli sorular soruldu. 

BULGULAR 

ÇalıĢmaya 20 gönüllü hemĢire dâhil edildi. HemĢirelerin yaĢ ortalaması 31,8 olarak bulundu. 

HemĢirelerden 14 (%70)‟ü evli idi.  HemĢirelerin 17(%85)‟si lisans mezunu geriye kalan biri sağlık 

meslek lisesi, ikisi önlisans mezunu idi. HemĢirelerin %25‟i 1-5yıl , %45‟i 6-10yıl, %20‟si 10-15 

yıl ve %10‟u ise 15 yıl üstü meslek tecrübesine sahipti. HemĢirelerin %50‟si 5yıl ve altı, %35‟i 6-10 

yıl, %5‟i 10-15 yıl ve %10‟u ise 15 yıl ve üstü süredir ameliyathane hemĢireliği tecrübesine sahipti. 

Ameliyathanede kendi isteğiyle çalıĢanların oranı %85 idi. Ameliyathanede çalıĢmadan önce 

eğitim almıĢ olanların oranı %20 olarak bulundu. “Ameliyathaneye gelen vakaları tüm 

hemĢirelik branĢları yönünden değerlendiriyoruz” diyenlerin oranı %90 , “Bu değerlendirmeyi 

yapabilmek için eğitim aldık” diyenlerin oranı ise %85(18 kiĢi) idi. Kanuni yetki ve 

sorumluklarını yeterli düzeyde bildiğini ifade edenlerin oranı %70 idi. Ankete katılan hemĢirelerden 

çalıĢtığı klinikten ayrılmayı düĢünen olmayıp %30 (6 kiĢi) ise kararsız olduğunu belirtti. Aynı 

zamanda bir hemĢire hariç %95(19 kiĢi) bağlı olduğu birim sorumlusunun çalıĢanlar arasında 

adil davrandığını ve sorumlunun iletiĢime açık, düĢünce ve davranıĢlara fırsat tanıdığını 

belirtti. HemĢirelerin %90(18)‟ı çalıĢtığı klinikte mutlu olduğunu belirtmesine rağmen sadece 

%45(9 kiĢi)‟i mesleğini baĢkalarına önerebileceğini belirtti. Yeniden aynı iĢi seçerdim diyenlerin 

oranı ise sadece %15(3 kiĢi) idi. Ancak buna rağmen baĢka bir kliniğe geçme isteği içerisindeyim 

diyenlerin oranı %15(3 kiĢi) idi. 
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TARTIġMA 

ĠĢ doyumunu etkileyen faktörlere göz attığımızda ise bireysel ve örgütsel olarak iki grupta ele 

alınabilir. BaĢlıca bireysel faktörler; yaĢ, cinsiyet, öğrenim düzeyi, medeni durum, iĢyerindeki statü, 

hizmet süresi, sosyokültürel çevre ve kiĢilik yapısı iken, baĢlıca örgütsel faktörler; iĢ ve niteliği, 

yönetim ve denetim, ücret, geliĢme ve yükselme olanakları, iĢyerinin fiziksel koĢulları ve iĢyerinin 

sosyal ortamıdır. (2) 

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerde, memnuniyet ile yaĢ, medeni durumu, eğitim durumu ve meslekte 

çalıĢma yılı, ameliyathane çalıĢma süresi arasında bir fark saptanmadı. Ameliyathane de kendi 

isteğiyle çalıĢanların oranı %85, çalıĢtığı klinikte mutlu oranların oranı %90 ve kliniğinden 

ayrılmayı düĢünenlerin oranı %15 olmasına rağmen mesleğini baĢkasına önerebilecek olanların 

oranı %45 ve yine aynı iĢi seçerdim diyenlerin oranı %15 idi. Bunun muhtemel sebebi ameliyathane 

hemĢirelerinin mesleki memnuniyetlerinin yeterli düzeyde olmamasına ve tükenmiĢlik olmasına 

rağmen alıĢtığı kliniği terk etme konusunda kararsız kaldıklarını göstermektedir. Yine çalıĢmamızda 

ameliyathane hemĢireliği öncesinde çok düĢük oranda ve sonrasında da düzenli olmayan eğitim 

programları yüzünden çalıĢan memnuniyetinin düĢük kaldığını söyleyebiliriz. 

SONUÇ 

Ameliyathaneler çalıĢan personellerin yapılan iĢin zorluğu açısından ve mevcut kapalı ortamdan 

dolayı çalıĢan üzerinde iĢ stresi oluĢturarak zaman içerisinde çalıĢanların veriminin azalmasına ve 

memnuniyetsizliklere sebebiyet veren birimlerdir. Bu nedenle hizmet içi eğitimlerin düzenli 

planlanması, birim sorumlularıyla çalıĢanların etkili ve yeterli diyalog kanallarının oluĢturulması, 

hemĢirelik mesleğinin değerini içeren hizmet içi eğitimlerin verilmesi bu olumsuzlukları gidermede 

oldukça önemlidir.  
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YANIK ÜNĠTESĠ HEMġĠRELERĠNĠN BĠLGĠ, TECRÜBE VE MEMNUNĠYETĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

EVALUATION OF INFORMATION, EXPERIENCE AND SATISFACTION OF BURN UNIT 

NURSES 

 

Muhammet ASENA
1 

 

GiriĢ 

Sağlık hizmetleri, yaĢamın bir parçası olarak varlığını sürdürmekte ve bu hizmetlerin her alanında 

hemĢirelerin oldukça etkin rolü bulunmaktadır. Bu nedenle, hemĢirelerin yaptıkları iĢten doyum 

almaları; mutlu, üretken ve verimli olmaları verilen hizmetin kalitesini arttırmada önem 

taĢımaktadır. Ülkemizde yapılan çeĢitli çalıĢmalarda, hemĢirelerin iĢ doyumlarının; yaĢ, medeni 

durum, öfkelerini ifade etme Ģekilleri; mesleği isteyerek seçme, meslekte çalıĢma süresi, 

beklentilerin karĢılanması; çalıĢma ortamı ve koĢulları, yöneticilerle ve çalıĢma arkadaĢlarıyla 

iliĢkiler, ağır çalıĢma koĢulları, rollerde olan belirsizlikler ve sözleĢmeli/ kadrolu çalıĢma 

durumlarından etkilendiği gözlenmektedir(1) Özellikleyanık ünitesi ve yanık yoğun bakım 

ünitelerinde çalıĢan hemĢireler, diğer sağlık çalıĢanlarına göre, geniĢ bir zaman dilimi içinde Ģiddetli 

ağrı çeken hastalarla ve ölümlerle daha sık karĢılaĢmakta ve ağır hastalıklara sahip olan hastalara ve 

ailelerine hizmet vermektedirler. Bu durum hemĢirelerin Ağrılı ve anksiyetesi yüksek hastaya ve 

yakınlarına terapötik yaklaĢımlarını bozabilmekte, onların emosyonel ve fiziksel olarak 

zorlanmalarına neden olabilmektedir (2). ĠĢ memnuniyeti daha yüksek olan hemĢirelerin hastalara 

daha fazla terapötik yaklaĢtığı, yapılan çalıĢmalarda tespit edilmiĢtir (3). Ayrıca literatürde 

hemĢirelerin memnuniyetleri ile stresle baĢa çıkma tarzları arasında anlamlı iliĢkiler olduğu 

belirtilmiĢtir.  

Bu çalıĢma yanık ünitesinde çalıĢan hemĢirelerin mesleklerini icra ederken, bilgi ve tecrübelerini 

geliĢtirerek yapacakları uygulamaları daha doğru ve standartlara uygun gerçekleĢtirmeleri, yanık 

ünitesinde sunulan hizmetin kalitesini arttırmayı ve çalıĢma memnuniyetlerini artıracak yöntemleri 

bulmayı amaçlanmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: HemĢirelik, Yanık, Memnuniyet 

Gereç ve yöntemler 

Veriler hastanemiz yanık ünitesinde hemĢirelik yapanların anket sonuçlarından elde edildi. 

ÇalıĢmaya farklı eğitim düzeylerine sahip ve mesleki tecrübesi farklı olan toplam 15 yanık ünitesi 

hemĢiresi dâhil edildi. Ankete katılanlara mesleki bilgi, tecrübe ve çalıĢan memnuniyetini 

sorgulamaya dönük çeĢitli sorular soruldu. 

Bulgular 

HemĢirelerin yaĢ ortalaması 32,8 olarak bulundu. HemĢirelerden 6 (%40)‟ sı evli, 9(%60)‟ü bekâr 

idi. HemĢirelerin 14(%95)‟ü lisans mezunu, biri önlisans mezunu idi. HemĢirelerin %73,33(11 

kiĢi)‟ü 1-5yıl , %6,66(1 kiĢi)‟sı 6-10 yıl, %13,33(2 kiĢ)‟ü 10-15 yıl ve %6,66( 1 kiĢi)‟sı ise 15 yıl ve 

üstü süredir yanık hemĢireliği tecrübesine sahipti. Yanık ünitesinde kendi isteğiyle çalıĢanların 

oranı %60(9 kiĢi) idi. Yanık ünitesinde çalıĢmadan önce eğitim almıĢ olanların oranı %20(3 kiĢi) 

olarak bulundu. “Yanık ünitesinde gelen vakaları tüm hemĢirelik branĢları yönünden 

değerlendiriyoruz” diyenlerin oranı %80 (12 kiĢi) , “Bu değerlendirmeyi yapabilmek için eğitim 

aldık” diyenlerin oranı ise %73,33(11 kiĢi) idi. HemĢirelerden çalıĢtığı klinikten ayrılmayı düĢünen 

olmayıp, %60 (9 kiĢi)‟ı ise kararsız olduğunu belirtti. Aynı zamanda %80 (12 kiĢi) bağlı olduğu 

birim sorumlusunun çalıĢanlar arasında adil davrandığını ve sorumlunun iletiĢime açık, düĢünce ve 
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davranıĢlara fırsat tanıdığını belirtti. HemĢirelerin %53,33(8 kiĢi)‟ü çalıĢtığı klinikte mutlu 

olduğunu belirtmesine rağmen ancak %26,66(4 kiĢi)‟i mesleğini baĢkalarına önerebileceğini belirtti.  

TartıĢma 

Sağlık ekibinin üyesi olarak hemĢireler, yanık tedavisi gören hasta ve ailesi ile en fazla vakit 

geçiren konumdaki sağlık profesyonelleridir. (4,5) Bu ünitelerdeki hemĢirelerin hastalar ile 

etkileĢiminin sıklığı, süresi ve karmaĢık bir çalıĢma ortamında çalıĢmaları tükenmiĢlik riskini 

artırmaktadır. ÇalıĢmamızda hemĢirelerin %53,33(8 kiĢi)‟ü çalıĢtığı klinikte mutlu olduğunu 

belirtmesine rağmen ancak %26,66(4 kiĢi)‟i mesleğini baĢkalarına önerebileceğini belirtti.  

ÇalıĢmamızda hemĢirelerin %73,33(11 kiĢi)‟ü 1-5yıl , %6,66(1 kiĢi)‟sı 6-10 yıl, %13,33(2 kiĢ)‟ü 

10-15 yıl ve %6,66( 1 kiĢi)‟sı ise 15 yıl ve üstü süredir yanık hemĢireliği tecrübesine sahipti. 

Katılımcıların meslekte çalıĢma süreleri ile puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki saptanmamıĢ, ancak hemĢirelerin meslekte çalıĢma yılı arttıkça, iĢ yaĢamı kalitesinin düĢtüğü 

görülmektedir. Bu sonuç, mesleğe yeni baĢlayanların tükenmiĢliklerini daha düĢük olması nedeniyle 

iĢ yaĢamını daha olumlu algıladıkları Ģeklinde yorumlanmıĢtır. Bununla birlikte, literatürdeki 

çalıĢmalar incelendiğinde genellikle çalıĢma süresi arttıkça hemĢirelerin iĢ doyumlarının ve iĢ 

yaĢam kalitelerinin arttığı görülmektedir (6,7). Bu sonuç, çalıĢanın hizmet süresi uzadıkça aynı iĢi, 

aynı iĢyerinde sürdürüyor olması nedeniyle, iĢ doyumunu artıran temel etmenlerden (baĢarma, 

tanınma, daha nitelikli iĢ, sorumluluk artıĢı, iĢte ilerleme) olumlu yönde etkilenmesi, iĢ 

doyumsuzluğunu artıracak etmenlerden de (iĢletme politikası, teknik gözetim, kiĢilerarası iliĢkiler, 

çalıĢma koĢulları) etkilenmeyeceği ya da en azından olumsuz etkilerinden korunabilecek bir 

konuma ulaĢtığı görüĢüyle açıklanabilir (8). 

Katılımların “iĢ/çalıĢma ortamı” Yanık ünitesinde kendi isteğiyle çalıĢanların oranı %60(9 kiĢi) 

idi.; Yanık ünitesinde çalıĢmadan önce eğitim almıĢ olanların oranı %20(3 kiĢi) olarak bulundu 

“yöneticiler ile iliĢkiler” ve “iĢ koĢulları” HemĢirelerden çalıĢtığı klinikten ayrılmayı düĢünen 

olmayıp, %60 (9 kiĢi)‟ı ise kararsız olduğunu belirtti. Aynı zamanda %80 (12 kiĢi) bağlı olduğu 

birim sorumlusunun çalıĢanlar arasında adil davrandığını ve sorumlunun iletiĢime açık, düĢünce ve 

davranıĢlara fırsat tanıdığını belirtti. “Genel olarak hemĢirelerin iĢ yaĢamı kalitesinin iyi düzeyde 

olduğu söylenebilir.  

Sonuç olarak; Yanık Üniteleri çocuk ve ebeveyde yanıktan dolayı ajitasyon oluĢması, sık pansuman 

ve debritman iĢleri bu birime yeni baĢlayan personel üzerinde iĢ stresi oluĢturarak zaman içerisinde 

çalıĢanların veriminin azalmasına ve memnuniyetsizliklere sebebiyet veren birimlerdir. Bu nedenle 

hizmet içi eğitimlerin düzenli planlanması, birim sorumlularıyla çalıĢanların etkili diyalog 

kanallarının oluĢturulması, hemĢirelik mesleğinin değerini içeren hizmet içi eğitimlerin verilmesi bu 

olumsuzlukları gidermede oldukça önemlidir.  
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TERMAL BAND ANALĠZLERĠNĠN BĠTKĠ YOĞUNLUK ĠNDEKSLERĠNE  (NDVI) GÖRE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE IĞDIR ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

 

Ahmet KOÇ
1
 
 

ÖZET 

Artan nüfus ve kentleĢme, insan sağlığı üzerindeki baskıları tetiklemektedir. Bu baskılardan 

kurtulmak için insanoğlu çevresini değiĢtirmekte ve yeni yaĢam alanları aramaktadır. ÇalıĢma alanı 

olarak 3546 km
2
 büyüklüğündeki Iğdır ili ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada Landsat TM 8 uydusuna ait 

görüntüler elde edilmiĢ ve bu görüntüler uzaktan algılama tekniği ve Arc-GIS paket programında 

band kombinasyonları sonucunda sayısallaĢtırılıp bitki yoğunluk indeks (NDVI) haritaları ve 

bunlara bağlı olarak yüzey sıcaklık haritaları (LST) üretilmiĢtir. Aynı zamanda bu haritalara ek 

olarak çalıĢma alanın sayısal DEM haritası oluĢturularak, yüzey sıcaklığı, bitki örtüsü kapılık oranı 

ve yükseklik arasında bağ kurulmuĢtur. Ortan çıkan bağlar sonucunda yüksekli ve bitki örtüsü 

yoğunluğunun yüzey sıcaklığına önemli derecede etki olmuĢ. Bu etkiler sonucunda kent büyümesi 

ve yeni arazi kullanım Ģekillerinin belirlenmesi konusunda yön verilmesi amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Arc-GIS, Bitki Yoğunluk Ġndeksi (NDVI), Yüzey Sıcaklığı 

(LST) 

ABSTRACT 

Increasing population and urbanization are triggering pressures on human health. To get rid of these 

pressures, human beings are changing their surroundings and looking for new living spaces. The 

study area of Iğdır, which is 3546 km
2
 in size, is discussed. In this study, images belonging to 

Landsat TM 8 satellite were obtained and these images were digitized by using remote sensing 

technique and in the Arc-GIS packet program as a result of band combinations. At the same time, in 

addition to these maps, a numerical DEM map of the study area was established, and the connection 

between surface temperature, vegetation cover rate and elevation was established. As a result of the 

resulting bonds, the height and vegetation density had a significant effect on the surface 

temperature. As a result of these effects, it is aimed to give direction to urban growth and 

determination of new land use patterns. 

Key Words: Remote Sensing, Arc-GIS, Plant Intensity Index (NDVI), Surface 

1. GĠRĠġ 

Ġklim, yeryüzündeki bitki türleri ve bitki topluluklarının esas karakteri ile yayılıĢ alanlarını 

belirleyen en önemli ekolojik faktörlerden birisidir. Her ne kadar bitki yayılıĢını etkilese de 

bitkilerinde ortam sıcaklığını ve insan termal konforunu etkilediği birçok bilimsel çalıĢmada ortaya 

konulmuĢtur. (Yilmaz and Matzarakis, 2015; Yilmaz et al., 2016; Yilmaz et al., 2017). Nitekim 

insanlar yaĢadıkları ortamın koĢullarını daha konforlu hale getirmek için uzun vadeli planlar 

içerisinde farklı düĢünceler ortaya atmıĢlardır. GerçekleĢtirilmesi imkânsız olan düĢünceler bazında 

konforlu yerleĢim yerleri aramaya baĢlamıĢlardır. GeçmiĢte konfor ifadesi sadece sıcaklıkla ifade 

edilirken son zamanda yapılan bilimsel çalıĢmalar ile konfora birçok yapay ve doğal durumların 

etkili olduğu ortaya çıkmıĢtır.(Cetin, 2016; ÇalıĢkan and Türkoğlu, 2012; GümüĢ, 2012; Toy and 

Yılmaz, 2009) 

Ġnsan konforuna etki eden fiziksel faktörlerin baĢında yüzey sıcaklığı ve yükseklik (rakım) 

gelmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ve mevcut uydu görüntülerin kolay eriĢilebilir bir hale gelmesi 

ve uzaktan algılama programlarının alt yapısının geliĢmesi yüzey sıcaklığı ve alan kullanımı 

çalıĢmalarında kolaylık sağlamıĢtır. Son zamanlarda bu konu ile ilgili bilimsel anlamda birçok 
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çalıĢma literatürlere geçmiĢtir.(Cao et al., 2018; Piedallu et al., 2019; Weber et al., 2018; Zhang et 

al., 2018). 

ÇalıĢmaların bu denli büyük alanlarda ve daha kapsamlı yapılması iklim parametrelerinden olan 

sıcaklığın değiĢimleri hakkında önemli sonuçların çıkmasına neden olmuĢtur. Son 10 yıllık periyot 

içerisinde yüzey sıcaklığı ve buna bağlı olarak hava sıcaklığı 1 ° C‟den daha fazla artıĢ göstererek 

habitatları tehdit eder duruma gelmiĢtir.(Easterling et al., 1997; Khorchani et al., 2018). Sıcaklığın 

bu denli artması insanların yeni çözüm önerisi aramaya zorlamıĢtır. Nitekim yapılan çalıĢmalar ve 

projeler kapsamında kırsal arazi örtüsünün iyileĢtirilmesinin ve bu iyileĢtirme için gerekli devlet 

politikalarının yapılandırması sağlanmıĢ ve bu durumun iklim ve bitki örtüsü yoğunluğuna önemli 

katkılarının olduğu ortaya çıkmıĢtır.(Garcia-Ruiz and Lana-Renault, 2011; Hill et al., 2008). 

Ġl ölçeğinde yapılmıĢ olan bu çalıĢmada Iğdır Ġl‟inin bitki yoğunluk indeks haritaları (NDVI), yüzey 

sıcaklık haritaları ve topoğrafik haritası çıkarılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda kent 

büyümesi ve yeni arazi kullanım Ģekillerinin belirlenmesi konusunda yön verilmesi amaçlanmıĢtır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Materyal 

ÇalıĢma alanının materyalini 39° 39' ve 40° 07' kuzey enlemleriyle, 43° 17' ve 44° 49' doğu 

boylamları arasında yer alan Iğdır Ġli oluĢturmaktadır. (ġekil 1). Türkiye'nin Doğu Anadolu 

Bölgesi'nde ve Türkiye'nin en doğusunda yer alan bir ildir.  Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum - 

Kars Bölümü'nde yer almaktadır ve yaklaĢık olarak 3.588 km² büyüklüğünde yüz ölçümüne 

sahiptir. 

 

ġekil 1.  ÇalıĢma alanının konumu 

2.2 YÖNTEM 

ÇalıĢmada termal band görüntüleri Landsat 8 TM (Band 10) uydusundan elde edilmiĢtir. elde edilen 

uydu görüntüleri Ac-GIS 10.2 programında sayısallaĢtırılmıĢ ve bu iĢlem aĢamasında aĢağıdaki 

formül kullanılarak matematiksel hale dönüĢtürülmüĢtür. 
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LST haritası =(Band10X0.000342+0.1)                       Raster veri seti 

 

 (1321.08/Ln((774.89/(Raster veri seti))+1))-273.15 

Aynı zamanda çalıĢma alanına ait bitki yoğunluk indeks (NDVI) haritaları üretilirken Landsat 8 TM 

uydusuna ait band 5 ve band 4 elde edilmiĢ Arc-GIS 10.2 programı yardımı ile aĢağıdaki formül 

uygulanarak sayısallaĢtırılmıĢtır. 

NDVI=Float(Band 5-Band 4)/Float(Band 5+band 4) 

Bu iĢlem sonucunda NDVI haritaları bitki yoğunluğuna göre -1 ile +1 arasında değer almaktadır. 

Bu değerler bazında bitki yoğunluğu artıkça pozitife yakın değerler bitki yoğunluğu azaldıkça 

negatife yakın değerler almaktadır. 

Toporafik haritalar oluĢtururken Aster uydusuna ait 15 m mekânsal çözünürlükte veri setleri 

kullanılmıĢtır. Aster uydusundan elde edilmiĢ olan Dem haritaları Arc_GIS 10.2 programında 

sınıflandırılmıĢ raster formata dönüĢtürülmüĢ ve topoğrafik haritalar elde edilmiĢtir. 

3. BULGULAR 

Yüzölçümü 3.588 Km.yi bulan bölgenin Ermenistan ile hududunu boydan boya Aras Nehri teĢkil 

etmekte olup, hattı 51 km.dir. Ġl, Dünya coğrafyasında eĢine ender rastlanabilecek bir özelliğe 

sahiptir. Bir yandan yurdumuzun en büyük ve dünyanın sayılı büyük dağlarından biri olan büyük 

Ağrı Dağı'nın 5165 metre yüksekliğindeki buzullarla kaplı sivri tepeleri ile diğer taraftan yüksek 

Doğu Anadolu platosunda ortalama rakımı 800-900 metre arasında değiĢen ve turunçgiller ile zeytin 

dıĢında her türlü meyve ve sebzenin bolca yetiĢtirilebildiği bereketli Sürmeli (Aras) çukurunu 

bünyesinde iç içe barındırmaktadır. (ġekil 2).  

 

ġekil 2. ÇalıĢma alanına ait topoğrafik harita 
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NDVI haritaları bitki yoğunluk indeksi hakkında bilgi vermektedir. ÇalıĢma alanının NDVI 

haritaları incelendiğinde bu değerlerin -0,27 ile 0,61 arasında değiĢtiği görülmektedir. (ġekil 3). 

Pozitif değerin üzerinde görülen kısımlar çalıĢma alanı için diğer alanlara oranla daha yoğun bitki 

kümelerine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Negatif değerler ise bunun tam tersi bir koĢul izah 

etmektedir. Alansal olarak incelediğimiz zaman; çalıĢma alanının % 27‟lik kısmının bitki örtüsü 

bakımından yoğun olduğu geri kalan % 73‟lük kısmın ize bitki yoğunluk bakımından çok zayıf 

olduğu ortaya çıkmaktadır.(ġekil 3).  

 

ġekil 3. ÇalıĢma alanına ait bitki yoğunluk indeks (NDVI) haritası 

Landsat TM 8 band 10‟dan geliĢtirilmiĢ olan algoritmalarla 10.08.2018 tarihli ve saat 14:00 ait elde 

edilmiĢ yüzey sıcaklığı haritasına göre çalıĢma alanında +7,5 °C ile 45,5 °C arasında değiĢen yüzey 

sıcaklıkları çalıĢma alanında tespit edilmiĢtir.(ġekil 4). ÇalıĢma alanının büyük bir oranının yüzey 

sıcaklığı 30-36 °C olduğu görülmektedir. Yüzey sıcaklığının düĢük olduğu yerler genellikle yüksek 

dağ silsilesinin olduğu yerler ortaya çıkmaktadır. Bu alanlarda yüzey sıcaklığı 7,5- 15 °C arasında 

değiĢirken rakımın düĢük olduğu özellikle yerleĢim yerleri ve bu yerlere yakın alanlarda bu 

değerlerin 36-45°C olduğu ortaya çıkmıĢtır.(ġekil 4). ÇalıĢma alanı ortalama 36,8 °C yüzey 

sıcaklığına sahip ve bu durum ise yerleĢim yerleri ve yakın konumlarda bulunana canlılar üzerine 

sürekli baskı uygulamaktadır. 
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ġekil 4. ÇalıĢma alanına ait termal yüzey sıcaklık haritası 

4. TARTIġMA ve SONUÇ 

Hava sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı yüksekliğe göre değiĢen bir kavramdır. Nitekim bundan önce 

yapılmıĢ olan bazı çalıĢmalarda da aynı sonuçlar çıkmıĢtır.(Mallick et al., 2012; Yildiz et al., 2018). 

ÇalıĢma alanında yapılan termal analizler neticesinde yüksek alanların sıcaklığının daha düĢük 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Fakat aynı yükseklikte farklı bitki yoğunluk değerine sahip alanlarda 

önemli derecede sıcaklık farklılıkları bulunmuĢtur. Bitki yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda 

yüzey sıcaklığı 30-33 °C olurken yoğunluğun düĢük olduğu alanlarda özellikle çıplak alan ve 

kentsel alanlarda bu değerlerin 40-45 °C olduğu görülmektedir. Arazi örtüsü yüzey sıcaklığı 

acısından büyük bir öneme sahiptir. Nitekim yapılmıĢ olan çalıĢmalarda bu durum 

vurgulanmıĢtır.(Spronken-Smith and Oke, 1998; Upmanis et al., 1998). 

Sonuç olarak yerel yönetimlerin arazi kullanım planlaması hakkında en iyi kararları alabilmek için 

doğru ve güncel verilere ihtiyaçları vardır. Bu karar verme sürecinde bu tür çalıĢmalar 

kullanılmalıdır. Ġnsanlığın daha rahat ve daha yaĢanabilir yerlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle, kentsel 

ve kırsal planlama aĢamalarına duyulan ihtiyaç, güvenilir verilerin kullanımının sürdürülebilir ve 

ekolojik temelli planlama için hayati öneme sahip olduğu önemli bir gerçektir. 
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EKMEKLĠK BUĞDAY GENOTĠPLERĠNĠN BAġAKLANMA DÖNEMĠNDE ÖLÇÜLEN 

LAI, SPAD, NDVI, BÖS ĠLE TANE VERĠMĠ VE KALĠTE ÖZELĠKLERĠ ARASINDA 

KORELASYON ANALĠZĠ 

CORRELATION ANALYSIS OF LAI, SPAD, NDVI, CT WITH GRAIN YIELD AND 

QUALITY TRAITS OF SOME BREAD WHEAT GENOTYPES AT HEADING STAGES 

 

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM
1
  

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KIZILGEÇĠ
2
 

Prof. Dr. Cuma AKINCI
3
 

Asistan Önder ALBAYRAK
4
 

 

ÖZET 

Son yıllarda spektral yansıma ölçümleri birçok araĢtırmacı tarafından kültür bitkilerinde tane verimi 

ve kalite özellikleri arasındaki iliĢkiyi belirlemede yoğun bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanmıĢlardır. 

Bu araĢtırma ekmeklik buğday genotiplerinin baĢaklanma döneminde bazı spektral yansıma aletleri 

ile ölçülen değerler ile tane verimi ve kalite özellikleri arasındaki iliĢkinin belirlenmesi amacıyla 

2015-2016 üretim sezonu boyunca Diyarbakır koĢullarında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada, 6 adet ticari 

çeĢit (Ceyhan 99, Dinç, Karatoprak, Pehlivan, Tekin ve Tekirdağ) ve 7 adet ileri ekmeklik buğday 

hattı materyal olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırmada, SPAD, yaprak alan indeksi (LAI),  normalize 

edilmiĢ vejetasyon farklılık indeksi (NDVI), bitki örtüsü sıcaklığı (BÖS), tane verimi, protein 

içeriği, niĢasta içeriği, yaĢ gluten içeriği, zeleny sedimantasyon, hektolitre ağırlığı ve bin tane 

ağırlıkları incelenmiĢtir. AraĢtırma sonunda elde edilen verilere göre; genotipler arasında LAI ve 

SPAD yönünden önemli farklılıklar görülürken, NDVI, BÖS yönünden önemli farlılıklar 

görülmemiĢtir. Tane verimi ile fizyolojik özelliklerden NDVI ile LA arasında pozitif ve önemli 

(sırasıyla, r=0.733;r=0.295) iliĢki belirlenirken, bitki sıcaklığı ve niĢasta içeriği arasında olumsuz 

(sırasıyla, r=-0.693; r=-0.301) iliĢki belirlenmiĢtir. SPAD ile BÖS arasında negatif ve önemli (r=-

0.309) iliĢki bulunmuĢtur. LAI ile tane verimi arasında (r=0.433) olumlu ve önemli iliĢki 

belirlenmiĢtir. Bitki sıcaklığıyla LAI arasında olumsuz ve önemli (r=-0.514), niĢasta içeriği arasında 

olumlu ve önemli (r=0.408) iliĢki olduğu görülmüĢtür. Spektral cihazların genel olarak kaliteyle 

iliĢkili olmadığı belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, Protein Ġçeriği, Fizyolojik Parametre, NiĢasta Ġçeriği 

ABSTARCT 

In recent years, spectral reflection measurements have been intensively used by many researchers to 

determine the relationship between grain yield and quality characteristics in cultivated plants. This 

research was carried out in Diyarbakir during 2015-2016 plant growing season in order to determine 

the relationship between the traits measured by some spectral reflectance instruments and grain 

yield and quality characteristics during the heading period of bread wheat genotypes. In this study, 

6 commercial varieties (Ceyhan 99, Dinç, Karatoprak, Pehlivan, Tekin and Tekirdağ) and 7 

advanced bread wheat lines were used as material. In the study, SPAD, leaf area index (LAI), 

normalized vegetation difference index (NDVI), canopy temperature (CT), grain yield, protein 

content, starch content, wet gluten content, zeleny sedimentation, test weight and thousand grain 

weights were examined. According to the data obtained at the end of the research; while there were 

significant differences between genotypes in terms of LAI and SPAD, no significant differences 

were observed in NDVI and CT. While the significant relationship between grain yield and 
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physiological properties of NDVI and LAI (r = 0.733; r = 0.295, respectively) was determined, the 

relationship between CT and starch content was negative (r = -0.693; r = -0.301, respectively). 

Negative and significant (r = -0.309) relationship was found between SPAD and CT. It was 

observed that there was a positive and significant relationship between CT and LAI (r = -0.514) and 

the starch content (r = 0.408). Spectral devices were generally not related to quality. 

Key Words: Wheat, Protein Content, Physiological Traits Starch Content 

GĠRĠġ 

Son yıllarda farklı cihazlarla ölçümlere dayanan fizyolojik özelliklerin tarımda kullanım alanları 

oldukça yaygınlaĢmıĢtır. Bu amaçla kullanılan SPAD metre, termal kamera, gren seeker ve yaprak 

alanı ölçüm cihazı gibi aletler hızlı, basit, ucuz ve bitkiye zarar vermeden ölçümler 

yapabildiklerinden birçok araĢtırmacı tarafından tercih edilmektedir. (Reynolds ve ark, 2001). 

Buğday Dünya çapında bu tür fizyolojik ölçüm yapan cihazların en yaygın olarak kullanıldığı bitki 

türlerinden biridir. Bu özelliklerin kullanılması buğday ıslahında çok sayıda genotipin hızlı ve etkin 

bir Ģekilde taranmasına imkan tanımıĢtır (Pinto ve ark., 2010). Ayrıca bu özellikler strersli koĢullara 

uygun ve dayanıklı genotiplerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada Diyarbakır 

koĢularına uygun yüksek verimli ve kaliteli buğday hatlarının belirlenmesinde fizyolojik 

özelliklerin kullanılabilirliği araĢtırılmıĢtır. 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalıĢma, bazı ekmeklik buğday çeĢit ve hatlarının fizyolojik özellikler, tane verimi ve kalite 

özellikleri yönünden değerlendirmek amacıyla Diyarbakır yağıĢa bağlı koĢullarında 2016-2017 

buğday yetiĢme sezonunda yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 6 adet ticari çeĢit ( Ceyhan 99, Pehlivan, 

Karatopak, Dinç ve Tekirdağ) ve 7 adet Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafında geliĢtirilen ileri 

hatlar kullanılmıĢtır. Deneme; parsel boyutu 4.8 m
2
 (4m x1.2m) ve 6 sıradan oluĢacak Ģekilde 

tesadüf blokları daneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak düzenlenmiĢ ve tohumlar ekim 

mibzeri ile ekilmiĢtir. Deneme alanına dekara 6 kg saf fosfor ve 12 kg saf azot hesabına göre gübre 

uygulaması yapılmıĢtır. Azotun yarısı ekimle birlikte geri kalan kısmı kardeĢlenme – sapa kakma 

döneminde verilmiĢtir. AraĢtırmada tane verimi (kg/da), parsel biçerdöveri ile hasat edilerek 

belirlenmiĢtir.  Bin tane ağırlığı (g) elle sayılarak hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada incelenen kalite 

özellikleri (hektolitre ağırlığı (kg/hl), protein içeriği (%), niĢasta içeriği (%), gluten içeriği (%) ve 

zeleny sedimantasyon (ml)) buğday taneleri öğütülmeden NIT 1261 FOSS cihazı ile ölçülmüĢtür. 

Fizyolojik özelliklerden SPAD değeri SPAD 502 klorofil metre cihazı kullanılarak belirlenmiĢtir. 

Yaprak alan indeksi (YAĠ) YAI-2000 (LI-COR, Lincoln, NE) ile ölçülmüĢtür. NormalleĢtirilmiĢ 

vejetasyon fark indeksi (NDVI), bitkiler baĢaklanma döneminde iken 0.00- 0.99 değerleri aralığında 

ölçüm yapan Trimple Greenseeker ile ölçülmüĢtür. Bitki örtüsü sıcaklığı, taĢınabilir Rothenbenger 

hassas kızılötesi termometre ile santigrat derece (°C) cinsinden ölçülmüĢtür. Tüm fizyolojik 

ölçümler baĢaklanma döneminde açık havada rüzgarın olmadığı 11:00-14:00 saatleri arasında 

ölçülmüĢtür. Varyans analizi JMP 10 istatistik paket programı ile yapılmıĢtır. Genotipler arası 

farklılıklar LSD (%5) göre çoklu karĢılaĢtırma göre gruplandırılmıĢtır. Özellikler arası korelasyon 

iliĢkisi aynı programda Pearson göre belirlenmiĢtir.  

BULGULAR VE TARTIġMA 

ÇalıĢmada incelenen tüm özelliklere ait ortalama değerler ve çoklu karĢılaĢtırmayı sağlayan 

harflendirmeler Çizelge 1‟de verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre NDVI ve bitki sıcaklığı 

haricinde tüm özelliklerde genotipler arasında önemli farklılıklar meydana gelmiĢtir. Klorofil 

miktarını temsil eden SPAD değeri yönünden TBT16 kodlu ıslah hatlarının yüksek değere sahip 

olduğu görülmektedir. Kültür çeĢitlerinden Tekin ve Tekkirdağ bu hatlarla aynı seviyede klorofil 

içeriğine sahiptirler. Yaprak alan indeksi Pehlivan, Tekirdağ ve DZ759 gibi kıĢlık karakterli 

genotiplerde diğerlerine göre daha yüksek bulunmuĢtur. Yaprak alanı indeksi yüksek veya düĢük 
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olmasından ziyade her genotip için optimum değerinin belirlenmesi daha çok önem taĢımaktadır. 

Ancak yem değeri olarak düĢünüldüğünde yüksek değerli genotipler önem taĢımaktadır. NDVI 

değerinin yüksek olması doğrudan yüksek verimle iliĢkili çıkmakla beraber bitkinin genel sağlık 

durumunun göstergesi olmaktadır. Bitki örtüsü sıcaklığının düĢük olması bitkilerin baĢta sıcaklık 

olmak üzere kurağa dayanıklılığında göstergesidir. Ġstatistiki olarak önemli farklılıklar çıkmaması 

nedeniyle NDVI ve bitki sıcaklığı yönünden genotip değerlendirmesi yapılamamıĢtır. Protein içeriği 

yönünden DZ13-1 hattı hariç diğer ıslah hatları kültür çeĢitlerinden daha yüksektir. Gluten içeriği 

yönünden TBT 16-2,3,4,5 ve 6 kodlu hatlar kültür çeĢitlerinden daha iyi seviyededir. TBT16-6 

Zeleny sedimentasyonu en yüksek genotip olarak ön plana çıkmıĢtır. Gluten yönünden yüksek 

değere sahip olan hatların Zeleny sedimentasyon yönünden de yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Buğday tanesinde genel kalite kriteri olan hektolitre ağırlığının ortalama olarak 81.1 (kg/hl) gibi 

yüksek değerde çıkmıĢ olması çalıĢmada kullanılan genotiplerin yüksek kaliteli olmasının yanı sıra 

çalıĢmanın iyi koĢullarda yürütüldüğünün göstergesidir. Dinç, TBT16-1, TBT16-4, Tekin ve 

Tekirdağ genotipleri 82‟nin üzerinde hektolitre ağırlığı değeriyle genel olarak yüksek kaliteli çeĢit 

olarak sınıflandırılmıĢlardır. KıĢlık karakterli ve kırmızı taneli olan Pehlivan ve Tekirdağ 

genotiplerinde bin tane ağırlığı 40 g‟dan yüksek çıkmıĢtır. Karatopak ve DZ13-1 en küçük taneli 

genotip olmuĢlardır.  

Özellikler arası iliĢkilere bakıldığında, fizyolojik özelliklerden NDVI ve YAĠ tane verimi ile iliĢkili 

bulunmuĢtur (Çizelge 2). Tane ağırlığının verimle iliĢkili bulunması genotip seçiminde dikkate 

alınması gerektiğini göstermektedir. Bitki sıcaklığı tüm fizyolojik özelliklerle negatif iliĢkili 

bulunmuĢtur. Dolayısıyla bu özelliklerdeki artıĢ bitki sıcaklığının düĢmesine katkı yapmıĢtır. Kalite 

özellikleri genel olarak kendi aralarında iliĢkili bulunurken verim ve diğer fizyolojik özelliklerle 

iliĢki bulunmaması kalite ve verim yönünden ön plana çıkan genotipleri seçmenin kolay 

olmayacağını göstermektedir. Yine korelasyon analizine göre fizyolojik özelliklerin kalite 

seçiminde kullanılması pek mümkün görülmemektedir.  
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Çizelge 1. AraĢtırmada incelenen ekmeklik buğday genotiplerinin verim, fizyolojik özellikler ve kalite özelliklerine ait ortalamalar ve çoklu 

karĢılaĢtırma değerleri. 

Genotipler SPAD YAĠ NDVI 

Bitki 

Sıcaklığı 

(°C) 

Tane 

Verimi 

(kg/da) 

Protein 

Oranı 

(%) 

NiĢasta 

Ġçeriği 

(%) 

YaĢ  

Gluten  

(%) 

Zeleny 

Sedimentasyon 

(ml) 

Hektolitre 

(kg/hl) 

Bin tane 

ağırlığı 

(g) 

Ceyhan 99 42.9d 6.29a-e 0.79 20.5 420.49bcd 12.8cd 66.0abc 30.2cde 43.6def 79.5cd 38.4bc 

Dinç 44.3bcd 5.17b-e 0.76 21.7 366.61b-e 13.2bcd 65.3c-g 33.3abc 50.7abc 84.6ab 36.2b-e 

DZ13-1 44.3bcd 6.59a-d 0.80 20.8 388.78b-e 12.6d 66.1ab 31.0bcd 40.6f 81.6a-d 34.4cde 

DZ759 42.7d 7.11ab 0.79 21.3 341.47de 13.4abc 65.5b-f 29.1de 44.8b-f 79.2cd 32.6e 

Karatopak 44.2cd 4.38e 0.72 21.8 365.08b-e 14.0a 65.8b-e 33.1abc 50.8abc 79.6cd 33.4de 

Pehlivan 48.2b 7.54a 0.80 21.3 455.19abc 13.7ab 66.0abc 33.1abc 49.4a-d 81.4a-d 43.5a 

TBT15-1 48.3b 7.73a 0.79 20.1 447.84a-d 13.1bcd 66.3a 27.8e 42.9def 72.5e 38.9b 

TBT16-1 49.5a 4.55de 0.73 21.9 281.76e 13.1bcd 65.9a-d 30.2cde 46.2b-f 82.6a-d 34.3cde 

TBT16-2 49.1a 5.02cde 0.75 21.4 342.71de 13.6ab 65.2d-g 33.2abc 47.6a-e 80.4bcd 37.1bcd 

TBT16-3 48.8a 4.30e 0.69 21.6 348.44cde 13.5abc 66.5a 31.9a-d 48.9a-e 78.2d 38.3bc 

TBT16-4 46.2ab 6.66abc 0.81 20.2 467.20ab 13.6ab 65.1efg 33.2abc 51.4ab 85.9a 36.5b-e 

TBT16-5 43.3ab 6.54a-d 0.80 21.8 429.20a-d 13.9a 65.0fg 34.6a 49.2a-e 81.3a-d 36.8bcd 

TBT16-6 44.3abc 5.40b-e 0.75 21.3 394.70bcd 13.7ab 64.6g 33.5ab 54.0a 81.0a-d 34.5cde 

Tekin 44.4abc 6.83abc 0.79 21.4 512.90a 12.8cd 65.3cg 31.5a-d 42.4ef 86.0a 37.9bc 

Tekirdağ 47.0a 6.91abc 0.84 20.2 437.59a-d 13.0bcd 65.4bf 31.5a-d 44.6c-f 83.4abc 40.1ab 

Ortalama 45.8 6.07 0.77 21.1 400.00 13.3 65.6 31.8 47.1 81.1 36.9 

CV 0,06 0,23 0 ,09 0,05 0,19 0,03 0,01 0,07 0,10 0,04 0.08 

Mean Square * * Ö.d Ö.d * * * * * * * 
*%5 seviyesinde önemlilik bulunmaktadır. Ö.d.: önemli değil 
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Çizelge 2. Ġncelenen özelliklere ait korelasyon analizi 

  NDVI SPAD 

Bitki 

sıcaklığı YAĠ 

Tane 

verimi Protein NiĢasta 

Hekto 

litre 

YaĢ 

Gluten Zeleny 

SPAD 0,111 
         

Bitki sıcaklığı -0,693** -0,309* 
        

YAĠ 0,733** 0,189 -0,514** 
       

Tane verimi 0,295* -0,087 -0,035 0,433* 
      

Protein  -0,079 0,153 0,026 -0,142 0,101 
     

NiĢasta -0,301* -0,233 0,408* -0,216 -0,072 0,108 
    

Hektolitre -0,099 -0,089 0,243 -0,083 0,082 -0,080 0,078 
   

YaĢ Gluten (DM) -0,086 0,107 0,112 -0,174 0,104 0,659** 0,022 0,449* 
  

Zeleny -0,074 0,216 -0,018 -0,158 0,094 0,817** 0,071 0,196 0,764** 
 

1000 T.A. 0,183 0,157 -0,056 0,160 0,354* -0,050 -0,332* -0,053 0,051 -0,106 

*,**,** sırasıyla %5, %1  düzeyinde önemlil 

SONUÇ  

Diyarbakır koĢullarında değerlendirilen ileri hatların tane verimi ve kalite yönünden bölgede 

yetiĢtirilen tescilli çeĢitlere önemli seviyede üstünlük sağladığı belirlenmiĢtir. Bu çeĢitlerde NDVI 

ve bitki sıcaklığı değerinin yüksek olması sıcak ve kurak gibi stresli koĢullara iyi adapte 

olabileceklerinin göstergesidir. Verim, kalite ve fizyolojik özellikler birlikte değerlendirildiğinde 

TBT16-4 ve TBT16-5 hatlarının yüksek performansa sahip olması nedeniyle çeĢit adayı 

olabileceklerine karar verilmiĢtir. 
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BAZI ĠLERĠ EKMEKLĠK BUĞDAY HATLARININ VERĠM VE BAZI KALĠTE 

ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ASSESMENT OF SOME ADVANCED LĠNES WHEAT GENOTYPES IN TERMS OF GRAIN 

YIELD AND QUALITY TRAITS 
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ÖZET 

Bu çalıĢma, bazı ekmeklik buğday hatlarının verim ve bazı kalite özelliklerini belirlemek için 2011-

2012 yetiĢtirme sezonunda yağıĢa dayalı olarak Diyarbakır koĢullarında yürütülmüĢtür. AraĢtırma 

tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. ÇalıĢmada, Dicle 

üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından geliĢtirilen dört adet ileri hat ve iki adet standart çeĢit 

(Nurkent ve Pehlivan) kullanmıĢtır. Genotipler arasındaki farklılıklar tüm özellikler için önemli 

bulundu. AraĢtırmada, tane verimi, hektolitre ağırlığı ve bin tane ağırlığı özellikleri incelenmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda incelenen özelliklerden elde edilen ortalama sonuçlara göre, tane verimi değeri 

389.17 ile 531.51 kg/da, hektolitre ağırlığı 75.71 kg/hl ile 81.59 kg/hl ve bin tane ağırlığı 33.33 g ile 

41.16g değerleri arasında değiĢim gösterdiği görülmüĢtür. Ġleri hatlardan DZ7-59 tane verimi, 

hektolitre ağırlığı ve bin tane ağırlığı yönünden ön plana çıkan hat olmuĢtur.  

ABSTRACT 

This study was conducted to examine yield and quality performance of some bread wheat lines in 

Diyarbakir conditions in 2011-2012 production seasons. Experiments were carried out in 

randomized complete block design with four replications. As a material was used two commercial 

genotypes (Ceyhan 99 and Pehlivan) and four advanced lines. In the experiment; grain yield 

(kg/da), thousand kernel weight (g) and test weight (kg/hl) were examined. Differences among 

genotypes was found significant for all traits. According to averages, The values ranged in 

genotypes were between 389.17-531.51 kg/da for grain yield, 33.33-41.16 g for thousand kernel 

weight, 75.71-81.59 kg/hl. According to the results of this study, it was seen that DZ7_59 Line were 

found to be promising in term of grain yield,  thousand kernel weight and test weight. 

Key words: Bread wheat, thousand kernel, grain yield, line 

1. GiriĢ 

Ġnsanların gıda ihtiyacını karĢılayan en önemli temel besin maddelerin baĢında tahıllar gelmektedir. 

Buğday, temel besin ham maddesi, geniĢ adaptasyon yeteneği, mekanizasyona uygunluk, depolama 

ve iĢleme kolaylığı bakımından dolayı diğer tahıl ürünlerinden daha fazla üretimi 

gerçekleĢmektedir. 2017 yılında Dünya genelinde, buğday 223 milyon ha ekim alanıyla ilk sırada 

yer alırken yaklaĢık olarak 682 milyon tonluk üretim ile ikinci sırada yer almıĢtır (FAO 2018). 

Ülkemizde ise 2017 yılında 7 milyon ha alanda,  21 milyon ton üretimi yapılan buğdayın verim 

ortalaması 280 kg/da dır (TMO 2016).Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1.15 bin ton ekmeklik 

buğday üretimi ile bölgeler arasındaki payı %15‟tir. Diyarbakır ilinde 2.3 milyon dekar alanda, 

yaklaĢık 814 bin ton üretim yapılan ekmeklik buğdayın verim ortalaması 282 kg/da ile Türkiye 

ortalamasının üstünde değere sahiptir (TÜĠK 2017). 

Buğday, insanların ihtiyacı olan günlük kalori ve proteinin büyük bir kısmını karĢılamakta ve 

beslenmesinde önemli bir yer edinmiĢtir. Dünyada geliĢmiĢlik seviyesine göre ekmek tüketimi kiĢi 

baĢına yaklaĢık olarak 41-301 kg/yıl arasında iken, ülkemizde ise yıllık tüketim oranı 180-210 
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kg/yıl arasında değiĢim göstermiĢtir. Artan nüfus artıĢı göz önünde bulundurulursa 2020 yılında 

buğday talebi yaklaĢık olarak %40 daha fazla olacaktır (Rosegrant ve ark., 1997). Bu nedenle, bitki 

ıslahçıları verim ve kalite özellikleri yüksek çeĢitleri geliĢtirmeye yönelik ıslah çalıĢmalarında 

bulunmaktadırlar.  Günümüzde buğdayın üretim miktarının artırılması yanında kalitesinin de 

artırılması ayrı bir önem taĢımaktadır. Mut ve ark., (2007) Buğdayın kalitesi toprak, iklim ve tane 

özellikleri tarafından belirlediğini ve kalitenin ise bir ürünün belli standartlar içinde olmasından çok 

değiĢik kullanım amaçlarına uygunluğunun ifadesi olduğunu bildirmiĢtir. Bu amaçla kaliteli buğday 

üretimine sahip ülkemizde toplam buğday üretimi içerisinde ekmeklik buğday üretiminin 

arttırılması gerekmektedir.  

Bu çalıĢma, Diyarbakır ili koĢullarında bazı ekmeklik buğday genotiplerinin verim ve kalite 

özellikleri belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç için 4 ileri hat ile birlikte bölgede yoğun olarak 

kullanılan Nurkent ve Pehlivan çeĢitlerine araĢtırmada yer verilmiĢtir.   

2. Materyal ve Yöntem 

AraĢtırma, 2011-2012 yetiĢtirme sezonunda yağıĢa dayalı olarak Diyarbakır koĢullarında 

yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 

geliĢtirilen dört adet ileri hat ve iki adet standart çeĢit (Nurkent ve Pehlivan) kullanmıĢtır. Deneme 

alanını 0-20 cm derinliğinden alınan toprak numunesinin analizi incelendiğinde toprak bünyesi killi, 

organik madde içeriği düĢük (%1.38), fosfor bakımından fakir (% 4.1), hafif alkali (Ph:7.76) ve 

tuzluluk problemi olmayan (%0.019) toprak özelliğine sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Deneme alanına iliĢkin iklim verileri Çizelge 1‟ de verilmiĢtir.  

Çizelge 1. Diyarbakır iline ait bazı iklim verileri 

 

Sıcaklık (ºC) YağıĢ (mm) 

Aylar 2011-2012 Uzun yıllar 2011-2012 Uzun yıllar 

Kasım 6.4 9.6 0 54.1 

Aralık 2.3 4.1 48.0 71.5 

Ocak 3.5 1.7 40.0 73.6 

ġubat 4.7 3.5 49.9 67.0 

Mart 9.0 8.2 46.6 67.9 

Nisan 13.0 13.8 209.0 70.5 

Mayıs 17.7 19.2 80.1 42.1 

Haziran 25.5 26.0 13.6 6.9 

Ortalama/toplam 10.3 10.8 487.2 453.6 

Arazi çalıĢması Aralık ayının ilk haftasında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 

olarak deneme mibzeri ile kurulmuĢtur.  Parseller 4 m uzunluğunda ve 20 cm sıra arası mesafe 

olacak Ģekilde 6 sıradan oluĢturuldu. Gübreleme ekimle beraber dekara 6 kg saf P ve 6 kg saf N 

gelecek Ģekilde 20:20 kompoze gübre uygulanmıĢtır. Üst gübre olarak sapa kalkma döneminde 

dekara 6 kg saf azot üre formunda uygulanmıĢtır. Hastalık ve zararlılara karĢı gerekli görülen 

dönemlerde herbisit ve insektisit kullanılmıĢtır. Hasat iĢlemi deneme biçerdöveriyle yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada, tane verimi, hektolitre ağırlığı ve bin tane ağırlığı özellikleri incelenmiĢtir.  Tane 

verimi, parsellerden elde edilen tohumların dekara çevrilmesiyle hesaplanmıĢtır. Bin tane ağırlığı 

100 adet sayılan tohumun 10 ile çarpılmasıyla belirlenmiĢtir. Hektolitre değerleri 1 lt‟lik silindir 

hacim kaba daneler doldurularak ürünün ağırlıkları tartılmıĢ ve 100 lt hacime dönüĢtürülerek kg 

cinsiden hektolitre ağırlık değeri bulunmuĢtur.  Elde edilen sonuçlar, varyans analizine tabi 

tutulmuĢ ve ortalamalar arasındaki farklar LSD (p<0.05) çoklu karĢılaĢtırma yöntemine göre test 

edilmiĢtir. 
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3. Bulgular 

ÇalıĢmaya ait varyans analiz sonucu ve incelenen özelliklere ait ortalama değerler Tablo 1‟ de 

verilmiĢtir. Tane verimi,  hektolitre ağırlığı ve bin tane ağırlığı bakımından genotipler arası 

farklılıklar % 5 seviyesinde istatistiksel olarak  önemli farklılıklar görülmüĢtür.  

Çizelge 2. Varyans analiz sonucu ve Ġncelenen özelliklere ait ortalama değerler 

Genotip Tane verimi (kg/da) 

Hektolitre 

(kg/hl) Bin Tane(gr) 

DZ7-59 531.51a 81.59a 35.37bc 

Nurkent 527.97a 77.05bc 31.99c 

DZ7-56 515.05a 81.00a 35.54bc 

DZ7-80 464.04ab 80.49a 33.33c 

DZ7-77 394.84b 75.71c 41.16a 

Pehlivan 389.17b 78.17b 38.26ab 

Ortalama 470.43 79.00 35.94 

Kareler ortalaması * * * 

CV 12.9 1.8 8 

* %5 düzeyinde önemli, aynı harfle gösterilen gruplar arasında farklılık bulunmamaktadır 

AraĢtırmada en yüksek tane verimi DZ7-59, Nurkent ve DZ7-56 (sırasıyla, 531.51, 527.97 ve 

515.05 kg/da) hattında elde edilirken en düĢük tane verimi değeri Pehlivan ve DZ7-77  (389.17 ve 

394.84 kg/da) hattında elde edilmiĢtir. Genotiplerin tane verimi ortalaması 470.43 kg/da olarak 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan DZ7-80, DZ7-77 hatları ve Pehlivan çeĢidi  tane verimi 

bakımından genel ortalamanın altında kalan genotipler olmuĢlardır.  Tane verimi,  bitkinin genetik 

potansiyeli, çevre faktörleri ve yetiĢtirme teknikleri etkisi altındadır (Doğan ve Kendal 2012; 

Kızılgeçi ve ark., 2017).  En düĢük bin tane ağırlığı değeri 31.99 ve 33.33 g ile Nurkent ve DZ7-80 

hattında elde edilirken en yüksek bin tane ağırlığı 41.16 g ile DZ7-77 hattında elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢmamıza benzer olarak ġahin ve ark. (2016) Orta Anadolu sulu koĢullarında yürüttükleri 

çalıĢmalarında en yüksek bin tane ağırlığına Pehlivan (42.8 g) çeĢidinin sahip olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Genotiplerin bin tane ortalaması ise 35.94 g olduğu görülmüĢtür. AraĢtırmada 

kullanılan DZ7-77 hattı ve Pehlivan çeĢidi tane verimi bakımından genel ortalamanın üstünde olan 

hatlar olmuĢlardır.   

Un yapımında önemli bir ölçüt olan hektolitre ağırlığına ait değerler incelendiğinde en yüksek 

hektolitre ağırlığı 81.59, 81.00 ve 80.49 kg/hl ile sırasıyla, DZ7-59, DZ7-56 ve DZ7-80 hatlarında 

belirlenmiĢtir. En düĢük değer 76.93 kg/ha ile DZ7-77 hattında görülmüĢtür. Genotip ortalamaları 

ise 79.00 kg/hl olmuĢtur. ÇalıĢmamızda elde edilen hektolitre ağırlığı değerleri 75.71- 81.59 kg/hl 

arasında değiĢim göstermiĢtir. Genotiplerin hektolitre  ortalaması ise 79.00 kg/hl  olduğu 

görülmüĢtür. Nurkent çeĢidi ve DZ7-77 hattı ortalamanın altında kalmıĢtır. Buğdayda hektolitre 

ağırlığının en az 72 kg/hl olması istenmekte ve hektolitre ağırlığı 82 kg/hl‟den yüksek olan çeĢitler 

çok iyi olarak sınıflandırılmaktadır (Doğan ve Kendal, 2012). 

4. Sonuç 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulgulara göre; genotiplerin tane verimleri 389.17-531.51 kg/da 

arasında değiĢirken, tane verimi bakımından DZ7-59, DZ7-56  hatları araĢtırmada standart çeĢit 

olarak kullanılan ve bölgede yaygın bir Ģekilde ekilen Pehlivan çeĢidini geçmiĢtir. Hektolitre 

özelliği bakımından, DZ7-59, DZ7-56 ve DZ7-80 genotipleri ticari çeĢitlere göre daha yüksek 

değerlere sahip olmuĢlardır. Diyarbakır  ilinde yazlık ekmeklik buğday potansiyelinin üretime 

dönüĢtürülmesi için yeni çeĢitlerin geliĢtirilerek tescil edilmesi büyük önem arz etmektedir. Buna 

yönelik yapılan bu araĢtırma sonuçlarına göre ileri kademedeki hatların iyi uyum sağladığı 
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görülmüĢtür. DZ7-59 ve DZ7-56  hattı tane verimi ve hektolitre özelliği yönünden önemli 

bulunmuĢtur. 
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BĠTLĠS KOġULLARINDA BAZI EKMEKLĠK BUĞDAY GENOTĠPLERĠNĠN VERĠM VE 

KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

EVALUATION OF YIELD AND QUALITY TRAITS OF SOME BREAD WHEAT 

GENOTYPES UNDER BITLIS CONDITIONS 
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ÖZET 

Bu çalıĢma, bazı ekmeklik buğday çeĢit ve hatlarının tane verimi ve kalite özelliklerininBitlis 

koĢullarında incelemek üzere 2016-2017 üretim sezonunda yürütülmüĢtür. AraĢtırma tesadüf 

blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olacak Ģekilde kurulmuĢtur. ÇalıĢmada 5 adet ticari 

çeĢit ve 2 adet ileri hat kullanılmıĢtır. Varyans analiz sonucuna göre bin dane ağırlığı, hektolitre 

ağırlığı ve zeleny sedimantasyon özellikleri yönünden genotipler arasında önemli farklılıklar 

görülmüĢtür. ÇalıĢmada incelenen genotiplerin ortalama değerleri, tane verimi 108.54-147.96 kg/da, 

bin tane ağırlığı24.55-27.74g, protein oranı %15.43-17.36, yaĢ gluten%32.19-37.55, niĢasta oranı 

%52.04-63.09, hektolitre ağırlığı 72.12-77.73kg/hl ve zeleny sedimantasyon değeri 49.52-59.80 ml 

arasında değiĢim göstermiĢtir.AraĢtırmada kullanılan DZ7-59 ve DZ17-2 ileri hatları tane verimi ve 

kalite özellikleri yönünden araĢtırmada kullanılan ticari çeĢitlerden daha yüksek değerlere sahip 

olduğu görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, Protein Oranı, NiĢasta Oranı, Zeleny Sedimantasyon 

ABSTARCT 

This study was carried outto examine the grain yield and quality characteristics of some bread 

wheat varieties and advanced lines in Bitlis conditionsin 2016-2017 season. The study was 

established randomized complete-block design with four replications. In the study, 5 commercial 

cultivars and 2 advanced lines were used as a material. According to the results of variance analysis, 

significant differences were observed between genotypes in terms of thousand grain weight, 

hectoliter weight and zeleny sedimentation properties. Mean values ranged between 108.54-147.96 

kg /da for grain yield, 24.55-27.74 g for thousand weight, 15.43-17.36% for protein content, 32.19-

37.55% for wet gluten, 52.04-63.09% for starch rate, 72.12-77.73 kg / hl for hectolitre weight and 

for 49.52-59.80 ml. zeleny sedimentation. DZ7-59 and DZ17-2 advanced lines showed higher 

values than the commercial varieties used in the study in terms of grain yield and quality 

characteristics. 

Key Words: Wheat, Protein Content, Starch Content, Zeleny Sedimentation 

GĠRĠġ 

Dünya genelinde en fazla yetiĢtirilen tahıl bitkilerinden biri olan buğday,insan beslenmesinde 

önemli bir besin kaynağıdır (Hossain ve ark., 2018) Buğdayın toplam üretim miktarı bakımından 

mısırdan sonra ikinci sırada yer almaktadır (FAO, 2016). Dünya genelinde insanların tarafından 

günlük protein ve kalori ihtiyacının büyük kısmını buğday tanelerinden karĢılamaktadırlar (Shifera 

ve ark., 2013). Son yıllarda buğday talebi insan nüfusundaki artıĢı bağlı olarak artıĢ göstermektedir. 

Bu nedenle buğday üretimi dünya ekonomisi ve gıda güvenliği yönünden stratejik bir öneme 

sahiptir. Ġklim değiĢimiyle beraber biyotik ve abiyotik kökenli stres faktörleri buğdayın verim ve 

kalite özelliklerini önemli derecede olumsuz etkilemektedirBu nedenle bu olumsuzlukları bertaraf 

edecek ve gelecek nesillerin ihtiyacı olan üretimi sağlayabilmek için verim ve kalite özellikleri 
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yüksek çeĢitlerin geliĢtirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bitki ıslahçıları kalite özellikleri 

yüksek, verimli ve çevre koĢullarına iyi adapte olabilen çeĢitleri geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. 

Türkiye‟de ekmeklik buğday tahıl yetiĢtiriciliği yönünden ilk sırada yer almaktadır. Türkiye‟ de 

ekmeklik buğday yaklaĢık olarak 64 milyon dekar alanda 17.600 milyon ton üretimle 274 kg/da 

verim ele edilmektedir. Bitlis ilinden ise 324 bin dekar alanda 48.453 ton üretimle 150 kg/da verim 

elde edilmektedir (TUĠK 2017). Bitlis ilinin ekmeklik buğday verim ortalaması Türkiye 

ortalamasının çok altında olduğu görülmektedir. Verimi arttırmak için bölgeye uygun yeni çeĢitlerin 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmanın amacı Bitlis koĢullarına iyi adapte olabilen, tane verimi 

yüksek ve kaliteli kıĢlık buğday çeĢitlerin geliĢtirmektir. 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalıĢma, bazı ekmeklik buğday çeĢit ve hatlarının tane verimi ve kalite özelliklerinin Bitlis ili 

koĢullarında yağıĢa dayalı olarak 2016-2017 üretim sezonunda yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 5 adet 

ticari çeĢit ( Ceyhan 99, Pehlivan, Selimiye, Sönmez ve Tekirdağ) ve 2 adet Dicle Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi tarafında geliĢtirilen ileri hatlar kullanılmıĢtır. Parsel boyutu 4.8 m
2
 (4m x1.2m) ve 

deneme parselleri 6 sıradan oluĢacak Ģekilde tesadüf blokları daneme desenine göre dört 

tekrarlamalı olarak deneme ekim mibzeri ile kurulmuĢtur. Deneme alanına dekara 6 kg saf fosfor ve 

12 kg saf azot hesabına göre gübre uygulaması yapılmıĢtır. Azotun yarısı ekimle birlikte geri kalan 

kısmı kardeĢlenme – sapa kakma döneminde verilmiĢtir. AraĢtırmada tane verimi (kg/da), bin tane 

ağırlığı (g), hektolitre ağırlığı(kg/hl), protein içeriği (%), niĢasta içeriği (%), gluten içeriği (%) ve 

zeleny sedimantasyon(ml) özellikleri incelenmiĢtir. Parseller elle hasat edilmiĢtir. ÇalıĢmada 

incelenen kalite özellikleri (Protein içeriği niĢasta içeriği, gluten içeriği ve zeleny 

sedimantasyon)buğday taneleri öğütülmeden NIT 1261 FOSS cihazı ile ölçülmüĢtür. Varyans 

analizi JMP 10 istatistik paket programı ile yapılmıĢtır. Genotipler arası farklılıklar LSD (%5) göre 

çoklu karĢılaĢtırma göre gruplandırılmıĢtır. Özellikler arası korelasyon iliĢkisipears‟n göre 

belirlenmiĢtir.  

TARTIġMA ve BULGULAR 

AraĢtırmada incelene özelliklere ait varyans analizi sonucuna göre, genotipler arasında sadece bin 

tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve zeleny sedimantasyon özellikleri yönünden %5 düzeyinde önemli 

farklılıklar belirlenmiĢtir. Tane verimi 108.54-147.96 kg/da, değerleri arasında değiĢim göstermiĢtir. 

AraĢtırmada incelenen genotiplerin ortalamaları ise 130.92 kg/da olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmada en 

yüksek tane verimi değerine DZ17-2 hattın da elde edilirken en düĢük tane verimi Tekirdağ 

çeĢidinde elde edilmiĢtir. Bin tane ağırlığı en düĢük değer DZ7-59(24.55 g) hattında belirlenirken 

en yüksek değer Pehlivan  (27.74g) çeĢidinde belirlenmiĢtir. Genotiplerin ortalama bin tane 

ağırlıkları ortalamaları 26.19 g bulunmuĢtur. Genotiplerin hektolitre ağırlığı değerleri 72.12-77.73 

kg/hl arasında değiĢim göstermiĢtir. En yüksek hektolitre ağırlığına DZ7-59 hattı sahip olurken, en 

düĢük değer Tekirdağ çeĢidinde belirlenmiĢtir. Hektolitre özelliği yönünden incelenen genotiplerin 

ortalama değeri 75.55 olduğu görülmüĢtür. AraĢtırmada yer alan her iki ileri hat bu özellik 

yönünden ön plana çıkmıĢlardır. Ekmeklik buğdayda önemli bir kalite kriteri olan protein içeriği 

değeri araĢtırmamızda%15.43-17.36 arasında değiĢim gösterdiği görülmüĢtür. En yüksek protein 

içeriği DZ17-2 hattında elde edilirken en düĢük değer Tekirdağ çeĢidinde elde edilmiĢtir. Genotipler 

ortalamaları ise %16.34 olarak belirlenmiĢtir. YaĢgluteniçeriği en düĢük Selimiye (%32.19) 

çeĢidinde belirlenirken en yüksek değer DZ17-2 (%37.55)hattında belirlenmiĢtir. AraĢtırmada 

incelene genotiplerin yaĢ gluten içerikleri ortalamaları %34.55 olarak belirlenmiĢtir.AraĢtırmada 

incelenen genotiplerin niĢastaiçeriği değerleri  %52.04-63.09 arasında değiĢim gösterdiği 

görülmüĢtür. En düĢük değere DZ17-2 hattında elde edilirken en yüksek değer Tekirdağ çeĢidinde 

elde edilmiĢtir. YaĢ gluten içeriği yönünden genotip ortalamaları 61.13 olduğu görülmüĢtür.Zeleny 

sedimantasyon değeri en düĢük değer Selimiye (49.52 ml) çeĢidinde belirlenirken en yüksek değer 

DZ7-59 (59.80 ml) hattında elde edilmiĢtir. AraĢtırmada incelenen genotiplerin ortalama zeleny 

sedimantasyon değeri 54.59 ml olarak belirlenmiĢtir. 
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Çizelge 1. AraĢtırmada incelenen ekmeklik buğday genotiplerinin verim ve kalite özelliklerine ait 

ortalama değerleri 

Genotipler 
TaneVerimi 

(kg/da) 

Bin 

TaneAğırlığı 

(g) 

HektolitreAğırlığı 

(kg/hl) 

Protein 

Ġçeriği (%) 

NiĢastaĠçeriği 

(%) 

Gluten 

Ġçeriği 

(%) 

ZelenySedimantasyon 

(ml) 

Ceyhan 99 133.85 24.56b 77.19ab 16.10 62.99 33.77 52.65abc 

Pehlivan 140.99 27.74a 75.23ab 16.08 62.75 33.52 52.17bc 

Selimiye 118.33 26.99a 74.71abc 15.59 62.81 32.19 49.52c 

Sönmez 143.18 25.64ab 74.49bc 17.16 62.55 35.57 57.22ab 

Tekirdağ 108.54 27.48a 72.12c 15.43 63.09 33.54 52.97abc 

DZ17-2 123.54 26.39ab 77.38ab 17.36 52.04 37.55 57.80ab 

DZ7-59 147.97 24.55b 77.73a 16.62 61.70 35.73 59.80a 

Ortalama 130.92 26.19 75.55 16.34 61.13 34.55 54.59 

Varyans Ö.d * * Ö.d. Ö.d. Ö.d. * 

*%5 seviyesinde önemlilik bulunmaktadır. Ö.d.: önemli değil 

Korelasyon analizi Çizelge 2‟de incelediğinde gluten içeriği ile protein içeriği ve zeleny 

sedimantasyon özellikleri arasında olumlu ve önemli (sırasıyla, 0.953**, 0.867**) iliĢki 

belirlenirken, bin tane ağırlığı özelliği ile olumsuz ve önemli (-0.386*)  iliĢki belirlenmiĢtir. Zeleniy 

sedimantasyon ile protein içeriği arasında olumlu ve önemli (0.813**) iliĢki belirlenmiĢtir. 

Çizelge 2.Ġncelene özelliklere ait korelasyon analizi 

Özellikler 

Taneveri

mi 

1000 

taneağırlı

ğı 

Protein 

içeriği 

NiĢastaiçeri

ği 

Hektolitreağırlı

ğı 

Gluten 

içeriği 

Zelenysedimantasy

on 

Taneverimi 1 

      1000 taneağırlığı -0.031 1 

     Protein içeriği 0.224 -0.366 1 

    NiĢastaiçeriği -0.059 -0.303 -0.219 1 

   Hektolitreağırlığı 0.059 -0.076 -0.129 -0.112 1 

  Gluten içeriği 0.186 -0.386* 0.953** -0.206 -0.046 1 

 Zelenysedimantasyon 0.302 -0.292 0.813** -0.164 0.007 0.867** 1 

*,**,** sırasıyla %5, %1  düzeyinde önemlilik 

SONUÇ  

Bitlis koĢullarında 5 adet ticari çeĢit ve 2 adet ileri hattın incelendiği çalıĢma sonucunda, DZ17-2 ve 

DZ7-59genotipleri tane verimi ve kalite özellikleri yönünden ön plana çıktıkları görülmüĢtür. 

Bugenotiplerintavsiye edilmesi ve tescil edilebilmesi için bir yıl daha aynı koĢullarda denemenin 

tekrar kurulmasına karar verilmiĢtir. 
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ANTAGONISTIC POTENTIAL OF Bacillus subtilis HB10 AGAINST Xanthomonas spp., 

CAUSAL AGENTS OF PEPPER AND TOMATO BACTERIAL LEAF SPOT DISEASE  

DOMATES VE BĠBER BAKTERĠYEL LEKE HASTALIĞI ETMENĠ Xanthomonas spp.,‟ YE 

KARġI Bacillus subtilis HB10 ANTAGONĠSTĠK POTANSĠYELĠ 

 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM
1 

Prof. Dr. Esin BASIM
2 

 

ABSTRACT 

Bacillus subtilis produce a large number of biological compounds against bacteria and fungi. 

Xanthomonas spp. cause bacterial leaf spot disease on tomato and pepper. The disease causes 

economically important yield losses on both pepper and tomato. The efficient control of the disease 

has many difficulties including the presence of limited number of bactericide, high genetic diversity 

of the pathogen and occurrence of strain shifting due to horizontal gen transfer. The aim of this 

study was determination of in vitro antagonistic potential of Bacillus subtilis HB10 isolate as a bio-

control agent against Xanthomonas spp including Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas 

vesicatoria, Xanthomonas perforans and Xanthomonas gardneri. Antibacterial activity of Bacillus 

subtilis HB10 was performed by disk method. Bacillus suspensions were added on paper disks 

placed on the agar surface and incubated at 27 °C for 72 h. Inhibition zones were measured as the 

difference between diameter of inhibition zone and diameter of Bacillus colony. Bacillus subtilis 

HB10 demonstrated different levels of antagonistic effect against the pathogenic Xanthomonas 

species. The results of this study proved Bacillus subtilis HB10 to be strong antagonistic effect on 

the tested Xanthomonas species and as a biocontrol candidate for in vivo tests. 

Keywords: Pepper, Tomato, Xanthomonas sp., Bacterial Leaf Spot Disease, Bacillus subtilis, 

Biocontrol 

ÖZET 

Bacillus subtilis, bakteri ve funguslara karĢı çok sayıda biyolojik bileĢik üretir. Xanthomonas spp. 

domates ve biberde bakteriyel yaprak lekesi hastalığına neden olur. Hastalık hem biberde hem de 

domateste ekonomik olarak önemli verim kayıplarına neden olur. Hastalığın etkin kontrolü; sınırlı 

sayıda bakterisitin varlığı, patojenin yüksek genetik çeĢitliliği ve yatay gen aktarımına bağlı 

değiĢimlerin oluĢması gibi birçok zorluğa sahiptir. Bu çalıĢmanın amacı, biyokontrol ajanı olarak 

Bacillus subtilis HB10 izolatının, Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas vesicatoria, 

Xanthomonas perforans ve Xanthomonas gardneri‟ yi içeren Xanthomonas spp.‟e karĢı  

antagonistik potansiyelinin in vitro‟ da  belirlenmesidir. Bacillus subtilis HB10‟ nun antibakteriyel 

aktivitesi, disk metodu ile belirlenmiĢtir. Agar yüzeyi üzerine yerleĢtirilen kağıt disklere Bacillus 

süspansiyonları ilave edilmiĢ ve 27 ° C' de 72 saat süreyle inkübasyona bırakılmıĢtır. Engelleme 

bölgeleri, engelleme bölgesinin çapı ile Bacillus kolonisinin çapı arasındaki fark olarak 

ölçülmüĢtür. Bacillus subtilis HB10, patojenik Xanthomonas türlerine karĢı farklı seviyelerde 

antagonistik etki göstermiĢtir. Bu çalıĢmanın sonuçları, Bacillus subtilis HB10' un, test edilen 

Xanthomonas türleri üzerinde güçlü bir antagonistik etkisi olduğunu ve in vivo testler için bir 

biyolojik kontrol adayı olduğunu kanıtlamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Biber, Domates, Xanthomonas sp., Bakteriyel Yaprak Leke Hastalığı, Bacillus 

subtilis, Biyokontrol 
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INTRODUCTION 

Xanthomonas species including Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas vesicatoria, 

Xanthomonas perforans and Xanthomonas gardneri, casual agents of tomato and pepper bacterial 

leaf spot disease are Gram negative, aerobic, rod-shaped bacteria, The disease causes economically 

important yield losses on pepper and tomato production. The control of disease is not much efficient 

using present control measures. Therefore, in order to minimize the yield losses in pepper and 

tomato by Xanthomonas spp. the new control agents or measurement which are environmentally 

safe and eco-friendly are need to be developed. Biocontrol using a benefical, antagonist bacteria 

such as Bacillus subtilis may be an alternative to lessen pesticides amount in the entegrated disease 

control. Antagonistic effects of Bacillus subtilis on plant pathogens in vivo and in vivo were 

reported in early years (Yehia et al., 1983; Podile et al., 1985), and there are many others. Today, 

there are many effective biopesticides for plant disease control. 

The main purpose of this study is to search the in vitro antibacterial activities of a soil-borne 

bacterium, Bacillus subtilis HB10 isolate against Xanthomonas spp. isolates from pepper and 

tomato plants.  

MATERIAL AND METHODS 

The isolates of Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas perforans and 

Xanthomonas gardneri isolated from tomato and pepper plants were provided from the collection of 

the Department of Plant Protection, Akdeniz University, Antalya, Turkey. The bacterial strains were 

stored in -86 
0
C with 30 % glycerol and NB until further use.  Stock cultures of bacteria were grown 

in Nutrient broth  (Acumedia Manufacturers, Inc., Maryland, USA) at 26-27 
0
C for 24 hours on 

shaker in 150 rpm.  All the tested bacteria in nutrient broth were enumarated by using serial dilution 

method. Final cell concentrations were 10
8
 cfu/ml. The suspensions of the bacteria (100µl) were 

spreaded with glass rod on NA petri plates (8 cm diameter). The antibacterial effect of Bacillus 

subtilis HB10 isolate was tested on NA medium by using paper disk diffusion method against 

Xanthomonas spp. in vitro. Sterilized distilled water and Streptomycine (100 ml/ml) was used as a 

control. The petri dishes were incubated at 27
 
0
C for 36 hours, until the control bacterial growth was 

completed. The diameters of inhibition zones were measured in order to determine the antibacterial 

effect of the Bacillus subtilis HB10 against Xanthomonas spp. as three replicates. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Antibacterial effect of Bacillus subtilis HB10 isolate was given at Table 1. In this study, the soil-

borne bacterium, B. subtilis HB10 was determined to be a strong antagonist, and showed strong 

antibacterial effects on different isolates of Xanthomonas species (Table 1). The antibacterial effects 

of B. subtilis HB10 on Xanthomonas species were stronger than streptomycin (100 mg/ml). B. 

subtilis HB10 showed higher antibacterial effects against bulk of X. euvesicatoria isolates than 

other bulk of X. vesicatoria, X. perforans and X. gardneri isolates (Table 1). This antibacterial 

effect can be result of production small molecular weight acids such as bulbiformin, bacilysin and 

phengymycin by B. subtilis (Asante and Neal, 1964; Loefler et al., 1986). 

Table 1. Antibacterial Effect of Baciullus subtilis HB10‟ nin on Xanthomonas spp.. 
Xanthomonas spp. / Isolates Bacillus subtilis HB10* Streptomycin 

(100 mg/ml)* 

Xanthomonas euvesicatoria / 

Xev2, Xev3, Xev7, Xev11 

27±1
a
 14±2

a
 

Xanthomonas vesicatoria /  

Xv1, Xv2, Xv6, X17 

25±2
b
 13±1

a
 

Xanthomonas perforans / 

Xp1, Xp2, X3, X4 

25±2
b
 13±1

a
 

Xanthomonas gardneri / 

Xg1 

23±2
c
 12±2

b
 

*Diameter of inhibition zone (mm) P≤0.05 
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The results obtained from this study will contribute to the development of an effective and 

environmentally safer a biocontrol method of tomato and pepper bacterial leaf spot disease.  

The antagonistic bacterium can be a great potential in order to use it as a seed-protectant of pepper 

and tomato.  Even one Xanthomonas sp.-contaminated tomato seed is good enough for occurrence 

of the bacterial leaf spot disease in greenhouse-and field-growth pepper and tomato plants. There is 

no phytotoxic effect of B. subtilis HB10 on seed germination, and even induced to the seed 

germination. Therefore, a technological preparation of the antagonistic bacterium can help to 

decrease amount of pesticides used for pepper and tomato bacterial leaf spot.  

This preliminary results obtained from this study will contribute to the development of an effective 

and eco-friendly, an alternative control method of tomato and pepper bacterial leaf  spot disease. 

This study is the first study showing antibacterial effect of the Bacillus subtilis against different 

isolates of Xanthomonas euvesicatoria, X. vesicatoria, X. perforans and X. gardneri. 
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THE VOLATILE ANTIBACTERIAL EFFECT OF THE ESSENTIAL OIL OF Eucalyptus 

camaldulensis AGAINST Clavibacter michiganenis subsp. michiganensis STRAINS, A 

CAUSAL AGENT OF TOMATO BACTERIAL WILT AND CANKER DISEASE 

DOMATESTE BAKTERĠYEL SOLGUNLUK VE KANSER HASTALIĞI ETMENĠ Clavibacter 

michiganenis subsp. michiganensis STRAĠNLERĠNE KARġI Eucalyptus camaldulensis  ETERĠK 

YAĞININ UÇUCU ANTĠBAKTERĠYEL ETKĠSĠ 

 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM
1
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ABSTRACT 

In this study, the eucalyptus essential oil (EEO) was extracted from by hydrodistillation of the aerial 

parts of the eucalyptus plants (Eucalyptus camaldulensis) grown in the province of Antalya, 

Turkey. Antibacterial effects of the different doses (1, 10, 50, 100, 200 mg/ml) of essential oil of the 

eucalyptus were investigated in vitro on nutrient agar (NA) for volatile effects on growth of 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm), a causal agent of tomato bacterial wilting 

and canker disease. The sterile deionized water was used as a control. In volatile effect tests the 

different doses of the essential oils were placed the middle of the petri dish cover. The petri dishes 

were wrapped by parafilm as well as the  petri dishes were reversed in position and incubated at 26 
0
C for 5 days until the growth of the control petri dishes containing water instead of the essential 

oils. The even lower doses of eucalyptus oil showed a strong antibacterial effect on Cmm growth. 

The strong antibacterial effect of the EEO can be resulted from the presence of eucalyptol (1,8-

cineole), a main component of the EEO. Future detailed works on a practical use of the essential oil 

as a tomato seed protectant for Cmm need to be completed. The results of this study will help to 

develop an efficient control agent for Cmm, which is a seed-borne bacterial pathogen of tomato. 

Today, there is no efficient control agent or measure for tomato wilting and canker disease.   

Keywords: Eucalyptus Oil, Eucalyptus camaldulensis, Tomato, Bacterial Wilting and Canker  

ÖZET 

Bu çalıĢmada, okaliptüs eterik yağı, Türkiye'nin Antalya ilinde yetiĢen okaliptüs bitkisinden  

(Eucalyptus camaldulensis) hidrodistilasyon yöntemiyle ekstrakte edilmiĢtir.Okaliptüs eterik 

yağının farklı dozlarının (1, 10, 50, 100, 200 mg/ml), domates bakteriyel solgunluk ve kanser 

hastalığına neden olan Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm)‟e karĢı 

antibakteriyel  uçucu etkileri Nutrient Agar (NA) besi ortamında in vitro‟da araĢtırılmıĢtır. Kontrol 

olarak steril deiyonize su kullanılmıĢtır. Uçucu etki testlerinde, eterik yağın farklı dozları petri 

kapağının ortasına yerleĢtirilerek test edilmiĢtir. Petri kutuları parafilm ile sarılmıĢ, petri kutuları 

tersine pozisyonda ve uçucu yağlar yerine su içeren kontrol petri kutularının geliĢimi 

tamamlanıncaya kadar 5 gün 26
0 
C' de inkübasyona bırakılmıĢlardır. Ökaliptüs yağının en düĢük 

dozu bile Cmm geliĢimi üzerine güçlü antibakteriyel bir etki göstermiĢtir. EEO‟ un güçlü 

antibakteriyel etkisi EEO‟ nun ana maddesi olan ökaliptol (1,8-cineole)‟un varlığından ileri 

gelmektedir. Pratikte eterik yağın Cmm‟ ye karĢı domateste tohum koruyucu olarak kullanılması 

amacıyla daha detaylı çalıĢmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalıĢmanın sonuçları, domates 

tohum kökenli bakteriyel patojen olan Cmm için etkin bir mücadelenin geliĢtirilmesine yardımcı 

olacaktır. Günümüzde, domates solgunluk ve bakteriyel kanser için etkin bir kontrol ve mücadele 

yöntemi bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ökaliptus yağı, Eucalyptus camaldulensis, Domates, Bakteriyel Solgunluk ve 

Kanser 
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INTRODUCTION 

Clavibacter michiganenis subsp. michiganensis (Cmm), a casual agent of tomato (Solanum 

lycopersicum L.) bacterial canker and wilt disease is a gram positive, xylem invading bacterium.  

The disease causes economically important yield losses on the tomato production worlwide. The 

Cmm causes wilting and canker on leaves, petieol and stem, bird-eye symptom on fruit. The control 

of disease is not efficient using present control measures, because the pathogen firstly invades 

xylem and systemically spreads throuhout the plant.  The effects of copper mixtures used for the 

disease are contact. There is no systemic bactericide that controls the pathogenic bacterium within 

the tisues of tomato plants.  Therefore, in order to minimize the yield losses in tomato by Cmm, the 

new control agents or measurements which are environmentally safe and eco-friendly are need to be 

developed. Plant essential oils may be efficient alternative natural products to agro-chemicals.  

Plant extracts and oils have been used for a wide variety of purpose for many thousands of years 

(Jones, 1996). Many spices and derivatives acting as antimicrobial compounds have been studied 

for their effects against economically important plant pathogenic bacteria (Basim et al. 2000; Ozcan 

and Erkmen 2001; Basim and Basim, 2004). Nevertheless, there is no report on the antibacterial 

effect of Eucalyptus camaldulensis essential oil on different strains of Clavibacter michiganenis 

subsp. michiganensis. 

The main purpose of this study is to search the volatile antibacterial activities of different 

concentrations (1, 10, 50, 100, 200, mg/ml) of E. camaldulensis essential oil in vitro against 

Clavibacter michiganenis subsp. michiganensis strains. 

MATERIAL AND METHODS 

I. Eucalyptus camaldulensis ESSENTIAL OIL 

The E.O. of E. camaldulensis was obtained by the Clevenger hydrodistillation method. The leaf and 

fruit parts of E. camaldulensis were dried at room temperature, and the dried plant materials (200 g) 

were hydrodistilled with double distilled (2 L) water for 3 hours. The EOs were stored at 4°C before 

used. 

II. BACTERIAL CULTURE 

The Cmm strains were obtained from the stock cultures stored at -86°C with 30% glycerol Nutrient 

Broth medium (NB) (MERCK, Darmstadt, Germany) in Plant Protection Department, Faculty of 

Agriculture at Akdeniz University. The bacterial pathogens were grown on nutrient agar (NA) 

(MERCK, Darmstadt, Germany). 

III.VOLATILE PHASE EFFECTS OF Eucalytus camaldulensis ESSENTIAL OIL 

The bacteria was grown in nutrient broth medium for 48 hours at 28°C, centrifuged, washed in 

sterile tap water and resuspended to obtain a concentration of 10
8
 cfu/mL. A bacterial suspension of 

2 mL nutrient broth medium was included in order to determine starting concentration of bacteria. 

The optical density (O.D.) of the suspensions was measured at 600 nm using a spectrophotometer 

(NanoDrop Thermo Fisher Scientific, Beverly, MA, USA) after incubation of suspensions at 27 ± 

1°C on stirring plate. Glass Petri dishes of 100 mL capacity were used for the determination of 

volatile phase effects of EO. A 100 µL of the test bacteria solution containing 1 × 10
8
 cfu/mL were 

plated onto Petri dishes containing NA and the plates were dried under a sterile hood. Different 

concentrations of the essential oil, from 1 to 200 µL were dropped onto the lids to prevent releasing 

of EO from Petri dish. Sealed Petri dishes with their lids at the bottom position were incubated at 

28°C for 3 days. Then, the seals were removed to release volatile EO. Petri dishes were kept for 

another 3 days to determine bactericidal effect of the EO by counting bacterial colonies that 

appeared on the nutrient agar.  
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RESULTS AND DISCUSSION 

In this study, different doses of Eucalyptus camaldulensis essential oil have a strong volatile 

antibacterial effect on the national and international Cmm strains. This effect can be from the 

presence of eucalyptol (1,8-cineole), a main component of  the Ec essential oil. The results of the 

volatile effects of the essential were given in Table1 and Table 2. 

  Table 1. Volatile effect of E. camaldulensis essential oil against Cmm. 

Essential Oil 

Doses 

(µL/ml) 

 

CFU 

Inhibition 

Rate (%) 

Control 1.74×10
8
 00.00 

1 1.58×10
8
 9.20 

10 1.05×10
7
 93.96 

50 33 99.99 

100 0 100.00 

200 0 100.00 

400 0 100.00 

Tss* 0 100.00 

     *Tss: Thymbra spicata var. spicata 

In this study, the revealing the volatile antibacterial effects of E. camaldulensis essential oil has led 

to in vivo detailed studies to be planned to remove the bacterial pathogen from the tomato seeds. 

The essential oil can be a great potential in order to use it as a seed-protectant. Even one Cmm-

contaminated tomato seed is good enough for occurrence of the bacterial canker and wilting disease 

in greenhouse-and field-growth tomato plants. An alternative which is eco-friendly and safer for 

environment will help to diminish amounts of agrochemicals.  

The detailed tests in vivo including application of Ec essential oil on the tomato seeds and effect of 

the essential oil on seed germination rate need to be investigated in future. The results obtained 

from this study will contribute to the development of an effective, reliable and eco-friendly, an 

alternative control method of tomato bacterial canker and wilt disease. This study is the first study 

showing antibacterial volatile effect of the E. camaldulensis essential oil against Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis strains.   
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RESEARCH ON THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF 

THYME (O. dubium) AGAINST Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum ISOLATES, 

A CAUSAL AGENT OF BANANA WET ROT DISEASE 

MUZ ISLAK ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞINA NEDEN OLAN Pectobacterium carotovorum subsp. 

carotovorum ĠZOLATLARINA KARġI KEKĠK (O. dubium) UÇUCU YAĞININ 

ANTĠBAKTERĠYEL ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI 

 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM
1
 

Prof. Dr. Esin BASIM
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ABSRTACT 

Origanum dubium is a valuable wild oregano species of the natural flora of Antalya Turkey. In this 

study, the essential oil of thyme (O. dubium) was extracted by hydrodistillation of the aerial parts of 

the plant grown in the province of Antalya, Turkey. Antibacterial effects of the different doses (1, 

10, 50, 100, 200, 400 mg/ml) of essential oil of the thyme were investigated in vitro on nutrient agar 

(NA) and nutrient broth (NB) for contact and volatile effects on growth of Pectobacterium 

carotovorum subsp.carotovorum (Pcc) isolates, a causal agent of bacterial Wet Rot disease of 

cultivated bananas. The sterile deionized water was used as a control. The glass flasks containing 

NB and different doses of the essential oils inoculated with the freshly growth-Pcc isolates. The 

flasks on shaker were incubated at 27 
0
C for 24 hours until the growth of control flasks inoculated 

only the pathogenic bacteria were completed. In volatile effect tests the different doses of the 

essential oils were placed the middle of the petri dish cover. The petri dishes were wrapped by 

parafilm as well as the petri dishes were reversed in position and incubated at 27
0
C for 3 days until 

the growth of the control petri dishes containing water instead of the essential oils. The even lower 

doses of Thyme oil showed 100% antibacterial effect on Pcc growth. This antibacterial effect can 

be result from the presence of the high content of carvacrol which is main component. This study is 

the first report on the antibacterial effect of thyme essential oil against the bacterial  pathogen, P .c. 

carotovorum. However, in vivo works needs to be completed for a practical application of the 

thyme essential oil to control the disease caused by Pcc.  

Keywords: Origanum dubium, Thyme Oil, Wet Rot Disease, Banana 

ÖZET 

Origanum dubium, Antalya Türkiye doğal florasının değerli bir yabani kekik türüdür. Bu çalıĢmada, 

kekik (O. dubium) uçucu yağı, Türkiye'nin Antalya ilinde yetiĢen kekik bitkisinden  

hidrodistilasyon yöntemiyle ekstrakte edilmiĢtir. Kekik uçucu yağının farklı dozlarının (1, 10, 50, 

100, 200, 400 mg / ml) antibakteriyel etkileri, muz alanlarında bakteriyel muz çürüklük hastalığına 

neden olan  Pectobacterium carotovorum subsp.carotovorum (Pcc) izolatlarının geliĢimi üzerine 

olan kontak ve uçucu etkileri in vitro‟da NA (Nutrient Agar) ve Nutrient Broth (NB) ortamları 

üzerinde araĢtırılmıĢtır. Kontrol olarak steril deiyonize kullanılmıĢtır. NB ve uçucu yağların farklı 

dozlarını içeren cam erlenlere taze olarak geliĢtirilen-Pcc izolatları  inokule edilmiĢtir. Sadece 

patojenik bakteri inokule edilen kontrol erlenlerdeki geliĢim tamamlanıncaya kadar erlenler 

çalkalayıcıda 27 
0
C „de 24 saat inkübasyona bırakılmıĢlardır. Uçucu etki testlerinde, uçucu yağların 

farklı dozları ters olarak çevrilmiĢ olan petri kutularının kapağının ortasına yerleĢtirilmiĢtir. Petri 

kutuları parafilm ile sarılmıĢ, petri kutuları tersine pozisyonda ve uçucu yağlar yerine su içeren 

kontrol petri kutularının geliĢimi tamamlanıncaya kadar 3 gün 27
0
C'de inkübasyona 
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bırakılmıĢlardır. Kekik yağının en düĢük dozu bile, Pcc nin geliĢimi üzerine % 100 antibakteriyel 

etki göstermiĢtir. Bu antibakteriyel etki, ana bileĢen olan yüksek carvacrol içeriğinin varlığından 

kaynaklanabilir. Bu çalıĢma, kekik uçucu yağının bakteriyel patojen, P. c. carotovorum' a karĢı 

uçucu antibakteriyel etkisine iliĢkin ilk rapordur. Bununla birlikte, Pcc' nin neden olduğu muz ıslak 

çürüklük hastalığın mücadelesinde kullanılabilirliği ile ilgili kekik uçucu yağının uygulamalı in vivo 

çalıĢmalarının tamamlanmasına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Origanum dubium, Kekik Yağı, Muz Islak Çürüklüğü, Muz 

INTRODUCTION 

Turkey produced 251,994 tonnes in an area of 5350 ha in 2014 (FAO 2014). Banana production in 

Turkey is mostly carried out in the provinces with favourable tropical microclimates, such as 

Antalya (27% total production) and Mersin (72% total production) in the Mediterranean region. 

Tip-over (wet rot or soft rot) disease of banana is one of the major threats including insect pests and 

diseases caused by pathogens (Gold et al. 2002; Ploetz et al. 2003) to the banana production. Wet 

rot disease is caused by Pectobacterium spp., including Pectobacterium carotovorum subsp. 

carotovorum (Pcc) (Gardan et al. 2003), which is a gram-negative plant pathogen in the 

Enterobacteriaceae family. The wet rot disease has been first observed on the stems of banana 

plants grown in greenhouses of Anamur city by banana producers in 2016.  

The aim of this study was to determine the contact and volatile antibacterial effects of Origanum 

dubium essential oil against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing wet rot 

disease of banana.  

MATERIAL AND METHODS 

I. Origanum dubium ESSENTIAL OIL 

The E.O. of the selected O. dubium was obtained by the Clevenger hydrodistillation method. The 

upper parts of O. dubium plants were dried at room temperature, and the dried plant materials (200 

g) were hydrodistilled with double distilled (2 L) water for 3 hours. The EOs were stored at 4°C 

before used. 

II. BACTERIAL CULTURE 

Pectobacterium carotovorum subsp.carotovorum (Pcc)  isolates were obtained from the stock 

cultures stored at -86°C with 30% glycerol Nutrient Broth medium (NB) (MERCK, Darmstadt, 

Germany) in Plant Protection Department, Faculty of Agriculture at Akdeniz University. The Pcc 

isolates were grown on nutrient agar (NA) (MERCK, Darmstadt, Germany). 

III.VOLATILE PHASE EFFECTS OF Origanum dubium ESSENTIAL OIL 

The bacteria was grown in nutrient broth medium for 24 hours at 28°C, centrifuged, washed in 

sterile tap water and resuspended to obtain a concentration of 10
8
 cfu/mL. A bacterial suspension of 

2 mL nutrient broth medium was included in order to determine starting concentration of bacteria. 

The optical density (O.D.) of the suspensions was measured at 600 nm using a spectrophotometer 

(NanoDrop Thermo Fisher Scientific, Beverly, MA, USA) after incubation of suspensions at 27 ± 

1°C on stirring plate. Glass Petri dishes of 100 mL capacity were used for the determination of 

volatile phase effects of EO. A 100 µL of the test bacteria solution containing 1 × 10
8
 cfu/mL were 

plated onto Petri dishes containing NA and the plates were dried under a sterile hood. Different 

concentrations of the essential oil, from 1 to 400 µL were dropped onto the lids to prevent releasing 

of the EO from Petri dish. Sealed Petri dishes with their lids at the bottom position were incubated 

at 28°C for 3 days. Then, the seals were removed to release volatile EO. Petri dishes were kept for 

another 3 days to determine bactericidal effect of the EO by counting bacterial colonies that 
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appeared on the nutrient agar. The success of the tyme essential oil was compared to that of the 

essential of Thymbra spicata var. spicata. 

III.CONTACT EFFECT OF Origanum dubium ESSENTIAL OIL 

In contact effect test, the suspensions  (10
8
 cfu/ml) of the bacteria (100µl) were added on flasks 

containing 20 ml NB.  Different doses of the thyme essential oil including 1, 10, 50, 100, 200 and 

400 mL/ml were transferred into NB-containing flasks.  NB with only the bacteria was used as a 

control. The flasks were shaked with 150 rpm at 27
0
C for 36 hours.  

RESULTS AND DISCUSSION 

In this study, different doses of Origanum dubium essential oil have a strong volatile antibacterial 

effect on the banana Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum isolates. This effect can be 

present of the high carvacrol content (≥ 85%) of  the O. dubium essential oil. The results of the 

volatile effects of the essential were given in Table1. 

  Table 1. Volatile effect of O. dubium essential oil against Pcc. 

Essential Oil 

Doses 

(µL/ml) 

 

CFU 

 

Inhibition 

Rate (%) 

Control 1.72×10
6
 00.00 

1 1.68×10
6
 2.32 

10 1.25×10
6
 25.60 

50 4.3x10
5
 75.00 

100 0 100.00 

200 0 100.00 

400 0 100.00 

Tss* 

(100 ml/ml) 

0 

 

100.00 

 

     *Tss: Thymbra spicata var. spicata 

Table 2. Contact Effect of O. dubium against Pcc izolatları  

Essential Oil 

Doses 

(µL/ml) 

 

Absorbance 

 

Inhibition 

Rate (%) 

 

CFU 

Control 0.6 00.00 1.4×10
8
 

1 0.6 00.00 NC 

10 0.4 00.00 NC 

50 0.4 00.00 NC 

100 0.05 00.00 NC 

200 0.02 99.99 48 

400 0.01 99.99 7 

Streptomycin 

(100 ml/ml) 

0.000 

 

100.00 

 

0 

NC: non-countable. 

In this study, the revealing volatile antibacterial effects of O. dubium essential oil against 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum has open the way of in vivo detailed studies about 

removing the bacterial pathogen from the greenhouse and open field-grown banana plants.  

The Od essential oil can be a great potential in order to use it as a soil fumigant for disenfection 

before seedling, and greenhouse fumigation after seedling toward Pcc. The detailed practical tests 

including applications of Od essential oil either on banana plants and soil need to be investigated in 

future.   
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The results obtained from this study will contribute to the development of an effective, reliable and 

environmentally friendly, an alternative control method of banana wet rot disease. Many spices and 

derivatives acting as antimicrobial compounds have been studied for their effects against 

economically important plant pathogenic bacteria (Basim et al. 2000; Ozcan and Erkmen 2001; 

Basim and Basim, 2004). This study is the first study showing antibacterial effect of the Origanum 

dubium essential oil against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum banana isolates.  
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ANTIBACTERIAL EFFECTS OF SOME ESSENTIAL OILS AGAINST Pseudomonas 

tolaasii ISOLATES, A CAUSAL AGENT OF BROWN BLOTCH DISEASE ON 

CULTIVATED MUSHROOM Agaricus bisporus (Lange) Sing. 

KÜLTÜR MANTARI Agaricus bisporus (Lange) Sing ÜZERĠNDE KAHVERENGĠ 

BAKTERĠYEL BENEK HASTALIĞI OLUġTURAN  Pseudomonas tolaasii ĠZOLATLARINA 

KARġI  BAZI ETERĠK YAĞLARIN ANTĠBAKTERĠYEL ETKĠLERĠ 

 

Prof. Dr. Esin BASIM
1
 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM
2 

 

ABSTRACT 

The essential oils of cumin (Cuminum cyminum L.), laurel (Laurus nobilis L.) and thyme (Thymbra 

spicata L.), which are consumed as spices were tested in vitro for their antibacterial effects against 

Pseudomonas tolaasii, a causal agent of Brown Blotch disease of the cultivated mushroom 

(Agaricus bisporus (Lange) Sing.). Antibacterial effects of the different doses (10, 50, 100, 200, 500 

mL/ml) of the essential oils of cumin, laurel and thyme were investigated in vitro on nutrient agar 

(NA) and nutrient broth (NB) for contact and volatile effects on growth of Pseudomonas tolaasii 

isolates. The sterile deionized water was used as a control. The glass flasks containing NB and 

different doses of the essential oils inoculated with the freshly growth-P. tolaasii isolates. The 

flasks on shaker were incubated at 27 
0
C for 24 hours until the growth of control flasks inoculated 

only the pathogenic bacteria were completed. In volatile effect tests the different doses of the 

essential oils were placed the middle of the petri dish cover. The petri dishes were wrapped by 

parafilm as well as the  petri dishes were reversed in position and incubated at 27
0 

C for 3 days until 

the growth of the control petri dishes containing water instead of the essential oils. The even lower 

doses of Thyme oil showed 100%  antibacterial effect on Pseudomonas tolaasii growth. The 

antibacterial effects of the cumin and laurel on different isolates of the pathogenic bacterium were 

different according to the doses of the essential oils used. The cumin, laurel and thyme,essential oils 

have potential to be used as natural agents for controlling Brown Blotch disease pathogen, P. 

tolaasii. Future detailed works on a practical use of the essential oils directly cultivated mushrooms 

needs to be completed. This is a first report of antibacterial activities of the cumin, laurel and thyme 

oils against P. tolaasii. 

Keywords: Agaricus bisporus, Pseudomonas tolaasii, Cumin Oil, Laurel Oil, Thyme Oil, Bacterial 

Brown Blotch Disease 

ÖZET 

Kültür mantarında (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) bakteriyel kahverengi benek  hastalığına 

neden olan Pseudomonas tolaasii „ye karĢı baharat olarak tüketilen kimyon (Cuminum cyminum L.), 

defne (Laurus nobilis L.) ve kekik (Thymbra spicata L.) eterik yağlarının antibakteriyel etkileri in 

vitro‟da test edilmiĢtir. Kimyon, defne ve kekik eterik yağlarının farklı dozlarının (10, 50, 100, 200, 

500 mL/ml) antibakteriyel kontak ve uçucu etkileri in vitro‟da Nutrient Agar (NA) ve Nutrient 

Broth (NB) besi ortamları üzerinde Pseudomonas tolaasii izolatlarına  karĢı araĢtırılmıĢtır. Kontrol 

olarak steril deiyonize su kullanılmıĢtır. Eterik yağların farklı dozları uygulanmıĢ olan NB içeren 

cam erlenmayerlere taze olarak geliĢtirilen Xanthomonas spp. inokule edilmiĢ ve sadece patojenik 

bakterinin inokule edildiği kontrol erlenlerde bakterilerin geliĢimi tamamlayıncaya kadar erlenler 

çalkalayıcıda 27
0
C‟de 24 saat inkübasyona bırakılmıĢtır. Buhar etkisini test etmek için eterik yağın 

farklı dozları petri kapağının orta kısmına konulmuĢ ve petri kapakları kapatılarak etrafı hemen 
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parafilmle kaplanmıĢ ve petriler ters çevrilerek ise petrilerin kapağına eterik yağ yerine sadece steril 

su uygulanmıĢ  kontrol petrilerde bakteri geliĢimi tamamlanıncaya kadar 27
0
C‟de 3 gün 

inkübasyona bırakılmıĢtır. Kekik yağı, Xanthomonas spp. üzerine %100 antibakteriyel etki 

göstermiĢtir. Patojenik bakterinin farklı izolatlarına karĢı kimyon ve defnenin antibakteriyel etkileri 

kullanılan eterik yağın dozlarına göre farklılık göstermiĢtir. Kimyon, defne ve kekik eterik yağları 

kahverengi leke hastalığı etmeni P. tolaasii ‟yi kontrol için doğal bir ajan olarak kullanılabilme 

potansiyeline sahiptir. Eterik yağların direkt olarak üretim yapılan kültür mantarlarında  pratikte 

kullanılması üzerine detaylı çalıĢmaların yapılması yararlı olacaktır. Bu çalıĢma, P. tolaasii‟ye karĢı 

kimyon, defne ve kekik yağlarının antibakteriyel etkisi üzerine ilk rapordur. 

Anahtar Kelimeler: Ökaliptus yağı, Eucalyptus camaldulensis, Domates, Bakteriyel Solgunluk ve 

Kanser 

INTRODUCTION 

Agaricus bisporus, is one of the more extensively cultivated mushrooms in the World (Soler-Rivas 

et al.,1999). Brown blotch disease is a bacterial infection that affects nearly every specie 

of mushroom. Brown blotch is a bacterial disease caused by Pseudomonas tolaasii (Paine, 1919). 

The infecting bacteria, Pseudomonas tolaasii, produces the toxin tolaasin that causes brown spots 

to cover the surface of the mushroom. The spots may be small (1–4 mm diameter) and pale brown. 

Lesions are slightly concave spots, round (Olivier et al.,1978). The spots are darker and sunken. 

Browning affects only the external layers of the cap tissues. Bacterial blotch reduces mushroom 

crop value by 30% to 80% (Coles, 1999). 

Different approaches have been attempted to control the blotch disease, chemical control by the use 

of bactericides (Wong and Preece, 1985). Many compounds have been tested as control agents 

against edible mushroom diseases.  

Plant extracts, essential oils and their components have demonstrated strong fungistatic effects 

(Potočnik et al., 2005; Soković et al., 2009; Tanović et al., 2009). Although fungitoxic activity of 

oils is not strong, they could be used as a supplement to commercial products for disease control, 

which will minimize the quantity of fungicides used. 

Essential oils are any plant-based, volatile oil that contains a mixture of chemical compounds and 

have an aroma characteristic of the plant. Essential oils are derived from plant parts. Because they 

have a scent, essential oils are often used in perfumes, cosmetics, room fresheners, and flavorings. 

Most essential oils are composed of terpenes, terpenoids, and other aromatic and aliphatic 

constituents with low molecular weights. 

The main purpose of this study is to search the volatile and contact antibacterial activities of 

different concentrations (10, 50, 100, 200, 500 mL/ml) of cumin (Cuminum cyminum L.), laurel 

(Laurus nobilis L.) and thyme (Thymbra spicata L.) oils in vitro against Pseudomonas tolaasii 

isolates. 

MATERIAL AND METHODS 

P. tolaasii isolates isolated from mushrooms were provided from the collection of the Department 

of Plant Protection, Akdeniz University, Antalya, Turkey. The bacterial strains were stored in -86 
0
C 

with 30 % glycerol and NB until further use.  Stock cultures of bacteria were grown in Nutrient 

Broth  (Acumedia Manufacturers, Inc., Maryland, USA) at 27 
0
C for 24 hours on shaker in 150 rpm.  

All the tested bacteria in nutrient broth were enumarated by using serial dilution method. Final cell 

concentrations were 10
8
 cfu/ml. The suspensions of the bacteria (100µl) were spreaded with glass 

rod on NA petri plates (8 cm diameter). The effect of essential oils were tested against the bacterial 

growth of P. tolaasii  on NA medium in vitro. The different doses of 10, 50, 100, 200 and 500 

mL/ml of cumin, laurel and thyme essential oils were placed on the cover of petri dishes inoculated 
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with the P. tolaasii. Sterilized distilled water was used as a control. The petri dishes were sealed 

with gas permeable tape and incubated at 27 
0
C for 3 days. In contact effect test, 100 µl of the 

bacterial suspension (1.0x10
8
 cfu/ml) were added on flasks containing NB.  The doses, 1, 10, 50, 

100, 200 and 500 mL/ml of essential oils were transferred into NB-containing flasks.   Sterilized 

NB was used as a control. The flasks were shaked with 150 rpm at 27
 
0
C for 36 hours, until the 

control bacterial growth was completed. Serial dilutions from each flask bacterial growth were 

inoculated on NA medium, and the bacterial colonies of P. tolaasii were enamurated in order to 

determine the antibacterial effect of the each dose of the essential oils. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Table 1. Volatile and contact effects of cumin essential oil against Pseudomonas tolaasii* 

APPLICATIONS DOSES 

(mL/mL) 

VOLATILE 

EFFECT  

(cfu/mL) 

CONTACT 

EFFECT 

(cfu/mL) 

  P. tolaasii P.tolaasii 

Cumin E.O. 10 NC NC 

Cumin E.O. 50 NC NC 

Cumin E.O. 100 NC NC 

Cumin E.O. 200 95 116 

Cumin E.O. 500 35 77 

Control - NC NC 

*Values expressed are means of three experiments. 

Data expressed are results of dublicate experiments for all samples. 

NC: Non-countable 

Table 2. Volatile and contact effects of laurel essential oil on P. tolaasii * 

APPLICATIONS DOSES 

(mL/mL) 

VOLATILE 

EFFECT  

(cfu/mL) 

CONTACT 

EFFECT 

(cfu/mL) 

  P.tolaasii P.tolaasii 

Laurel E.O. 10 NC NC 

Laurel E.O. 50 NC NC 

Laurel E.O. 100 NC NC 

Laurel E.O. 200 217 315 

Laurel E.O. 500 144 201 

Control - NC NC 

*Values expressed are means of three experiments. 

Data expressed are results of dublicate experiments for all samples. 

NC: Non-countable 

Table 3. Volatile and contact effects of thyme essential oil on P. tolaasii 

APPLICATIONS DOSES 

(mL/mL) 

CONTACT 

EFFECT  

(cfu/mL) 

VOLATILE 

EFFECT 

(cfu/mL) 

  P. tolaasii P. tolaasii 

Thyme E.O. 10 NC NC 

Thyme E.O. 50 275 208 

Thyme E.O. 100 125 101 

Thyme E.O. 200 53 49 

Thyme E.O. 500 11 9 

Control - NC NC 

*Values expressed are means of three experiments. 

Data expressed are results of dublicate experiments for all samples. 

NC: Non-countable 
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In this study, the essential oil of Thymbra spicata had  a strong contact and volatile antibacterial 

effects on P. tolaasii. The strong antibacterial effect of the thyme essential oil can be a high content 

of carvacrol. Cuminum cyminum essential oil had less than thyme oil against P. tolaasii in contact 

and volatile antibacterial effects. The antibacterial potential of the essential oils of thyme and cumin 

needs to be investigated for a in vivo experiments in mushroom area. The results obtained from this 

study can support to efforts for development of new, efficient, safe and eco-firendly alternative 

control measurements for bacterial brown blotch disease that the chemical control of the disease is 

highly difficult and uneconomic. 
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PLANT PROTECTION AND CULTIVATION PROBLEMS IN GREENHOUSE 

VEGETABLES PRODUCTION IN AKSU DISTRICT OF ANTALYA PROVINCE 

ANTALYA ĠLĠ AKSU ĠLÇESĠNDE SERA SEBZE ÜRETĠMĠNDEKĠ BĠTKĠ KORUMA VE 

ÜRETĠM PROBLEMLERĠ 
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ABSTRACT 

In this study, the disease and pest problems faced by producer during vegetable production were 

investigated and evaluated.  The questionnaire studies were completed by visiting total 50 producers 

face to face, and were questioned regarding to plant protection problems. The study was conducted 

in total 244-decare production area. The costs of fertilizers and pesticides, types of agro-chemicals, 

application problems, diseases and pests faced frequently during production period. Producers have 

stated that they prefer commonly tomato, pepper eggplant and squash for vegetable production. The 

all information regarding to the problems during greenhouse vegetable production, the disease and 

pest periods, the types of control measures of diseases and pests, and the applied chemicals were 

analysed and evaluated. The producers stated that they already know plant diseases and pests and 

use chemical control, not biocontrol, pay attention to the doses specified in prospectus of agro-

chemicals, and they have no knowledge about the contents of the agro-chemicals.  

Keywords: Antalya, Aksu, Greenhouse, Plant Protection, Disease and Pest 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, sebze üretimi süresince üreticilerin karĢılaĢtıkları hastalık ve zararlı problemleri 

araĢtırılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Toplam 50 üretici ile yüz yüze görüĢülerek anket çalıĢması 

yapılmıĢ ve bitki koruma problemlerine iliĢkin sorular sorulmuĢtur. ÇalıĢma toplam 244 dekar 

üretim alanında yapılmıĢtır. Üreticilerin üretim periyodu boyunca sıklıkla uygulamalarda 

kullandıkları  zirai kimyasallar, gübre ve pestisitlere ödedikleri ücretler, karĢılaĢtıkları hastalık ve 

zararlılar, uygulama problemlerine iliĢkin sorular sorulmuĢtur. Üreticiler sebze üretiminde yaygın 

olarak domates, biber, patlıcan ve kabak üretimi yaptıklarını ifade etmiĢlerdir. Sera sebze üretimi 

süresince karĢılaĢtıkları problemlerine iliĢkin tüm bilgiler, hastalık ve zararlılarla mücadele Ģekilleri, 

uyguladıkları kimyasallar değerlendirilmiĢ ve analiz edilmiĢtir. Üreticiler, bitki hastalık ve 

zararlılarını tanıdıklarını, bunlara karĢı biyolojik mücadele yapmadıklarını, kimyasal mücadele 

yaptıklarını, pestisit kutularında belirtilen dozlara uyduklarını ve bunlara uygun olarak ilaçlama 

yaptıklarını ancak kullandıkları pestisitlerin içerikleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip 

olmadıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, Aksu, Sera, Bitki Koruma, Hastalık ve Zararlı 

INTRODUCTION 

Vegetables have an important place in human nutrition. People want to use vegetables increase 

every year. In order to meet this consumption, intensive production is required.This production is 

mainly carried out in greenhouses. Turkey constitute 95% of vegetable crops grown in greenhouses 

in general. Antalya province has the highest share in the distribution of greenhouse areas by 

province. Antalya province in the Mediterranean Region is the first with a share of 39% in the field 

of 268 thousand decares, while it has a share of 49% in production. (Anonymous, 2017). The 50% 

of vegetable production (3 million 131 tons)of  Turkey is produced in Antalya  province. Vegetable 
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production is the first place with 93% share in the production of fruit, 5% of fruit and 2% share of 

ornamental plants in Antalya. Tomato has a 65% share in vegetable production. (Anonymous, 

2017). In this study, the plant protection problems encountered by the producers of vegetable 

production in the Aksu district of Antalya and the chemical struggle against them were examined 

and evaluations were made. 

MATERIAL AND METHOD 

A total of 50 greenhouses producers were interviewed face to face and surveys were conducted and 

producers were asked questions about plant protection. (Table 1).The producers were selected by 

random sampling method and questionnaires were used to determine the phytopathological 

problems of the district. In the questionnaires, the producers were asked questions such as general 

information about phytopathological and entomological problems, disease and harmful factors, 

diseases and pests and applications against diseases and pests and pesticides used against them. 

With these surveys conducted between the years 2017-2018, the producers continued their habits 

and the diseases they encountered most, especially the pesticides which they used the most in the 

chemical struggle, and the mistakes they made during the production. such as the solution to the 

problem has been tried to find. 

RESULTS 
In Aksu district, the highest amount of tomato, pepper, eggplant, cucumber, and lettuce were 

produced. Most of the fungal diseases in the investigated areas of root rot in the tomato were 

determined Rhizoctonia, Phytophthora infestans, Fusarium spp. and Pythium spp. (Table 3). Root 

rot in eggplant, downy mildew (Bremia lactucae) in lettuce, Phytophthora capsici in pepper and 

Pseudoperonospora cubensis in zuchini were determined (Table 3). Most of the bacterial diseases 

are Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Tomato mosaic disease (ToMV) and tomato 

leaf curly disease (TYLCV )were found to be widespread as virus diseases (Table 3). It has been 

found that the diseases are generally in areas where the ventilation is not done well in greenhouses. 

The producers have stated that the pests of tomato are tomato moth, nematode and red spiders. The 

producers stated that they knew diseases and pests and applied chemical control against them (Table 

1). They stated that they applied the pesticides used by the producers 4-5 times during the chemical 

application, some diseases were stopped after the application and some of them continued and they 

could not destroy the nematodes and tomato moth. They stated that they matched the doses on the 

pesticide box but did not know the pesticide contents in detail (Table 1 and Table 2). In particular, 

the prevalence of fungal disease factors, manufacturers do not give the necessary importance to the 

methods of cultural struggle, soil pest and do not collect the diseased plant residues is to originate. 

Table 1. Producers' views on diseases and pests 

 

Information and 

Applications 

Manufacturers' Answers (%) 

YES 
2017    2018 

NO 
2017   2018 

Do you know diseases and 

pests? 

95            99 5          1 

Do you use  immediate 

pesticide when disease and 

pest is seen? 

95          100    5          0 

Do you think you are well-

informed about disease and 

pest? 

60            85 40       15 
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Have you ever seen the same 

diseases and pests while 

producing? 

90         95.3 10      4.7 

Do you expect time to pass 

for harvest after applying the 

pesticide? 

65.5      89.9 34.5     10.1 

Do you think that the 

pesticide you use leave 

residues on the vegetables 

and this may be harmful to 

humans? 

10        74.9          90        25.1   

Do you consult a specialist 

when you see disease and 

harmful? 

55         70 45        30 

Do you harvest in 4-5 days 

after using the pesticide? 

48.5     65.7 51.5     34.3 

Do you know the pesticide in 

detail? 

12         35 88       65 

Table 2. Information and applications of producers‟ on pesticides 

Information and Applications Manufacturers' Answers  

(%) 

YES 
2017          2018 

NO 
2017     2018 

Do you read the information on 

the pesticide boxes? 

95.5          100 4.5           0 

Are you spraying? 100          100 0           0 

Do you use the same pesticide 

all the time? 

95             98  5            2 

Do you use the same pesticide 

against different diseases and 

pests? 

93.7          99.5   6.3        0.5 

Is the pesticide used effective?   97           99.9  3          0.1 

What's the dose? Do you know? 64.75        89.9 35.25    10.1 

What is the waiting period? Do 

you know? 

  63.4        85.5 36.6     14.5 

What is the pesticide residue? 

Do you know? 

70             95 30             5 

Are you looking at whether the 

pesticides you are using are 

licensed? 

60.65       80.56 39.35    19.44 

Are the pesticides used 

inconvenient to human health? 

  10            25  90        75 

Do you care for the tools used in 

spraying? 

  45             65  55         35 
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Do you prefer to use chemical 

pesticides in the control? 

 99.58       100  0.42       0 

Do you use doses at the 

specified dose on the box when 

spraying? 

79.9         95.9 20.1       4.1 

Do you use pesticides right after 

you prepare them? 

55           75 45.0       25.0 

Do you use pesticides 5-6 times 

when you see the disease and 

pest? 

    80           98 20           2 

If we examine Table 2, between 2017-2018, the producers stated that they applied the pesticides 

immediately when the disease was seen (100%). 95.5% of the producers in 2017, 100% of the 

producers in 2018 said that they read the information. The percentage of those who think they are 

sufficiently knowledgeable in terms of disease and pest varies between 60% and 85% between years 

on pesticide boxes. Producers have already seen the diseases and pests they have seen before (95% - 

99%). The percentage of those who think they are sufficiently knowledgeable in terms of disease 

and pest were between 60% and 85% according to years. In the studies conducted between 2017-

2018, the producers stated that they did not pay much attention to the waiting times (65.5%-89.9%) 

after the application of the pesticides and harvested the product within 4-5 days of using the 

pesticides (48.5% -65.7%) (Table 1 and Table 2). Producers think that the pesticides they use are 

not harmful to humans. While this rate was 10% in 2017, it increased to 74.9% in 2018 (Table 1). 

The producers reported that they applied pesticides with insecticides and fungicides at 5-6 times 

(80% -98%) every time against diseases and pests, and they also stated that they increased the doses 

each time (Table 2). 

Table 3. Diseases and pests of producers in production greenhouses 

Disease and Pest Name Disease and Pest Disease and Pest Rates 

(%) 

       2017         2018         

Downy mildew Rhizoctonia solani         90.3          95.8 

Downy mildew Fusarium  sp.         60.1          78.9     

Downy mildew Pythium sp.         47.2          53.8 

Tomato downy mildew Phytophthora infestans          89.9          97.3 

Lettuce downy mildew Bremia lactucae         91.4           98.8 

Phytophthora Blight Phytophthora capsici         87.6           93.9 

Cucumber Mildew Pseudoperonospora cubensis         96.5           98.1 

Bacterial wilting and cancer Clavibacter m. subsp. michiganensis         90.3           97.7 

Bacterial spot in pepper and tomato Xanthomonas spp.         85.1          95.6 

Bacterial speck in tomato Pseudomonas syringae pv. tomato         79.9          93.2 

Tomato yellow leaf curl virus TYLCV         58.9          61.1 

Tomato mosaic virus ToMV         81.9         86.5 

Tomato potato Y virus PVY         45.1         57.8 
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White fly Bemisia tabaci         90.0         96.8 

Root nematode Meloidogyne spp.         93.4         94.6 

Green bollworm Heliothis armigera         78.8         80.1 

Red mite Tetranychus urticae         95.7         97.2 

Tomato moth Tuta absoluta         85.8         95.8 

It was determined that most of the producer greenhouses surveyed were composed of traditional 

glass greenhouses and that there were not enough ventilation openings in greenhouses. Therefore, 

this situation causes an increase in fungal and bacterial diseases in the period when the air is damp 

and causes a great loss in terms of small producers.  

Producers often use copper and maneb pesticides to control these diseases.  

They reported that they encountered the most red mite, white fly and nematode damage from the 

pests and Abemectin, Cypermethrin and Ethoprophos used pesticides with the active substance to 

control them (Table 4). Although producers state that they are benefiting from pesticides dealers as 

agricultural sources, they generally stated that the chemical pesticides they use are not effective 

enough and that their trust in the engineers working in the dealers is lost. For this reason, pesticides 

dealers should try to maximize the confidence of the manufacturers. It is necessary to increase their 

technical and practical knowledge in this subject and not to seek profit. 

Table 4. Pesticides used by manufacturers against diseases and pests 

Effective Substance Trade name of the 

pesticide 

Usage Rates 

 (%) 

2017          2018       

Copper Copperoxychloride         83.1         94.8     

Methomyl      Lannate 90         55.9        69.6      

Metalaxyl-M Vantage EC         48.9        53.7       

Maneb Metaneb 80WP         78.9        89.0        

Mancozeb M-22, M-45         79           84.6        

Malathion Malathion          28.9        33.7       

Penthiopyrat Aphet         18.9        43.9     

Abemectin Agrimec          64          70        

Chlorothalonil Daconil          7.9         13.9       

Cypermethrin Ġmperator         11.9        13.9       

Ethoprophos Mocap         30.6        45.9 

In addition, fertilization practices that are not based on soil analyzes and unconscious, cause 

pollution of soil and pollute the ground water. It was seen that the producers based on the resistance 

to diseases and pests and the taste and taste of the products and the domestic market demand were 

not taken into consideration. 

Manufacturers need to be informed about issues such as improving the structural characteristics of 

greenhouses, using air conditioning and alternative energy sources, production in controlled 
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conditions, dissemination of soilless agriculture, integrated disease and pest management, certified 

safe and traceable production. 

Therefore, in recent years, environmentally controlled agricultural production techniques have been 

developing with increasing acceleration. In environmental controlled plant production systems, 

natural environmental factors are tried to be changed according to the optimum demands of plants 

with all aspects. 

Efforts should be made to increase the amount of production and incentives for producers to replace 

their greenhouses and place innovative practices. Check the producers' use of inputs and make sure 

that the persons who will carry out pesticide dealership are made up of people who are equipped 

with respect to the Plant Protection and that the prescribed pesticide should be sold.  

In addition, training and support should be provided for the agricultural organizations to show the 

necessary attention to the subject, and producers should be given priority to the methods of cultural, 

physical and biological control to fight the disease. 

REFERENCES 
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DÜZENSĠZ OTLATMANIN DOĞAL MERALAR ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

EFFECTS OF IRREGULAR GRAZĠNG ON NATURAL RANGELANDS 

 

Dr. Öğr. Üye. Seyithan SEYDOġOĞLU
1
 

 

ÖZET 

Meralar hayvanlar için baĢlıca besleme alanı olarak kullanırlar. Çok yönlü olarak yararlanılan bu 

alanlar, yanlıĢ yönetim sonucu bozulma süreci içerisindedirler. Bu nedenle kalite değeri ve üretim 

miktarı olarak istenilen ve beklenilen seviyenin oldukça altında bulunan meraların mevcut durumun 

saptanması ve gerekli ıslah tedbirlerin uygulaması gereklidir. Bu çalıĢma, Mardin ili, Savur ilçesine 

bağlı 4 farklı (Ģenocak, yazur, iĢgören, soylu) doğal meranın bazı vejetasyon özelliklerini 

belirlemek amacıyla 2015 yılında yapılmıĢtır. AraĢtırmada, Modifiye EdilmiĢ Tekerlekli Lup 

metodu kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucuna göre; bitki ile kaplı alan oranları, yazur köyü merasında 

%68.00, iĢgören köyü merasında %71.00, ġenocak köyü merasında %75.00 ve soylu köyü 

merasında ise %75.5 olarak tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Mera, Bitki Ġle Kaplı Alan, Vejetasyon, Botanik kompozisyon 

ABSRACT  

Rangelands have been primarily used as livestock feeding areas. These areas benefited for multiple-

use values are in degradation process due to mismanagement practices. This caused the rangeland‟s 

quality and hay production to decrease below the optimum level. It is necessary to find out the 

present status of the rangelands and then carry out proper rehabilitation techniques for them. This 

study was carried out in 2015 in order to determine some vegetation characteristics of 4 different 

(ġenocak, Yazur, ĠĢgören, Soylu) natural pastures of Savur district of Mardin province. Modified 

Wheel Lup method was used in the study. According to the results of the research; The plant-

covered area was determined as 68.00% in the yazur village rangeland, 71.00% in the Ģenocak 

village rangeland, 75.00% in the ġenocak village rangeland and 75.5% in the soylu village pasture. 

Keywords: Rangeland, Plant-covered area, Vejetation, Botanic composition 

GĠRĠġ 

Meralar, yeryüzündeki en büyük vejetasyon tipi ve otlarla birlikte diğer otsu taksonların hâkim 

olduğu açık ve geniĢ alanlardır (Dong ve ark. 2012). Doğal dinamik bir döngü içerisinde çok önemli 

iĢlevleri olan meralar, bitkilerin büyük bir kısmı için gen kaynağı ve biyolojik çeĢitlilik 

oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra hayvanlara barınak ve toprağı erozyona karĢı korumada siper 

görevi görmeleri ile vazgeçilmez doğal kaynaklardan biri olduğu bilinmektedir (Dumlu, 2010). 

Bununla birlikte mera vejetasyonu, içerisinde iklim, topoğrafya, toprak ve diğer organizmaların 

oluĢturduğu koĢulların sürekli etkisi altında olan organik bir varlıktır. Bu koĢulların etkisi altındaki 

vejetasyon sürekli bir değiĢimin etkisi içerisindedir (Çakmakçı ve ark. 2002; Altın ve ark. 2011). 

Ülkemizde son 50 yılda mera alanlarının % 70 oranında daraldığı görülmektedir. Bununla birlikte 

istatiksel verilerde çeliĢkilerin ve kullanılan kaynaklara bakıldığında da büyük farklılıkların olduğu 

belirlenmiĢtir. Ülkemizdeki toplam çayır–mera alanının 14.6 milyon ha olduğu görülmektedir 

(TÜĠK, 2018). Türkiye‟de meraların ot verimi yaklaĢık olarak 70 kg/da iken, bu durum dünya 

ortalamasının yaklaĢık 1/3‟üne karĢılık gelmektedir (Babalık ve Fakir, 2017). 

Bu çalıĢmanın amacı, düzensiz otlatmanın doğal meralar üzerindeki bitki ile kaplı alan oranlarını, 

botanik kompozisyonlarını ve botanik kompozisyondaki buğdaygillerin, baklagillerin diğer familya 

bitkileri oranlarının etkilerini belirlemektir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

AraĢtırma; Mardin ili Savur ilçesine bağlı Yazur, ĠĢgöre, ġenocak ve Soylu köylerine tahsisli, 4 

farklı doğal merada 15 Mayıs - 15 Haziran 2015 tarihleri arasında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 

meralardaki bitki örtüsü özelliklerinin ölçümleri Modifiye EdilmiĢ Tekerlekli Lup (halka) metodu 

kullanılarak meralardaki hâkim bitkilerin çiçeklenme evresinde Koç ve Çakal (2004)‟ın ifade ettiği 

Ģekilde belirlenmiĢtir. Lup ölçümleri; her bir merada vejetasyon ve toprak açısından oldukça 

homojen olan bir blokta ve merkez olarak kabul edilen bir noktadan itibaren 4 ana yöneye doğru 

uzanan 20 m‟lik 4 hat boyunca yapılmıĢtır. Her 20 m‟lik hat üzerinde toplam 100 ve her blokta 400 

olmak üzere lup ölçümü yapılmıĢtır. Ġncelenen meralarla ilgili olarak; bitki ile kaplı alan (%), alana 

göre botanik kompozisyon (%), GökkuĢ ve ark. (2000) tarafından açıklanan yöntemlere göre 

yapılmıĢtır. Mera alanlarındaki bitki teĢhisleri için; Türkiye‟nin Çayır ve Mera Bitkileri kitabından 

yararlanılmıĢtır. TeĢhisi yapılamayan bitki türleri usulüne uygun olarak toplanmıĢ ve herbaryumda 

yapılmıĢtır.  

BULGULAR VE TARTIġMA 

Mera alanlarına ait türler Çizelge 1‟de belirtilmiĢtir. Yazur köyü merasında 4 familyaya ait 15 türe 

(8 tanesi baklagil, 5 tanesi buğdaygil, 2 tanesi diğer familya bitkileri) rastlanırken, ĠĢgören köyü 

merasında 5 familyaya ait 16 tür (6 tanesi baklagil, 6 tanesi buğdaygil, 4 tanesi diğer familya 

bitkileri) tespit edilmiĢtir. Aynı Ģekilde, ġenocak köyü merasında 5 familyaya ait 14 tür (6 tanesi 

baklagil, 1 tanesi buğdaygil, 7 tanesi diğer familya bitkileri) tespit edilirken, Soylu köyü merasında 

6 familyaya ait 22 türe (11 tanesi baklagil, 6 tanesi buğdaygil, 5 tanesi diğer familya bitkileri) 

rastlanılmıĢtır (Çizelge 1).  

ÇalıĢma sahasında tüm mera alanlarında 8 familyaya ait toplam 41 tür tespit edilmiĢtir. Tespit 

edilen türlerden 18 tanesi baklagil, 10 tanesi buğdaygil ve 13 tanesi diğer familya bitkilerinden 

oluĢmaktadır. 

Farklı bölgelerde yapılan çalıĢmalarda; Sinop meralarında 134 tür (Alay, 2016), Erzurum merasında 

52 tür, Mardin meralarında 132 tür tespit etmiĢlerdir (SeydoĢoğlu ve ark. 2018). Elde edilen 

bulgular, literatürdeki sonuçlardan farklıdır. Bunun nedeni olarak, vejetasyon ölçme yönteminin, 

çalıĢma sahasının ve bölge farklılığından kaynaklanmaktadır. 

Bitkiyle kaplı alan değerleri Çizelge 2‟te belirtilmiĢtir.  Bitkiyle kaplı alan değeri en yüksek %75.50 

ile Soylu köyü merasında tespit edilirken, en düĢük %68.00 ile Yazur köyü merasında elde 

edilmiĢtir. Bitki ile kaplı alanda; buğdaygillerin oranı en yüksek ĠĢgören köyü merasından elde 

edilirken, en düĢük ise ġenocak köyü merasında saptanmıĢtır. Baklagillerin oranı %28.75-37.75 

arasında değiĢim göstermiĢtir. Diğer familya bitkileri oranına bakıldığında ise; Yazur ve ĠĢgören 

köyü meralarının değerleri birbirine yakın ve diğer mera alanlarından düĢük bulunmuĢtur (Çizelge 

2). Tüm mera alanlarının bitki ile kaplı alan ve alana göre buğdaygil, baklagil, diğer familya 

bitkilerinin bitki ile kaplı alan değerleri birbirinden farklıdır. Bu durum, mera alanlarının toprak 

özellikleri, köylere ait hayvan varlıklarının, hayvan cinslerinin, otlatma sistemlerinin ve mera 

alanlarının birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bitkiyle kaplı alan ve alana göre familya değerleri ile ilgili yapılan çalıĢmalar mevcuttur. Örneğin, 

EskiĢehir ili Karaören köyü merasında, bitki ile kaplı alan değeri %51.2, bitki ile kaplı alanda 

ortalama buğdaygillerin değeri %22.67, baklagillerin değeri %11.55, diğer familya bitkileri değeri 

ise %16.98 olarak tespit etmiĢlerdir (Babalık ve Ercan, 2018). Isparta ili Çatoluk köyü merasında, 

bitki ile kaplı alan değeri %42.6, bitki ile kaplı alanda ortalama buğdaygillerin değeri %22.4, 

baklagillerin değeri %7.7, diğer familya bitkileri değeri ise %12.5 olarak tespit etmiĢlerdir (Dursun 

ve Babalık, 2018). 
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Çizelge 1. Mera alanlarında yer alan türler 

Yazur köyü ĠĢgören   

Asteraceae Crepis foetida Asteraceae Anthemis wiedemanniana 

Fabaceae Hippocrepis unisiliquosa Asteraceae Bombycilaena erecta 

Fabaceae Medicago rigidula Brassicaceae Hirschfeldia incana 

Fabaceae Trifolium campestre Fabaceae Hippocrepis unisiliquosa 

Fabaceae Trifolium scabrum Fabaceae Medicago rigidula 

Fabaceae Trifolium stellatum Fabaceae Onobrychis kotschyana 

Fabaceae Trigonella filipes Fabaceae Trifolium campestre 

Fabaceae Vicia peregrina Fabaceae Trifolium scabrum 

Fabaceae Trifolium dasyurum Fabaceae Trifolium stellatum 

Lamiaceae Salvia multicaulis Lamiaceae Phlomis kurdica 

Poaceae Aegilops neglecta Poaceae Aegilops neglecta 

Poaceae Bromus tectorum Poaceae Avena sterilis 

Poaceae Lolium perenne Poaceae Bromus tectorum 

Poaceae Taeniatherum caput-medusae Poaceae Lolium perenne 

Poaceae Heteranthelium piliferum Poaceae Taeniatherum caput-medusae 

ġenocak köyü Poaceae Aegilops kotschyi 

Asteraceae Chardinia orientalis Soylu köyü 

Asteraceae Crepis foetida Asteraceae Centaurea solstitialis 

Asteraceae Achillea pseudoaleppica Asteraceae Crepis foetida 

Brassicaceae Hirschfeldia incana Brassicaceae Hirschfeldia incana 

Fabaceae Lathyrus cicera Fabaceae Astragalus hamosus 

Fabaceae Medicago rigidula Fabaceae Medicago orbicularis 

Fabaceae Trifolium campestre Fabaceae Medicago rigidula 

Fabaceae Trifolium scabrum Fabaceae Onobrychis cornuta 

Fabaceae Astragalus asterias Fabaceae Trifolium campestre 

Fabaceae Trifolium dasyurum Fabaceae Trifolium scabrum 

Lamiaceae Phlomis bruguieri Fabaceae Trifolium spumosum 

Lamiaceae Salvia multicaulis Fabaceae Trifolium stellatum 

Lamiaceae Teucrium polium Fabaceae Trifolium tomentosum 

Poaceae Avena sterilis Fabaceae Trigonella monantha 

    Fabaceae Trifolium nigrescens 

    Geraniaceae Erodium cicutarium 

    Poaceae Avena sterilis 

    Poaceae Bromus rubens 

    Poaceae Bromus tectorum 

    Poaceae Hordeum murinum 

    Poaceae Lolium perenne 

    Poaceae Trachynia distachya 

    Umbelliferae Torilis leptophylla 
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Çizelge 2. Mera alanlarına ait bitki ile kaplı alan değerleri 

Yazur köyü 

Familyalar  Bitki Ġle Kaplı Alan (%) Toplam  (%) 

Buğdaygiller  22.25 

68.00 Baklagiller  36.75 

Diğer familyalar 9.00 

BoĢ alan  32.00 32.00 

Toplam (%) 100 100 

ĠĢgören köyü 

Buğdaygiller  35.25 

71.00 Baklagiller  28.75 

Diğer familyalar 7.00 

BoĢ alan  29.00 29.00 

Toplam 100 100 

ġenocak köyü 

Buğdaygiller  14.00 

75.00 Baklagiller  37.75 

Diğer familyalar 23.25 

BoĢ alan  25.00 25.00 

Toplam 100 100 

Soylu köyü 

Buğdaygiller  24.25 

75.50 Baklagiller  38.75 

Diğer familyalar 12.50 

BoĢ alan  24.50 24.50 

Toplam 100 100 

Mera alanlarındaki bitki türleri; buğdaygiller, baklagiller ve diğer familya bitkiler olmak üzere üç 

grupta toplanarak incelenmiĢ ve bitkiyle kaplı alana göre botanik kompozisyondaki oranları 

belirlenmiĢtir (Çizelge 3). Bitki ile kaplı alana göre botanik kompozisyon değerleri incelendiğinde; 

en yüksek buğdaygil değeri %49.65 ile ĠĢgören köyü merasında, en düĢük buğdaygil değeri ise 

%18.67 ile ġenocak köyü merasında tespit edilmiĢtir.  

Çizelge 3. Bitki ile kaplı alan miktarına göre botanik kompozisyon 

Botanik kompozisyon (%) 

Familyalar  Yazur köyü ĠĢgören köyü ġenocak köyü Soylu köyü 

Buğdaygiller  32.72 49.65 18.67 32.12 

Baklagiller  54.04 40.49 50.33 51.32 

Diğer familyalar  13.24 9.86 31.00 16.56 

Toplam   100 100  100  100  

Aynı Ģekilde, en yüksek baklagil değeri %54.04 ile Yazur köyü merasında tespit edilirken, en düĢük 

baklagil değeri %40.49 ile ĠĢgören köyü merasında elde edilmiĢtir. Bitkiyle kaplı alana göre botanik 

kompozisyondaki diğer familya değerleri %9.86-31.00 arasında değiĢmiĢtir (Çizelge 3). Bitki ile 

kaplı alandaki miktara göre botanik kompozisyon (buğdaygil, baklagil ve diğer familya) değerleri 

tüm köylerde farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu farklılığın sebebi, köylere ait hayvan sayısı, cinsi ve 

toprak özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

SONUÇ  

Mardin ili Savur ilçesine bağlı 4 farklı köy merasının bitkiyle kaplı alan oranları, botanik 

kompozisyondaki buğdaygiller, baklagiller ve diğer familya bitkilerinin oranları hesaplanmıĢtır. Bu 

sonuçlar doğrultusunda, ülkemiz koĢullarındaki meralarda olduğu gibi araĢtırma alanı meraları 
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üzerinde de aĢırı, erken ve düzensiz otlatma yapılmaktadır. Meralarımızın bozulmasında en önemli 

etkenlerden biri de meraların kapasitelerinin çok üzerinde hayvanla otlatılmasıdır. Mera üzerinde 

otlayan hayvan sayısındaki artıĢ mera bitkilerinin üzerindeki otlatma baskısının artmasına neden 

olmaktadır. Bu durum meraların verimliliklerinin korunmasına ve bu alanlara istenilen miktarda 

hayvansal ürün üretimine olanak bırakmamaktadır. Bu nedenle bir mera otlatma kapasitesine uygun 

sayıda hayvanla otlatıldığı takdirde, o meranın doğru bir Ģekilde otlatılması sorununun büyük bir 

kısmı çözümlenmiĢ olacaktır. Mera alanlarının mera vejetasyonunu en iyi biçimde değerlendirecek 

hayvan türü ile otlatma planlarına bağlı kalınarak otlatılmaları da büyük önem taĢımaktadır. 

TEġEKKÜR 

Bu çalıĢma Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından desteklenen “Mera Varlığı ve 
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FARKLI ORANLARDA KARIġTIRILAN YEM BEZELYESĠ (Pisum sativum L.) VE ARPA 

(Hordeum vulgare L.) HÂSILLARININ SĠLAJ KALĠTESĠNE ETKĠ EDEN ORGANĠK ASĠT 

ORANLARININ BELĠRLENMESĠ 

INVESTĠGATĠON OF ORGANĠC ASĠC RATĠO OF THE EFFECT OF FODDER PEA (Pisum 

sativum L.) AND BARLEY (Hordeum vulgare L.) HERBAGES MĠXED AT DĠFFERENT 

RATIOS 

 

Dr. Öğr. Üye. Seyithan SEYDOġOĞLU
1
 

 

ÖZET 

Farklı oranlarda karıĢtırılan yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ile arpa (Hordeum vulgare L.) 

hâsıllarının silaj kalitesine etki eden organik asit oranlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Denemede bitki materyali olarak, Altıkat arpa (Hordeum vulgare L.) çeĢidi, GAP Pembesi yem 

bezelyesi (Pisum sativum L.) çeĢidi kullanılmıĢtır. AraĢtırma; GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma 

ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü deneme tarlasında kıĢlık olarak 2015-2016 yılında yürütülmüĢtür. 

ÇalıĢmada; yalın olarak %100 yem bezelyesi, %100 arpa silajından oluĢurken, karıĢım oranları ise 

%75 yem bezelyesi + %25 arpa, %50 yem bezelyesi + %50 arpa, %25 yem bezelyesi + %75 arpa 

karıĢım silajından oluĢmuĢtur. Farklı oranlarda karıĢtırılan yem bezelyesi + arpa hâsıllarının silaj 

kalitesine etki eden laktik, bütirik, asetik ve propiyonik asit oranları istatitstiki yönünden tüm 

uygulamalardaki etkisi p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. AraĢtırma sonuçlarına göre; laktik 

asit oranları %2.01-2.16, bütirik asit oranı %0.004-0.010, asetik asit oranı %0.390-0.515 ve 

propiyonik asit oranı ise %0.145-0.210 arasında değiĢim göstermiĢtir. Tüm özellikler 

incelendiğinde, silajlarda istenilen düzeylerde organik asit oranları tespit edilmiĢtir. Yani, tüm 

uygulamalarda kaliteli bir silaj elde edildiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Silaj, Yem Bezelyesi, Laktik Asit, Silaj Kalitesi 

ABSTRACT 

It is aimed to determine the ratio of organic acid that affects the silage quality of different 

proportions of fodder pea (Pisum sativum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) herbage. As a plant 

material; Altıkat barley (Hordeum vulgare L.), GAP Pembesi fodder pea (Pisum sativum L.) variety 

was used in the experiment. Research; GAP International Agricultural Research and Training 

Center was conducted in 2015-2016 in the experimental field. 100% fodder pea, 100% barley, 75% 

fodder pea +% 25 barley,% 50 fodder pea + 50% barley,% 25 fodder pea +% 75 barley mixtures 

were tested in the study. The effect of lactic, butyric, acetic and propionic acid ratios on the silage 

quality of fodder pea + barley herbages mixed at different ratios was found to be significant at the 

level of p <0.01 in all applications. According to the research results; the rates of lactic acid ratio 

between 2.01-2.16%, butyric acid ratio 0.004-0.010%, acetic acid ratio 0.390-0.515% and propionic 

acid ratio 0.145-0.210%. When all properties were examined, organic acid ratios were determined 

in silages. That is to say, a good quality silage is obtained in all applications. 
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GĠRĠġ  

Ülkemizde nitelikli kaba yem üretimi hayvan varlığımızın ancak %30 yeter miktarda olduğu 

saptanmıĢtır. Bu oranın yükseltilmesi için öncelikle mevcut çayır ve mera alanlarında yapılan 

kontrolsüz otlatmanın engellenmesi, mera alanları üzerinde bulunan iĢgallerin kaldırılması ve 

mevcut meraların ıslah çalıĢmalarıyla verim düzeylerinin artırılması sağlanmalıdır. Bilindiği üzere 

büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanların temel kaba yem kaynağını çayır ve meralar, bitkisel üretim 
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artıkları ve yetiĢtiriciliği yapılan yonca, fiğ, korunga ve yem bezelyesi gibi yem bitkileri 

oluĢturmaktadır. Bu bağlamda kaba yem üretimi ve kullanımı genellikle ilkbahar ve yaz aylarının 

baĢında artmakta, yaz mevsimiyle birlikte kaba yem üretimi ve kaliteli kaba yeme ulaĢım olanakları 

giderek azalma göstermektedir. Bunun ana sebebi yetersiz yağıĢla mera alanlarında ve ekili yem 

bitkileri alanlarında hızla kuruma meydana gelmesi ve ot kalitesinin samana yaklaĢmasıdır. Kaliteli 

kaba yeme ulaĢma konusundaki bu problemi çözebilmek adına kaba yem kaynaklarının fazla 

oldukları dönemde besin madde kayıplarını azaltmak için metoduna uygun olarak saklamak 

gerekmektedir (Gelir, 2018). Bunun için tarladan uygun zamanda elde edilen bitki materyalini 

uygun Ģartlarda silolayarak iĢletmenin ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba yem elde edilebilir. Yapılan bu 

iĢleme silolama oluĢan ürüne de” Silaj “ adı verilmektedir. 

Bu araĢtırmanın amacı, yalın ve farklı oranlarda karıĢtırılan yem bezelyesi + arpa hâsıllarının silaj 

kalitesine etki eden laktik, bütirik, asetik ve propiyonik asit oranlarını belirlemektir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bitki Materyali  

AraĢtırma; GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAP UTAEM) 

deneme tarlasında kıĢlık olarak 2015-2016 yılında yürütülmüĢtür. Denemede bitki materyali olarak, 

Altıkat arpa (Hordeum vulgare L.) çeĢidi, GAP Pembesi yem bezelyesi (Pisum sativum L.) çeĢidi 

kullanılmıĢtır. Arpa‟nın özelliklerine bakıldığında; bitki boyu orta, altı sıralı ve dik geliĢme 

tabiatına sahiptir. Yem bezelyesi ise, yeĢil ve kuru ot olarak değerlendirilen, bitki boyu orta, çiçek 

rengi pembe olan tek yıllık baklagil yem bitkisidir. 

Yöntem 

Yem bezelyesi ve arpa saf olarak, GAP UTAEM‟in Üretme ve ĠĢletme Bölümü tarafından 

ekilmiĢtir. Her iki bitkide hububat mibzeri ile ekilmiĢ olup, arpa 10 dekarlık alanda, yem bezelyesi 

de 1 dekarlık alanda ekilmiĢtir. Arpa, dekara 22 kg tohum gelecek Ģekilde ekimi yapılmıĢ ve ekimle 

birlikte 2.7 kg da
-1

 N, 6.9 kg da
-1

 P2O5 ve üst gübre olarak da 4 kg da
-1

 N verilmiĢtir (Aydoğan ve 

ark. 2011). Yem bezelyesi ise dekara 12 kg tohum gelecek Ģekilde ekimi yapılmıĢ ve ekimle birlikte 

4 kg da
-1

 N ve 5 kg da
-1

 P2O5 dozunda gübre uygulanmıĢtır (Kadıoğlu, 2011; Tan, 2018). 

ÇalıĢmanın yürütüldüğü aylar dikkate alındığında (Çizelge 1); maksimum sıcaklık 40.5 
o
C ile 

Haziran ayında gerçekleĢirken, minimum sıcaklık ise -19.0 
o
C ile Ocak ayında gerçekleĢmiĢtir. 

Uzun yıllar ortalama sıcaklık değerleri 1.8-26.3 
o
C arasında değiĢim göstermiĢtir. Uzun yıllar 

toplam yağıĢ miktarı (484.0 mm), vejetasyon dönemindeki yağıĢ miktarından (471.2 mm) fazla 

gerçekleĢmiĢtir (Anonim, 2018). 

Yem bezelyesi çiçeklenme döneminde, arpa süt olum döneminde hasat edilmiĢtir. Yem bezelyesi ve 

arpa hâsılları ayrı ayrı 10 m
2
 alanda el orakları yardımıyla aynı günde hasat edilip, bitki materyalleri 

demet halinde ambara taĢınmıĢtır. Ġdeal silaj için gerekli kuru madde içeriği sağlanması için 3-4 saat 

ambarda gölgede tutulmuĢtur. Daha sonra tüm yeĢil bitkiler traktörün kuyruk mili ile çalıĢan silaj 

parçalayıcı makinasıyla 0.5-1 cm‟lik boyutlarda kıyılmıĢtır. Kıyılma iĢlemi bittikten sonra karıĢım 

oranları homojen bir Ģekilde belirtilen miktarda yem bezelyesi ve arpa çeĢitleri tartılarak hazırlanıp 

3 kg plastik bidonlara eĢit miktarda örnek konulmuĢtur. Her biri dört tekerrürlü olup toplam 20 

plastik bidona eĢit miktarda uniform bir Ģekilde doldurulmuĢtur. Yalın olarak %100 yem bezelyesi, 

%100 arpa ve karıĢım oranları ise %75 yem bezelyesi + %25 arpa, %50 yem bezelyesi + %50 arpa, 

%25 yem bezelyesi + %75 arpa‟dan oluĢmuĢtur. 
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Çizelge 1. Diyarbakır iline ait bazı iklim verileri 

Aylar  

Maksimum 

Sıcaklık (0C) 

  

Minimum Sıcaklık 

 (0C) 

Ortalama Sıcaklık 

(0C) Uzun Yıllar 

  

YağıĢ Miktarı 

(mm) 

  

Uzun Yıllar 

Eylül 39.1 14.0 24.8 0 4.1 

Ekim 32.1 7.5 17.2 84.2 34.7 

Kasım 21.0 -1.8 9.2 10.4 51.8 

Aralık 17.0 -5.9 4.0 31.6 71.4 

Ocak 11.2 -19.0 1.8 77.4 68.0 

ġubat 21.8 -5.6 3.5 69.2 68.8 

Mart 21.1 -5.1 8.5 55.6 67.3 

Nisan 28.8 -0.3 13.8 29.0 68.7 

Mayıs 32.9 5.2 19.3 41.4 41.3 

Haziran 40.5 11.6 26.3 18.4 7.9 

Toplam 

   

471.2 484.0 

ArdıĢık dolum tekniğine uygun olarak (Petterson, 1988) presle iyice sıkıĢtırılan ve ağızları hava 

izolasyonu sağlamak üzere, içine sıcak slikon sürülmüĢ plastik kapaklarla sıkıca kapatılan plastik 

bidonların üzerine de 2-3 tur kalın koli bantları yapıĢtırılmıĢ ve karanlık ortamda 45 gün süreyle 

(Comberg, 1974) mayalanmaya bırakılmıĢtır. Bu süre sonunda olgunlaĢan silajlar açılmıĢ ve 

bidonların ağız seviyelerinden 4-5 cm‟lik kısım atıldıktan sonra geriye kalan silaj örnekleri analiz 

için alınmıĢtır. 

Her bir silaj kavanozundan 75 g silaj örneği alınarak polietilen poĢetlere konulmuĢtur. PoĢet 

içerisinde 250 ml 0.05 M H2SO4 çözeltisi ilave edilerek ekstraksiyon yapılmıĢtır. Elde edilen 

ekstraksiyon çözeltisinden enjektör yardımıyla 1.5 ml örnek sıvısı çekilerek 0.02 µ gözenek çaplı 

plastik PVDF filtrelerinden geçirilmiĢ ve cam viallere konularak analize hazır hale getirilmiĢtir 

(Canale ve ark. 1984). Analize hazır örneklerdeki laktik, bütirik, asetik ve propiyonik asit oranları 

HPLC cihazı ile tespit edilmiĢtir. 

ĠSTATĠSTĠKSEL ANALĠZLER  

AraĢtırmada elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesinde Tesadüf Parselleri Deneme 

Deseni ‟ne göre varyans analizi JUMP istatistik paket programı ile yapılmıĢtır (Kalaycı, 2005).  

BULGULAR VE TARTIġMA 

Yalın ve farklı oranlarda karıĢtırılan yem bezelyesi + arpa hâsıllarının laktik asit oranına etkisi 

istatistiki yönünden p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. Laktik asit bakterileri fermantasyon 

döneminde silaj içerisindeki mikrobiotanın en önemli üyeleridir. Çünkü silolanan materyal laktik 

asit bakterileri tarafından korunur. Silaj fermantasyonu sırasında oluĢan organik asitlerin miktar ve 

kompozisyonları fermantasyonun kalitesini belirlemektedir (Filya, 2001). Kaliteli silaj yemlerinde 

laktik asit oranı %2.00‟nin üzerinde olması gerektiğini bildirmiĢlerdir (McDonald ve ark. 1991; 

Alçiçek ve Özkan, 1997; Weingberg ve Ashbell, 2003). En yüksek laktik asit oranı %100 arpa 

silajından elde edilirken, en düĢük laktik asit oranı ise istatistiki yönden aynı gruba giren %100 yem 

bezelyesi silajından ile %75 yem bezelyesi + %25 arpa karıĢım silajından elde edilmiĢtir (Çizelge 

2). Elde edilen bulgular %2‟nin üzerinde olduğundan, kaliteli silaj elde edildiği söylenebilir. 

Silajda laktik asit oranı ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, örneğin; Homan. (2016), mısır ve soya 

karıĢımlarından oluĢan silajın laktik asit oranının % 1.01-2.67 arasında,  Güre (2016), tatlı darı ve 

börülcenin farklı oranlarda karıĢımlarıyla hazırlanan silajlardan en yüksek laktik asit oranını %2.66 

ile hamur olum döneminde biçilen ve % 100 tatlı darı silajından, en düĢük laktik asit oranını ise % 

0.64 ile baĢaklanma baĢlangıcı dönemindeki yalın börülce silajından tespit ettiğini belirtmiĢtir. 
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Benzer Ģekilde, Arslan ve ark. (2017), mısır (Zea mays L.), Leucaena leucocephala L. bitkisi ve 

farklı oranlarda karıĢtırarak silolanması sonucun da en yüksek laktik asit değerini %4.32 ile %60 

mısır + %40 Leucaena leucocephala L. bitkisinin taze dal ve yapraklarıyla yapılan karıĢım 

silajından tespit ettiklerini, Gelir (2018), yem bezelyesi + tritikale karıĢımında laktik asit oranını 

%1.96-2.19 arasında değiĢtiğini bildirmiĢtir. BaĢka bir çalıĢmada, EliĢ (2018), farklı dallı darı 

çeĢitlerinde yapılan silaj kalitesinde, laktik asit oranı %1.78-2.35 arasında değiĢtiğini rapor etmiĢtir. 

Literatürlerde rapor edilen silajda laktik asit oranının, çalıĢmanın bulgularıyla benzer ve farklılık 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun nedeni olarak, silaj materyallerinin ve silaj tekniklerin farklı 

olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Çizelge 2. Organik asit oranları 

Uygulama Laktik asit (%) Bütirik asit (%) Asetik asit (%) Propiyonik asit (%) 

%100 Yem bezelyesi 2.01c 0.004d 0.515a 0.145d 

%100 Arpa 2.16a 0.006c 0.413c 0.210a 

%75 Yem bezelyesi + %25 Arpa 2.01c 0.010a 0.498a 0.175b 

%50 Yem bezelyesi + %50 Arpa 2.10b 0.009b 0.458b 0.168bc 

%25 Yem bezelyesi + %75 Arpa 2.12b 0.007c 0.390c 0.158cd 

Ortalama 2.08 0.007 0.46 0.171 

CV(%) 0.48 10.00 3.96 5.2 

LSD  0.04** 0.001** 0.03** 0.04** 

** p<0.01 hata sınırları içerisinde önemlidir. 

Silajda bütirik asit oranın, farklı oranlarda karıĢtırılan yem bezelyesi + arpa hâsıllarına etkisi 

istatistiki açıdan p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. Bütrik (Tereyağı) asidi bakterileri 

proteinleri parçalayarak amin ve amonyağın açığa çıkmasına, böylece proteinlerin biyolojik 

değerinin düĢmesine neden olurlar. Bu yüzden silo yemlerinde tereyağı asidi hiç istenmez. Nitelikli 

silo yemleri bu asidi çoğu zaman içermezler. Genelde %0.1-0.7 arasında bir değere sahiptirler 

(Woolford, 1984; Weinberg ve Ashbell, 2003). Uygulamalar arasında en yüksek bütirik asit oranı 

%0.010 ile %75 yem bezelyesi + %25 arpa karıĢım silajından elde edilirken, en düĢük bütirik asit 

oranı ise %0.004 ile %100 yem bezelyesi silajından elde edilmiĢtir (Çizelge 2).  

Yalın ve farklı oranlarda karıĢtırılan yem bezelyesi + arpa hâsıllarının silajın bulunan bütirik asit 

oranı ile ilgili çalıĢmalarda, Arslan ve Çakmakçı (2011), mısır (Zea mays), sorgum (Sorghum 

bicolor), Leucenea  leucocephala L., kapari (Capparis L. spp.), soya (Glycine max L.) ve bunların 

farklı oranlarda karıĢımlarının silolayarak yaptıkları çalıĢmada sadece mısır + Leucenea  

leucocephala L. silajının bir tekerrüründe % 0,008 bütirik asit saptadıklarını bildirmiĢlerdir. Aynı 

Ģekilde, Homan. (2016), mısır ve soya karıĢımlarından oluĢan silajın bütirik asit oranının % 0.04 - 

0.39 aralığında, Gelir (2018), farklı oranlarda karıĢtırılan yem bezelyesi + tritikale sijında bütirik 

asit oranını %0.05-0.33, EliĢ (2018),  farklı dallı darı çeĢitlerinde yapılan silaj kalitesinde bütirik 

asit oranını %0.05-0.33 arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. Elde edilen silajda bütirik asit oranının 

yukarıdaki araĢtırıcıların sonuçlarıyla benzer olduğu saptanmıĢtır. 

Çizelge 2 incelendiğinde, silajda asetik asit oranının yem bzelyesi + arpa silajına etkisi istatistiki 

yönünden p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. Ġyi bir silajda asetik asit (sirke asidi) daima vardır 

ama fazla olması istenmez. Sirke asidinin %0.3-0.8 arasında olması istenir (Weinberg ve Ashbell, 

2003; McDonald ve ark. 1991; Alçiçek ve Özkan, 1997). Asetik asit oranları %0.390-0.515 arasında 

değiĢim göstermiĢtir. 

Silajda asetik asit oranı ile ilgili yapılan çalıĢmalar mevcuttur. Örneğin, Güre (2016), tatlı darı ve 

börülcenin farklı oranlarda karıĢımlarıyla hazırlanan silajlarda %0.07-0.84, Homan (2016), mısır ve 

soya karıĢımlarından oluĢan silajda % 0.07-0.44, Gelir (2018), yem bezelyesi + tritikale silaj 

karıĢımında %0.3-0.7, EliĢ (2018), farklı dallı darı çeĢitlerinde yapılan silajda %0.35-1.55 arasında 
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değiĢtiğini rapor etmiĢlerdir. Elde edilen sonuçlar ile literatürdeki bulgular arasında benzer olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

Silajda propiyonik asit oranı, yem bezelyesi + arpa karıĢım silajına etkisi istatistiki yönden p<0.01 

düzeyinde önemli bulunmuĢtur. Propiyonik asit oranları dikkate alındığında (Çizelge 2); en yüksek 

değer %0.210 ile %100 arpa silajından elde edilirken, en düĢük değer ise %0.145 ile %100 yem 

bezelyesi silajından elde edilmiĢtir. 

Silajda propiyonik asit oranı ile ilgili yapılan çalıĢmalarda; Homan (2016), mısır ve soya 

karıĢımlarından oluĢan siljda %0.006-1.850, Gelir (2018), yem bezelyesi + tritikale silaj 

karıĢımında %0.1-0.7 arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. 

SONUÇ  

ÇalıĢma, yalın ve farklı oranlarda karıĢtırılan yem bezelyesi ile arpa hâsıllarının silaj kalitesine etki 

eden organik asit oranları araĢtırılmıĢ olup, aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Laktik asit oranları 

%2.01-2.16, bütirik asit oranları %0.004-0.010, asetik asit oranları %0.390-0.515 ve propiyonik asit 

oranları ise %0.145-0.210 arasında değiĢim göstermiĢtir. Tüm özellikler incelendiğinde, silajlarda 

istenilen düzeylerde organik asit oranları tespit edilmiĢtir. Yani, tüm uygulamalarda kaliteli bir silaj 

elde edildiği söylenebilir. 
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MAKARNALIK BUĞDAY ÇEġĠTLERĠNĠN DĠYARBAKIR ġARTLARINDA VERĠM VE 

KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ BAKIMINDAN KARġILAġTIRILMASI 

COMPARISON OF DURUM WHEAT CULTIVARS EFFICIENCY AND QUALITY 

CHARACTERISTICS IN DIARBAKIR CONDITIONS 

 

Enver KENDAL
1
 

Yusuf DOĞAN 

   

ÖZET 

ÇeĢitlerin uyum kabiliyetleri ile kalite özelliklerinin belirlenmesi üretim açısından son derece 

önemlidir. Bu amaçla, araĢtırma 19 adet makarnalık buğday çeĢidi Diyarbakır Ģartlarında 2010-

2011 yetiĢtirme mevsiminde tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 19 adet makarnalık buğday çeĢidinin tane verimi, hektolitre ağırlığı ve 

bin tane ağırlıkları incelenmiĢtir. Varyans analizine göre tane verimi, hektolitre ve bin tane 

ağırlıkları bakımından çeĢitler arasında önemli ve anlamlı farklılıklar (P <0.01) görülmüĢtür. 

ÇeĢitlerin tane verimi 479.8 – 958.5 kg/da, hektolitre ağırlığı 70.3-83.2 kg/hl, bin tane ağırlığı 33.2 -

51.8 g arasında değiĢim göstermiĢtir. En yüksek tane verimi ġahinbey,  en yüksek hektolitre ağırlığı 

Sarıçanak 98, en yüksek bin tane ağırlığı ise Fırat çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. Ayrıca çeĢitler ile 

özellikler arası iliĢkiler iki ana bileĢen (IPC1 ve IPC2) tarafından belirlenmiĢ ve iki boyutlu bir 

GGE biplot ile gösterilmiĢtir. Ġlk iki bileĢenin toplam kareleri, (PC1) % 66.95ve (PC2) için % 20.34 

olarak hesaplanmıĢ ve yüksek varyasyon göstermiĢtir. Özelliklerin ortalamaları üzerinden yapılan 

GGE biplot analizine göre, Fuatbey çeĢidi en stabil, Ege 88, ġahinbey en ideal Sarıçanak 98, Aday 

1, ġahinbey, Artuklu ve Güneyyıldızı çeĢitleri arzu edilebilir yani tatminkar, Kızıltan, ÇeĢit 1252, 

Zenit, Pitagora ve Akçakale 2000 çeĢitleri ise düĢük verim, bin tane ve hektolitre ağırlıkları nedeni 

ile arzu edilmeyen çeĢitler oldukları tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar ayrıca GT Biplot‟ un görsel 

olarak benzer çalıĢmalarda kullanılabileceğini çeĢitlerin üstünlüklerini, stabil ve ideal durumlarını 

tespit edip, tavsiye amaçlı kullanılabileceğini göstermiĢtir. 

Anahtar sözcükler: ÇeĢit, Makarnalık; GGE Biplot; Tane, Kalite 

ABSTRACT 

Determination of quality characteristics and adaptability of varieties are extremely important in 

terms of production. For this purpose, 19 varieties of durum wheat were carried out in Diyarbakır 

conditions in the 2010-2011 growing season according to the randomized block design, with 3 

replications. In this study, grain yield, hectoliter weight and thousand weights of 19 wheat varieties 

were investigated. According to the variance analysis, significant differences (P <0.01) were 

observed between the varieties in terms of grain yield, hectoliter and thousand weights. The grain 

yield of the cultivars ranged from 479.8 to 958.5 kg / da, the hectoliter weight was 70.3-83.2 kg / hl, 

and the thousand-weight weight ranged from 33.2 to 51.8 g. The highest grain yield was obtained 

from Sahinbey, the highest hectoliter weight was Sarıçanak 98, and the highest thousand seed 

weight was obtained from Fırat varieties. In addition, the relationships between varieties and traits 

were determined by two main components (IPC1 and IPC2) and indicated by a two-dimensional 

GGE biplot. The total frames of the first two components were calculated as (PC1) 66.95% (PC2) 

and 20.34% and showed high variation. According to GGE biplot analysis made on average, 

Fuatbey variety is the most stable, Ege 88, ġahinbey most ideal Sarıçanak 98, Candidate 1, 

ġahinbey, Artuklu and Güneyyıldızı varieties may be desirable, Kızıltan, ÇeĢit 1252, Zenit, Pitagora 

and Akçakale 2000 were found to be undesirable due to their low yield, thousand and hectoliter 

weights.. These results also showed that GT Biplot can be used in visually similar studies, to 
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determine the superiority, stable and ideal conditions of the varieties and to be used for 

recommendation purposes. 

Key words: Varieties, Durum; GGE Biplot; Grain, Quality 

GiriĢ 

Makarna, irmik ve bulgur sanayinin vazgeçilmez hammaddesi olan durum buğdayının (Triticum 

turgidum ssp durum) ekmeklik buğdaya göre daha seçici iklim ve toprak isteklerine sahip olması 

her türlü coğrafyada yetiĢtirilmesini engellemektedir (Kılıç, 2014). Makarnalık buğdayın anavatanı 

Karacadağ bölgesi olduğu birçok araĢtırıcı tarafından makarnalık buğdayın en iyi bu bölgeye adapte 

olduğu dolayısıyla en yüksek verim ve kalite özelliklerine ancak bu Ģartlarda ulaĢılabileceği 

belirtilmiĢtir(Harlan 1981; Karagöz ve Zencirci 2005, Kılıç, 2014). Son dönemde yapılan ıslah 

çalıĢmaları ile yüksek verim ve kalite özelliklerine sahip yeni makarnalık buğday çeĢitleri 

geliĢtirilmiĢtir. Bu çeĢitlerin çoğu geniĢ üretim alanlarında tercih edilirken bazı çeĢitler ise yeterince 

yayılmamıĢ ve kavanoz çeĢit olarak adlandırılmaktadır. Tohumluk Tescil ve sertifikasyon merkezi 

tescile önerilen aday çeĢitler üzerinde ilgili çalıĢmalarını yürütürken sadece ilgili bölgede yaygın 

çeĢitlerden daha verimli veya kaliteli oldukları tespit edilen adayları tescil etmektedir. Bu anlamda 

elbette tescilli çeĢitlerin her biri farklı bir bölgede veya farklı yönü ile tercih edildiği söylenebilir 

ancak hiçbir tescilli çeĢit hiç tercih edilmeyecek kadar kötü performansa sahip değildir. Bu nedenle 

tescilli çeĢitlerin veya adayların yetiĢtirilebilecek iklim özelliklerine sahip farklı bölgelerde 

denenmesi ve her bölgede performanslarının değerlendirilmesi ve her bölge için en uygun çeĢitlerin 

belirlenmesi hem çeĢitlerin hem de bölgelerin yaygın etkisi açısından bir zaruriyet arz etmektedir. 

Bu çalıĢma,  farklı çevreler için geliĢtirilen çeĢitlerin Diyarbakır çevre Ģartlarında uyum kabiliyetleri 

ve kaliteleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla yürütülmüĢtür. 

Yöntem 

Bu çalıĢmada; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yeni tescil edilen 5 adet 

makarnalık buğday çeĢidi materyal olarak kullanılmıĢtır(Tablo 1). 

Tablo 1: ÇalıĢmada kullanılan çeĢitlere ait bilgiler 

ÇeĢitler Tescil Edildiği KuruluĢ Adı Tescil Yılı 

Aday-1 GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2011 

Akçakale 200 GAP Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü  2000 

Altıntoprak GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırıma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1998 

Amanos Doğu AkdenizTarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü  1997 

Artuklu GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırıma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2008 

Ç. 1252 Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 1991 

Ege 88 Ege  Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 1988 

Eyyubi GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırıma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2008 

Fırat 93 GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırıma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1993 

Fuatbey Ege  Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 2000 

Güneyyıldızı GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırıma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2010 

Kızıltan Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 1991 

Özberk Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2004 

Pitagora Ġtalya Orjinli Maro Tarım ĠnĢ. Tic. ġirketi  2013 

Sarıçanak GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırıma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1998 

Svevo Ġtalya Orjinli Tasakko Tarım Tarafından tescil edilmiĢtir. 2001 

ġahinbey GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırıma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2008 
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Zenit Ġtalya Orjinli Tasakko Tarım tarafından tescil edilmiĢtir 2001 

Zühre GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtrıma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2010 

Deneme, 2010-2011 yetiĢtirme sezonunda Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü deneme alanında yağıĢa dayalı ve tesadüf blokları deneme desenine 

göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Deneme parselleri 1.2 x 3.5 = 4.2 m2 olacak Ģekilde Kasım 

ayında deneme mibzeri ile ekilmiĢtir. Ekimle birlikte dekara 6 kg saf N ile 6 kg P2O5 ve sapa 

kalkma döneminde ise 6 kg saf N uygulanmıĢtır. Tüm çeĢitlerde geniĢ yapraklı yabancı otlara karĢı 

kimyasal mücadele yapılmıĢtır. Hasat olgunluğuna gelen parsellerde hasat, parsel biçerdöveri ile 1.2 

x 2.5 = 3 m2 olarak yapılmıĢtı. 

Elde edilen verilerin istatistik analizleri JMP istatistik paket programı kullanılmıĢtır. Ayrıca, 

özelliklerin ortalaması bakımından en stabil ve en ideal çeĢitlerin belirlenmesi ve çeĢit-özellik 

arasındaki iliĢkiler ise Genstat (GGE Biplot) istatistik paket programı kullanılarak yapılmıĢtır. 

 

ġekil 1. AraĢtırmanın yürütüldüğü 2010-11 yetiĢtirme sezonuna ait yağıĢ verileri 

 

ġekil 2. AraĢtırmanın yürütüldüğü 2015-16 yetiĢtirme sezonuna ait yağıĢ verileri 

Bulgular 

AraĢtırmada 19 adet makarnalık buğday çeĢidinde tane verimi, hektolitre ağırlığı ve bin tane 

ağırlığına varyans analiz sonuçları(Tablo 2) ve özellik sonuçları (Tablo 3) verilmiĢtir. Ġncelenen 
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özellikler bakımından çeĢitler arasında %  0.01 düzeyinde önemli ve anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiĢtir.  

Tablo 2. Tane verimi, hektolitre ve bin tane ağırlıklarına ait varyans analiz tablosu 

VK 
TV HA BTA 

S.D KT KO F Değ. KT KO F Deg. KT KO F Deg. 

ÇeĢit 18 1040228.10 57790 6.35** 514.01 28.56 76.85** 1619.89 89.99 26.70** 

Tekerür 2 278420.80 139210 15.30 0.44 0.22 0.60 11.71 5.86 1.74 

Hata 36 327545.30 9098 

 

13.38 0.37 

 

121.33 3.37 

 Toplam 56 1646194.20 

  

527.83 

  

1752.94 

  AÖF(0.5) 

 

157.95 

  

1.01 

  

3.04 

  CV 

 

12.38 

  

0.76 

  

4.34 

  VK:Varyasyon Kaynakları, SD: Serbestlik derecesi, **; % 0.5‟ e göre önemli,TV:Tane Vrimi, 

HA;Hektolitre Ağırlığı, BTA:Bin Tane Ağırlığı.AÖF:Asgari Önemli Fark. 

Tablo 3.ÇeĢitlere ait tane verimi, hektolitre ağrılığı, bin tane ağırlığı ve oluĢan gruplar 

ÇeĢitler TV HA BTA 

Aday-1 812.4 ad 83.2 a 44.5 de 

Akçakale 200 770.5 be 78.2 gh 35.8 ıj 

Altıntoprak 583.1 fh 80.5 ce 44.3 de 

Amanos 826.3 ad 79.1 fg 38.8 gı 

Artuklu 642.1 eg 81.2 bd 44.5 de 

Ç. 1252 479.8 h 73.4 ı 33.9 j 

Ege 88 947.1 a 79.8 ef 50.1 ab 

Eyyubi 802.1 ad 81.9 b 44.2 de 

Fırat 93 746.9 be 81.5 bc 51.8 a 

Fuatbey 850.3 ac 78.9 fg 47.8 bc 

Güneyyıldızı 852.8 ac 80.4 de 41.8 eg 

Kızıltan 686.9 df 70.3 j 33.2 j 

Özberk 743.7 be 78.6 gh 45.6 cd 

Pitagora 722.5 cf 78.6 gh 36.1 ıj 

Sarıçanak 929.2 a 83.2 a 42.6 df 

Svevo 898.8 ab 79.7 ef 40.1 fh 

ġahinbey 958.5 a 79.7 ef 49.8 ab 

Zenit 515.7 gh 77.8 h 39.6 fh 

Zühre 859.6 ac 80.6 ce 38.6 hı 

Ort. 769.9   79.3   42.3   

AraĢtırma sonuçlarına göre; tane verimi 479.8- 958.5 kg arasında değiĢim göstermiĢtir En yüksek 

verim ġahinbey çeĢidinden elde edilmiĢ, Sarıçanak 98 ve Ege 88 çeĢitleri aynı grupta yer almıĢtır. 

Aynı Ģartlarda ve aynı çeĢitlerin de yer aldığı çalıĢmalarda  Kılıç (2014), 3 yıllık verim 

ortalamalarında Fuatbey, Sarıçanak, ve Ege 88 çeĢitlerinin yüksek tane verimine sahip olduğu, 

Tekdal ve ark. (2014a), tane verimi 408.5 – 953.3 kg/da arasında değiĢim gösterdiği, Tekdal ve 

ark.(2014b)‟ tane verimi 595-780 kg/da arasında değiĢim gösterdiği, Oral ve ark. (2018), tane 

verimi 451. 8-514.8 kg/da arasında değiĢim gösterdiği ve en yüksek tane verimi Fuatbey 2000  ve 

Sarı çanak 98 çeĢitlerinden elde edildiği, Tekdal ve ark. (2017), Eyyubi çeĢidi (483.9 kg) ile en 

yüksek tane verimine sahip olduğu ve yıllar arasındaki verim farkının yılın iklim özelliklerinden 

kaynaklandığı, Kendal ve ark.(2012b)‟ de tane verimi 468.1-678.3 en yüksek tane verimi ise Eyyubi 

çeĢidinden elde edildiği, Kendal ve ark. (2012a) tane verimi ortalama 527.9 kg/da olduğu, en 

yüksek tane verimi 574.8 kg/da ile Ege 88 çeĢidinden elde edildiği ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde makarnalık buğday potansiyelinin üretime dönüĢtürülmesi için yeni çeĢitlerin 

yaygınlaĢtırılmasına yönelik yapılan bu araĢtırma ile yurt dıĢından temin edilen çeĢitlerin iyi uyum 

sağladığı ve elimizdeki tüm fırsatları değerlendirdiğimizde bölgenin birim alandan daha yüksek 

verim elde edilebileceğini belirtilmiĢtir. Farklı bölgeler ve farklı zamanlarda tescil edilen farklı 

çeĢitlerden yüksek verimin elde edilmesi, Ģartlar değiĢtiği zaman çeĢitlerin her zaman birbirinin 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 
KONGRESİ  

2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-
69046-0-8        
 

Sayfa 903 

alternatifi olduğunu göstermiĢtir. Ancak farklı zamanlarda aynı çeĢitlerle ve aynı Ģartlarda yapılan 

çalıĢmalarda sürekli aynı çeĢitlerin yüksek verim vermesi bu çeĢitlerin genetik olarak yüksek 

verimli olduğunu göstermektedir. 

Hektolitre ağırlığı 70.3-83.2 kg/hl, değiĢim göstermiĢ ve en yüksek hektolitre ağırlığı ise Sarıçanak 

98 çeĢidinden elde edilmiĢtir. Aynı Ģartlarda ve aynı çeĢitlerin de yer aldığı çalıĢmalarda     Tekdal 

ve ark. (2014b)‟ hektolitre ağırlığını 78.0 – 83.8 arasında değiĢtiğini, Kılıç ve ark.(2012),  en 

yüksek hektolitre ağırlığını Sarıçanak 98 çeĢidinden (76.5 kg/hl) elde edildiğini, Kendal ve ark. 

(2012a), hektolitre ağırlığının 75-9-82.2 kg/hl arasında değiĢtiğini ve en yüksek hektolitre ağırlığı 

Sarıçanak 98 çeĢidinden, Kendal ve ark. (2012b), ortalama hektolitre ağırlığının 78.3 kg/hl olduğu 

ve  en yüksek hektolitre ağırlığının 81.1 kg/hl ile Sarıçanak 98 çeĢidinden elde edildiğini 

bildirmiĢlerdir. 

Bin tane ağırlığı 33.2 -51.8 g arasında değiĢim göstermiĢ ve en yüksek bin tane ağırlığı ise Fırat 93 

çeĢidinden elde edilmiĢtir. Aynı Ģartlarda ve aynı çeĢitlerin de yer aldığı çalıĢmalarda  Tekdal ve 

ark. (2014b)‟  bin tane ağırlığının 31.6 – 44.3 gr arasında,  Fıraç çeĢidinin (37.6 g) en yüksek bin 

tane ağırlığına sahip olduğunu,  Kendal ve ark. (2012a)‟ bin tane ağırlığı 34.7 g - 49.4 g arasında 

değiĢtiği ve en yüksek bin tane ağırlığı ise Fırat 93 çeĢidinden, Kendal ve ark. (2012b), ortalama bin 

tane ağırlığının 37.5 g ve en yüksek bin tane ağırlığı 45.4 g ile  ġahinbey çeĢidinden elde edildiğini 

bildirmiĢlerdir. 

Aynı Ģartlarda ve aynı çeĢitlerin olduğu çalıĢmalardan elde edilen bin tane ve hektolitre sonuçları 

mevcut çalıĢmadan elde edilen değerlerle örtüĢmekte ve neredeyse tüm çalıĢmalarda aynı çeĢitler 

benzer sonuçlar vermiĢtir. ÇeĢitlerin genetik özelliklerinin bu durumda etkili olduğu söylenebilir. 

Tekdal ve ark. (2014b), Güneydoğu Anadolu Bölgesinde makarnalık buğday potansiyelinin kalite 

ve verime dönüĢtürülmesi için yeni çeĢitlerin yaygınlaĢtırılmasına yönelik yapılan bir araĢtırma ile 

yurt dıĢından temin edilen hatların genel olarak bölgeye iyi uyum sağladığı görülmüĢ, bu nedenle 

farklı yerlerde tescil edilen çeĢitlerin bölgede denenmesi alanların maksimum potansiyeline 

ulaĢtırılması bakımından oldukça önemli olduğunu bildirmiĢtir.  

Görsel olarak besin elementi konsantrasyonları ile çeĢitlerler arasındaki iliĢkilerin GT Biplot 

tekniği ile incelenmesi: Temel BileĢen analizi özelliklerin ortalamaları üzerinden çeĢitlerin etkisini 

göstermek için kullanılmıĢtır. Ġki yönlü PCA sonuçları, toplamda varyasyonun 87.29% 

oluĢtururken, PC1 ve PC2 etkisi toplam varyasyon içinde sırasıyla % 66.395 ve % 20.34 olarak 

hesaplanmıĢtır (ġekil. 3-5).  

 

ġekil 3.Besi elementi içerikleri bakımından 

çeĢit ve özellikler arasındaki iliĢki. 

 

ġekil 4.Ortalama besin elementi içeriği 

verileri bakımından çeĢitlerin stabilitesi 
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Skatter Plot Biplot tekniği ile çeĢit ile özellik iliĢkisine bakılmıĢtır. Bazı çeĢitlerin vektörlerle  

gösterilen tane verimi bakımından bazı çeĢitler ise hem bin tane hem de  hektolitre ağırlığı 

bakımından yüksek değerlere sahip olduğu ve özelliklerin yer aldığı bölgelere yakın yerlerde 

konumlandığı  görülmektedir(ġekil 3).ġahinbey, Ege 88 ve Sarıçanak 98  çeĢitleri  tane verimi, 

Aday 1 ve Eyyubi çeĢitleri    bin tane ve hektolitre  ağırlığı bakımından, Fuatbey çeĢidi ise  hem 

verim hem de kalite bakımından   tatminkar  sonuçlara sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Ortalamalr 

üzerinden yapılan Ranking modelinde ise ġahiney ve Eyyubi çeĢitleri en stabil, Fırat 93 ve 

Altıntoprak 98 çeĢitlerin stabilitesi zayıf olduğu    tespit edilmiĢtir(ġekil 4). 

Comparison model de ise ortalamalar üzerinden tespit edilen merkezi ideal bölgede bir çok 

çeĢit(Sarıçanak, ġahinbey, Ege 88, Fuatbey, Aday 1, Eyyubi, Güneyyıldızı ve Forat 93) yer aldığı 

dolayısıyla bu  çeĢitlerin tüm  özellikler bakımından ideal oldukları tespit edilmiĢtir(ġekil 5). Her üç 

Ģekilde(3,4,5) de  Kızıltan, Zenit ve ÇeĢit 1252 ortalamaların en alt bölgesinde yer alarak düĢük 

performansa sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Kızıltan ve ÇeĢit 1252 kıĢlık bölgelerde tercih edilen 

alternatif özelliğe sahip oldukları için Diyarbakır Ģartlarında iyi uyum sağlamadıkları tespit 

edilmiĢtir.  

 

ġekil 5. Ġdeal çeĢit gore diğer çeĢitlerin sıralanm 
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Yapılan biplot analizierinde; Tekdal ve ark. (2017)‟nin aynı Ģartlarda ve aynı çeĢitlerle yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada Eyyubi ve ġahinbey çeĢitlerinin en stabil çeĢit olduğu, Oral ve ark. (2018)‟nın 

aynı Ģartlarda ve aynı çeĢitlerle yaptıkları çalıĢmada  Fuatbey-2000 ve Sarıçanak-98 çeĢitlerinin 

ortalama verim çizgisinin üzerinde Fuatbey-2000 çeĢidinin diğer çeĢitlere göre daha stabil olduğu 

ve Biplot analizi ile görsel olarak çeĢitlerin stabilite durumları incelenebileceği ve oldukça faydalı 

olduğunu bildirmiĢ olup çalıĢmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Sonuç 

AraĢtırma sonuçlarına göre Diyarbakır Ģartlarınada Fuatbey çeĢidi oldukça stabil, Ege 88, ġahinbey 

en ideal, Sarıçanak 98, Aday 1, ġahinbey, Artuklu ve Güneyyıldızı çeĢitleri arzu edilebilir yani 

tatminkar, Kızıltan, ÇeĢit 1252, Zenit, Pitagora ve Akçakale 2000 çeĢitleri ise düĢük verim, bin tane 

ve hektolitre ağırlıkları nedeni ile arzu edilmeyen çeĢitler oldukları tespit edilmiĢtir. .Bu çalıĢmada 

farklı bölgeler için geliĢtirilen çeĢitlerin de Diyarbakır Ģartları iyi uyum sağladığı ve GT biplotun 

çeĢitlerin değerlendirilmesinde yönlendirici bir analiz modeli olduğu tespit edilmiĢtir. 
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MAKARNALIK BUĞDAY ÇEġĠTLERĠNDE TANEDEKĠ MĠKRO VE MAKRO BESĠN 

KONSANTRASYONU 

MICRO AND MACRO IN GRAIN MINERAL CONCENTRATIONS OF DURUM WHEAT 

VARIETIES 

 

Enver KENDAL
1
 

Yusuf DOĞAN 

   

ÖZET 

Yeni çeĢitlerin tanesindeki besin elementlerinin düzeyi insanların vücuduna besin sağladıkları için 

çok önemlidir. Bu amaçla, araĢtırma 5 makarnalık buğday çeĢidi kullanılarak 2015-2016 yetiĢtirme 

mevsiminde augmented deneme metoduna göre, 7 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 5 

çeĢide ait tohumların tanedeki besin içeriği; çinko (Zn), demir (Fe), Fosfor(P),  Potasyum(K), 

Kalsiyum(Ca), Mağnezyum(Mg), Sodyum(Na), Mangan(Mn), Bakır(Cu) olmak  üzere toplam 9 

adet elementte ppm olarak  incelenmiĢtir. Varyans analizine göre, makro ve mikro besin elementi 

içerikleri bakımından önemli ve anlamlı farklılıklar (P <0.05 veya P <0.01) görülmemiĢtir. 

Genotiplerin üstünlüğü ilk iki ana bileĢen (IPC1 ve IPC2) tarafından belirlenmiĢ ve iki boyutlu bir 

GGE biplot ile gösterilmiĢtir. Ġlk iki bileĢenin toplam kareleri, (PC1) % 59.37 ve (PC2) için % 

33.22 olarak hesaplanmıĢ ve yüksek varyasyon göstermiĢtir. GGE biplot, çeĢitler ve besin 

elementleri bakımından 4 (dört) sektöre ayrılmıĢtır. Diğer yandan, yeni makarnalık buğday çeĢitleri 

bakımından besin elementleri arasında iki grup meydana geldiği ve çeĢitler element konsantrasyonu 

bakımından yüksek varyasyon sergilediği ve 1. Grupta yer alan Na, Fe ile Zn arasında veikinci 

grupta yer alan P, K, Mg, Mn ile Cu arasında sıkı bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. Sonuçlar Biplot 

tekniğine göre, Artuklu ve Güneyyıldızı çeĢitleri Fe, Na ve Zn elementleri ile aynı grupta yer alarak 

iliĢkilendirilmiĢ, Hasanbey çeĢidi ise 2. Grup Ca, P, K, Mg, Mn,Cu elementleri ile iliĢkilendirilmiĢ 

ve bu elementler bakımından en iyi sonuçlara sahip olduklerı tespit  edilmiĢtir. Ancak Zühre ve 

ġahinbey çeĢitleri ise hiçbir element ile özel bir iliĢkisi tespit edilmemiĢtir. Ayrıca bu çalıĢmanın 

sonuçları GT Biplot‟ un görsel olarak benzer çalıĢmalarda kullanılabileceğini ve etkili bir Ģekilde 

besin elementlerince zengin çeĢitlerin belirlenmesine ve bunların yaygınlaĢtırılmasına imkan 

vereceğini göstermiĢtir. 

Anahtar sözcükler: Yeni ÇeĢt, Makarnalık; GGE Biplot; Tane, Besin Ġçeriği 

ABSTRACT 

The level of grain mineral of new varieties of durum wheat are very important for contributed to 

minerals of people body. For this purpose, 5 new varieties were used in the study.  The experiment 

was set up in randomized blocks with 7 replications, according to the augmented (increased) 

experimental design in 2015-2016 growing season In the study, the nutrient content of the seeds of 

5 new varieties of durum; Zn, Fe, P, K, Ca, Mg, Na, Mn, Cu were examined.. According to analysis 

of variance, highly significant differences (P<0.05 or P<0.01) were determined. The superiority of 

the cultivars were determined by the first two principal components (IPC1 and IPC2) and to create a 

two-dimensional GGE biplot. The sum squares of the first two components were accounted by 

59.37% (PC1) and 33.22% (PC2) for cultivars. The elements showed a very complex distribution 

on the biplot graphs. GGE biplot is divided into 4 (four) sectors in terms of cultivars and nutrients. 

On the other hand, in terms of durum wheat cultivars, there were two groups of nutrients and 

cultivars exhibited a high variation in the element concentration, Zn, Fe and Na, were found to be 

closely correlated each other in the first group, other elements (P, K, Mg, Mn and Cu, Cu) 

correlated and located in the second group. The results showed that varieties have general 
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adaptability in terms of elemental concentration. According to the Biplot technique, Hasanbey 

variety correlated with first group (Zn, Fe, Na) elements, Güneyyıldızı and Artuklu correlated with 

second group elements (Ca, P, K, Mg, Mn, Cu) However, Zühre ve ġahinbey varieties have low 

results in terms of all elements. In addition, the results of this study showed that GT Biplot can be 

used in visually similar studies and will provide to find the best cultivar for cultivation.  

Key words: New Cultivars, Durum, GGE Biplot; Grain, Nutritıon. 

GiriĢ 

Makarnalık buğday;  tanesinin besin elementi içeriği bakımından zenginliği ve tanesinden elde 

edilen mamul ve yarı mamul ürünler sayesinde günümüzde dünyada özellikle ortadoğu ülkelerinde 

vazgeçilmez bir üründür. Ülkemizde makarnalık buğday ekmek, bulgur ve makarna baĢta olmak 

üzere frig, smid ve kuskus gibi birçok ürünlerde kullanılmaktadır (Kendal ve ark., 2012). 

Makarnalık buğdayın tüketildiği yerlerde doğal olarak insanlar, birçok besin elementi ihtiyacını 

günlük olarak tükettikleri makarnalık buğday ürünlerinden karĢılamaktadırlar. Bu anlamda 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde makarnalık buğdayın önemini daha da arttırmaktadır(Kendal, 

2008). Çünkü Güneydoğu Anadolu Bölgesi hem makarnalık buğdayın orjin merkezi(anavatanı) 

hem de en fazla tüketilen ürün grubunda yer almaktadır. Son zamanlarda geliĢtirilen yeni buğday 

çeĢitlerinde, tane verimi ve kalitesi belirli bir potansiyele ulaĢılmıĢ olmasına rağmen, mikro ve 

makro besin elementleri yönünden bu çeĢitler yeterli düzeyde incelenmemiĢtir. Günümüzde 

kullanılan ürünlere bağlı olarak sağlık problemlerinin baĢ göstermesi bu alanda da çalıĢmaların 

yapılmasını önemsemektedir.  

Gıda gereksinimi dünya nüfusunun artıĢına paralel olarak hızla artmaktadır. Aynı zamanda 

tüketicilerin bilinç düzeyinin yükselmesi nedeni ile daha sağlıklı(besin elementlerince yüksek 

ürünler) ürünlerin tüketilmesine önem vermektedirler. Bu nedenle besin elementlerince zengin ve 

kaliteli ürün sağlayan yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesi, belirlenmesi ve kullanılması bir ihtiyaç olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Dünyada enerji ve protein gereksinimi bakımından 800 milyon insan 

yetersiz beslenmekte, 2 milyara yakın insan „gizli açlık‟ olarak isimlendirilen mikro element (demir 

(Fe), bor (B), çinko (Zn), selenyum (Se) vb.) ve vitamin noksanlığı çekmektedir (Çakmak, 

2002,Welch, 2002). Türkiye‟de yoğun olarak tahıl üretimi yapılan alanlarda elveriĢli mikro element 

düzeyinin (özellikle Zn ve Fe) fakir olması (Çakmak ve ark., 2004);  insanların günlük kalori 

gereksinmesinin önemli bölümünü (% 45‟e kadar) sadece buğdaydan karĢılaması (kırsal kesimde bu 

oran daha da yüksektir) (Çakmak, 2008) ve bölgede yaĢayan insanlarımızda mikro element eksikliği 

sorunlarının sıklıkla görülmesi bu konunun araĢtırılmasını öncelikli kılmaktadır. Bu bağlamda bitki 

ıslahı ile tahılların mikro elementlerce (özellikle Zn ve Fe bakımından) zenginleĢtirilmesi, insan ve 

hayvan beslenmesine yapacağı katkı bakımından sürdürülebilir bir strateji olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu çalıĢmada,  besin elementi konsantrasyonunca zengin çeĢitlerin belirlenmesi 

dolayısıyla bu çeĢitlerin yaygın olarak ekilmesi ve bu çeĢitlerden elde edilecek besin değeri yüksek 

ürünlerin tüketicilere sunulması amaçlanmıĢtır.  

Yöntem 

Bu çalıĢmada; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yeni tescil edilen 5 adet makarnalık buğday çeĢidi 

materyal olarak kullanılmıĢtır(Tablo 1). 

Tablo 1: ÇalıĢmada kullanılan çeĢitlere ait bilgiler 
ÇeĢitler GeliĢtiren KuruluĢ Tescil Yılı 

Artuklu GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi 2008 

Güneyyıldızı GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi 2010 

ġahinbey GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi 2008 

Hasanbey GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi 2016 

Zühre GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi 2010 

Deneme 2015-16 yetiĢtirme mevsiminde augmented deneme desenine göre kurulmuĢtur. Her 

parselin alanı 2 sıra ve 1 metre uzunlukta oluĢturulmuĢ, sezonun hasat mevsiminde ise her parselden 
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10 adet baĢak alınarak besin elementi içeriğine bakılmak üzere ayrılmıĢtır. Tablo 1 de belirtilen 

çeĢitlerin besin elementi konsantrasyon analizleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Gıda 

Bölümünde 2017 yılında belirlenmiĢtir.  

Besin element içerikleri analizi: Her baĢak sırasından alınan örnekler kırma un değirmeninde 

öğütüldükten sonra 24 saat boyunca 75 °C‟de kurutulmuĢtur. Yakma prosedürü: 0.6 gram örnek 

tartılarak üzerine 6 mL solüsyon eklenmiĢ (% 30'luk hidrojen peroksit: %65'lik nitrik asit 2:4 

oranında) çeker ocak altında 1 gece bekletilmiĢtir*. Örnekler mikrodalga cihazında yakıldıktan 

sonra filtrelenmiĢ ve filtre 10 mL'ye nitrik asit ile tamamlanmıĢtır. Daha sonra ICP cihazında analiz 

edilmiĢtir. *Kahve rengileĢen örnekler için prosedürde örnekler 1 gece boyunca bekletilmeden direk 

olarak mikrodalgada yakılmıĢtır ve filtrelenip 10 mL'ye tamamlandıktan sonra 1/10 seyreltilerek 

analize alınarak iĢlem tamamlanmıĢtır. Ġstatistik analizler: Elde edilen verilerin istatistik analizleri 

JMP istatistik paket programı kullanılmıĢtır. Ayrıca genotip genotip-tanedeki bitki besin elementi 

içeriği ve genotip-tanedeki bitki besin elementi içerikleri arasındaki iliĢkiler ise Genstat (GGE 

Biplot) istatistik paket programı kullanılarak yorumlanmıĢtır. 

Bulgular 

AraĢtırmada 145 adet makarnalık buğday genotipin tanedeki besin içeriği; çinko (Zn), demir (Fe), 

Fosfor(P),  Potasyum(K), Kalsiyum(Ca), Mağnezyum(Mg), Sodyum(Na), Mangan(Mn), Bakır(Cu) 

olmak üzere toplam 9 adet elementte ppm olarak incelenmiĢ ve varyans analiz tablosu(Tablo 2) ile 

besin elementi sonuçları (Tablo 3) verilmiĢtir.  

Tablo 2. Besin elementlerine ait kareler ortalamalarına ait değerler 
VK S.D Zn Fe P K Ca Mg Na Mn Cu 

ÇeĢit 4 0.324* 0.202 663.847 366.681 2.76848 4.0855 1.04545 0.123 0.030 

Blok 6 0.197 0.328 931.221 986.795 8.84001 5.40838 0.51153 0.115 0.008 

Hata 24 0.106 0.351 438.885 737.992 8.9706 6.11223 0.91668 0.086 0.016 

AÖF(0.5) 
 

0.36 0.66 23.11 29.97 3.30 2.73 1.06 0.32 0.14 

VK:Varyasyon Kaynakları, SDSerbestlik derecesi, * % 0.5‟ e göre önemli 

Tablo 2.Genotiplerin besin elementlerine ait analiz sonuçları ve standart sapma değerleri 

ÇeĢit 
Zn 

(ppm) 

Std. 

Sapm 
Fe 

(ppm) 

Std. 

Sapm 
P 

(ppm) 

Std. 

Sapm 
K 

(ppm) 

Std. 

Sapm 
Ca 

(ppm) 

Std. 

Sapm 

Artuklu 1.49a ±0.01 1.75 ± 0.06 119.09 ± 1.37 104.70 ± 1.03 18.35 ± 0.14 

Güneyyıldızı 1.27ab ±0.01 1.84 ± 0.03 119.24 ± 1.45 113.88 ± 0.70 18.76 ± 0.14 

Hasanbey 1.15b ±0.08 1.68 ± 0.02 133.22 ± 1.73 119.38 ± 0.68 19.09 ± 0.11 

ġahinbey 0.94b ±0.01 1.47 ± 0.05 98.92 ± 1.20 107.41 ± 0.91 17.55 ± 0.13 

Zühre 0.97b ±0.02 1.48 ± 0.10 123.59 ± 1.23 114.82 ± 0.84 17.67 ± 0.20 

Ort. 1.17   1.87    116.08    120.11    18.99  

 Tablo 2. Devamı 
ÇeĢit Mg 

(ppm) 

Std. 

Sapm 
Na  

(ppm) 

Std. 

Sapm 
Mn  

(ppm) 

Std. 

Sapm 
Cu  

(ppm) 

Std. 

Sapm 

ÇeĢit 18.89 ± 0.18 5.33 ± 0.02 1.57 ± 0.00 0.32 ± 0.01 

Artuklu 19.65 ± 0.12 5.28 ± 0.03 1.58 ± 0.00 0.29 ± 0.01 

Güneyyıldızı 20.70 ± 0.11 5.16 ± 0.04 1.78 ± 0.00 0.40 ± 0.02 

Hasanbey 18.73 ± 0.14 4.58 ± 0.03 1.52 ± 0.00 0.24 ± 0.01 

ġahinbey 20.12 ± 0.14 4.54 ± 0.02 1.64 ± 0.00 0.27 ± 0.01 

Zühre 20.08  
 

5.24  
 

1.54  
 

0.29  
 

Ort.             

Görsel olarak besin elementi konsantrasyonları ile çeĢitlerler arasındaki iliĢkilerin GT Biplot 

tekniği ile incelenmesi: Temel BileĢen analizi besin elementleri üzerinden çeĢitlerin etkisini 

göstermek için kullanılmıĢtır. Ġki yönlü PCA sonuçları, toplamda varyasyonun 38.44% 

oluĢtururken, PC1 ve PC2 etkisi toplam varyasyon içinde sırasıyla % 59.37 ve % 33.22 olarak 

hesaplanmıĢtır (ġekil. 2-6).  
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ġekil 1. AraĢtırmanın yürütüldüğü 2015-16 

yetiĢtirme sezonuna ait iklim verileri 

 

ġekil 2.Besi elementi içerikleri 

bakımından çeĢit ve özellikler arasındaki 

iliĢki. 

 

ġekil 3. Besin elementi içeriği bakımından 

çeĢit özellik iliĢkisini gösteren Sektor 

analiz grafiği 

 

ġekil 4. Besin elementi içeriği bakımından 

çeĢit ve kalite parametrelerinin 

gruplandırılması 

 

ġekil 5.Ortalama besin elementi içeriği 

verileri bakımından çeĢitlerin stabiitesi 

 

ġekil 6.Besin elementi içeriği bakımından 

ideal çeĢit gore diğer çeĢitlerin sıralanma 
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Elementler biplot grafiği üzerinde toplu bir dağılım göstermiĢtir. Bu nedenle oluĢturulan biplot 

grafiğinin toplam varyasyonun % 92.56‟ lik gibi yüksek bir kısmını açıklayabilmektedir.  Scatter 

plot(ġekil 4) elementler arasında 2 grubun oluĢtuğunu ve çeĢitler element konsantrasyonu 

bakımından yüksek varyasyon sergilediği ve 1. Grupta yer alan Ze, Na ile Fe ile arasında ve 2. 

Grupta yer alan  Ca, P, K, Mg, Mn ile Cu arasında sıkı bir iliĢkinin olduğunu göstermiĢtir (ġekil 2-

4). Daha önce yapılan araĢtırmada elde edilen sonuçlar bu çalıĢmadaki bulgularımızı 

doğrulamaktadır(Kendal, 2008). Ayrıca sonuçlar çeĢitlerden Artuklu ve Güneyyıldızı 1. grup  

elementlerince Hasanbey ise 2. Grup elementlerce özel adaptasyon kabiliyetine sahip olduğunu 

diğer çeĢitler ise genel adaptasyon sahip olduğunu  göstermiĢtir (ġekil  4). Akçura ve ark, (2013), 

Biplot grafiği üzerinde bazı çeĢitlerin belirli elementlere geometrik yakınlıkları, element 

konsantrasyonlarına göre belirgin bir yönelim gösterdiklerini belirtmiĢ olup çalıĢmamızdaki 

genotiplerin bazı elementlere yönelik göstermiĢ oldukları özel uyum durumlarını desteklemektedir. 

Ayrıca bu çalıĢma sonuçları GT Biplot‟ un görsel olarak benzer çalıĢmalarda kullanılabileceğini ve 

etkili bir seleksiyona imkan vereceğini göstermiĢtir. Andiç, (2011), yılında yapmıĢ olduğu bir 

çalıĢmada, Zn konsantrasyonu ile Fe konsantrasyonu arasında oldukça önemli ve pozitif bir iliĢki 

saptamıĢ olup düĢük Zn uygulamalarında Zn konsantrasyon değerleri beklenildiği gibi düĢük değer 

gösterirken Fe konsantrasyon değerlerinde artıĢ gözlenmiĢ, yüksek Zn uygulamalarında ise yüksek 

Zn konsantrasyon değerleri gözlenirken düĢük Fe konsantrasyon değerleri tespit edilmiĢtir.  

AraĢtırmada incelenen makarnalık buğday çeĢitlerine ait standart sapma değerleri 

değerlendirildiğinde en düĢük standart sapma değerleri Hasanbey ve Güneyyıldızı çeĢitlerinde tespit 

edilmiĢ ve bu iki çeĢidin diğer çeĢitlere göre daha stabil oldukları gözlenmiĢtir. Ayrıca incelenen 

besin elementleri arasındaki iliĢkiyi tespit etmek amacıyla yapılan biplot korelasyon analizinde Zn, 

Na ve Fe 1. Grupta, Ca P, K, Mg, Mn ve Cu ise 2. grupta yer almıĢtır(ġekil 2- 4). Her bir grup 

içerisinde yer alan elemenler arasında sıkı ve pozitif bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuçlara 

göre çeĢitleri değerlendirdiğimizde Hasanbey, Güneyyıldızı ve Artuklu çeĢitleri yüksek besin 

elementi içeriğine sahip olduğu, Zühre ve ġahinbey çeĢitleri ise daha düĢük değerlere sahip olduğu 

ortaya konulmuĢtur. Bu bağlamda çeĢitlerin  mikro elementlerce (özellikle Zn ve Fe bakımından) 

zenginleĢtirilmesi, insan ve hayvan beslenmesine yapacağı katkı bakımından sürdürülebilir bir 

strateji olarak karĢımıza çıkmaktadır (Çakmak ve ark., 2004).  Yapılan çalıĢmalarda, özellikle 

makarnalık buğdayda yabani ve sentetik ebevenylerdeki Fe ve Zn konsantrasyonları için var olan 

genetik çeĢitliliğin tamamından yararlanılması yoluyla beslenme kalitesinin artırılması amacıyla 

yapılan ıslah çalıĢmaları oldukça iyi sonuçlar vermiĢtir. Yapılan çalıĢmada, tescilli çeĢitlerin Fe ile 

Zn konsantrasyonları yönünden yerel çeĢitlerin gerisinde olmaları, Zhao ve ark. (2009), tarafından 

elde edilen bulguları desteklemektedir. Yapılan çalıĢmalarda, (Velu ve ark., 2012), Fe ve Zn 

konsantrasyonlarının tanede birikmesi olayı tamamen güçlü bir genetik olay olduğunu ve bu 

anlamda aslında buğdaylarda mikro besin elementinin  ne kadar önemli olduklarını bildirmiĢ 

bildirmiĢ olup çalıĢmamızı teyit etmektedir. Akçura ve Kökten, (2017) ile Kökten ve Akçura 

(2018)‟ in biplot tekniği ve buğday besin elementleri konsantrasyonları ile ilgili yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Sonuç 

Yapılan analizlerde; Artuklu ve Güneyyıldızı çeĢitleri Zn, Fe ve Na elementlerince Hasanbey çeĢidi 

Ca P, K, Mg, Mn ve Cu gibi besin elementlerince zengin olduğu, Zühre ve ġahinbey çeĢitleri ise 

daha fakir oldukları tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada kullanılan GT biplot tekniği ile farklı açıdan 

Ģekillerin üretildiği ve bu Ģekiller ile çeĢitler ile incelenen elementler arasındaki iliĢkiler bakımından 

görsel olarak etkin bir Ģekilde değerlendirilebileceğini ve yorumlanabileceğini göstermiĢtir. 
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YEREL MAKARNALIK BUĞDAYLARIN TANEDEKI BESIN ELEMENTI 

IÇERIKLERININ KORELASYONU 

CORRELATION OF NUTRIENT ELEMENTS IN GRAIN OF DURUM WHEAT LANDRACES 

 

Enver KENDAL
1
   

Yusuf DOĞAN 

 

ÖZET 

Yerel buğdaylar, bitki besin elementleri bakımından zengin olan yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesi için 

vazgeçilmez kaynaklardır. Bu amaçla, araĢtırmada 145 makarnalık buğday genotipinin tohumları (5 

çeĢit, 140 yerel popülasyon) kullanılmıĢtır. Analizler, 2017 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey 

Üniversitesi Merkezi Laboratuvarında yapılmıĢtır. AraĢtırmada, çinko (Zn), demir (Fe), Fosfor(P),  

Potasyum(K), Kalsiyum(Ca), Magnezyum(Mg), Sodyum(Na), Mangan(Mn), Bakır(Cu) olmak 

üzere toplam 9 adet element arasındaki korelasyon iliĢkisi incelenmiĢtir. Korelasyon analizine göre, 

makro ve mikro besin elementleri atasında pozitif ve negatif olarak önemli iliĢkiler tespit edilmiĢtir. 

En yüksek pozitif ve yüzde 1‟ e göre  önemli olan   korelasyon katsayısı (0.3594**) değeri ile P ile 

Mn, en düĢük pozitif korelasyon ise Mg ile Cu (0.1518*) arasında belirlenmiĢtir. Ayrıca GGE 

Biplot analizinde besin elemenler arasındaki korelasyon analizinde ise temel olarak üç grup 

meydana gelmiĢtir. Analiz sonuçlarında 1. Grupta yer alan Na, Fe ile Ca arasında ve 2. Grupta yer 

alan P, K, Mg, Mn ile Cu arasında yüksek pozitif iliĢkiler olduğu, 3. Grupta yer alan Mn ile bu iki 

grupta yer alan elementler arasında da pozitif bir iliĢki olduğu anlaĢılmıĢtır. Korelasyon analizi 

sonuçları, besin elementleri arasındaki iliĢkiler üzerinden genotipler arasında daha hızlı bir 

seleksiyon yapılabileceğini göstermiĢtir.  Ayrıca bu çalıĢmanın sonuçları GT Biplot‟ un görsel 

olarak benzer çalıĢmalarda kullanılabileceğini ve etkili bir seleksiyona imkan verebileceğini 

göstermiĢtir. 

Anahtar sözcükler: Yerel, Makarnalık; GGE Biplot; Tane, Besin Ġçeriği 

ABSTRACT 

Landraces are indispensable sources for the development of new varieties rich in plant nutrients. 

For this purpose, 145 durum wheat genotype seeds (5 varieties, 140 local populations) were used in 

the study. The analyzes were performed in 2017 at the Karamanoğlu Mehmet Bey University 

Central Laboratory. In this study, zinc (Zn), iron (Fe), Phosphorus (P), Potassium (K), Calcium 

(Ca), Magnesium (Mg), Sodium (Na), Manganese (Mn), Copper (Cu), including a total of 9 

Correlation relationship between the element. According to the correlation analysis, positive and 

negative significant relationships were detected in the macro and micro nutrient elements. The best 

positive correlation coefficient (0.3594 **) was found between P and Mn, and the lowest correlation 

found between Mg and Cu (0.1518 *). In the GGE Biplot analysis, the correlation analysis between 

the nutrient elements revealed three groups. In the results of the analysis, it is understood that 

ocured three group among traits and there was a high positive relationship between Na, Fe and Ca 

in the Group 1 and P, K, Mg, Mn and Cu in the 2nd Group.. Correlation analysis results showed that 

a faster selection can be made between genotypes over the relationships between nutrient elements. 

In addition, the results of this study showed that GT Biplot could be used in visually similar studies 

and allowed for effective selection. 

Keywords: Landraces, Durum; GGE Biplot; Grain, Nutrient Content 
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GiriĢ 

Buğday bitkisinden birim alandan yüksek verim elde etmek için yapılan yoğun ıslah çalıĢmaları 

sonucu olarak hem kültür formlarında genetik çeĢitlilik hem de verimle ters iliĢki içerisinde olan 

buğdayın besin değeri giderek azalmaktadır. Yaıpılan araĢtırmalarda Dünya‟da enerji ve protein 

gereksinimi bakımından 800 milyon insan yetersiz beslenmekte, 2 milyara yakın insan „gizli açlık‟ 

olarak isimlendirilen mikro element (demir (Fe), bor (B), çinko (Zn), selenyum (Se) vb.) ve vitamin 

noksanlığı çekmekte olduğu bildirilmektedir (Çakmak, 2002; Welch, 2002). Bu nedenle günümüzde 

bilim insanları buğday tanesinin besleyicilik değerini yükseltmek için yoğun çalıĢmalar 

sürdürmektedir. Son zamanlarda buğdayın fiziksel ve kimyasal kalitesi belli bir düzeye 

yükseltilirken, ayrıca buğday tanesinde bulunan ve insan vücudunda bazı biyolojik reaksiyonların 

gerçekleĢmesinde büyük rol oynayan makro ve mikro element içeriği de göz önüne alınan 

parametreler olarak değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Çünkü bazı makro ve mikro element 

eksikliğinde insan sağlığını tehdit eden hastalıklar meydana gelebilmekte, ortadoğu coğrafyamızda 

buğdayın en fazla tüketilen gıda olduğu düĢünüldüğünde yerel buğdaylarda mikro ve makro besin 

element içeriğinin belirlenmesi ve bunların buğdayın besleyicilik değerinin artırılması 

çalıĢmalarında kullanılması çok büyük bir önem arz etmektedir. 

Yerel buğdaylar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde daha çok makineleĢmenin az, ekonomik olarak 

düĢük seviyedeki çiftçi ve bölgelerde, sulama imkanı olmayan, çeĢitli stres faktörlerinin hakim 

olduğu alanlarda, aynı zamanda renk, tat koku, kalite gibi istenilen özelliklere sahip olmalarından 

dolayı, daha çok ev içi tüketimi sağlamak amacıyla üretimi yapılmaktadır. Buğday ıslahçıları da 

buğdayın beslenme değerini artırmak için yeni çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarında bu genetik kaynaklara 

ilgi duymaktadır. Son yıllarda buğday ürünleri ile beslenen insanlarda yetersiz beslenmeye bağlı 

olarak hastalıkların artması besin değeri yüksek çeĢitlerin geliĢtirilmesi için buğday gen 

kaynaklarının önemini daha iyi anlamamıza vesile olmuĢtur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday 

gen kaynakları bakımından oldukça zengin olmasına rağmen Ģimdiye kadar yerel buğday 

genotiplerinin beslenme değerini belirlemeye yönelik çalıĢmalar yeterince yapılmamıĢtır. Islah 

çalıĢmaları sonucunda geliĢtirilen buğday çeĢitlerin çoğunluğu mikro element içeriği yönünden 

yerel buğdaylarla karĢılaĢtırıldığı zaman, daha düĢük mikro element içeriğine sahip olduğu 

görülmektedir (Shewry, 2009). 

Ülkemizde makarnalık buğdaydan ekmek, bulgur ve makarna baĢta olmak üzere frig, smid ve 

kuskus gibi birçok ürün elde edilmektedir. Makarnalık buğday tüketen insanlar, birçok besin 

elementi ihtiyacını günlük olarak tükettikleri bu ürünler karĢılamaktadır. Makarnalık buğday 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çok fazla tüketildiğinden dolayı bu buğdaydan elde edilen 

ürünlerin besleyiciliğinin önemini daha da arttırmaktadır (Kendal, 2008) Tahıl üretiminin yoğun 

olduğu bu yerlerde elveriĢli mikro element düzeyinin (özellikle Zn ve Fe) fakir olması (Çakmak ve 

ark., 2004).  Ġnsanların günlük kalori gereksinmesinin önemli bölümünü (% 45‟e kadar) sadece 

buğdaydan karĢılaması (kırsal kesimde bu oran daha da yüksektir) (Çakmak, 2008) nedeni ile bu 

konunun araĢtırılmasını öncelikli kılmaktadır. Bu bağlamda bitki ıslahı ile tahılların mikro 

elementlerce (özellikle Zn ve Fe bakımından) zenginleĢtirilmesi, insan ve hayvan beslenmesine 

yapacağı katkı bakımından sürdürülebilir bir strateji olarak karĢımıza çıkmaktadır (Çakmak ve ark., 

2004). Bu nedenle çalıĢmada,  besin elementi konsantrasyonunca zengin ebeveynlerin belirlenmesi 

ve mikro ve makro besin elementleri arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi ve ıslah programlarında 

kullanılması amaçlanmıĢtır.  

Yöntem 

Bu çalıĢmada; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi‟nden (Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, 

Bingöl ve Malatya, Siirt, ġırnak ve Mardin) 2012-14 yıllarında özellikle teknolojinin giremediği ve 

hala eski yöntemlerle tarımın yapıldığı dağlık alanlardan toplanan 140 adet yerel makarnalık 
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buğday popülasyonu ve 5 adet standart çeĢit olmak üzere toplam 145 genotip kullanılmıĢtır(Tablo 

1). 

 

ġekil 1. AraĢtırmada kullanılan yerel makarnalık buğday populasyonlarının toplandığı alanların 

koordinatlarıyla genel görüntüsü 

Deneme 2015-16 yetiĢtirme mevsiminde augmented deneme desenine göre kurulmuĢtur. Her 

parselin alanı 2 sıra ve 1 metre uzunlukta oluĢturulmuĢ, sezonun hasat mevsiminde ise her parselden 

10 adet baĢak alınarak besin elementi içeriğine bakılmak üzere ayrılmıĢtır. Tablo 1 de belirtilen 

genotiplerin BESĠN ELEMENTĠ analizleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Gıda 

Bölümünde 2017 yılında belirlenmiĢtir. 

Besin element içerikleri analizi: Her baĢak sırasından alınan örnekler kırma un değirmeninde 

öğütüldükten sonra 24 saat boyunca 75 °C‟de kurutulmuĢtur. Yakma prosedürü: 0.6 gram örnek 

tartılarak üzerine 6 mL solüsyon eklenmiĢ (% 30'luk hidrojen peroksit: %65'lik nitrik asit 2:4 

oranında) çeker ocak altında 1 gece bekletilmiĢtir*.  

Örnekler mikrodalga cihazında yakıldıktan sonra filtrelenmiĢ ve filtre 10 mL'ye nitrik asit ile 

tamamlanmıĢtır. Daha sonra ICP cihazında analiz edilmiĢtir. *Kahve rengileĢen örnekler için 

prosedürde örnekler 1 gece boyunca bekletilmeden direk olarak mikrodalgada yakılmıĢtır ve 

filtrelenip 10 mL'ye tamamlandıktan sonra 1/10 seyreltilerek analize alınarak iĢlem tamamlanmıĢtır. 

Ġstatistik analizler:  

Ġncelenen bitki besin elementler bakımından farklı istatistik analiz modelleri(JMP ve Genstat) 

kullanılarak elde edilen verilerin istatistik analizleri üzerinden elementler arasındaki korelasyon 

iliĢkileri tespit edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. 

Bulgular 

AraĢtırmada makarnalık buğday genotiplerinde tanedeki besin konsantrasyonlarından çinko (Zn), 

demir (Fe), Fosfor(P),  Potasyum(K), Kalsiyum(Ca), Mağnezyum(Mg), Sodyum(Na), Mangan(Mn), 

Bakır(Cu) olmak üzere toplam 9 adet element arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir (Tablo 1 ve ġekil 1). 
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Tablo 1. Besin elementlerine ait korelasyon tablosu 

  

Zn 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

P 

(mg/g) 

K 

(mg/g) 

Ca 

(mg/g) 

Mg 

(mg/g) 

Na 

(mg/kg) 

Mn 

(mg kg
-1

) 

Fe(mg/kg) 0,0382        

P (mg/g) 0,1768* 0,0272öd       

K (mg/g) 0,066öd -0,0019öd 0,3077**      

Ca (mg/g) 0,115öd 0,2921** 0,1694* 0,2702**     

Mg (mg/g) 0,2934** 0,1465öd 0,3394** 0,2122** 0,299**    

Na (mg/kg) 0,2145** 0,1544* -0,0118öd 0,0752öd 0,2013** 0,2277**   

Mn (mg kg
-1

) 0,0581öd 0,1143öd 0,3594** 0,279** 0,2387** 0,2805** 0,2577**  

Cu (mg/g) 0,1229öd -0,0095öd 0,1954* 0,1196öd 0,1358öd 0,1518* 0,0744öd 0,1397öd 

**:<0.01, *:<0.05, öd: önemli değil 

AraĢtırma sonuçlarına göre; araĢtırmada incelenen besin element konsantrasyonları arasındaki 

iliĢkiyi tespit etmek amacıyla yapılan korelasyon analizinde Zn ile P (0.1768*) , Zn ile 

Mg(0.2934**), Zn ie Na (0.2145**), Fe ile Ca(0.2921**), Fe ile Na (0.1544*),  P ile K (0.3077**), 

P ile Ca(0.1694*), P ile Mg(0.3394**), P ile Mn(0.3594**), P ile Cu(0.1954*),   K ile Ca 

(0.2702**) ve K ile Mg (0.2122**), K ile Mn(0.279**) Ca ile Mg (0.299**) ve Ca ile Na 

(0.2013**), Ca ile Mn(0.2387**), Mg ile Na (0.2277**), Mg ile Mn(0.2805**), Mg ile Cu 

(0.1518*) ve Na ile Mn(0.2577**) arasında % 0.1 ve 0.5‟e göre pozitif ve önemli bir iliĢki olduğu 

tespit edilmiĢtir. En yüksek ve önemli pozitif korelasyon 0.3594** değeri ile P ile Mn, en düĢük 

pozitif korelasyon ise Mg ile Cu (0.1518*) arasında olduğu tespit edilmiĢtir. 

Hakkı ve ark. (2014)‟nın makarnalık buğday genotiplerinde mikro besin element içeriğinin 

belirlenmesi ile yaptıkları çalıĢmada makarnalık buğday genotiplerinin mikrobesin element 

konsantrasyonları bakımından oldukça yüksek değerlere sahip olduğu ve makarnalık buğdaylar 

insanların ihtiyaç duyduğu yeterli düzeyde besin konsantrasyonlarına sahip olduklarını 

bildirmiĢlerdir. Khokhar ve ark. (2018)‟nın yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada   tanedeki Zn ve Fe 

konsantrasyonları arasında pozitif bir iliĢki olduğunu, ayrıca tanedeki Zn konsantrasyonu Ca, Cu, 

Fe, K, Mg, Mn ve P gibi elementlerde pozitif bir iliĢki içerisinde olduğu için tanedeki Zn 

konsantrasyonu artırıldığı takdirde tanedeki bu elementlerin konsantrasyonuda dolayısıyla 

artırdığını bildirmilerdir. Ayrıca Pandey ve ark.(2016)‟ nın Türkiye ve Hindistan‟ dan elde edilen 

150 genotipte yaptıkları bir çalıĢmada tanedeki Zn ile Ca, Cu, Fe, K, Mg, P ve S konsantrasyonları 

arasında pozitif bir iliĢki olduğunu bildirmiĢlerdir.  

Görsel olarak besin elementi konsantrasyonları arasındaki iliĢkilerin Biplot tekniği ile 

incelenmesi: Temel BileĢen analizi besin konsantrasyonları arasındaki iliĢki göstermek için 

kullanılmıĢtır. Ġki yönlü PCA sonuçları, toplamda varyasyonun 38.44% oluĢtururken, PC1 ve PC2 

etkisi toplam varyasyon içinde sırasıyla % 23.10 ve % 15.34 olarak hesaplanmıĢtır (ġekil 1-2).  
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ġekil 1. Ortalamalar üzerinden elementler arasındaki iliĢki. 

 

ġekil 2. Elementlerin iliĢkilendirilmesi ve gruplandırılmas 

Elementler biplot grafiği üzerinde çok karmaĢık bir dağılım göstermiĢtir. ġekil 1‟de iki kalite 

özelliği vektörü arasındaki açı 90
o
 derecenin altında ise pozitif bir iliĢki ve açı daraldıkça bu 

iliĢkinin daha kuvvetli olduğunu, açı 90
o
 derecenin üzerinde ise negatif bir iliĢki açı değeri artıkça 

ise negatif iliĢkinin kuvveti azalmaktadır. 

Bu kapsamda değerlendirdiğimizde Na, Fe ve Ca arasındaki vektörlerin açısı oldukça dar 

olduğu(ġekil 1) ve bu üç element arasında yüksek pozitif  bir iliĢki olduğu bu nedenle aynı 

grupta(ġekil 2) yer aldıkları, Cu, Zn, P, K ve Mg arasındaki vektörler de kendi içerisinde dar bir 

açıya sahip oldukları(ġekil 1) ve dolayısıyla bu elementlerde aynı grupta(ġekil 2) yer aldıkları Mn 

ise tek baĢına her iki grubun tam ortasında yer almıĢ ancak tek baĢına 3. Grupta(ġekil 2) yer 

almıĢtır. Mn elementin her iki grup elemti ile sıkı bir iliĢki içerisinde olmadığı ancak kendine en 

yakın olan Ca, Mg, K ve P ile dar açıya sahip olduğu(ġekil 1) bu nedenle pozitif ve önemli bir 

iliĢkiye(Tablo 1) sahip olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Akçura ve Kökten, (2017)‟ buğday tanesindeki mikro ve makro besin elementleri içerikleri 

yönünden biplot tekniği ile yaptıkları değerlendirmede Fe, Mn, Zn ve Ca ile Mg ve Cu arasında 

pozitif bir korelasyon olduğu Fe, Mn ve Zn elementlerin aynı grupta yer aldığı dolaysıyla aralarında 

sıkı bir korelasyon iliĢkisinin olduğu, Fe ve Cu arasında negatif bir iliĢkinin tespit edildiğini 
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bildirmiĢ olup çalıĢmamızın sonuçlarını teyit etmektedir. Ayıca Akçura ve ark. (2013), Kökten ve 

Akçura (2018)‟ in biplot tekniği ve buğday besin elementleri konsantrasyonları ile ilgili yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Bu çalıĢmadan elde ettiğimiz bulgular daha önce benzer çalıĢmaları yapan araĢtırıcıların sonuçlarını 

doğrulamıĢtır. Bitki besin elementlerinin çoğu pozitif iliĢki içerisinde olduklarından dolayı  

herhangi bir element açısından yapılan seleksiyon dolaylı olarak diğer bir çok elementlerce de aynı 

amaç için bir seleksiyon olacağı tespit edilmiĢtir. Ancak istikrarlı bireyler elde etmek için ancak çok 

sıkı bir iliĢki içerisinde olan ve aynı grupta yer alan (Na, Ca, Fe) bireylerden biri ana, diğer bir 

grupta yer alan elementlerce(Cu, Zn, P, K ve Mg ) zengin baĢka bir birey ise baba ebeveyn olarak 

belirlenerek veya tersi yönde bir ebeveyn seçimi yapılarak tüm besin elementlerince zengin yeni 

bireyler elde etmek mümkündür. 

Sonuç 

Yapılan analizlerde; besin elementleri arasında . En yüksek ve önemli pozitif korelasyon 0.3594** 

değeri ile P ile Mn, en düĢük pozitif korelasyon ise Mg ile Cu (0.1518*) arasında olduğu ayrıca 

çoğu besin elementi arasındaki iliĢki pozitif olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca biplot tekniği görsel 

olarak yapılan korelasyon analizinde besin elementleri arasındaki korelasyon iliĢkileri JMP paket 

programından elde edilen korelasyon değerleri ile örtüĢtüğü ayrıca korelasyon iliĢkilerine bağlı 

olarak sıkı iliĢkilerin olduğu besin elementlerini farklı üç grupta değerlendirilebileceğini 

göstermiĢtir.  Bu çalıĢmada kullanılan biplot tekniği ile farklı açıdan Ģekillerin üretildiğini ve bu 

Ģekiller ile çok sayıdaki materyalin incelenen parametreler bakımından görsel olarak daha kolay ve 

sade bir Ģekilde değerlendirilebileceğini ve yorumlanabileceğini göstermiĢtir. 

TeĢekkür 

Bu araĢtırma; Mardin Artuklu Üniversitesi (MAU-BAP-17-KMYO-15) tarafından desteklenmiĢtir. 

GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi, buğday ıslah programı ve Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü‟ ne projeye katkılarından dolayı teĢekkür 
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BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) GENOTĠPLERĠN MARDĠN KOġULLARINDAKĠ 

VERĠM VE ADAPTASYON YETENEKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

DETERMINATION OF YIELD AND ADAPTATION ABILITIES OF SOME CHICKPEA (Cicer 

arietinum L.) CULTIVARS UNDER MARDIN GENOTYPES 

 

Serap DOĞAN
1
  

Yusuf DOĞAN
2
  

Enver KENDAL
3
 

 

ÖZET 

Bu araĢtırma 2016 yılında, beĢ adet nohut genotipin Mardin ekolojik koĢullarındaki verim ve verim 

komponentlerini belirlenmesi amacı ile tesadüf blokları deneme deseninde göre ve üç tekerrürlü 

olarak yürütülmüĢtür. Genotipler arasındaki bitki boyu, baklada tane sayısı, bitkide bakla sayısı, 100 

tane ağırlığı ve tane verimi bakımından olan farklılıklar istatistiki olarak önemli farklılıklar tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan genotipler ait bir yıllık sonuçlara göre, bitki boyu 43.0-58.6 cm, 

bitkide bakla sayısı 32.0-46.7 adet, bitkide tane sayısı 34.0-48.8 adet, 100 tane ağırlığı 35.0-39.0 g, 

tane verimi 72.4-108.2 kg/da, olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢmanın sonucunda en yüksek verim G1 

genotipi ve G2 (Arda) çeĢidinde elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Nohut, Verim, Kalite, Mardin.  

ABSTRACT 

This research was conducted in 2016 under Mardin ecological conditions to determine the yield and 

yield components of five chickpea genotypes. Experiment was arranged in randomized complete 

block design with three replications. The differences among genotypes in respect to plant height, 

number of kernels per pod, number of pods per plant, 100 kernel weight and seed yield were found 

significant, statistically. According to one year results belonging to the cultivars used in the study, 

plant height 43.0-58.6, number of pods per plant 32.0-46.7, number of kernels per plant 34.0-48.8, 

100 kernel weight 35.0-39.0 g, seed yield 149.7-187.1 kg/da. As a result of this study, G1 genotype 

and G2 cultivar have the highest yield. 

Keywords: Chekpea, Yield, Quality, Mardin 

1. GiriĢ 

Nohut bitkisi yemeklik tane baklagiller içerisinde kültüre alınan ilk bitkidir. Gen merkezi olarak, 

Türkiye‟nin de bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesi gösterilmektedir (Akçin, 1988). Yüksek oranda 

protein protein içermesi, özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde için önemli bir protein 

kaynağıdır. Ayrıca, %13 protein içeren samanı da hayvan beslemede önemli bir yere sahiptir 

(Sepetoğlu, 1994). Nohudun beslenmedeki önemi yanında bir baĢka özelliği de, baklagil bitkisi 

olması nedeniyle Rhizobium bakterileri sayesinde atmosferin serbest azotunu toprağa fikse 

edebilmesi ve bitkinin faydalanabileceği forma dönüĢtürebilmesidir. Simbiyotik yolla toprağa 

bağlanan azot miktarı nohutta bir yılda 8 kg/da‟dır. (Sepetoğlu,1992). 

Bütün bitkilerde olduğu gibi nohutta da verim; kompleks bir yapıya sahip olup, genetik yapı, 

kültürel uygulamalar ve çevre faktörleri tarafından büyük ölçüde etkilenmektedir. Yüksek verim 

potansiyeline sahip çeĢitlerin ıslah edilmiĢ, genetik bünyelerinde sahip oldukları bu potansiyelin 

ortaya çıkabilmesi için, onların mümkün olduğunca ideal koĢullarda yetiĢtirilmesi ve en doğru 

yetiĢtirme tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. 

                                                           
1
 Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi 

2
 Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe Meslek Yüksekokulu/Ġstasyon-Mardin, doganyyu@hotmail.com 

3
 Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe Meslek Yüksekokulu/Ġstasyon-Mardin  

mailto:doganyyu@hotmail.com


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 
KONGRESİ  

2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-
69046-0-8        
 

Sayfa 920 

Bu ıslah çalıĢmaları sonucu geliĢtirilen yeni nohut çeĢitleri baĢta bölgemiz olmak üzere, tarımının 

yaygınlaĢtırılması gerektirmektedir. Bu çalıĢmada, bölgemizde ekonomik öneme sahip bazı yerel 

genotiplerinin ümitvar olup olmadığının tespiti, uyum güçleri ile bazı önemli tarımsal ve teknolojik 

özelliklerin belirlenmesi hedeflenmiĢtir. 

2. Materyal ve yöntem 

2.1.Materyal 

ÇalıĢmada, yurt dıĢı tescilli çeĢit adayı, ICARDA (International Center for Agricultural Research in 

the Dry Areas) kökenli 4 farklı nohut hattı denenmiĢ, Arda çeĢidi de standart olarak kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢma, 2016 yetiĢtirme sezonunda yazlık olarak Mardin merkeze bağlı Tilkitepe köyünde 

yürütülmüĢtür. Denemenin yapıldığı 2016 yılında toplam yağıĢ uzun yıllar ortalamasından düĢük 

olurken, bitki vejetasyon süresince Mart-Haziran dönemi yağıĢ miktarı 167.9 mm olarak 

belirlenmiĢtir. 

Çizelge 1. Mardin ilinde uzun yıllar ortalaması (1960-2016), çalıĢma yıllarına ait sıcaklık, yağıĢ ve 

nem değerleri (Anonim, 2016a) 

 Sıcaklık  (°C) UYO YağıĢ  (mm) UYO Nispi nem(%) UYO 

Ocak 2.2 3.0 146.3 112.3 74.1 70.0 

ġubat 8.5 4.0 3.6 108.2 66.2 66.0 

Mart 10.0 8.0 119.8 96.8 59.1 61.0 

Nisan 16.8 13.4 27.1 83.6 41.3 56.0 

Mayıs 19.8 19.6 20.0 40.4 42.0 45.0 

Haziran 26.2 25.6 1.0 4.0 28.2 34.0 

Vej. Per. (toplam/ort) 18.2 16.6 167.9 224.8 42.6 49.0 

Yıllık (toplam/ ort) 13.9 12.3 317.8 445.3 51.8 55.3 

UYO: Uzun yıllar ortalaması 

Ortalama sıcaklıklar UYO‟dan yüksek olmuĢtur. Nispi nem bakımından da denemenin yürütüldüğü 

yıllarda ortalama değerler, uzun yıllar ortalamasından daha düĢük olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Denemenin kurulduğu topraklar; alüviyal ana materyalli, düz ve düze yakın derin topraklardır. 

Tipik kırmızı renkli, killi yapıdadır. Tuz içeriği %0.059, pH‟sı 7.59, kireç oranı %29.6, organik 

madde içeriği %1.69, fosfor (57.8 ppm) ve potasyum (1.66 me/100 g) olarak ölçülmüĢtür (Anonim, 

2016b). 

2.2. Yöntem 

Denemeler tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Deneme 

parselleri boyutları 1.2 x 4 = 4.8 m
2
 olacak Ģekilde 03.03.2016 tarihinde el mibzeri ile ekilmiĢtir. 

Ekimle birlikte, dekara 14 kg/da (DAP) gübresi uygulanmıĢtır. Yabancı otlara karĢı elle mücadele 

yapılmıĢtır. 25.06.2016 tarihinde elle hasat edilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen veriler JMP 

istatistik paket proğramı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

3. Bulguları ve tartıĢma 

Mardin ekolojik koĢullarında farklı 5  nohut genotip de  ortalama bitki boyu, bitkide bakla sayısı, 

bitkide tane sayısı, yüz tane ağırlığı ve tane verimine uzunluğuna ait ortalama sonuçlar (Çizelge 2). 

Ġncelen özellikler bakımından (p<0.01 istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Nohut genotiplerinde bitki boyu, bakla sayısı, bitkide tane sayısı, yüz tane ağırlığı ve 

tane verim ait belirlenen ortalama değerler ve önemlilik grupları 

Genotipler BB 

(cm) 

BBS 

(bitki/adet) 

BTS 

(bitki/adet) 

YTA 

(g) 

TV 

(g/da) 

G1 56.8 a 39.6  b 44.6 a 39.0 a 187.1 a 

G2 (Arda) 58.6 a 46.7  a 48.8 a 39.0 a 181.1 a 

G3 47.1 c 34.7  b 35.3 b 36.6 b 157.6 b 
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G4 43.0 c 33.2  c 34.4 b 36.0 b 152.4 b 

G5 51.9 b 32.0  c 34.0 b 35.0 b 149.7 b 

AÖF(0.05) 3.796** 4.397** 6.0292** 1.9149** 15.001** 

CV(%) 5.46 4.53 8.2 2.73 4.811 

**P<0.01, BB;bitki boyu, BBS:bitkide bakla sayısı,BTS:bitkide tane sayısı, YTA:Yüz tane ağırlığı, 

TV; Tane verimi 

AraĢtırmada bitki boyu ortalama değerleri 42.0 58.6 cm arasında değiĢmiĢtir. En yüksek ortala G1 

genotipinde elde edilirken G2 (Arda)  genotipi ile aynı gurup da yer almıĢtır. En düĢük bitki boyu 

G4 genotipinde elde edilirken G3 genotipi ile aynı gurup da yer almıĢtır. Nohut da bitki boyunun 

çeĢitlere ve bölgelere göre değiĢebileceğini ve 20-75 cm arasında olduğunu bildirmiĢtir ġehirali 

(1988).  Nohut da bitki boyunun çeĢit ve veya genotiplere göre farklı olması beklenen bir sonuçtur. 

Nohut da bitki boyu çevre faktörlerinde önemli düzeyde etkilenen bir karakterdir (Chauhan ve 

Singh 1998). 

Bakla sayısı en düĢük G4 genotide (32.0 bitki/adet), en yüksek ortalama değer ise 46.7 adet/bitki ile 

G2 (Arda)  genotipinde elde edilmiĢtir. Genotip ve çevre Ģartlarının bitkide bakla sayısını etkilediği 

bazı araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir. Nitekim tane baklagil bitkilerinin çiçeklenme 

devresindeki sıcaklık stresine oldukça hassas olduğu, bu devrede sadece birkaç gün süren (30-35 
0
C) sıcaklıklarda bile çiçek ve bakla dökülmeleri sonucunda bitkilerde verim kayıplarının 

yaĢanabildiği (Singh ve ark. 1994; Siddique ve ark. 1999). Bildirilmektedir. Farklı ekoloji ve 

genotiplerle yapılan çalıĢmalar da  bitkide bakla sayısının (4,0-67,4 adet/bitki) arasında değiĢtiği 

bildirilmektedir (Anlarsal ve ark., 1999; Azkan ve ark., 1999; 2003 Doğan, Y. 2011).  

Bitkide tane sayısı bakımında ortalama değerler 34.0 – 48.8 bitki/adet arasında değiĢmiĢtir. En 

yüksek G2 (Arda) genotipinde elde edilmiĢ olup G1 genotipi ile aynı gurupda yer almıĢtır.  

Nohudun vejetatif ve genaratif geliĢmesini tamamlayarak birim alanda yüksek tane verimi meydana 

getirmesi, çeĢitlerde varolan genetik yapının yanında çevre ve uygulanan yetiĢtirme tekniklerine 

göre de değiĢiklik göstermektedir. Bitkide tane sayısı ve bakla sayısı ile bitki verimi arasında 

olumlu ve güvenilir bir iliĢki söz konusudur. Bitkide tane sayısı ve bakla sayısının artması bitkide 

tane verimini de artırmaktadır (Erman ve ark., 1997; Doğan ve ark. 2015),  Mardin de yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada bitkide tane sayısının 22.4- 30.2 adet arasında olmak üzere çeĢitlere bağlı 

olarak değiĢim gösterdiğini bildirmiĢlerdir. 

Yüz tane ağırlığı bakımda, ortalama değerler 35.0 39.0 g olarak değiĢmiĢ olup en yüksek G1 ve G2 

(Arda) genotiplerinde elde edilmiĢtir. Yüz tane ağırlığı bakımından genotipler arasındaki farklılıklar 

önemli bulunmuĢtur. Diğer çalıĢmalarda da yüz tane ağırlığının 9.61 g ile 44.6 g arasında olmak 

üzere genotiplere bağlı olarak geniĢ bir aralıkta değiĢim gösterdiği bildirilmiĢtir (Anlarsal ve ark., 

1999; Biçer ve Anlarsal, 2005; Doğan ve ark., 2015). 

Tane verimi, çalıĢmada birim alanda elde edilen ortalama değerler en düĢük 149.7 kg/da ile G5 

genotipinde elde edilirken bunu G4 ve G5 genotipleri takip etmiĢtir. En yük tane verimi ise 187.1 

kg/da ile G1 genotipinde elde edilmiĢ olup G2 (Arda)  genotipi ile aynı istatistiksel gurupta yer 

almıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen tane verimlerin farklı olması kullanılan nohut genotiplerinin genetik 

yapılarından ve ekolojilerdeki farklılıklardan kaynaklandığı düĢünülmektedir. Biçer ve Anlarsal, 

(2004)‟ın Diyarbakır koĢularında yazlık olarak yapılan  ekimlerinde tane veriminin 121.5-166.6 

kg/da ,  Çukurova Bölgesi ise  kıĢlık ekimlerde tane veriminin 149.34-287.74 kg/da (Mart ve ark., 

2005)‟ın olarak bildirmiĢtir. 

4. Sonuç 

Nohut bitkisinde, ekim alanı ve birim alan tane verimini artırmak önemli bir özellik olan bölge 

Ģartlarına uyum gösterebilecek genotip ıslahı önemli bir yere sahiptir. Bilindiği üzere verim, genotip 

ve çevrenin ortak etkileĢiminin bir sonucu olup, çevre koĢullarını ise iklim, toprak yapısı ve 

yetiĢtirme teknikleri (ekim nöbeti, ekim zamanı, sulama vb) gibi faktörler oluĢturmaktadır.  Mardin 
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koĢulları için uygun olarak yetiĢtiriciliği yapılan Arda çeĢidine eĢ değer genotip (G1) birkaç yıl 

daha tekrarlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıĢtır.  
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YEREL MAKARNALIK BUĞDAYLARIN BAZI KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠLER 

THE RELATĠONSHĠPS BETWEEN SOME QUALĠTY CHARACTERĠSTĠCS OF LOCAL 

DURUM WHEAT 
 

Enver KENDAL
1
 

Yusuf DOĞAN
2
   

 

ÖZET 

Yerel makarnalık buğdaylar, yüksek kalite özelliklerine sahip olan yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesi için 

çok önemlidir. Bu amaçla, araĢtırmada 145 makarnalık buğday genotipinin tohumları (5 çeĢit, 140 

yerel popülasyon) kullanılmıĢtır. Analizler, 2017 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 

Merkezi Laboratuvarında yapılmıĢtır. AraĢtırmada, ÇalıĢmada 145 yerel popülasyona ait tohumların 

toplam azot içeriği, protein oranı, buğday rengi (L * parlaklık, b * sarılık, a * kırmızılık) arasında 

korelasyon iliĢkisi incelenmiĢtir. Korelasyon analizine göre kalite özellikleri atasında pozitif ve 

negatif olarak önemli iliĢkiler tespit edilmiĢtir. En yüksek pozitif ve yüzde 1‟ e göre önemli olan 

korelasyon katsayısı (0.98**) toplam azot ile protein oranı arasında belirlenmiĢtir. Ayrıca GGE 

Biplot analizinde besin elemenler arasındaki korelasyon analizinde ise temel olarak üç grup 

meydana gelmiĢtir. Analiz sonuçlarında 1. Grupta yer alan a*kırmızılık ve b* sarılık 

arasında(0.69**) ve 2. Grupta yer alan Protein oranı ile toplam azot arasında(0.98**) yüksek ve 

pozitif bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 3. Grupta yer alan L*parlaklık değerli ile ilk iki grupta yer 

alan elementler arasında da ise negatif bir iliĢki olduğu anlaĢılmıĢtır. Korelasyon analizi sonuçları, 

makarnalık buğdayda kalite özellikleri arasındaki iliĢkiler üzerinden genotipler arasında daha hızlı 

bir seleksiyon yapılabileceğini göstermiĢtir.  Ayrıca bu çalıĢmanın sonuçları GT Biplot‟ un görsel 

olarak benzer çalıĢmalarda kullanılabileceğini ve etkili bir seleksiyona imkanı verebileceğini 

göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Yerel, Kalite; GGE Biplot. 

ABSTRACT 

Landraces of durum wheat is very important for the development of new varieties with high quality 

characteristics. For this purpose, 145 durum wheat genotype seeds (5 varieties, 140 local 

populations) were used in the study. The analyzes were performed in 2017 at the Karamanoğlu 

Mehmet Bey University Central Laboratory. In this study, the relationship between total nitrogen 

content, protein content, wheat color (L * brightness, b * jaundice, a * redness) of 145 local 

population seeds were investigated. According to the correlation analysis, positive and negative 

significant relationships were found in the quality characteristics of the horse. The correlation 

coefficient (0.98 **), which was the highest positive and as 0.01%, was determined between total 

nitrogen and protein ratio. In the GGE Biplot analysis, the correlation analysis between the nutrient 

elements revealed three groups. In the results of the analysis, a high and positive relationship was 

found between a * redness and b * jaundice (0.69 **) in Group 1 and Protein ratio and total nitrogen 

in Group 2 (0.98 **). It was found that there was a negative relationship between L * brightness 

value and the elements in the first and second groups. The results of the correlation analysis showed 

that a faster selection can be made between genotypes on the relationships between the quality 

characteristics of durum wheat. In addition, the results of this study showed that GT Biplot can be 

used in visually similar studies and can provide an effective selection. 

Key words: Durum. Wheat, Local, Quality; GGE biplot. 
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GiriĢ 

Ülkemizde üretilen makarnalık buğdayın yaklaĢık yarısı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

üretilmekte ve Dünyada en yüksek kaliteye sahip olduğu birçok araĢtırıcı tarafından da 

zikredilmektedir[4]. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaĢayan nüfusun çoğu doğrudan makarnalık 

buğday ürünleri(makarna, bulgur, kuskus, simit baklava vs) ile beslenmektedir.   Ancak, ülkemizin 

diğer bölgelerinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de gerek makarnalık buğdayın 

iĢlenmesi sırasında kabuğunun soyularak atılması gerekse sürekli aynı ebeveynler kullanılarak 

yapılan melezleme ıslah çalıĢmalarında genetik tabanın giderek daralması sonucunda ıslah edilen 

yeni çeĢitlerle bölgenin konumu itibarı ile sahip olduğu yüksek kalite potansiyeline 

ulaĢılamamaktadır (Kendal ve ark., 2012). Makarnalık buğdayda son zamanlarda yapılan ıslah 

çalıĢmaları daha çok kalite özellikleri üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Makarnalık buğdayda kalite 

çalıĢmaları buğday ürününün kullanıldığı endüstriye göre değiĢiklik göstermektedir. Bulgur 

sektöründe kullanılacak üründe daha çok suni sarartma iĢlemlerini azaltacak b* sarılık ve L* 

parlaklık kalite kriterleri, makarna sektöründe ise daha çok camsılık yani sert dane özelliği ve 

lipoksidaz aktivitesi üzerine yoğunlaĢırken, protein oranı ise her iki sektör açısından üzerinde 

çalıĢılması gereken bir kalite kriteri olarak karĢımıza çıkmaktadır (Fortini, 1988; Yüksel ve ark., 

2011). Bu nedenle ıslah çalıĢmalarında bu kalite kriterleri açısından yüksek değerlere sahip yeni 

çeĢitleri geliĢtirmek bir ihtiyaç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ancak genetik stoğun daralması 

nedeni ile mevcut ebeveynlerle yapılan ıslah çalıĢmalarında bu baĢarıya ulaĢmanın oldukça zor 

olduğu belirtilmekte ve bu eksikliğin ancak yerel ve yabani buğdaylar kullanılarak giderilebileceği 

üzerinde durulmaktadır. Ayrıca bu konuda yapılan birçok çalıĢmada yerel ve yabani makarnalık 

buğdayların mevcut genetik tabandaki bireylerden daha yüksek kalite özelliklerine sahip olduğu 

bildirilmektedir (Jaradat, 2013). Bu kapsamda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, makarnalık 

buğdayının gen merkezi olması ve buğdayın ilk olarak burada kültüre alınması nedeni ile buğdayın 

yabani ve yerel formlarını barındıran önemli merkezlerdendir(Tekdal ve ark., 2014). Bu özelliği 

itibarı ile makarnalık buğday ıslah programlarında yapılan kalite ıslah çalıĢmalarında gündeme 

gelmektedir. Bu nedenle çalıĢmada, mevcut yerel populasyonların toplanması, kaliteli ebeveynlerin 

belirlenmesi, kalite özellikleri arasındaki iliĢkilerin tespiti ve farklı endüstri kollarına yönelik yeni 

çeĢitleri tescil etmek için ıslah programlarında kullanılması amaçlanmıĢtır. Ayrıca, bu çalıĢma diğer 

tahıl türlerine de örnek olacağı ve bu ürünlerde de benzer çalıĢmaların yapılmasına yön vereceği 

öngörülmüĢtür. 

Yöntem 

Bitki materyali 

Bu çalıĢmada; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi‟nden (Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, 

Bingöl ve Malatya, Siirt, ġırnak ve Mardin) 2012-14 yıllarında özellikle teknolojinin giremediği ve 

hala eski yöntemlerle tarımın yapıldığı dağlık alanlardan toplanan 140 adet yerel makarnalık 

buğday popülasyonu ve 5 adet standart çeĢit olmak üzere toplam 145 genotip kullanılmıĢtır 

(Tablo3). 
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ġekil 1. AraĢtırmada kullanılan yerel makarnalık buğday populasyonlarının toplandığı alanların 

koordinatlarıyla genel görüntüsü 

2.2. Yöntem 

Deneme 2015-16 yetiĢtirme mevsiminde augmented deneme desenine göre kurulmuĢtur. Her 

parselin alanı 2 sıra ve 1 metre uzunlukta oluĢturulmuĢ, sezonun hasat mevsiminde ise her parselden 

10 adet baĢak alınarak besin elementi içeriğine bakılmak üzere ayrılmıĢtır. Tablo 1 de belirtilen 

genotiplerin kalite analizleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Gıda Bölümünde 2017 yılında 

belirlenmiĢtir. 

Toplam N Analizi (% N) ve Protein Oranı Analizleri: Örneklerin toplam azot (N) içerikleri Dumas 

yakma yöntemiyle (AACC Metot 46-30) çalıĢan azot (N) analizatörü (Velp Scientifica, Dumas 

Nitrogen Analyzer - NDA 701, Ġtalya) kullanılarak ölçülmüĢ ve 5.7 azot-protein çevrim faktörü 

kullanılarak protein içerikleri hesaplanmıĢtır (AACC, 2000). 

Sarı Renk değeri Analizi: Hasat edilen her tek baĢak sırasından alınacak olan örnekler irmik 

değirmeninde öğütüldükten sonra 2 gram numune tartılıp, Minolta renk tayin cihazı kullanılarak b 

değeri (sarı renk pigment oranı) tespit edilmiĢtir. 1mm boyutundaki elek kullanılarak öğütülen 

örneklerin Hunter kolorimetresi (ColorFlex A60-1010-615, Hunter Lab, VA, ABD) kullanılarak 

(AACC Metot 14-22) parlaklık (L*) ve renk (a*, b*) değerleri ölçülmüĢtür (AACC, 2000). 

Ġncelenen kalite özellikleri bakımından farklı istatistik analiz modelleri(JMP ve Genstat) 

kullanılarak elde edilen verilerin istatistik analizleri üzerinden kalite özellikleri arasındaki 

korelasyon iliĢkileri tespit edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. 

Bulgular 

AraĢtırmada incelenen kalite parametreleri arasındaki iliĢkiyi tespit etmek amacıyla yapılan 

korelasyon analizinde protein oranı ile toplam azot ve a* kırmızılık değeri ve a* kırmızılık değeri 

ile b* parlaklık değeri arasında %0.1 e göre, toplam azot oranı ile a* kırmızılık arasında ise %0. 5‟e 

göre önemli pozitif iliĢki bulunurken, L* parlaklık değeri ile a* kırmızılık değerleri arasında ise 

%0.1 e göre önemli ancak negatif bir iliĢki tespit edilmiĢtir(Tablo 1 ve ġekil 1). AraĢtırma 

sonuçlarına göre toplam azot oranına bağlı olarak protein oranında ve aynı zamanda a* kırmızılık 

renkte bir artıĢın oluĢtuğu, a* kırmızı değerinin artmasına bağlı olarak b* sarılık değerinin de arttığı 

ancak L* parlaklık değerinde bir azalmanın gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 1. Kalite parametreleri arasındaki korelasyon  tablosu 

  Toplam Azot Protein Oranı L* parlaklık a* kırmızılık 

Protein Oranı 0.98** 

   L* parlaklık 0.13ns -0.25ns 

  a* kırmızılık 0.19* 0.17** -0.47** 

 b*sarılık -0.08ns -0.25ns -0.58** 0.69** 

*: Ġstatistiki olarak 0.05 seviyesinde önemli, öd: önemli değil 

Makarnalık buğdayda yapılan korelasyon çalıĢmalarında CoĢkun ve ark. (2010), L* parlaklık değeri 

ile a* kırmızılık değeri arasında negatif ve önemli iliĢki, Gummadov (2012), bitkinin L* parlaklık 

renk değeri (-0.53**) ve b* sarılık değeri arasında (-0.52**) ile negatif yönde anlamlı iliĢkiler elde 

edilmiĢtir sarı renk değeri ile   parlaklık renk değeri ile arasında -0,19**, Tekdal ve ark. (2014),  b 

sarılık değeri ile toplam sarı pigment miktarı arasında pozitif yüksek korelasyon (0.94**- 0.97**),   

iliĢki tespit etmiĢtir. Tekdal ve ark., (2014), protein ile L,-0.24, a* 0.25, b*-0.52 ** arasında iliĢkiler 

vardır. Kızılgeçi ve ark protein oranı L* parlaklık değeri ile arasında 0.343 değeri ile p<0.05 

düzeyinde negative yönlü bir iliĢki, Gummadov (2012), protein oranı ile b* sarılık değeri arasında 

(0.31**) bir iliĢki, protein oranı ile L* parlaklık değeri arasında (0.39**) ve a* kırmızılık değeri 

(0.78**) arasında pozitif ve b* sarılık değeri (-0.70**) arasında negatif yönde anlamlı bir 

korelasyon elde edilmiĢtir. Benzer bulgular,  Pehlivan ve ark. (2008)‟ tarafından da bildirilmiĢtir.  

Bu çalıĢmadan elde ettiğimiz bulgular daha önce benzer çalıĢmaları yapan araĢtırıcıların sonuçlarını 

doğrulamıĢtır. Islah çalıĢmalarında tek yönlü yapılacak ebeveyn seçimi tüm kalite parametreleri 

bakımından iyi sonuçlara sahip yeni bireylerin elde edilmesi oldukça zordur. Ġstikrarlı bireyler elde 

etmek için ancak bazı kalite parametreleri (a*, b*) bakımından iyi sonuçlara sahip bireyler ana, bu 

parametreler ile negatif iliĢki içerisinde olan diğer kalite parametreleri bakımından(L*) yüksek 

değerlere sahip ebeveynler ise baba ebeveynler belirlenerek veya tersi yönde bir ebeveyn seçimi 

yapılarak tüm kalite parametreleri bakımından iyi sonuçlara sahip yeni bireyler elde etmek 

mümkündür. 

Görsel olarak kalite parametreleri arasındaki iliĢkilerin biplot tekniği ile incelenmesi: Temel 

BileĢen analizi kalite parametreleri arasındaki iliĢkinin durumunu görmek için kullanılmıĢtır. Ġki 

yönlü PCA sonuçları, toplamda varyasyonun 85.38% oluĢtururken, PC1 ve PC2 etkisi toplam 

varyasyon içinde sırasıyla % 45.34 ve %40.03 olarak hesaplanmıĢtır (ġekil 1-2).  

 

ġekil 1. Ortalamalar üzerinden kalite 

parametreler arasındaki iliĢki. 

 

 

ġekil 2. Kalite parametrelerinin 

iliĢkilendirilmesi ve gruplandırılm 
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ġekil 1‟de iki kalite özelliği vektörü arasındaki açı 90o derecenin altında ise pozitif bir iliĢki ve açı 

daraldıkça bu iliĢkinin daha kuvvetli olduğunu, açı 90o derecenin üzerinde ise negatif bir iliĢki açı 

değeri artıkça ise negatif iliĢkinin kuvveti azalmaktadır. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde a* 

kırmızılık ve b* sarılık değeri arasında pozitif ve güçlü bir iliĢki ayrıca protein oranı ile toplam azot 

arasında da güçlü ve pozitif bir iliĢki, Belirtilen özellikler ile L* parlaklık değeri arasında ise negatif 

bir olduğu tespit edilmiĢtir. ġekil 2 ise görsel olarak hangi kalite kriterleri arasında pozitif bir iliĢki 

varsa aynı grupta toplamaktadır. Bu Ģekilde kalite parametreleri arasında 3 grubun oluĢtuğu ve b* 

sarılık değeri ile a* kırmızılık değeri arasında sıkı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür (ġekil 1). Her iki 

analiz sonucunda da kalite parametreleri aras ındaki korelasyon iliĢkileri birbirini teyit etmiĢtir. 

Ayrıca; Tekdal ve ark., (2014)‟ nın biplot tekniği ile yapmıĢ oldukları bir çalıĢmanın sonuçları 

bulgularımızı teyit etmektedir.  Bu nedenle biplot tekniği görsel olarak kolay fikir verdiğinden 

dolayı benzer çalıĢmalarda rahatlıkla kullanılabileceği ve etkili bir seleksiyona imkan verebileceği 

ortaya konulmuĢtur. 

Sonuç 

Yapılan analizlerde; kalite parametreleri arasında en yüksek pozitif korelasyon protein oranı ile 

toplam azot arasında (0.98**) ve a* kırmızılık değeri ile b* sarılık değeri arasında(0.69**) olduğu, 

a* kırmızılık değeri ve b* sarılık değeri ile L* parlaklık değeri arasında ise negatif bir iliĢki olduğu 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca biplot tekniği ile görsel olarak daha kolay bir Ģekilde kalite parametreleri 

arasındaki korelasyona bakılabileceği ve yorumlanabileceği sonucuna varılmıĢtır.  

TeĢekkür 

Bu araĢtırma; Mardin Artuklu Üniversitesi (MAU-BAP-17-KMYO-15) tarafından desteklenmiĢtir. 

GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi, buğday ıslah programı ve Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü‟ ne projeye katkılarından dolayı teĢekkür 

ederiz. 

Kaynaklar 

1) CoĢkun, Y., Ġlkhan A.,, Köten M., and CoĢkun A., (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

yetiĢtirilen farklı makarnalık buğday çeĢitlerinin kalite yönünden değerlendirilmesinde b ve b* 

renk değerlerinin kullanılabilirliğinin incelenmesi. Harran Üniv. Zir. Fak. Dergisi,14(3), 25-29. 

2) Fortini S., 1988. Some spesific aspects of durum wheat and pasta cooking quality evaluation in 

Europe. Durum Wheat Chemistry and Techn., Amer. Assoc. of Cer. Chemist Inc., St. Paul, 

M.N. 

3) Gummadov, N.2012. KiĢlik ekmeklik buğdayda verim ve kalite özellikleri yönünden genetik 
ilerlemenin belirlenmesi.Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüs, Tarla Bitkileri 

Anabilimdalı, Doktora Tezi, Ekim-2012, Konya. 

4) Jaradat, AA. (2013). Plant Science, wheat landraces a mini review. Emir. J. Food Agric. 25 (1): 

20-29  

5) Kendal, E., Tekdal, S., AktaĢ, H., & Karaman, M. (2012). Bazı makarnalık buğday çeĢitlerinin 

Diyarbakır ve Adıyaman sulu koĢullarında verim ve kalite parametreleri yönünden 

karĢılaĢtırılması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 1-14. 

6) Kızılgeçi, K., Akıncı, C., Biçer BT., Albayrak Ö., Yıldırım M.2016. Tane rengi ve protein 

miktarı yönünden F5 makarnalık buğday (Triticum durum desf.) populasyonlarının 

değerlendirilmesi. DUFED 5(2), 51-55. 

7) Miadenow N., Przulj N., Hristov N., Djuric V. and Milovanovic M., 2001. Cultivar-by 

environment interactions for wheat quality traits in semiarid conditions. Cer. Chem., 78:363-

367. 

8) Pehlivan A., A. Kaplan Evlice, T. ġanal, N. Çinkaya, T. Özderen ve Keçeli A., 2008. 

Makarnalık buğdaylarda (Triticum durum Desf) irmik rengi ile tane rengi arasındaki iliĢkinin 

incelemesi. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, s. 819-823, Konya 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 
KONGRESİ  

2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-
69046-0-8        
 

Sayfa 928 

9) Tekdal, S., Kendal, E.,AktaĢ, H., Ayana, B., Bayram, M.,Kılıç, H., Yıldırım, M.2014. 

Türkiye‟deki durum buğday çeĢitleri ile bazı yerel popülasyon ve ileri kademede hatların 

bulgurluk kalitesi yönünden taranması. TÜBĠTAK sonuç raporu, 1001.Proje No: 111O246, 

Kasım 2014. 

10) Yüksel, F.,  Koyuncu, M., Sayaslan, A.2011. Makarnalık buğday (Triticum durum) kalitesi. 

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 4 (2):25-31. 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 
KONGRESİ  

2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-
69046-0-8        
 

Sayfa 929 

REMOVAL OF PB, CD, ZN, FE, NI AND CU FROM AQUEOUS SOLUTION BY 

BACILLUS LICHENIFORMIS USING ICP-OES AND ICP-MS 
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ABSTRACT 

Removal of toxic metal ions from aqueous solution have been interestingmethods byusingdeath 

bacteria recently. Removal of Cd(II), Cu(II), Pb(II), Fe(II), Ni(II) and Zn(II) from aqueous solution 

are investigated using batch method by death Bacillus licheniformissp.isolated from soil in the area 

of Tigris River. The analysis of Cd(II), Cu(II), Pb(II), Fe(II), Ni(II) and Zn(II) were determined by 

using ICP-OES and ICP-MS. Optimum conditions (pH, time, temperature, biosorbent dose) were 

studied to determine the adsorption capacity of each element withinitial concentration 5 mg/L and 

solution volume 50 ml.  The best optimum conditions required for maximum adsorption was found 

to be on average pH 6.0, temperature 25
o
C, time 60 min. andbiosorbent dose 25 mgfor  all elements.  

The adsorption capacity of Bacillus licheniformissp.for Cu 4,4 mg/g, Cd 8.14 mg/g, Pb 7.50mg/g, 

Zn 3.09 mg/g, Ni 8,27 mg/g , Fe 7,70 mg/gwere determined. The components forming mixture of 

elements were interacted with bacteria under optimum conditions and as a result the adsorption 

capacity decreased to Cd 2.54 mg/g, Cu 2.25mg/g, Fe 1.90 mg/g, Pb 2.40 mg/g, Ni 1,87 mg/g and 

Zn 1.40 mg/g. The results showsthat the bacteria are adsorbed better such as toxic elements Pb and 

Cdand the metalions in the aqueous solution are determined removal in the range of  % 70-98 

respectively by bacteria  . 

Keywords: Bacillus licheniformis, Adsorption, ICP-OES, ICP-MS 

INTRODUCTION 

Contamination of water resources with toxic elements poses a serious threat to human health, living 

and ecological systems. The mineral metals areplay an important role in living metabolism . Some 

metals are recognized as potentially toxic and  some of them are useful to living metabolisms. On 

the other hand, metals can be toxic to microbial population at sufficiently high concentrations and 

causes significant damage to thebody. However, some metals such as Cd, Hg, Pb, and As are 

markedly more toxic even at very low levels and these are very harmful due to their major impact 

on humans health.   Cr, Cu, Zn and Ni  are also toxic at higher concentrations; Hg, Pb and Cd are 

potent neurotoxic metals. The toxicology and chemistry of these elements are complex and 

interesting. For example, chromium has both beneficial and detrimental properties. Chromium 

maintains Cr (III) and Cr (VI) in two stable oxidation states, opposite toxicity, mobility and 

bioavailable on environment . While Cr (III) is relatively harmless and inactive and Cr (VI) moves 

readily through soils and aquatic environments. Hexavalent Cr(VI), is the toxic form  and trivalent , 

Cr (III), is an essential element required for normal carbohydrate and lipid metabolism.Zn is an 

essential element to man, being a cofactor of many enzyme systems and the recommended daily 

intake of Zn is between 4 and 16 mg depending on age state. Cd element toxicity in humans is “itai-

itai”, a disease characterized by excruciating pain in the bone. Other health implications of Cd in 

humans include kidney dysfunction, hepatic damage and hypertension.Cd's sources of human 

exposure are air, environmental and waterways. It has been suggested that nutritional status is an 

important factor in determining Cd exposure. It is known that Cd components in the cell are 

inhibited by elements such as Cu and Zn. The lack of these elements accelerates cadmium uptake. 

Pb is a heavy metal poison that affects all steps in the process of heamoglobin synthesis and 
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porphyrin metabolism by forming complexes with oxo groups in enzymes. Toxic levels of Pb in 

human are associated with encephalopathy, seizures and mental hysteresis. Copper is known as the 

most widely used heavy metal in electrical and electroplating industries and it is highly toxic to 

living organisms at high concentrations. The presence of copper (II) ions is known to cause severe 

toxicological anxiety, usually affecting the brain, skin, liver, pancreas and myocardium. Mercury 

pollution from metallurgical industries, chemical production, amalgam and metal coating is quite 

common. The metallic liquid form is dangerous because the mercury evaporates over time and a 

number of industries are used. Volatile mercury is very poisonous, easily enters the lungs, kidneys, 

brain and  passes through the blood brain. Arsenic is asemi-metal and occurs mainly as As(III) and 

As (V) in solution. All arsenic compounds are poisonous and are present as AsO3
3-

 and AsO4
3-

 

compounds in aqueous solution as they give a strong covalent bond with oxygen. It is difficult to 

remove this element from aqueous solutions with negatively charged bacteria. Nickel toxicity is not 

yet known in person. For this reason, a thorough understanding of the harmful effects caused by the 

release of toxic metals into the environment and the emergence of more severe environmental 

protection laws has prompted efforts to remove / recover heavy metals from aqueous solutions by 

biological sorption. Therefore, removal of trace metals from drinking water and wastewater is very 

important. 

Various methods are available for the removal of dissolved heavy metals, including ion exchange, 

precipitation, reverse osmosis, adsorption and biosorption. A large number of microbial biomass 

species were investigated in the biosorption studies. These include archaea, algae and bacteria. 

Bacillus can be isolated from food, soil, water and even eukaryotic organisms. Bacillus is a Gram-

positive and rod-shaped bacterium grown under aerobic and facultative anaerobic conditions. The 

cell wall of Gram-positive bacteria is a highly complex network consisting mainly of peptidoglycan 

and teikoic acids. Among the various treatment methods, the biosorption method is widely used 

because of the distinctive characteristics of living and living microorganisms in the transformation 

and detoxification of inorganic pollutants. The use of non-living microorganisms may offer some 

advantages to the living organism, with a favorable concentration of toxic wastes, lack of need for 

continuous feeding, easy desorption and recovery, and long-term storage at room temperature. 

Consisting of (Welasquez and Dussan. 2009). This study included Bacillus subtilis ATCC 6051 and 

Bacillus licheniformis strains for multielement ions and was evaluated using the bulk method in 

water and wastewater. 

MATERIALS and METHODS  

Instrumentation and Standard Solutions 

In this study; HNO3, HCI, NaOH, Nitrate salt of Ni(II), Pb(II) Cd(II), Cu (II) and Fe(II) used were 

analytical grade obtained either from Merck, Germany. Stock solution for Ni(II), Pb(II) Cd(II),Cu 

(II), Zn(II) and Fe(II) was prepared 1000 μg/ml using Nitrate salt in double distilled water. Purified 

water was prepared using a Millipore Milli-Q (Direct-Q UV3, USA) water purification system. 

Different concentrations of Ni(II), Pb(II) Cd(II), Cu (II), Zn(II)  and Fe(II) solutions (1-5μg/ml) 

were prepared by diluting the stock solution of 1000 μg/ml.  Standard solution for ICP-MS was 

obtained from 1004 ± 4 μg/ml stock solution (Plasma CAL, SCP science, USA). Standard base and 

acid solutions (0.1N NaOH and 0.1N HCl) were used for pH adjustments. pH measurements, 

agitation and precipitation were made using a pH meter (Hanna HI-2211700,USA), shaker (Nuve) 

controlled temperature and centrifuge (ALC-4235A) models. The analysis of multielement 

solutions were used inductively coupled plasma  mass spectroscopy(ICP-MS, Bruker Aurora M-90 

model). The scanning electron microscopy (SEM /EDAX, EVO 40 LEQ model) was used for 

measurement of image the bacteria size. TGA and DTA (Shimadzu TGA-50 series model) studies 

were carried out in the between temperature range 20–750
o
C and the infrared spectrums was used 

Mattson-1000 model FT-IR spectrophotometer.  
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Biosorbent Preparation 

Bacillus subtilis ATCC 6051(B1) and wild strain of Bacillus licheniformis sp. were used in these 

experiments.The Bacillus subtilis obtained from  ATCC 6051(B1) and Bacillus licheniformis) 

sp.(Fl)  is a moderate thermophilic bacterium and it has been isolated from soil in different area of 

Tigris River which  are single species of Bacillus licheniformis. The sample was placed in sterile 

glass bottles and transferred to the lab. within 2 hours. The moist soil was shade-dried and stored at 

4
o
C. The morphological characterization of the organism was also done with the bacterial culture 

such as Gram and endospore staining. To produce the biomass for biosorption experiments, each 

microorganism was inoculated  to1 L of liquid Nutrient Broth  and it was left to incubation in a 

shaker at 37
o
C for 24 hours. The biomass was centrifuged at 7000 rpm in 15 min and was extracted 

by decantation, washed  twice with sterile water. The biomass was dried at the room temperature for 

24 hours followed by drying in a oven at 65 ◦C for 24 hours and then it was sieved to select the 

particles 180 μm size and protected in sterile sample bottles for use in biosorption studies (Hiteshi 

et al.2016; KarataĢ 2013). 

Analytical Sensitive and Accuracy of the Method For ICP-MS 

In this study, the concentration of  Cu, Cd, Pb, Ni, Zn and Fe elements was calculated using 

calibration curves for the analytical sensitive which were prepared from the 1004 ± 4 μg/ml stock 

solution (Plasma CAL, SCP science, USA). The standard curves were found to be linear with a 

correlation coefficient of 0.999. The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) for 

Cu, Cd, Pb, Ni, Zn and Fe elements were determined by using analytical curves performed with 10 

independent analyses of a blank solution spiked with the metal at a level of lower concentration. 

The LOD and LOQ were calculated from the standard deviation (Sd) of the determinations (LOD = 

Xavr. + 3 Sd and LOQ = Xavr. + 10 Sd) (Duz et al. 2012;Kilinc et al. 2012). The certified reference 

material (CRM) solution for wastewater (ERA A water Company Certificate of Analysis Lot No : 

P232740A) was used to assess the accuracy and precision of the method. The samples were 

analysed in triplicate byICP–MS. The analytical results were in good agreement with the certified 

values (Table 1).  

Table 1 The analytical sensitive and accuracy for measurements ICP-MS using CRM 

(wastewater) 

Element 

isotopes 

Certified 

values  

(μg/L) 

Confidence 

measured  

(μg/L) 

QC 

Qualitiyco

ntrol(µg/L) 

PT 

ProfesionT

esting 

(µg/L) 

LOD 

(μg/L) 

 

LOQ 

(μg/L) 

63,5
Cu 744±0,0011 689±0,006 673-811 632-856 0,2060 0,6867 

114
Cd 184±0,050 208±0,018 163-195 156-212 0,0265 0,0884 

208
Pb 631±0,046 705±0,062 569-694 536-726 0,0402 1,3339 

58.7
Ni 1590±0,045 1544±0,061 1260-1520 1230-1560 0,2001 0,6669 

64
Zn 1520±0,046 1380±0,0076 1380-1670 1290-1750 0,9275 3,0917 

56
Fe 2750±0,41 2621±0,038 2480-3050 2340-3160 0,5231 1,7438 

Batch Experiments 

In this study, the adsorption of the biosorbent Bacillus subtilis ATCC 6051(B1) and wild strain of 

Bacillus licheniformis sp.(Fl) were studied as a function of biosorbent dose, pH, metal 

concentrations, time and temperature in the shaker (rate 150 rpm) . The optimum conditions were 

determined by batch experiments, using 250 mL flasks containing 50 mL of element solutions and  

thepH value was adjusted to the required value with 0.1 MNaOH or 0.1 MHCl  throughout the 

experiment(Ho and McKAY 1999; Guo et al. 2016; Hiteshi et al. 2016).  At the end of adsorption, 

samples were taken out at different time intervals, 3 mL sample transferred to centrifuge tubes and 
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centrifuged at 5000 rpm for 5 min in a centrifuge to remove the suspended biomass. The 

concentration of elements in residual solution was analysed by ICP-MS.  

RESULTS and DISCUSSION 

In this study, the specific surface properties of the organism such as thermal stability with TGA / 

DTA, functional groups responsible for the FTIR spectrum, SEM and XEDA images were 

investigated to determine the effect of metal ions on the biosorbent (B1, Fl) surface. The effect of 

adsorption on multielement (Ni(II), Pb(II), Cd(II), Cu (II), Zn(II)  and Fe(II)) ions  using Bacillus 

subtilis ATCC 6051(B1) and  licheniformis (Fl ) sp. such as pH, concentration, recovery of 

biosorbent, driking water and wastewater were determined. 

The Characterization of Biosorbents (B1and Fl) 

 TGA and DTA studies 

The main purpose of the analyses with TGA are to examine the disruption processes of the 

biosorbents (B1and Fl) depending on the temperature (Khosa et al. 2013; Ronda et al. 2016). The 

biosorbents were analysed at 25-1000 °C with TGA and DTA data at a flow rate of 20 mL / min., in 

a N2 (g) atmosphere and at a heating rate of 10 °C / min. The results are shown in the Fig.6 

B1  Fl  

Starting and ending 

temperature (
o
C) 

Weightl oss 

 % 

Starting and ending 

temperature(
o
C) 

Weight loss 

 % 

25-109 5,17 25-100 4,72 

109-211 7,21 100-235 9,41 

211-343 35,08 235-344 31,83 

343-900 40,92 344-900 47,33 

-0.00 200.00 400.00 600.00 800.00
Temp [C]

2.00

4.00

6.00

mg
TGA

-40.00

-20.00

0.00

20.00
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211.08x 100C

211.00x 100CStar t

343.00x 100CEnd

-2.632x 100mg

-35.084x 100%

W eight Los s

343.00x 100CStar t

900.00x 100CEnd

-3.070x 100mg

-40.922x 100%

W eight Los s

108.87x 100C

34.23x 100CStar t

109.00x 100CEnd

-0.388x 100mg

-5.172x 100%

W eight Los s

109.00x 100CStar t

211.00x 100CEnd

-0.541x 100mg

-7.211x 100%

W eight Los s

File N ame: B1 .tad
D etec tor : D TG-60H
Ac qu is ition D a te16/07 /22
Ac qu is ition Time11:56 :33(+0200)
Samp le N ame: B1 
Samp le W eigh t: 7.502 [mg]
Anno tation:

B1 .tad
B1 .tad

DTA
TGA

B1 

-0.00 200.00 400.00 600.00 800.00
Temp [C]

2.00

4.00

6.00

8.00
mg

TGA

-40.00

-20.00

0.00

20.00

uV
DTA

99.91x 100C

234.99x 100C

343.84x 100C

32.77x 100CStar t

100.00x 100CEnd

-0.369x 100mg

-4.729x 100%

W eight Los s

100.00x 100CStar t

235.00x 100CEnd

-0.734x 100mg

-9.407x 100%

W eight Los s

235.00x 100CStar t

343.00x 100CEnd

-2.484x 100mg

-31.834x 100%

W eight Los s

343.00x 100CStar t

900.00x 100CEnd

-3.693x 100mg

-47.328x 100%

W eight Los s
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DTA
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FI 

Fig.1 The TGA and DTA data of biosorbents (B1 andFl ) 

According to the result of TGA and DTA data,  the first mass loss of the adsorbents appears to be 

between 25 and 109 
o
C  due to physically adsorbed water on the surface of the adsorbents and at 

temperatures between 109-211
o
C is due to water trapped in the bacteria.  The carbonation appears 

to occur between  211-343
o
C and they are burning  in temperatures above 343

o
C. Therefore; TGA 

and DTA data show that the biosobents (B1andFl) can be used for adsorption studies up to 211
o
C 

and resistant to heat. 

FT-IR Spectral studies  

The FT-IR spectrum of treated and untreated B1andFl biomass were determined using the KBr disc 

technique to analyse current functional groups in the biomass. The transmission FT-IR spectrum 

were recorded  between 4000 - 400 cm
-1

. The results of spectra analysis showed that the current of 

functional groups such as carboxyl, amino, amide, phosphodiester  and hydroxyl could interact with 
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protons or metal ions for biomass (Zhang et al 2013; Park et al. 2016;Akar et al. 2006; Kım et al. 

2007) and the spectrums in the table 2,3 fig.2,3 obtained give an idea about the presence of 

functional groups on the B1and Fl cell surfaces. 

Table 2 The FT-IR spectrums of untreated biosorbent (B1) and treaded withelements 

(Cd, Cu, Fe, Ni, Pb and Zn) ions 

Biosorbent 

OH
-
 –

NH –CH2- Amide I Amide II –OH 

C-H 

COO− P=O C–O- 

B1 3263.69 2926.35 1630,60 1530,31 1445,80 1395,82 1219,00 1040,41 

B1-Cd 3268.84 2927.95 1634,62 1522,38 1445,80 1390,97 1211,87 1029,49 

B1-Cu 3276.95 2928.27 1636,02 1522,62 1451,30 1382,74 1213,28 1029,27 

B1-Ni 3270.10 2928.03 1636,50 1522,01 1445,80 1385,48 1213,62 1028,44 

B1-Zn 3270.66 2928.01 1638,10 1525,39 1440,40 1385,08 1214,69 1030,30 

B1-Pb 3272.59 2928.57 1634.15 1525.39 1443.10 1382.74 1211.20 1029.00 

B1-Fe 3274.34 2927.45 1635,69 1523,33 1445,80 1385,85 1217,67 1030,98 

 

Fig.2FT-IR spectrum(B1) 

Table 3 The FT-IR spectrums of untreated biosorbent (Fl) and treaded withelements 

(Cd,Cu, Fe, Ni, Pb and Zn) ions 

FI 3265,84 2928,57 1629,70 1526,25 1443,10 1384,36 1229,53 1045,85 

FI-Cd 3277,83 2927,93 1636,50 1512,12 1445,80 1384,26 1229,61 1040,81 

FI-Cu 3276,85 2928,24 1636,20 1522,10 1445,80 1383,69 1229,08 1041,87 

FI-Ni 3278,29 2928,50 1634,20 1510,71 1445,80 1384,84 1228,99 1047,40 

FI-Zn 3270,66 2928,01 1638,10 1525,39 1440,40 1385,08 1228,59 1030,30 

FI-Pb 3275,47 2927,97 1637,10 1512,97 1445,80 1385,90 1230,68 1043,92 

FI-Fe 3275,79 2927,11 1636,50 1511,04 1445,80 1384,47 1228,24 1043,33 

 

Fig 3 FT-IR spectrum(Fl) 

As seen in the Fig.2,3 FT-IR spectrum, strong asymmetric stretching bands belonging to functional 

groups  such as OH
-
 , -NH, Amid (I,II),  P = O, COO

-
, C-O- on surface B1and Flbiosorbents were 

observed. After then the biosorbentswere activated with element ions, it was found that there were 

some shifts in functional group bands. The results FT-IR spectra indicated that the elementions  was 
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adsorbed by these functional groups on the biomass surface (Table 2,3).  The spectra of 

licheniformis(Fl) sp.obtained from Tigris river area  are similar to nearly FTIR spectra of  Bacillus 

subtilisATCC 6051(B1) used by other workers (Table 3, Fig.3)(Kim et al. 2007; Ren et al. 2015) 

Bisorbtion studies 

The optimum condition of adsorption on multielement (Ni(II), Pb(II), Cd(II), Cu (II) and Fe(II)) 

ions  using Bacillus subtilis ATCC 6051(B1) and  licheniformis (Fl ) sp. were determined.The best 

optimum conditions were applied to the solutions forming the mixture of  Ni(II), Pb(II), Cd(II), Cu 

(II) and Fe(II)) ions at different pH.The calculations ofbiosorptionwere determined according to the 

following equation (1),  The equilibrium sorption capacity (qe) is the amount of metal ion sorbent at 

equilibrium (mg/g), Co initial concentration of metal, Ce equilibrium concentration, V volume of 

solution (L), m biomass dose and it  can be expressed as follows:    

 

As seen in the table 5, the adsorption capacity and removal of metalions are changingfor each 

element in the different pH values andare good at pH 6.But,the adsorption capacity of Fe (II) in all 

pH was determined to be very low which could be due to conversion to the Fe
3+

 of Fe
2+

 in the 

solution.The results indicated that was found to be better in two charged ions, especially such as 

Pb
2+

 and Cd
2+

 ions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect of interfering elements on biosorbent (B1)  

In this study, the effecton biosorbent (B1) ofsome interfering elements such as Al, Cr, Mn, Mg, Na, 

K, B, Co and Hg expected to be in thewater was investigated in different concentration (1,10, 

100µg/ml).  As seen in the table 6, the efficiency of adsorption capacity of Ni(II), Pb(II) Cd(II), Cu 

(II) and Fe(II)) was observed not  too much change in the environment of multi-mineral in low 

concentration (1µg/ml). In addition to, the  adsorption capacities of the Cd and Pb elements are 

considerably high in both  different pH and interfering elements in the solution which suggests that 

Table 5 The removal of metal ionsfromsolutions  at different pH by biosorbent (Initial 

concentrations Co=1,5µg/ml,  Shaker rate =150 rpm, Biosorbent mass  25 mg, Solution 

volume = 50 ml, Time = 60 min,  Temprature = 25
o
C, Equilibrium concentration = Ce) ICP-

OES. 
 

Bacillus subtilis ATCC6051(B1) 

 

 

Meta

l 

pH = 5 pH = 6 pH = 6.5 

Ce 

µg/ml 

qe 

mg/

g 

Remov

al 

% 

Ce 

µg/ml 

qe 

mg/

g 

Remov

al 

% 

Ce 

µg/ml 

qe 

mg/

g 

Removal 

% 

Cd 0,176±0,001 2,6 88,26 0,093±0,001 2,8 93,80 0,160±0,001 2.7 89,33 

Cu 0,253±0,004 2,5 83,13 0,500±0,003 2.0 66,66 0,639±0,006 1.7 57,40 

Fe 1,054±0,007 0,9 29,73 1,010±0,004 1,0 32,66 1,194±0,003 0.6 20,40 

Ni 0,320±0,011 2,3 78,66 0,350±0,014 2,3 76,67 0,381±0,001 2.2 74,60 

Pb 0,151±0,001 2,7 89,93 0,235±0,003 2,5 84,33 0,532±0,001 1.9 64,53 

Zn 0,348±0,006 2,3 76,80 0,313±0,004 2,4 79,13 0,268±0,006 2.5 82,13 

Bacillus licheniformis (Fl) 

Cd 0,446±0,086 2,1 70,26 0,229±0,004 2,5 84,93 0,487±0,014 2.0 67,53 

Cu 0,355±0,005 2,3 76,33 0,375±0,005 2,2 75,00 0,453±0,004 2.1 69,80 

Fe 0,798±0,003 1.4 46,80 0,550±0,009 1,9 63,33 0,960±0,050 1.1 36,00 

Ni 0,976±0,030 1,1 34,93 0,895±0,018 1,2 40,33 0,646±0,010 1.7 56,93 

Pb 0,246±0,002 2,5 83,66 0,297±0,001 2,4 80,20 0,497±0,006 2.0 66,86 

Zn 0,857±0,006 1,3 42,86 0,802±0,006 1,4 46,53 0,404±0,001 2.2 73,06 
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Pb and Cd ions are more selective by the B1 and F1 bacteria. Therefore; the maximum adsorption 

of biomass near neutrality of water may be more suitable for metal removal from water. 

Table 6 Biosorbent of metal ions  at the optimum condition (Ġnitial concentration Co= 0,5µg/ml , 

pH = 6,   Rate =150 rpm, Volume V = 150 ml, Biosorptionmass = 0,025g, Time =60 min,  

Temprature = 25
o
C , Equilibriumconcentration = Ce) 

Interferingelements 

Interfering 

elementsconcentration 

(µg/ml) 

Working 

Elements 

(µg/ml) 

Ce 

(µg/ml) 

qe 

mg/g 

Removal 

% 

A
l,

  
 C

r,
  

M
n

, 
M

g
, 

 N
a

, 
 K

, 
 B

, 
 C

o
, 

  
H

g
 

                 1 

Cd 

0,052±0,001 2.70 89.6±0,10 

10 0,045±0,001 2.73 91.0±0,6o 

100 0,059±0,001 2.65 88.2±0,08 

1 

Cu 

0,151±0,003 2.10 
70.0 

±0,03 

10 0,146±0,002 2.12 71.5±0,50 

100 0,157±0,002 2.06 69.6±0,30 

1 

Pb 

0,042±0,002 2.75 91.6±0,90 

10 0,054±0,001 2.68 90.0±0,40 

100 0,038±0,001 2.77 92.1±0,30 

1 

Ni 

0,246±0,001 1.52 51.0±0,60 

10 0,224±0,002 1.66 55.0±0,40 

100 0,238±0,001 1.57 56.0±0,30 

1 

Zn 

0,144±0,002 2.14 71.3±0,30 

10 0,155±0,001 2.07 69.4±0,20 

100 0,137±0,003 2.18 72.0±0,30 

1 

Fe 

0,276±0,004 1.34 44.0±0,60 

10 0,291±0,005 1.25 42.8±0,50 

100 0,284±0,002 1.30 43.1±0,30 

Recovery and Number of Reuse Studies  

In this study, the biosorbents (B1 and Fl) saturated with different elements were treated at different 

concentrations (0,01,0,05 and 0,1mol/L) with 50 mlHCl and HNO3 acid. The results showed that 

with 0.1M HNO3  was removed in  between 97-99 % from the biosorbents. However, HCL was  

little effect on the recovery of Pb because of the formation precipitate PbCl2 in solution. The 

recovered bacteria were re-examined on the adsorption and observed to retain the adsorption 

capacities which these features proved that the bacteria could be reuse in the adsorption of the 

metals (Table 7) (Rathinam et al. 2012). As seen in the fig. 5 thebacteria recovered with 0.1M 

HNO3 were used again with elements such as Cu,Fe,Zn, Pb, Ni and Cd andthe adsorption capacity 

decreasesslowly as a number of applications increases which there may besome changes in the 

surface functiongroups,due to fatigue of the bacterium. 

Table 7 Recovery of biosorbents (B1 and Fl) saturated with different elements using HCl 

and HNO3 acid 

 

Biosorbent 

 

 

Reactive 
Concentration 

(mol/L) 

Elements removal (%) 

Cu Fe Zn Pb Ni Cd 

 

 
HCl 

0,01 59,2±0,23 72,8±0,11 79,1±0,13 43,3±0,11 88,3±0,21 89,1±0,07 

0,05 88,4±0,14 91,2±0,05 94,3±0,09 64,3±0,19 97,3±0,06 96,3±0,09 
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B1 

0,1 97,6±0,31 96,8±0,17 99,0±0,25 79,2±0,25 99,5±0,16 99,8±0,15 

HNO3 

0,01 63,6±0,36 74,9±0,12 71,7±0,18 61,8±0,09 82,5±0,07 81,7±0,26 

0,05 77,8±0,28 86,1±0,04 93,9±0,16 88,9±0,14 94,1±0,33 91,9±0,17 

0,1 95,3±0,51 99,1±0,51 98,6±0,22 97,6±0,10 97,9±0,17 95,6±0,12 

 

 

 

 

Fl 

HCl 

0,01 71,9±0,06 91,5±0,18 84,7±0,08 32,5±0,12 86,7±0,39 87,1±0,06 

0,05 91,5±0,14 94,2±0,07 92,5±0,04 52,6±0,23 93,4±0,28 91,5±0,27 

0,1 99,2±0,27 98,6±0,16 97,2±0,18 87,8±0,06 98,2±0,09 99,4±0,18 

HNO3 

0,01 78,5±0,25 63,6±0,31 69,5±0,12 74,7±0,65 79,6±0,32 75,9±0,12 

0,05 89,6±0,19 81,3±0,14 86,8±0,23 915±0,53 88,3±0,16 87,3±0,13 

0,1 97,6±0,03 94,5±0,29 89,3±0,07 99,1±0,27 96,8±0,05 94,4±0,05 

 

 

Fig 5 Number of reuses in the solution of biosorbents (B1and Fl) 

Application of biosorbent (B1) in wastewater and drinking waters studies 

In this study, the effects of biosorbent on water samples taken from different locations of Diyarbakır 

(Tigris river, wastewater) and Mardin diriking water and CRM wastewaterwere investigated for 

removing trace elements from drinking and waste water.The best optimum conditions of biosorbent 

(B1) with 50ml water were applied to the water samples forming the mixture of  Ni(II), Pb(II), 

Cd(II), Fe(II), Cu(II) and Fe(II) ions at the natural pH of water samples. As seen in the table 8 the 

elements of Ni(II), Pb(II), Cd(II), Fe(II), Cu(II) and Fe(II)) were well removed in different water 

and CRM (wastewater) by biosorbent (B1), especially Cd and Pb elements. 
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Table 8 Removal of elements in differentwaterand CRM wastewater samples with B1 

using ICP-MS(InitialconcentrationCo,Equilibriumconcentration Ce) 

 

Elemen

ts 

 

Concen

t- 

rations 

(µg/L) 

Drikingwat

er 

of 

Diyarbakır 

(pH : 7.6) 

Drikingwat

er 

of Mardin 

(pH : 7.8) 

Wastewate

r 

untreatmen

t 

(pH : 8) 

Wastewate

rtreatment 

(pH : 8,5) 

Tigrisriver 

(pH : 8,2) 

CRM 

Wastwater 

(pH : 5.5) 

 

Cu 

Co 156.0±3.80 99.74±2.95 24.04±0,81 14.25±0.50 30.30±0.25 744.0±0,001 

Ce 81.30±2.60 42.56±2.10 11.04±1.34 7.020±0.11 13.97±0.15 407.8±0,004 

 Co 0.970±0.00 2.260±0.08 ˂  LOD ˂  LOD 13.37±0.06 184.0±0,050 
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CONCLUSIONS 

The Bacillus subtilis obtained from  ATCC 6051(B1) and Bacillus licheniformis (Fl)  isolated from 

soil in area east of Tigris River are observed similar adsorption capacities and characteristics.There 

are no significant differences between Fl and B1. As a result of the studies carried out, it has been 

determined that it can be easily applied to water and wastewater treatments because of have a good 

morphological characteristics, recovery, temperature and water resistance. The Bacillus 

licheniformis for the removal of multi-element especially  Pband Cd from the aqueous solution can 

be  promising more effective as an alternative method ofchemical and physical processes. Because 

these bacteria are high metal binding capacity, low cost, high efficiency in dilute solution effluents, 

easily obtained in large quantities, water resistant and re-applicability 
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GĠRESUN DAĞLARI SUBALPĠN BÖLGESĠ‟NDEKĠ BAZI GEOFĠT BĠTKĠ TÜRLERĠNĠN 

EKOLOJĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 

Rena HÜSEYĠNOĞLU
1
 

 

ÖZET 

Geofit türler, ilginç ekofizyolojik özelliklerinden dolayı diğer hayat formlarından farklılık 

gösterirler. Bu türler ekosistemlerde subordinate (co-dominant) türler olarak görev alır ve tür 

bakımından zengin çayırlarda biyomasa katkıda bulunurlar. Bu çalıĢmanın amacı, Giresun Dağları 

Eğribel Geçidi subalpin bölgesinde yayılıĢ gösteren bazı ilk ve son bahar geofit türlerinin toprak 

üstü ve toprak altı organlarındaki karbon (C)ve azot (N) konsantrasyonlarını belirlemek ve bu 

türleri makro besin elementleri yönünden karĢılaĢtırmasını yapmaktır.  

AraĢtırma materyalini Giresun Dağları Eğribel Geçidi subalpin bölgesinde yayılıĢ gösteren ikisi 

ilkbahar geofiti- Muscari aucheri ve Ornithogalum oligophyllum ikisi ise sonbahar geofiti olan 

Crocus speciosus subsp. speciosus ve Crocus kotschyanus subsp. suworowianus türlerine ait 

bireyler oluĢturmaktadır. Araziden toplanan bitki numunelerinin topak altı ve toprak üstü 

kısımlarındaki C(%) ve N(%) konsantrasyonları Dumas metoduna göre NCS Analyzer kullanılarak 

yapılmıĢtır. Yine türler arasında toprak altı ve toprak üstü kısımlarındaki C(%) ve N(%) 

konsantrayonları yönünden farklılığın belirlenmesi için SPSS 22.0 programı kullanılarak Tek Yönlü 

ANOVA analizi yapılmıĢtır. Türlerin N(%) değerleri incelendiğinde, yüksek azot değerlerinin 

ilkbahar geofit türlerinde (M.aucheri ve O.oligophyllum) toprak altı kısımlarda, sonbahar 

geofitlerinde ise (C.speciosus ve C.kotschyanus) toprak üstü kısımlarda depolandığı görülmüĢtür. 

Yine türlerin C(%) değerleri incelendiğinde, yüksek karbon değerleri M.aucheri hariç, diğer tüm 

türlerde toprak altı kısımlarda gözlemlenmiĢtir. Türler arasında toprak altı kısımlardaki N(%) 

değerleri bakımından istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunduğu halde, toprak üstü 

kısımlardaki azot değerleri bakımından farklılık bulunamamıĢtır (P˂ 0.05). Yine türler arasında hem 

toprak altı, hem de toprak üstü kısımlardaki C(%) değerleri bakımından istatistiksel olarak önemli 

farklılıklar bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Azot, Karbon, Geofit Türler, Subalpin Bölge, Ekolojik Özellik 

GĠRĠġ  

BiyoçeĢitlilik, genler,  türler ve ekosistemlerdeki farklılığı ifade etmektedir ve bir ülkenin sahip 

olduğu en büyük doğal zenginliklerden biridir (Deveci, 2012; Hüseyinoğlu, 2017). Farklı iklimsel, 

jeomorfolojik ve toprak özellikleri ile üç floristik bölgenin kesiĢme noktasında yer alması, 

Türkiye‟deki bitki çeĢitliliğinin baĢlıca nedenlerinden birisidir. Türkiye, sahip olduğu 9996 bitki 

türü (11707 takson) ile Dünya‟da en zengin 22. ülke iken, Avrupa‟da birincidir (Eminağaoğlu ve 

ark., 2015). Dünyanın baĢka hiçbir yerinde bulunmayan 3649 endemik bitki türü de ülkemizin bitki 

varlığının önemli kısmını oluĢturmaktadır.  

Türkiye florası aynı zamanda soğanlı, rizomlu ve tuberli bitki türleri açısından da oldukça 

zengindir. Gövdesi toprak altında oluĢarak değiĢime uğramıĢ ve besin depo etme özelliği kazanmıĢ 

bitki türlerine geofit veya kriptofit adı verilmektedir.  Geofitler, gövdelerinin toprak altında olması 

ile olumsuz çevre koĢullarına diğer çiçekli bitki türlerine oranla daha fazla dayanıklıdırlar. 

TÜBĠVES kayıtlarına göre, Türkiye‟de 11 familyada 73 cinse ait 816 geofit taksonu tespit edilmiĢtir 

(Sargın ve ark., 2013). 

Aromatik ve farmakolojik özelliklerinin yanı sıra, geofitler ilginç ekofizyolojik özelliklere sahip 

olduklarından diğer hayat formlarından farklılık gösterirler. Bu türler ekosistemlerde subordinate 

                                                           
1
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(co-dominant) türler olarak olumsuz koĢullarla baĢ ederek tür bakımından zengin çayırlarda 

biyomasa katkıda bulunurlar (Grime 1998).  

Bu çalıĢmanın amacı, Giresun Dağları Eğribel Geçidi subalpin bölgesinde yayılıĢ gösteren bazı ilk 

ve sonbahar geofit türlerinin toprak üstü (yaprak, gövde ve çiçek) ve toprak altı (yumru) 

organlarındaki makro besin elementlerinden karbon (C) ve azot (N) konsantrasyonlarını belirlemek 

ve bu türleri makro besin elementleri yönünden karĢılaĢtırmasını yapmaktır.  

GELĠġME 

AraĢtırma materyalini Giresun Dağları Eğribel Geçidi  subalpin bölgesinde yayılıĢ gösteren ikisi 

ilkbahar geofiti- Muscari aucheri (Boiss.) Baker (Asparagaceae) ve Ornithogalum oligophyllum 

E.D.Clarke (Asparagaceae), ikisi ise sonbahar geofiti olan Crocus speciosus M. Bieb subsp. 

speciosus (Iridaceae) ve Crocus kotschyanus K.Koch subsp. suworowianus (K.Koch) B.Mathew 

(Iridaceae) türlerine ait bireyler oluĢturmaktadır.  

Muscari aucheri (Boiss). Baker (ASPARAGACEAE): Genellikle taĢlık ve kalkerli yamaçlarda ve 

yüksek dağ çayırlarında geliĢen, bazen de Pinus sylvestris (sarıçam) veya Juniperus communis var. 

saxatilis (bodur ardıç) gibi ağaçlarla birlikte bulunan Nisan-Haziran ayları arasında 

çiçeklenen,1000-3000m arası yüksekliklerde yayılıĢ gösteren endemik bir türdür (Davis 1984; 

Güner ve ark. 2012). 

Ornithogalum oligophyllum E.D.Clarke (ASPARAGACEAE): Bitki çok yıllık, Nisan-Temmuz 

ayları arasında çiçeklenen, çayır, kayalık ve kar yamalarının altında bile geliĢen, 700-3000m 

arasındaki yüksekliklerde yayılıĢ gösteren ve ülkemizde genellikle Ġç Anadolu‟da bulunan bir 
ilkbahar geofitidir (Davis 1984; Güner ve ark. 2012). 

 

ġekil 1. Muscari aucheri türünün genel görünümü 
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ġekil 2. Ornithogalum oligophyllum türünün genel görünümü 

Crocus speciosus M.Bieb subsp. speciosus (Iridaceae): Genellikle çalılık ve çayırlık alanlarda 

geliĢen, Eylül-Kasım ayları arasında çiçeklenen, 800-2350m arası yüksekliklerde yayılıĢ gösteren 

ve ülkemizde kuzey, güney ve iç Anadolu‟da bulunan bir sonbahar geoididir (Davis 1984; Güner ve 

ark. 2012). 

 

ġekil 3. Crocus speciosus subsp. speciosus türünün genel görünümü 

Crocus kotschyanus K.Koch subsp. suworowianus (K.Koch) B.Mathew (Iridaceae): Açık 

kayalık ve seyrek çalılık alanlarda geliĢen, Ağustos-Ekim ayları arasında çiçeklenen, 1100-3100m 

arası yüksekliklerde yayılıĢ gösteren ve yurdumuzda Kuzey ve Ġç Anadolu‟da bulunan sonbahar 

geofitidir   (Davis 1984; Güner ve ark. 2012).  
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ġekil.4. Crocus kotschyanus subsp. suworowianus türünün genel görünümü 

AraĢtırma alanı Davis (1965,1988)‟in grid sistemine göre A7 karesinde yer almaktadır. ÇalıĢma 

materyallerini topladığımız bu lokalite 2270-2500m yükseklikte yer alarak yaklaĢık 40°29'27'„ 

kuzey paralelleri ile 38°25'41'„ doğu meridyenleri arasındadır.  

Ġlgili taksonlara ait bitki örnekleri 2017 yılının Mayıs ve Eylül aylarında araziye gidilerek toplanmıĢ 

ve türlerin teĢhisinde P.H.Davis‟in (1984) „Flora of Turkey‟ kitabının 8. cildinden ve Güner ve 

ark.‟nın (2012) „Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)‟ eserinden yararlanılmıĢtır. 

 

ġekil 5. ÇalıĢma alanının haritası 

Laboratuvara getirilen bitki örnekleri toprak üstü (gövde, yaprak, çiçek) ve toprak altı (yumru) 

kısımlarına ayrılıp temizlendikten sonra 70ºC‟de sabit ağırlığa ulaĢana kadar etüvde bekletilmiĢtir. 

Bitki numunelerinin toprak altı ve toprak üstü kısımlarındaki C (%) ve N (%) konsantrasyonları 

Dumas metodu (Jiménez & Ladha, 1993)‟na göre NCS Analyzer (Thermo Scientific FLASH 2000 

Series) aleti kullanılarak belirlenmiĢtir. Yine türler arasında toprak altı ve toprak üstü kısımlarındaki 

C (%) ve N (%) konsantrasyonları yönünden farklılığın belirlenmesi için SPSS 22.0 paket programı 

kullanılarak Tek Yönlü ANOVA analizi yapılmıĢtır. 
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SONUÇ 

Toplanan bitki örneklerinin toprak altı ve toprak üstü kısımlarının %N konsantrasyonları Çizelge 

1‟de verilmektedir. Aynı zamanda bu türler arasında yumru ve toprak üstü kısımlardaki % azot 

değerleri bakımından istatistiksel farklılığın olup olmadığını belirlemek için yapılan analiz sonuçları 

ise Çizelge 2 ve Çizelge 3‟te gösterilmektedir.  

Çizelge 1.  Türlerin yumru ve toprak üstü kısımlarındaki N(%) değerleri 

Türlerin Adı Parsel No Toprak altı (yumru) Toprak üstü kısım 

 

M.aucheri 

1 1.852 1.238 

2 0.931 1.497 

3 1.891 1.336 

 

O.oligophyllum 

1 1.435 1.332 

2 1.179 1.031 

3 1.136 1.158 

 

C.speciosus subsp. speciosus 

1 0.858 1.797 

2 0.839 2.167 

3 0.675 1.269 

C.kotschyanus subsp. 

suworowianus 

1 0.545 1.500 

2 0.522 1.611 

3 0.684 1.408 

Çizelge 2. Türlerin toprak altı kısımlarının N(%) değerleri için Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ve Tukey Testi sonuçları 

 

Türler 

Birey 

sayısı 

Ortalama  

± 

Standart Hata 

Standart 

Sapma 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

P-Değeri 

M.aucheri 3 1.558 ± 0.313b 0.543 0.931 1.891  

 

 

0.013* 

O.oligophyllum 3 1.250 ± 0.093ab 0.161 1.136 1.435 

 

C.speciosus subsp. 

speciosus 

 

3 

 

0.791 ± 0.058a 

 

0.101 

 

 

0.675 

 

0.858 

C.kotschyanus subsp. 

suworowianus 

 

3 

 

0.583 ± 0.050a 

 

0.087 

 

0.522 

 

0.684 

Aynı bölgede yayılıĢ gösteren bu 4 geofit türün N%  konsantrasyon değerleri incelendiğinde yüksek 

azot değerlerinin ilkbahar geofit türlerinde ( M.aucheri ve O.oligophyllum) toprak altı kısımlarda, 

buna karĢılık sonbahar geofitlerinde ise (C.speciosus ve C.kotschyanus) toprak üstü kısımlarda 

depolandığını görmekteyiz (Çizelge 1). Çizelge 2 „ye göre türler arasında toprak altı kısımlardaki 

N% konsantrasyonları yönünden önemli farklılıklar bulunmakta (P˂0.05),  özellikle M.aucheri,  

C.speciosus ve C.suworowianus türleri arasında önemli farklılıklar olduğu fakat O.oligophyllum 

türünün ise diğer türlerden farklı olmadığı görülmektedir. Buna karĢılık, çalıĢılan türler arasında 

toprak üstü kısımlarındaki %N konsantrasyonları bakımından istatistiksel olarak farklılık 

bulunmamıĢtır (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Türlerin toprak üstü kısımlarının N(%) değerleri için Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ve Tukey Testi sonuçları 

 

Türler 

Birey 

sayısı 

Ortalama ± 

Standart Hata 

Standart 

Sapma 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

P-Değeri 

M.aucheri 3 1.357 ± 0.075a 0.131 1.238 1.497  

 

 

0.112* 

O.oligophyllum 3 1.173 ± 0.087a 0.151 1.031 1.332 

C.speciosus subsp. 

speciosus 

 

3 

 

1.744± 0.260a 

 

0.451 

 

1.269 

 

2.167 

C.kotschyanus 

subsp. 

suworowianus 

 

3 

 

1.506± 0.058a 

 

0.102 

 

1.408 

 

1.611 
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Toplanan bitki örneklerinin toprak altı ve toprak üstü kısımlarındaki %C konsantrasyonları Çizelge 

4‟de verilmektedir. Yine türler arasında yumru ve toprak üstü kısımlardaki % karbon değerleri 

bakımından istatistiksel farklılığın olup olmadığını belirlemek için yapılan analiz sonuçları ise 

Çizelge 5 ve Çizelge 6‟da gösterilmektedir.  

Çizelge 4. Türlerin yumru ve toprak üstü kısımlarındaki C(%) değerleri 

Türlerin Adı Parsel No Toprak altı (yumru) Toprak üstü kısım 

 

M.aucheri 

1 30.599 32.345 

2 20.258 37.457 

3 32.795 35.861 

 

O.oligophyllum 

1 34.769 28.463 

2 33.502 32.418 

3 35.183 27.237 

C.speciosus subsp. speciosus 1 44.490 32.131 

2 45.880 38.095 

3 37.941 35.723 

C.kotschyanus subsp. 

suworowianus 

1 36.795 36.201 

2 36.198 36.788 

3 38.482 36.446 

%C değerleri M.aucheri türü hariç, diğer tüm geofit türlerinde yumrularda yüksek bulunmuĢtur. 

Sadece M.aucheri türünde toprak üstü kısımlarda yumrulara göre %C içeriği fazla bulunmuĢtur 

(Çizelge 4). Türler arasında torak altı kısımlarda %C konsantrasyonları yönünden istatistiksel olarak 

önemli farklılıklar bulunmuĢtur (P˂ 0.05). Özellikle M.aucheri ve C.speciosus türleri arasında %C 

değerleri bakımından birbirinden farklı olduğu, diğer 2 türün ise bu türlerden farklı olmadığı 

görülmektedir (Çizelge 5).  

Çizelge 5. Türlerin toprak altı kısımlarının C(%) değerleri için Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ve Tukey Testi sonuçları 

 

Türler 

 

Birey 

sayısı 

Ortalama  

± 

Standart Hata 

Standart 

Sapma 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

P-Değeri 

M.aucheri 3 27.884 ± 3.865a 6.694 20.258 32.795  

 

 

0.012* 

O.oligophyllum 3 34.484 ± 0.505 ab 0.875 33.502 35.183 

C.speciosus 

subsp. 

speciosus 

 

3 

 

42.770 ± 2.447b 

 

4.239 

 

37.941 

 

45.880 

C.kotschyanus 

subsp. 

suworowianus 

 

3 

 

37.158 ± 0.683ab 

 

1.184 

 

36.198 

3 

38.482 

Çizelge 6.  Türlerin toprak üstü kısımlarının C(%) değerleri için Tek yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ve Tukey Test sonuçları 

 

 

Türler 

 

Birey 

sayısı 

Ortalama 

± 

Standart Hata 

 

Standart 

Sapma 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

P-Değeri 

M.aucheri 3 35.221±1.510ab 2.615 32.345 37.457  

 

 

0.027* 

O.oligophyllum 3 29.372 ± 1.563a 2.707 27.237 32.418 

C.speciosus 

subsp. 

speciosus 

 

3 

 

35.316 ± 1.733ab 

 

3.002 

 

32.131 

 

38.095 

C.kotschyanus 

subsp. 

suworowianus 

 

3 

 

36.478 ± 0.170 b 

 

0.294 

 

36.201 

 

36.788 
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Yine toprak üstü kısımların %C değerleri istatistiksel olarak karĢılaĢtırıldığında, türler arasında 

önemli farklılıklar bulunmuĢtur (Çizelge 6). O.oligophyllum ve C.kotschyanus türleri arasında 

toprak üstü kısımlarda karbon değerleri bakımından önemli farklılıklar olduğu, diğer 2 türün ise adı 

geçen türlerden farklı olmadığı görülmektedir.  

Bitki türlerinde farklı senesens tipleri mevcut olmakla birlikte geofit türlerde „Top Senesens‟ 

denilen bir strateji görülmektedir. Bu stratejiye göre, geofit türlerde fotosentetik ürünler, vejetatif 

geliĢme mevsiminde toprak üstü organlara, generatif geliĢme döneminde ise toprak altı organlara 

taĢınırlar.  

„Top Senesens‟, geofit bitkilerin besin maddelerini daha etkili bir biçimde kullanmasını sağlayan 

önemli ekolojik stratejidir (Polat, 2016; Özbucak ve ark. 2017). Bu çalıĢmadaki türlerin generatif 

geliĢme döneminde toplandığını dikkate alınırsa, karbon değerleri bakımından M.aucheri türü hariç, 

tüm diğer türlerin, azot konsantrasyonu bakımından ise ilkbahar geofitleri olan M.aucheri ve 

O.oligophyllum türlerinin bu stratejiyi sergilediğini diyebiliriz. Benzer sonuçlara  diğer bazı 

çalıĢmalarda da rastlanmaktadır (Mendez ve ark., 1999; Kutbay 1999; Kutbay & Kılınç 2002). 

Ayrıca subalpin bölgelerde hayvanlar tarafından yapılan toprak tahribatının amonyum (NH4) ve 

nitrat (NO3) alına bilirliğini arttırdığı ve özellikle geofit türlerde besin maddelerinin (N,C, P ve K) 

toprak altı organlarda (soğan, rizom, tuber) depolanmasını sağladığı bilinmektedir (Palacio ve ark., 

2013).  

Bizim çalıĢma alanımızda da orta derecede tahribat mevcuttur ve yaz boyunca mevsimsel olarak 

50.000 büyük ve küçükbaĢ hayvan otlatılmaktadır (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015). 

%C ve %N konsantrasyonlarının türlerin çoğunda yumrularda depolanmasının nedenlerinden biri de 

alandaki orta Ģiddetteki tahribat olabilir. 

Bununla beraber, M.aucheri %C değerleri bakımından, C.speciosus ve C.kotschyanus ise %N 

değerleri bakımından Top Senesens stratejisine uymamaktadır. Çünkü M.aucheri türünde karbon 

değerleri, C.speciosus ve C.kotschyanus türlerinde ise %N değerleri toprak üstü kısımlarda yüksek 

bulunmuĢtur. Her makro elementin floemdeki hareketliliğinin farklı olması bunun nedenlerinden 

birisi olabilir (Panvini & Eickmeier 1993).  Ayrıca, geofit türlerde vejetatif dönemden generatif 

döneme geçiĢ ani olabildiğinden, vejetatif-generatif dönem ayrımı yapmak zordur (Özbucak ve ark. 

2017).  Meristematik dokular azot gibi makro elementleri yüksek konsantrasyonlarda bulundurur 

(Werger & Hirose 1991). Benzer sonuçlar, Kutbay ve Kılınç (2002), Polat (2016) ve Özbucak ve 

ark. (2017) tarafından da elde edilmiĢtir.  

Geofit türler, ekosistemde co-dominant türler olarak görev aldıklarından ve ekosistemin biyomasına 

önemli katkıda bulunduklarından dolayı, bu türlerin ekolojik özelliklerinin bilinmesi ekosistemlerin 

korunması ve yönetilmesi bakımından önemlidir ve bu bakımdan daha fazla çalıĢma yapılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır.  
KAYNAKÇA 

1) Davis P.H., 1984.  Flora of Turkey and East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Vol. 

8, Edinburgh.  

2) Deveci M., 2012. An Investigation on Plant Species Diversity in Colchic Province (Turkey). 

African Journal of Agricultural Research 7, 820-843. 

3) Eminağaoğlu Ö., Hacıkamiloğlu Ġ., Keskin H., Beğen H.A. & Aksu G., 2015. Artvinin Doğal 

Bitkileri. Promat Basım Yaynları 1, Ġstanbul.  

4) Grime J.P., 1998. Benefits of Plant Diversity to ecosystems: immediate, filter and tounder 

effect. Journal of Ecology 86, 902-910. 

5) Güner A., Aslan S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç BT., 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı 

Bitkiler). ANG Vakfı/ Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 1, Ġstanbul. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 
KONGRESİ  

2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-
69046-0-8        
 

Sayfa 946 

6) Hüseyinoğlu  R., Yalçın E. & Macar O., 2017. Flora of Alpine  Grasslands of the Eğribel Pass 

in the Giresun Mountains. Biological Diversity and Conservation 10, 6-17. 

7) IBM Corp. 2013. Released: IBM Statistics for Windows, Version 22. Armonk, NY: IBM Corp. 

8) Jiménez R.R. & Ladha J.K. 1993. Automated elemental analysis: a rapid and reliable but 

expensive measurement of total carbon and nitrogen in plant and soil samples. 

Communications in Soil Science and Plant Analysis 24, 1897-1924. 

9) Kutbay H.G.,  1999.  Top Senescence in Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. Ex Sprengel and 

Narcissus tazetta L. subsp. tazetta. Turkish Journal of Botany 23, 127-131. 

10) Kutbay H.G. & Kılınç M.,  2002. Top Senescence in some members of Amaryllidaceae family in 

Central and East Black Sea Regions of Turkey. Pakistan Journal of Botany 34, 173-190. 

11) Mendez M. & Karlsson P.S., 1999. Effects of sexual reproduction on growth and vegetative 

propogation in the perennial geophyte Arum italicum (Araceae). Plant Biology 1, 155-170.   

12) Özbucak T.B., Akçin Ö.E. & Polat G., 2017. Aynı Ortamda YayılıĢ Gösteren Bazı Geofit 

Bitkiler Üzerine Ekolojik Bir ÇalıĢma. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7, 111-

123.  

13) Palacio S., Bueno C.G., Azorin, J., Maestro M. & Garcia D.G. 2013. Wild-Boar Disturbance 

Increases Nutrient and C Stores of Geophytes in Subalpine Grasslands. American Journal of 

Botany 100, 1-10. 

14) Panvini A.D. & Eickmeier W.G. 1993. Nutrient and Water Relations of the Mistletoe 

Phoradendron leucarpum (Viscaceae): How tightly are they integrated? American Journal of 

Botany 80, 872-878. 

15) Polat 2016. Cyclamen coum subsp. coum Mill. Taksonunun Bazı Anatomik ve Ekofizyolojik 

Karakterlerinin Farklı Yükseltilerdeki Fenotipik Esnekliğinin KarĢılaĢtırılması. Ordu 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, 91s.  

16) Sargın  S.A., Selvi S. & Akçiçek E., 2013. AlaĢehir (Manisa) ve Çevresinde YetiĢen Bazı 

Geofitlerin Etnobotanik Açıdan Ġncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Dergisi 29, 170-177. 

17) Werger M.J.A. & Hirose T., 1991. Leaf nitrogen distribution and whole canopy photosynthetic 

carbon gain in herbaceous stands. Vegetatio 97, 11-20.  



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 
KONGRESİ  

2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-
69046-0-8        
 

Sayfa 947 

DĠYARBAKIR ĠLĠNDE TARIMSAL MEKANĠZASYONDAKĠ GELĠġMELERĠN MEVCUT 

DURUMU 

THE PRESENT STATUS OF ADVANCE IN AGRICULTURAL MECHANIZATION IN 

DĠYARBAKIR PROVINCE 

 

Necati ÇETĠN*
1 

Cevdet SAĞLAM
1 

1
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, Kayseri, Türkiye 

*Sorumlu Yazar: necaticetin@erciyes.edu.tr 

Özet 

Tarımsal mekanizasyon, bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal iĢlerin, motor gücüyle çalıĢtırılan 

alet ve makinalarla yapılmasını, bu alet ve makinaların tasarımını, imalatını, bakım ve onarımını, 

etkin bir Ģekilde kullanımını ve pazarlanmasını kapsayan üretim teknolojisidir. Tarımsal 

mekanizasyonun geliĢimi; insan gücü, basit el aletleri, hayvan gücü, tekerleğin tarım aletlerinde 

kullanımı, termik motorların kullanımı, mekanizasyon geliĢim süreci ve tam otomasyon süreci gibi 

birçok devreden geçerek günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Ülkemizin de mekanizasyon geliĢim sürecinde 

olduğu bilinmektedir. Son yıllarda gerek yerel gerek bölgesel gerekse ulusal bakımdan tarım alet ve 

makina sayılarının arttığı gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢma ile Diyarbakır ilinde, son 10 yıldaki traktör, 

biçerdöver ve tarım alet-makinası sayılarındaki artıĢın tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Sonuçlar aynı 

periyotta Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye‟deki traktör, biçerdöver ve tarım alet-makinası 

sayılarındaki artıĢ ile mukayese edilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler; Diyarbakır, tarımsal mekanizasyon, traktör, biçerdöver 

Abstract 

Agricultural mechanization is the production technology that involves in the plant and animal 

production in agricultural work with the tools and machinery driven by motor power and, the 

design, manufacture, maintenance and repair, efficient use and marketing of these tools and 

machinery. Until today development of agricultural mechanization has passed through many 

processes such as; Human power, simple hand tools, animal power, use of wheels in agricultural 

tools, use of thermal motors, mechanization development process and full automation process. It is 

known that our country is also in the process of mechanization development. In recent years, it has 

been observed that the number of agricultural tools and machinery has increased in local, regional 

and national level. In this study, it was aimed to determine in the last 10 years the increase in 

number of tractors, combine harvesters and agricultural tools and machinery owned in Diyarbakır. 

Keywords: Diyarbakır, agricultural mechanization, tractor, combine harvester 

1. GĠRĠġ  

Tarımsal alet ve makinaların tarımda kullanımı, iĢlerin kısa sürede yapılmasına, iĢ gücünden 

tasarruf sağlanmasına, verim ve kalitenin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Son yıllarda yerel ve 

ulusal bakımdan tarım alet ve makina sayılarının arttığı gözlemlenmiĢtir. Bu durum tarımda makine 

kullanımının yaygınlaĢtığını ortaya koymaktadır. 

Tarımda girdi maliyetlerinin fazlalığı, mekanizasyon ve teknoloji konusundaki teknik bilgi ve 

beceri eksikliği tarımsal mekanizasyonun yaygınlaĢmamasının önemli sebeplerindendir. Ülkemizde 

tarımsal mekanizasyon düzeyi incelendiğinde birim alana düĢen traktör gücü, traktöre düĢen makine 

sayısı gibi etkenler dikkate alındığında bölgeler arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu 

hususta Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri bu alanda geliĢmiĢ bölgeler olarak nitelendirilirken, 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise daha az geliĢmiĢ bölgeler arasında yer 
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almaktadır (Sessiz ve ark., 2006). Tarımda teknolojinin artması son yıllarda hızlı bir geliĢim süreci 

göstermektedir. Bu alandaki uygulamalara, baĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere; tarımda geliĢmekte 

olan pek çok ülkede rastlanabilmektedir. Örneğin ABD‟de hassas tarım uygulamalarında kullanılan 

verim görüntüleme sistemi 1995‟de 2000 adet biçerdöverde yer almaktayken, bu sayı 1996‟da 9000 

adede yükselmiĢtir (Anonim,1997). 

Tarımın geliĢmesi, tarım makinaları imalat sanayisinin geliĢimine ve tarımda makine kullanımının 

artırılmasına bağlıdır. Diyarbakır önemli bir tarım bölgesi olmakla beraber yüksek üretim 

potansiyeline sahiptir. Fakat ilin mekanizasyon düzeyinin ve tarım makinaları imalat sanayisinin 

durumunun bilinmesi gerekmektedir. Bu unsurların doğru bir Ģekilde belirlenmesi iyi bir 

mekanizasyon planlanmasına önemli katkılar verecektir (Gürsoy ve ark., 2013). 

Bu çalıĢma ile Diyarbakır ilinde, 2008‟den 2017 yılına kadar traktör, biçerdöver ve tarım alet-

makinası sayılarındaki artıĢın tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Elde edilen veriler aynı dönemde 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye‟deki traktör, biçerdöver ve tarım alet-makinası 

sayılarındaki artıĢ ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

2. MATERYAL VE METOD 

AraĢtırmanın ana materyalini Diyarbakır ilinde bulunan traktör, biçerdöver ve tarım alet-makinaları 

sayıları oluĢturmaktadır. Diyarbakır ili, bölgede tarımsal üretim ve çeĢitlilik açısından önemli bir 

konuma sahiptir. Yörede 2017 yılında 575 247 ha alanda bitkisel üretim gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

alanların dağılım oranları yaklaĢık olarak aĢağıdaki gibidir (TUĠK 2018): 

 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler (%91.62) 

 Meyve, içecek ve baharat bitkileri (%4.45) 

 Sebze bahçeleri (%2.38) 

 Nadas alanı (%1.55) 

TÜĠK (2018)‟ten elde edilen veriler doğrultusunda son 10 yılda, ilde, bölgede ve ülke genelinde bu 

makinalardaki artıĢ oranları hesaplanmıĢtır. Bu doğrultuda son yıl verileri (2017), ilk yıl verilerine 

(2008) bölünerek bu iĢlem gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟de 2008-2017 yılları arasındaki traktör, 

biçerdöver ve diğer tarım alet-makine sayıları Tablo 1‟de verilmiĢtir. Tablo 1 incelendiğinde 

Türkiye‟de son 10 yıldaki traktör sayısı 1 070 746‟dan 1 306 736‟a, biçerdöver sayısı 13 084‟ten 17 

199‟a ve diğer tarım alet-makine sayısı 9 305 469‟dan 10 815 738‟e homojen bir artıĢ göstermiĢtir. 

Tablo 1. Türkiye‟deki son 10 yıldaki traktör, biçerdöver ve tarım alet-makine sayıları 

Yıl 
Traktör 

sayısı 

Biçerdöver 

sayısı 

Tarım alet-

makine sayısı 

2008 1 070 746 13 084 9 305 469 

2009 1 073 538 13 360 9 339 824 

2010 1 096 683 13 799 9 560 877 

2011 1 125 001 14 313 9 732 761 

2012 1 178 253 14 813 9 974 583 

2013 1 213 560 15 486 10 124 071 

2014 1 243 300 15 899 10 283 129 

2015 1 260 358 15 998 10 423 865 
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2016 1 273 531 16 247 10 570 235 

2017 1 306 736 17 199 10 815 738 

Diyarbakır yöresinde son 10 yılda traktör, biçerdöver ve diğer tarım alet-makine varlığı Tablo 2‟de 

görülmektedir. Traktör sayıları yıldan yıla tekdüze bir artıĢ göstermiĢtir. Diyarbakır ilindeki 

biçerdöver sayısı 2008‟den 2017 yılına kadar 4 katından fazla artmıĢtır. Bu da hasat sırasında 

makine kullanımının yaygınlaĢtığını göstermektedir. Tarım alet-makine sayıları incelendiğinde ise 

2009 yılında azalma meydana gelmiĢtir. Bu azalma döven, ilaç makineleri, üniversal ekim makinesi 

ve sap döver harman makinesi gibi bazı alet-makinelerin kayıttan çıkarılmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Tablo 2. Diyarbakır ilindeki son 10 yıldaki traktör, biçerdöver ve tarım alet-makine sayıları 

Yıl 
Traktör 

sayısı 

Biçerdöver 

sayısı 

Tarım alet-makine 

sayısı 

2008 8 749 131 63 080 

2009 8 855 171 61 482 

2010 9 125 284 74 306 

2011 9 121 329 79 081 

2012 9 234 355 79 882 

2013 9 363 417 80 332 

2014 9 449 432 83 006 

2015 9 266 484 83 729 

2016 9 315 491 83 980 

2017 9 547 547 85 435 

3. ARAġTIRMA BULGULARI 

Tablo 3‟te 2008 ve 2017 yılında Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Türkiye genelindeki 

traktör, biçerdöver ve tarım alet-makine varlığı verilmiĢtir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2008 

yılındaki traktör, biçerdöver ve tarım alet-makine sayıları sırasıyla 52 137, 435, 352 628‟den 2017 

yılında 68 335, 1 271, 483 274‟e artıĢ göstermiĢtir. 

Tablo 3. 2008 ve 2017 yılına ait traktör, biçerdöver ve tarım alet-makine varlığı 

Yer 

Traktör 

sayısı 

Biçerdöver 

sayısı 

Tarım alet 

makine sayısı 

2008 2017 2008 2017 2008 2017 

Diyarbakır 8 749 9 547 131 547 63 080 85 434 

Güneydoğu 

Anadolu 
52 137 68 335 435 1 271 352 628 483 274 

Türkiye 1 070 746 1 306 736 13 084 17 199 9 305 469 10 815 738 

Son 10 yılda Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Türkiye genelindeki traktör, biçerdöver ve 

tarım alet-makinesi sayıları kıyaslanmıĢtır (Tablo 4). Traktör artıĢ oranları incelendiğinde oranların 

birbirine yakın olduğu belirlenmiĢtir. Biçerdöver artıĢ oranları mukayese edildiğinde ise Diyarbakır 
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ili bu alanda %41.76 ile ön plana çıkmıĢtır. Diyarbakır‟ı sırasıyla %29.22 ile kendi bölgesi olan 

Güneydoğu Anadolu izlemiĢtir. Türkiye genelinde ise bu iki yerdeki gibi kayda değer bir artıĢ 

gözlemlenmemiĢtir. Tarım alet-makine artıĢ oranları karĢılaĢtırıldığında ise Diyarbakır ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesinin birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 4. Son 10 yılda traktör, biçerdöver ve tarım alet-makinesindeki artıĢ oranları 

Yer 
Traktör artıĢ 

oranı (%) 

Biçerdöver artıĢ 

oranı (%) 

Tarım alet-makine artıĢ 

oranı (%) 

Diyarbakır 10.91 41.76 13.54 

Güneydoğu Anadolu 13.11 29.22 13.70 

Türkiye 12.20 13.15 11.62 

Sonuçlara göre Diyarbakır ilinde traktör, biçerdöver ve tarım alet-makina sayılarının sırasıyla 1.66, 

10.2 ve 1.68, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1.31, 22.2 ve 1.36, Türkiye genelinde 1.21, 1.27 ve 

1.16 olarak arttığı saptanmıĢtır. Bu artıĢlar dikkate alındığında, son dönemde teknoloji tarımda 

kendine yer bulmaya baĢlamıĢtır. Tarımın geleceği açısından bu artıĢların devam etmesi muhakkak 

önemlidir. Polat ve Sağlam (2001), 1998 yılı verilerine göre 691 398 ha tarım alanında birim alana 

düĢen traktör motor gücü 0.48 kW/ha olurken 1000 ha‟a düĢen traktör sayısı 11.42 adet olarak 

belirlemiĢtir. Evcim ve ark., (2004), 2002 yılında Türkiye‟de birim alan baĢına traktör gücünü 1.53 

kW/ha, traktör baĢına düĢen alanı 27 ha ve 1000 ha‟a düĢen traktör sayısını 34.49 olarak tespit 

etmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde Diyarbakır ilinde tarımsal mekanizasyona eğilim son yıllarda 

artarak devam etmiĢtir. Traktör artıĢ oranının Güneydoğu Anadolu bölgesinden ve Türkiye 

genelinden daha az, biçerdöverdeki artıĢ oranının daha fazla olduğu saptanmıĢtır. Bu artıĢlar dikkate 

alındığında, son dönemde alet ve makinaların tarımda kendine yer bulmaya baĢlamıĢtır. Tarımın 

geleceği açısından bu artıĢların devam etmesi muhakkak önemlidir. 

4. SONUÇLAR 

Dünya genelinde gıda talebinin artmasının sonucunda, ihtiyacın karĢılanması için ya yeni alanların 

açılması ya da mevcut alanlardan alınacak verim ve kalitenin artırılması söz konusu olmaktadır. 

Tarımdaki gübreleme, ilaçlama, sulama, toprak iĢleme gibi değiĢkenlerin istenilen düzeylerde 

uygulanması bu alanda baĢarıyı sağlayabilecektir. Bu da hassas tarımın ve tarımda teknolojiye 

geçisin olması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda ülkemizi tarımsal mekanizasyon geliĢim 

sürecinden, tam otomasyon sürecine geçirecek iyileĢtirilmelerin yapılması bu noktada önemli bir 

unsur olmaktadır. Tarımda teknolojilerin yaygınlaĢması, bilgi açısından yoğun bir üretime doğru 

gidiĢ sağlayacaktır. Bu sayede, tarımla uğraĢanların eğitim seviyesi, gelir düzeyleri ve yaĢam 

standartları da yükseltilebilecektir. 
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Özet 

Tarımsal iĢlemlerde bitkisel üretime dayalı ilk aĢama toprak iĢlemedir. Toprak iĢleme, tohumların 

ekilebilmesi, bitkilerin yetiĢebilmesi ve toprağın uygun duruma getirilmesi için, toprak iĢleme 

aletleriyle toprağın gevĢetilmesi, ufalanması ve karıĢtırılması iĢlemidir. Tarımda verimin artırılması 

için tarım alanlarının geniĢletilmesi ya da birim alandan alınan ürün miktarının artırılması 

gereklidir. Bu durumda en uygun seçenek birim alandan elde edilen ürünün artırılması ve tarım 

teknolojilerinin daha etkin olarak kullanılmasıdır. ÇeĢitli etkiye sahip toprak iĢleme aletlerinin 

kullanımına dayalı olarak farklı toprak iĢleme sistemleri; geleneksel ve koruyucu toprak iĢleme 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Tarımın sürekliliğinin sağlanabilmesi için, toprağın yapısı ve neminin 

korunması, veriminin artırılması ve toprak sıkıĢıklığının minimum düzeyde tutulması zorunludur. 

Geleneksel toprak iĢleme sistemlerinin toprağın yapısını büyük ölçüde bozarak olumsuz etki 

yaptığı, topraktan nem kaybına ve toprağın sıkıĢmasına neden olduğu bilinmektedir. AzaltılmıĢ 

toprak iĢleme ve doğrudan ekim teknikleri ile hem toprak yapısı ve nemi korunur, toprak sıkıĢıklığı 

azaltılır hem de enerji tasarrufu sağlanmıĢ olur. Bu çalıĢmanın amacı, önceden yapılmıĢ araĢtırma 

sonuçlarına bağlı olarak geleneksel ve koruyucu toprak iĢleme sistemlerinin toprağın sıkıĢması, 

nemin korunması, enerji kullanımı ve etkinliği yönünden bir karĢılaĢtırmasını yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak iĢleme, enerji, geleneksel, koruyucu 

Abstract 

In agricultural processes, tillage is the first stage of production. Tillage is referred to soil 

preparation by machinery of various types and processes such as digging, stirring, and overturning. 

In order to increase production levels in agriculture, either the production areas or the yields per 

unit area should be increases. Since the current agricultural lands have already reached to maximum 

limits, the most suitable option now is to increase the yields per unit area using agriculture 

technologies more effectively. Soil tillage is among the leading agricultural process practiced in 

every production activity. Tillage systems are classified as conventional and conservation tillage 

systems. In order to ensure sustainability in agriculture, it is necessary to protect soil structure and 

moisture, increase yield and keep soil compaction at minimum levels. It is known that conventional 

tillage systems have various negative impacts on soil structure and cause loss of moisture from the 

soil and result in soil compaction. Conservation tillage and direct seeding techniques protect soil 

structure and soil moisture, reduce soil compaction and save energy. The aim of this study is to 

compare conventional and conservation tillage systems regarding soil compaction, preservation of 

the soil moisture, energy use and efficiency. 

Keywords: Tillage, energy, conventional, conservation 

1.GĠRĠġ 

GeliĢen çevre bilinci, ekonomik üretim talepleri ve enerji kullanımında tasarrufa gitme zorunluluğu 

nedeniyle son yıllarda, dünyada ve Türkiye‟de toprak islemede köklü değiĢiklikler yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Günümüzde yapılan tarımsal üretimin yalnız karlılığı düĢünülmeyip çevresel, 

ekonomik, sosyal ve agronomik boyutlarını da ele almak ve bunları dengelemek gerekmektedir. 

(Berkman, 1986). Toprak iĢleme ile toprağın kültür bitkilerinin yetiĢmesi için uygun hale 

getirilmesi mümkün olmakla beraber, özellikle bilinçsiz ve aĢırı toprak isleme ile meydana gelen 

doğadaki tahribat son derece önemlidir. Yoğun toprak isleme ve toprak üst yüzeyinin bitki 

mailto:necaticetin@erciyes.edu.tr
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artıklarından arındırılması toprağın sıkıĢmasına ve erozyona neden olur.Toprağın özellikle nemli 

olduğu dönemde tarla trafiğindeki artıĢ toprağı hızla sıkıĢtıracaktır. Zira bu konumdaki toprakta bağ 

kuvveti (kohezyon direnci) düĢer ve deformasyon hızlı bir Ģekilde ortaya çıkar (Keçecioğlu, 2002). 

 

Toprak iĢleme, bitkisel üretime dayalı tarımsal faaliyetlerde ilk aĢamadır. Toprağı tekniğine uygun 

olarak iĢlemek suretiyle ısı, nem ve havalanmayı sağlamanın yanı sıra, toprağın yapısının da 

düzeltilerek, bitki kök sisteminin geliĢmesine ve yayılmasına uygun bir ortam hazırlanması da 

gerekmektedir.Günümüzde toprak iĢlemesiz tarım teknikleri konusunda yoğun çalıĢmalar 

yapılıyorsa da, bitkilerin çimlenip, geliĢebilmeleri ve büyüyebilmeleri için temel isteklerin baĢında 

uygun tohum yatağı hazırlığı ile geliĢme dönemlerindeki toprak iĢlemeye yönelik ikileme, çapalama 

ve boğaz doldurma gibi iĢlemler zorunlu toprak iĢleme yöntemleri olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(KabaĢ, 2012). Enerjinin büyük bir bölümünün, yakın gelecekte tükeneceği bilinen fosil kökenli 

kaynaklardan elde edilmesi, küresel boyutlarda çevre sorunlarını doğurmakta, enerji fiyatlarını 

devamlı yükseltmekte ve enerji darboğazına bağlı uluslararası krizlere tetiklemektedir. Bu durum 

rezervleri hızla azalan ve çevre kirliliğine sebep olan fosil yakıtlar yerine, yenilenebilir ve daha 

temiz enerji kaynaklarından yararlanılması gerektiğini ortaya koymaktadır (ErgüneĢ ve ark.,2009). 

2. TARIMDA ENERJĠ 

Tarımsal üretim sistemi içerisinde enerji tohum, toprak iĢleme, gübreleme, sulama ve pestisitleri 

kapsamaktadır.  Tarımda en fazla enerji kullanımı: Sulama, toprak iĢleme, taĢıma, inorganik 

gübreler, petrol bazlı pestisitler, motorlar ve kurutma olmaktadır. 

2.1. Türkiye tarımında enerji 

Türkiye'nin durumu, geliĢmiĢ sanayi ülkelerinden farklı olup, enerji tüketimi artmak zorundadır. 

Türkiye'de yeterli büyüme çizgisi yakalanıncaya dek, kiĢi baĢına enerji tüketiminde ve enerji 

yoğunluğunda artıĢ olması, kiĢi baĢına enerji tüketimi artmakla birlikte enerji yoğunluğunun 2010-

2015 döneminden baĢlayarak düĢmesi beklenmelidir (Ültanır, 1998). Enerji kullanımı ile ilgili 

sorunlar, sadece küresel ısınma ile sınırlı değildir. Hava kirliliği, asit yağmurları ve ozon azalımı 

gibi çevresel konular enerji kullanımı ile yakından iliĢkilidir. Enerji etkinliğinin artırılması, enerji 

kaynaklarının çevresel etki değerlendirmesi açısından önemlidir. Enerji kaynaklarının kıtlığı ve 

dikkatsiz kullanılması sonucunda oluĢan istenilmeyen yan etkiler, enerji tüketimini doğru bir 

Ģekilde planlanma ve dikkatli bir Ģekilde değerlendirmeyi gerektirmektedir (Dinçer ve ark., 2004). 

Türkiye‟de genel enerji tüketimi içerisinde, tarım sektöründe tüketilen enerji miktarının 1990-2001 

yılları arasındaki dönemde değiĢimi Tablo 1‟de verilmiĢtir. Tarım sektöründe tüketilen enerji 

miktarı 1990 yılında 86.06 PJ düzeyinde iken, 1995 yılında 112.46 PJ ve 2001 yılında da 130.41 PJ 

düzeyine yükselmiĢtir. Tarım sektöründe tüketilen enerji miktarı düzenli olarak artmakla birlikte, 

toplam enerji tüketimi içerinde tarım sektörünün payı düzenli bir değiĢim göstermemektedir. 

Toplam enerji tüketiminde tarımın payı, 1990 yılında % 3.69, 1994 yılında % 4.19 ve 2001 yılında 

ise % 3.84 olarak gerçekleĢmiĢtir. Toplam enerji tüketiminde tarımın payı, 1990-2001 yılları 

arasındaki dönemde ortalama %3,77 olarak gerçekleĢmiĢtir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Türkiye Tarım Sektöründe Enerji Tüketimi 
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Tarım sektöründe 1990−2000 yılları arasındaki dönemde, tarım alanı baĢına enerji tüketimi 

değerlerinin yıllara bağlı olarak değiĢimi Tablo 2‟de verilmiĢtir. Tarım sektöründe birim iĢlenen ha 

baĢına kullanılan enerji miktarı, 1990 yılında 3.96 GJ iken, 1995 yılında 5.30 GJ ve 2000 yılında 

6.20 GJ /ha değerine ulaĢmıĢtır. 

Tablo 2. Tarım Alanı BaĢına Enerji Tüketimi 

 

Ültanır (1998) tarafından, 21. Yüzyıla girerken Türkiye‟nin enerji stratejisinin değerlendirilmesi 

konusunda yapılan bir çalıĢmada, Türkiye‟nin gelecekteki genel enerji sektörel talebi verilmiĢtir. 

Türkiye genel enerji sektörel talebinde tarım sektörünün payı; 2005 yılında % 4.49, 2010 yılında % 

4.37 ve 2020 yılında % 3.68 olacağı bildirilmektedir. Türkiye genel enerji sektörel talebinde tarım 

sektörünün payının giderek azalan bir eğilim izleyeceği öngörülmektedir. Tarımsal üretim 

iĢlemlerinde tüketilen baçlıca dolaysız enerjiler; elektrik enerjisi, kömür, petrol ürünleri, doğal gaz 

ve biokütle enerjisidir. Tarımsal üretim iĢlemlerinde tüketilen dolaysız enerjiler arasında, elektrik 

enerjisi ve tarım alet ve makinalarında kullanılan yağ ve yakıt enerjisi değerleri önemli yer tutmakta 

ve yeterli doğrulukta belirlenebilmektedir. Hatırlı ve Ark. (2004) tarafından yapılan bir çalıĢmada, 

1975-2000 yılları arasındaki dönemde Türkiye tarımında dolaylı ve dolaysız enerji tüketimi 

değerleri belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma sonuçunda belirlenen ve 1990-2000 yılları arasındaki dönemde 

tüketilen elektrik ve dizel yakıt enerjisi değerleri Tablo 3‟te verilmiĢtir. Tablo 3‟ten de 

izlenebileceği gibi, Türkiye tarımında birim ha ekilen alan baĢına elektrik enerjisi tüketimi, 1990 

yılında 1.1 GJ düzeyinde iken, 1995 yılında 3.1 GJ ve 2000 yılında da 6.3 GJ düzeyine ulaĢmıĢtır. 

Bununla birlikte, birim ha ekilen alan baĢına tüketilen dizel yakıt enerjisi 1990 yılında 6.2 GJ iken, 

1995 yılında 7.1 GJ ve 2000 yılında da 8.7 GJ düzeyine ulaĢmıĢtır. 1990-2000 yılları arasındaki 10 

yıllık dönemde, ülkemiz tarımında birim ha ekilen alan baĢına ortalama 3.25 GJ elektrik enerjisi ve 

7.32 GJ dizel yakıt enerjisi kullanılmıĢtır.  
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Tablo 3. Tarımda Elektrik ve Dizel Yakıt Enerjisi Kullanımı (Hatırlı ve Ark, 2004) 

 
Türkiye tarımında 1990-2000 yılları arasındaki dönemde, insan ve hayvan iĢgücüne iliĢkin enerji 

tüketimi değerleri Tablo 4‟da verilmiĢtir. Türkiye tarımında birim alana düĢen insan ve hayvan 

iĢgücüne iliĢkin enerji tüketimi değerleri çok fazla değiĢmemiĢtir. 1990-2000 tarihleri arasındaki 

dönemde, Türkiye tarımında birim alana düĢen insan ve hayvan iĢgücüne iliĢkin enerji tüketimi 

ortalama 3.76 GJ/ha ve 1.15 GJ/ha olarak verilmektedir. 

Tablo 4. Türkiye Tarımında Ġnsan ve Hayvan ĠĢgücüne ĠliĢkin Enerji Tüketimi (Hatırlı ve Ark., 2004) 

 

Ültanır (1998) tarafından yapılan bir çalıĢmada, Türkiye‟nin gelecekteki elektrik enerjisi sektörel 

talebi verilmiĢtir (Tablo 5). Türkiye elektrik enerjisi sektörel talebinde tarım sektörünün payı; 2005 

yılında % 1.94 ve 2010 yılında % 1.89 olacağı bildirilmektedir. Türkiye elektrik enerjisi sektörel 

talebinde tarım sektörünün payının giderek azalan bir eğilim izleyeceği öngörülmektedir. 

Tablo 5. Türkiye‟nin Gelecekteki Elektrik Enerjisi Talebinde Tarım Sektörünün Payı (Ültanır, 1998) 

 
2.2. Dünya tarımında enerji 

Bitkisel üretim sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için doğru toprak iĢleme sistemlerinin 

belirlenmesinde toprak, bitki ve iklimsel faktörler ile mevcut kaynaklar ve enerji tasarrufu 

arasındaki etkileĢim dikkate alınmalıdır.  Koruyucu toprak iĢleme ABD, Avrupa ve tropik ve 
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subtropik birçok ülkede toprak ve su koruma ile enerji tüketimi azaltma gibi amaçlarından dolayı 

uygulanmaktadır. Sijtsma ve ark. (1998) Kanada‟nın doğusunda üç yıllık patates, arpa, yem bitkisi 

ve soya fasulyesi rotasyonunda toprak iĢlemenin maliyetini incelemiĢlerdir. DeğiĢik koruyucu 

toprak iĢleme kombinasyonları ile kulaklı pulluğun yer değiĢtirmesi sonucunda yıllık toprak iĢleme 

masraflarından üç yıllık patates rotasyonunda %44-60 ve arpa soya fasulyesi rotasyonunda ise %10-

40 tasarruf sağlanmıĢtır. Malicki, Nowicki ve Szwejkowski (1997) Polonya‟da hafif ve ağır 

topraklarda geleneksel ve azaltılmıĢ toprak iĢleme ile karĢılaĢtırıldığında toprak iĢlemesiz tarım 

sisteminde kıĢlık buğday, arpa ve fasulyede üretilen enerji ile tüketilen enerji oranının maksimum 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu sonuçlarda toprak iĢleme sistemlerinin değerlendirilmesinde bitkisel 

üretimdeki toplam enerji tüketimlerinin göz önüne alınması gerektiği vurgulanmaktadır. 

2.3. Toprak ĠĢleme ve Enerji Korunumu 

Toprak iĢleme sadece değiĢken bir masraf olarak kabul edildiğinde azaltılmıĢ toprak iĢlemenin 

adaptasyonunun daha ekonomiktir. Fakat, toprak iĢlemedeki enerji kullanımı bitkisel üretimdeki 

toplam enerji girdisinin küçük bir bölümünü oluĢturmaktadır. Örneğin; çeltik-buğday rotasyonunda 

toprak iĢlemede kullanılan enerji toplam enerjinin yalnızca %7‟sini oluĢturuyorken sulama ve 

gübreleme sırasıyla yaklaĢık %42 ve %36‟sını oluĢturmaktadır (Singh ve ark., 1990). 

Bu gözlemler göstermektedir ki, toprak iĢleme sistemlerindeki iyileĢtirmelerle meydana gelen enerji 

tasarrufunu doğru bir Ģekilde değerlendirmek için karĢılaĢtırmalar belirli bir toprak iĢleme sistemi 

ile belirli bir verimi elde etmek için gerekli olan toplam enerji girdisine göre yapılmalıdır. Toprak 

iĢleme, gübreleme ve sulamayı kapsayan üç yıllık tarla denemesi sonucunda buğday çeltik 

rotasyonunda verim için pulluğun kullanılmadığı geleneksel toprak iĢleme sistemine göre toprak 

iĢlemesiz tarımda daha fazla azot ve daha fazla suya gereksinim olduğu belirlenmiĢtir (Gajri ve ark., 

1992).  Tarımdaki fosil yakıt enerjisi tüketiminin azaltılması için aĢağıdaki önlemler alınabilir: 

Toprak iĢlemeyi azaltmak, tarla trafiğini azaltmak, gübre/pestisit/plastik girdisini azaltmak, dane 

ürünlerin kurutulmasında daha koruyucu olmak, sulama etkinliğini artırmak, geri dönüĢüm 

(recycling), yenilenebilir enerjiyi yerine koymak. Toprak iĢlemedeki enerji kullanımı bitkisel 

üretimdeki toplam enerji girdisinin küçük bir kısmını oluĢturmaktadır. Bu yüzden, toprak iĢleme 

sistemlerindeki iyileĢtirmelerle meydana gelen enerji tasarrufunu doğru bir Ģekilde değerlendirmek 

için karĢılaĢtırmalar belirli bir toprak iĢleme sistemi ile belirli bir verimi elde etmek için gübreleme, 

sulama ve pestisitlerinde dahil olduğu toplam enerji girdisine göre yapılmalıdır.    
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Tablo 6. Girona,Borja,Mataro tohum çeĢitleri ve bu tohumların farklı toprak iĢleme yöntemlerinde ki değiĢimleri 

 

3. TOPRAK ĠġLEME SĠSTEMLERĠ 

Toprak iĢlemenin amacı; toprak verimliliğini korumak, erozyonu azaltmak, toprak sıkıĢıklığını 

önlemek, topraktaki flora ve faunanın korunması ile çeĢitliliğin korunmasını sağlamaktır 

(Önal,1995; Aykas ve Önal, 1999).  ÇeĢitli etkiye sahip toprak iĢleme aletlerinin kullanımın adayalı 

olarak farklı toprak iĢleme sistemleri ortaya çıkmıĢtır. Bu sistemleri iki ana grupta toplamak 

mümkündür;  

1. Geleneksel toprak iĢleme (conventional tillage),  

2. Koruyucu toprak iĢleme (conservation tillage)  
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3.1. Geleneksel Toprak ĠĢleme Sistemi 

Geleneksel toprak iĢlemede birincil toprak iĢleme aleti olarak pulluk kullanılır ve toprak 25-30 cm 

derinlikte iĢlenir. Toprak bu derinlikte kesilerek alt üst edilir. Geleneksel toprak iĢleme, özellikle 

ülkemizde yoğun ve aĢırı toprak iĢlemeyi beraberinde getirmekte, toprak sıkıĢmasını ve erozyonu 

arttırmaktadır. Yapılan araĢtırmalar Dünya‟da ortalama olarak yılda 150 ton/ha‟ lık bir toprak 

kaybının söz konusu olduğunu ortaya koymuĢtur (Anonim, 2004). 

3.2. Koruyucu Toprak ĠĢleme Sistemi 

Koruyucu toprak iĢleme sisteminde pulluk kullanılmaz. Toprak sıkıĢıklığının sorun olduğu yerlerde 

toprağı belli bir derinlikte yırtarak iĢleyen çizel vb. aletler kullanılır. Bu sistemde ön bitki veya ürün 

artıkları tarla yüzeyinde bırakılır. Koruyucu toprak iĢlemenin erozyon kontrolünde olumlu etkileri 

ortaya konulmuĢtur. Genel kural olarak, koruyucu toprak iĢleme sisteminde tarla yüzeyinin en az 

%30 oranında bitki artığı ile kaplı halde bulunması istenir (Köller, 2003).  Yüzeyde çok az miktarda 

bitki örtüsü bulunmasının bile erozyonu büyük ölçüde önlediği yapılan araĢtırmalar ile saptanmıĢtır.  

Koruyucu toprak iĢleme; yabancı ot kontrolü ve tohum yatağı hazırlığı için yapılan ve geleneksel 

toprak iĢlemeye göre tarlada geçiĢ sayısını önemli ölçüde azaltan bir sistemdir. Bu sistem, prensip 

olarak toprağı devirmeden iĢlemeye yönelik uygulamaları içerir. Koruyucu toprak iĢlemede 

geleneksel toprak iĢlemede olduğu gibi temel toprak iĢleme, tohum yatağı hazırlama ve ekim 

iĢlemleri ayrı ayrı veya birleĢtirilerek yapılabilir. Koruyucu toprak iĢleme sisteminde iki temel 

düĢüncenin gerçekleĢmesi hedeflenir;  

1. Ön bitki veya ikinci ürün artıklarının tarla yüzeyine veya yüzeye yakın yerleĢtirilmesi,  

2. Toprak iĢleme yoğunluğunun azaltılması (Önal, 1995).  

Koruyucu toprak iĢleme; iĢçilik, enerji tüketimi ve zamanlılık açısından önemli ölçüde tasarruf 

sağlar. Bu yöntemin geleneksel toprak iĢlemeye oranla birçok üstünlüğü vardır. Koruyucu toprak 

iĢleme sisteminde, kullanılan makine ve ekipmanların toplam güç gereksinimleri, yakıt tüketimleri, 

çalıĢma saatleri ve yatırım maliyetleri önemli ölçüde azalmaktadır. Bu sistemin uygulandığı 

topraklarda agregat stabilitesi ve organik madde içeriği daha yüksektir. Dolayısıyla, erozyon 

tehlikesi daha azdır. Yapılan araĢtırmalarda farklı toprak iĢleme sistemleri arasında N2O (Azot 

Oksit) emisyon oranı önemli bir farklılık göstermemekle beraber, koruyucu toprak iĢleme 

sisteminde azot ve herbisit yıkanması daha az bulunmuĢtur. Toprak strüktürü, koruyucu toprak 

iĢleme sisteminde özellikle doğrudan ekimde daha homojen yapıdadır (Aykas ve ark., 2005). 

AĢağıda koruyucu toprak iĢleme sisteminde yer alan toprak iĢleme yöntemleri verilmiĢtir.  

3.2.1. ġerit Halinde Toprak ĠĢleme (Strip Tillage)  

Tohum yatağı hazırlığı için ekim öncesi tarla yüzeyinin 1/3‟ünün iĢlenmesine izin veren koruyucu 

toprak iĢleme uygulamasıdır.Bu uygulamada toprak iĢleme genellikle ekimle beraber yapılır. 

Toprak 5 ila 30 cm geniĢliğinde Ģeritler halinde iĢlenir, bunun dıĢında kalan bölgeler anızla örtülü 

bırakılır (Godwin, 1990). Bu uygulamanın yanında, sırta ekim için sadece sırtların yapılacağı 

Ģeritlerde toprak diskli ve benzeri aletlerle iĢlenir.  

3.2.2. Ekim Sırasında Toprak ĠĢleme (Plant-Tillage) 

Bir geçiĢte anızlı toprağın iĢlenerek ekimin yapıldığı yöntemdir. Toprak frezesi, rototiller ve benzeri 

aletler ile ekim makinası birleĢtirilerek kullanılır. Bu uygulamada gerekirse kombinasyonun önüne 

çizel takılarak toprak belli bir derinlikte yırtılarak iĢlenir. Tarlanın tamamında toprak iĢlemesi 

yapılabileceği gibi Ģerit halinde toprak iĢlemeye benzer Ģekilde sadece ekimin yapılacağı sıralarda 

toprak iĢlemesi yapılabilir (Aykas ve ark., 2005). 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 
KONGRESİ  

2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-
69046-0-8        
 

Sayfa 959 

3.2.3. Malçlı Toprak ĠĢleme (Mulch Tillage)  

Malçlı toprak iĢlemenin temel felsefesi tüm yıl boyunca toprak yüzeyini bitki artıkları veya bitkiyle 

kaplı tutarak kaymak tabakası oluĢumunu önlemek, filiz çıkıĢ sorunlarını ve erozyonu azaltmaktır. 

Bu amaçla çizel, tarla kültivatörü, diskli tırmık gibi aletler kullanılır (Önal, 1995). Tohumun malçlı 

tohum yatağına ekiminde baĢarıya, ekim makinasının performansının yanında, ekimden sonra 

tohum yatağı bölgesinde oluĢan fiziksel ve kimyasal değiĢmelerde etki etmektedir. Malçlı toprak 

iĢlemenin ardından ekimde tohumun ekileceği bölgenin samandan temizlenmesi gerekir. Bu amaçla 

dalgalı yüzeyli özel kesici diskler ile donatılmıĢ uygun ekim makinalarının kullanılması hayati 

önem taĢımaktadır (Aykas ve ark., 2005). 

3.2.4.AzaltılmıĢ Toprak ĠĢleme (Minimum Tillage)  

AzaltılmıĢ toprak iĢleme koruyucu toprak iĢlemenin alt grubunu oluĢturur. Bu sistemde genellikle 

birincil toprak iĢlemede çizel veya diskli aletler, ikincil toprak iĢleme ve tohum yatağı hazırlamada 

diskli aletler veya kültivatör kullanılır. Geleneksel toprak iĢlemeye göre önemli ölçüde enerji 

tasarrufu sağlanır (Aykas ve ark., 2005). 

3.2.5. Doğrudan Ekim (Direct Seeding)  

Doğrudan ekimde önceki ürünün hasadından sonra, ekim öncesi hiçbir toprak iĢlemesi yapılmaz. 

Ekim direkt olarak anızın üzerine yapılır. Doğrudan ekim makinalarında, tohumlar anızda 

çalıĢabilen gömücü ayakların açtığı çizilere yerleĢtirilir, üzerleri toprak ve bitki artıkları ile örtülür 

ve özel baskı elemanları ile bastırılır. Doğrudan ekimin baĢarısı, iklim ve toprak koĢullarına, ekim 

makinasının performansına ve yabancı ot mücadelesine bağlıdır. Ot mücadelesi genel olarak 

herbisitle yapılır. Doğrudan ekim yapılan tarlalarda ciddi yabancı ot sorunu varsa 4-5 yılda bir ekim 

öncesi azaltılmıĢ toprak iĢleme uygulanabilir.  Doğrudan ekim yöntemi uygulanarak ekilen çapa 

bitkilerinin geliĢme döneminde ikinci gübrenin verilmesi, sulama için karıkların açılması ve boğaz 

doldurma iĢlemlerinde ikincil toprak iĢleme aletleri kullanılabilir. Böylece yabancı ot kontrolü de 

bir ölçüde sağlanmıĢ olur (Aykas ve ark., 2005). 

3.2.5.1. Doğrudan Ekim Tekniği  

Koruyucu toprak iĢleme yönteminde yer alan doğrudan ekim, sıfır toprak iĢlemede olduğu gibi 

toprağın yapısını iyileĢtirmekte, toprak neminin korunmasını sağlamaktadır. Doğrudan ekim yapılan 

alanlarda sonbahar toprak iĢlemesine belirli ölçüde izin verilebilir. Tarlada anız artıklarının 

parçalanmasından sonra, sonbaharda toprağı devirmeden iĢleyen aletlerle toprak iĢlenmektedir. 

Yüzeyde bulunan yaklaĢık 5000 kg/ha ‟lık bitki örtüsü yüzey akıĢını %0,1 düzeyine indirirken, 

infilitrasyonu %99 düzeyine çıkarmıĢtır. YaklaĢık 4 da alanda   25.4 mm  yağmur düĢmesi ile bu 

alana uygulanan kinetik enerji 275600 kpm‟dir. Yüzeyde bitki artığı bulunmayan tarlalarda bu 

enerji toprak zerrelerinin kopmasına, parçalanmasına dolayısıyla su ve rüzgâr erozyonuna hassas 

hale gelmesine neden olur. Yüzeyde bulunan bitki artıkları bu enerjiyi tutarak toprağın zarar 

görmesini engeller (Önal, 1995). Doğrudan ekimde toprak yüzeyine yakın bölgede organik madde 

miktarı artmaktadır. Organik madde miktarındaki artıĢ, toprağın agregat stabilitesini ve dayanımını 

arttırmakta, erozyonu azaltmaktadır. Topraktaki organik madde ile çözülebilir fosfor miktarı da 

doğrudan ekimle birlikte artıĢ göstermektedir. Tablo 7‟da değiĢik toprak iĢleme yöntemlerinde 

kullanılan aletlere iliĢkin yakıt tüketim değerleri verilmiĢtir (Köller, 2003).  

Tablo 7. Farklı Toprak ĠĢleme Sistemlerinde Yakıt Tüketim Değerleri (L/Ha) 

Pulluk Çizel Diskli 

Tırmık 

Sırta 

Ekim 

Doğrudan 

Ekim 

49.4 

(% 100) 

31.2 

(% 63.25) 

28.3 

(% 57.38) 

25.2 

(% 50.94) 

13.3 

(% 27.08) 
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Tablo 7‟de görüldüğü gibi; doğrudan ekim, kulaklı pulluğun kullanıldığı geleneksel toprak iĢlemeye 

göre %73 oranında yakıttan tasarruf sağlamıĢtır (Köller, 2003). Doğrudan ekim yönteminde, tohum 

yerleĢtirme düzenlerinin ekilen toplam alanın %25-35 ‟ten fazlasını etkilememesi istenir. Bu oranın 

% 25 ‟in altına indirilmesine çalıĢılmaktadır. Böylelikle; topraktaki nem kaybı en aza indirilir, 

yabancı ot tohumlarının daha az çimlenmesi sağlanır, daha az yakıt tüketilir, su ve rüzgâr erozyonu 

azaltılır. Doğrudan ekimde diğer bir uygulama da doğrudan ekim sonrasında, bitki geliĢme 

süresince hiçbir toprak iĢlemesinin yapılmamasıdır.  Toprak iĢlemesiz tarım - sıfır toprak iĢleme 

(zero tillage) olarak adlandırılan bu yöntemde en önemli sorun ilk yıllardaki yabancı otlanma ve 

kontrolüdür. Yapılan araĢtırmalarla, yabancı ot probleminin 4-5 yıl sonra sorun olmaktan büyük 

ölçüde çıktığı ortaya konmuĢtur (Zorita ve ark., 2003). Ayrıca toprak iĢlemesiz tarım içerisinde 

kimyasal nadas (chemical fallow) uygulamasına da yer verilebilir. Kimyasal nadas, kurak 

bölgelerde daha yaygın kullanım alanı bulmuĢtur. Bu nadas sisteminde yabancı ot, herbisit 

uygulanarak kontrol altına alınmaktadır (Köller,2003).  

3.2.6.Koruyucu Toprak ĠĢlemenin Ekonomik Avantajları 

Geleneksel toprak iĢleme, koruyucu toprak iĢlemeye özellikle sıfır toprak iĢlemeye göre makina 

yatırımı, bakım-onarımı, iĢ gücü bakımından daha yüksek girdilere ihtiyaç duymaktadır. Yapılan 

araĢtırmalar genel olarak koruyucu toprak iĢleme ve doğrudan ekimin enerji verimliliğini %25-100 

artırdığı, enerji ihtiyacını da %15-50 arasında azalttığını ortaya koymuĢtur. Doğrudan ekim 

yönteminde, tarlada sadece ekim için bir kez geçiĢ yapılırken, geleneksel yöntemde bu sayı en az iki 

veya daha fazladır. Daha az sayıda geçiĢ, daha az makina yıpranması ve bakım maliyeti demektir. 

Doğrudan ekim yöntemi, geleneksel toprak iĢleme yöntemine göre hektar baĢına yıllık ortalama 

31,5 litre yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Söz konusu tasarruf, koruyucu tarımın getirdiği giderleri 

(doğrudan ekim makinaları yatırımı ve herbisit uygulamaları gibi) karĢılamakta ve bu sistemi daha 

karlı hale getirmektedir. Güney Avrupa koĢullarında yıllık ürünlerde doğrudan ekim yöntemi, 

geleneksel yönteme göre harcamaları hektar baĢına değiĢik bitkiler için ortalama 40-60 Euro‟ya 

kadar düĢürmektedir. Bu nedenle harcamaların azalması, koruyucu tarıma adapte olan üreticilerin 

motive olmasını sağlamaktadır. Toprak için en büyük tehlikelerden birsi olan erozyon toprak 

kaybının yansıra ürün verimini de büyük ölçüde azaltmaktadır. Örneğin, ağır erozyona uğramıĢ 

bölgelerdeki bazı bitkilerde ürün verimi, diğer bölgelere göre %9-34 kadar daha düĢük 

olabilmektedir.      

4. SONUÇ 

Koruyucu toprak iĢleme; Ģerit toprak iĢleme, ekim sırasında toprak iĢleme, malçlı toprak iĢleme, 

azaltılmıĢ toprak iĢleme ve doğrudan ekim yöntemlerinden oluĢur. Doğrudan ekimde ekim sonrası 

kültürel iĢlemler için ikincil toprak iĢleme aletleri kullanılabilir. Doğrudan ekimin bir uygulaması 

olan sıfır toprak iĢlemede tüm vejetasyon süresince hiçbir toprak iĢlemesi yapılmaz. Bu yöntemde 

%40‟a varan enerji tasarrufu elde edilir. Geleneksel tarım; ürün artıklarının yakılması, yabancı ot 

kontrolü için derin toprak iĢleme gibi uygulamaları içerdiğinden, genel olarak çevre için zararlıdır.  

Bu teknikler toprakta sıkıĢıklığı arttırarak deformasyona ve erozyona neden olurken, aĢırı gübre ve 

ilaç kullanımı sonucunda oluĢan kalıntılar ile yeraltı sularının kirletilmesine de yol açarlar. Ayrıca 

geleneksel toprak iĢleme teknikleri, CO2‟in atmosfere emisyonunu arttırarak global ısınmaya neden 

olur. Tarımın sürdürülebilirliğini çevreye verdiği olumsuz etkiler nedeniyle azaltır (Yalçın, H. ve 

ark.2003). 

Enerjinin etkin ya da rasyonel kullanımı ve verimlilik artıĢı, enerji tasarrufu sağlar ve enerji 

kullanımında tutumluluğun bir sonucudur. Enerji arz-talep dengesini düzenleyici özelliği vardır. 

Savurganlığı kaldırarak, talebin abartılmıĢ biçimde ortaya çıkmasını engeller. Enerji tasarrufu, 

ekonomik büyümeden ve yaĢam koĢullarından ödün vererek enerjinin az kullanılması değildir. 

Enerji tasarrufu, enerji üretim ve tüketiminin maksimum verimle gerçekleĢtirilmesi, enerji 
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kayıplarının minimuma indirilmesi, ekonomik büyümeyi ve yaĢam konforunu engellemeden enerji 

talebinin kontrol altına alınması ve artıĢ hızının düĢürülmesidir. Yukarıdaki tanıma bağlı olarak 

enerji tasarrufu enerjinin etkin kullanımı ve verimlilik artıĢı biçiminde ele alınmak zorundadır. 

Türkiye'de sektör bazında yapılan etütlerle, teknolojik yenilemelere bağlı olarak yıllık tüketim 

bazında tarım sektöründen 17600 TJ (0.4 MTEP) tasarruf sağlanması olanaklı görülmektedir 

(Ültanır, 1998). 
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YAĞLIK AYÇĠÇEĞĠ (Helianthus annuus L.) TOHUMLARININ BAZI FĠZĠKSEL 

ÖZELLĠKLERĠ 

SOME PHYSICAL PROPERTIES OF OIL SUNFLOWER (Helianthus annuus L.) SEEDS 
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Özet 

Bu çalıĢmada, yağlık ayçiçek tohumlarının bazı fiziksel özellikleri belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Ayçiçek, bitkisel üretimde önemli kriterler olan verim, kalite ve besin değeri bakımından oldukça 

zengindir. Ayçiçeğin hasat sonrası kolay ve ekonomik bir Ģekilde iĢlenebilmesi için de tohumların 

fiziksel özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Ayçiçek tohumlarının bazı fiziksel özellikleri 

sırasıyla: ortalama uzunluk, geniĢlik ve kalınlık 12.74 mm, 6.59 mm ve 4.55 mm olarak tespit 

edilmiĢtir. Ortalama bin dane ağırlığı 104.35 gr, projeksiyon alanı 41.37 , yüzey alanı 165.47 

, küresellik 0.57, hacim 27.58 , Ģekil indeksi 0.85 ve Ģekil oranı 0.52 olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, tohum, fiziksel özellik 

Abstract 

In this study, some physical properties of Colombi sunflower seed was determined. Sunflower seeds 

are quite well in terms of yield, quality and nutritional value. Following the harvest, physico-

mechanical properties of seeds are required in order to be processed easily and cost effectively. 

Average length, width and thickness of Colombi sunflower seeds were determined 12.74 mm, 6.59 

mm and 4.55 mm respectively. Thousand seed mass was determined as 104.35 g,  the projected area 

as 41.37 mm
2
, the surface area as 165.47 mm

2
, sphericity as 0.57, volume as 27.58 , shape 

index as 0.85 and aspect ratio as 0.52. 

Key words: Sunflower, seed, physical properties 

1. GĠRĠġ 

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.), papatyagiller (Asteraceae) familyasından çekirdekleri ve yağı için 

yetiĢtirilen sarı çiçekli bir tarım bitkisidir. Ayçiçeği Dünya‟da ve Türkiye'de en önemli yağ 

bitkilerinden biri olup, Türkiye'de genelde yağlık olarak yetiĢtirilmektedir. Yağlık olarak ekiminin 

%70'inden fazlası Trakya ve Marmara bölgesinde yapılmaktadır. Ayçiçeğinin üstündeki çekirdekler 

fabrikalarda iĢlenerek piyasaya sunulmaktadır.   

Ayçiçeği, yetiĢme periyodu boyunca (100-150 gün) 2600-2850 °C civarında toplam sıcaklık 

istemektedir. Derin ve kazık kök sistemine sahip olması nedeniyle, kuraklığa dayanımı fazladır. Her 

türlü toprakta yetiĢmesine rağmen, iyi drenajlı, nötr PH (6,5 - 7,5)'a sahip ve su tutması yüksek 

toprakları daha fazla sever. Taban suyu yüksek, asitli topraklardan hoĢlanmaz. Tuzluluğa dayanması 

ortadır. Ayçiçeğinin çimlenmesi için en az toprak sıcaklığı 8-10 °C olmalıdır. Bu nedenle genelde 

nisan ayı baĢı, mayıs ortası arasında ekimi yapılır. Erken ekim, verimi önemli ölçüde arttırır. 

Ayçiçeği soğuğa dayanıklı olup, genelde ilk donlardan 4-6 yapraklı devreye kadar zarar görmez. 

Ancak ısının -4 °C‟nin altına düĢmesiyle oluĢan dondan oldukça fazla etkilenmektedir. 

Fiziksel özellikler, nem içeriğinin bir iĢlevi olarak, ekim, hasat ve hasat sonrası (ulaĢım, depolama 

ve kurutma) uygulamalar gibi çeĢitli amaçlar için kullanılmakta aynı zamanda bazı alet-makina 

tasarımında dikkate alınmaktadır. Ayçiçek tohumlarının hasat, depolama, paketleme ve iĢlemede 
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ilgili makinelerin ve tesislerin tasarlanması ve iyileĢtirilebilmesi için boyut, Ģekil ve mekanik 

özellikleri gibi parametrelerin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmanın amacı yağlık ayçiçek 

tohumlarının bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesini kapsamaktadır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

AraĢtırma Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Colombi ayçiçek tohumları Beta Ziraat ve Ticaret A.ġ.‟den 2017 hasat 

sezonunda temin edilmiĢtir. Ayçiçek tohumlarından rastgele seçilen 100 adet materyalin uzunluğu, 

geniĢliği ve kalınlığı 0.01 mm hassasiyetli dijital kumpas kullanılarak ölçülmüĢtür. Tohumların 

ağırlıkları 0.001 g hassasiyetli elektronik bir terazide ölçülerek tespit edilmiĢtir. Fiziksel özelliklerin 

tespit edilmesinde kullanılan eĢitlikler Tablo 1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Fiziksel özellikleri belirlenmesinde kullanılan eĢitlikler 

Fiziksel Özellikler EĢitlikler Kaynaklar 

Geometrik ortalama çap (Dg, mm) 
 

Mohsenin (1970) 

Küresellik (φ) g
D

L
   Mohsenin (1970) 

Yüzey Alanı (S, mm
2
) 

2

g
S D  

Olajide J.D. and Ade-

Omowaye (1999); Sacilik et 

al. (2003) 

Hacim (V, mm
3
) 

3

6
g

V D


  
Mohsenin 1970; Ozarslan 

2002 

Projeksiyon Alanı (Ap, mm
2
) 

2

4
p g

A D


  

 

Mohsenin (1986) 

ġekil oranı (Ra) 
a

W
R

L
  Omobuwajo et al. 1999 

ġekil indeksi 
2

( )

L
SI

W T



 Reddy et al. (1979); 

Anderson et al. (2004) 

 

3. ARAġTIRMA BULGULARI 

Ayçiçeği tohumlarının fiziksel özelliklerine ait ortalama değerleri Tablo 2„de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Ayçiçek tohumlarının bazı fiziksel özellikleri 

Fiziksel Özellikler Ortalama 

Uzunluk, L (mm) 12.74 

GeniĢlik, W (mm) 6.59 

1/3
( )

g
D LWT
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Kalınlık, T (mm) 4.55 

Bin tane ağırlığı (gr) 104.35 

Projeksiyon alanı (mm
2
) 41.37 

Yüzey alanı (mm
2
) 165.47 

Küresellik  0.57 

Hacim (mm
3
) 27.58 

ġekil indeksi 0.85 

ġekil oranı  0.52 

Colombi ayçiçek tohumlarının uzunluk, geniĢlik ve kalınlıkları sırasıyla 12.74 mm, 6.59 mm ve 

4.55 olarak ölçülmüĢtür. Tohumların bin dane ağırlığı 104.35 gr olarak tespit edilmiĢtir. 

Projeksiyon alanı ve yüzey alanı sırasıyla 41.37 mm
2
 ve 165.47 mm

2
 olarak belirlenmiĢtir. 

Tohumların küreselliği 0.57 ve hacmi 27.58 mm
3
 olarak bulunmuĢtur. Colombi tohumlarında Ģekil 

indeksi ve Ģekil oranı sırasıyla 0.85 ve 0.52 olarak hesaplanmıĢtır.  

4. SONUÇ 

Sonuç olarak Colombi yağlık ayçiçeği tohumlarının boyutsal, Ģekilsel ve kütlesel özellikleri 

belirlenmiĢtir. Bu özellikler tarımsal üretimde önemli mühendislik parametreleridir. Ürünlerin 

iĢlenmesinde, depolanmasında, sınıflandırılmasında, paketlenmesinde, kurutulmasında, 

taĢınmasında ve ekim makinelerinin tasarımında bu özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. 
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