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3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
28-29 ARALIK 2019
DİYARBAKIR

28 ARALIK 2019
KAYIT İŞLEMLERİ 8:00- 8:30
Salon1 Oturum 1:

8:30 -11:00

Salon 2 Oturum 1:

8:30 - 11:00

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ABDULSEMET AYDIN

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ, ERHAN POLAT

PROF. DR. ARDA ARIKAN
PROF. DR. NURTEN BİRLİK

MUHAMMED SAİD BOSTANCI
PROF. DR. YÜCEL AYRIÇAY

James Clarence Mangan’ın Osmanlı Şiiri Üzerine Yazdığı Notlar: “LITERAE
ORIENTALES. OTTOMAN POETRY. FIFTH ARTICLE.”

Katılım Ve Mevduat Bankalarının 2007-2017 Dönemi Finansal Performanslarının
Oran Analizi Yoluyla Karşılaştırılması

PROF. DR. NURTEN BİRLİK
PROF. DR. ARDA ARIKAN

DR.ÖĞR. ÜYESİ ZÜLKİF YALÇIN
Ticari Kârdan Mali Kâra Geçişin Muhasebeleştirilmesi: Bir Uygulama Örneği

J. C. Mangan’da Çok Katmanlı Bir Kategori Olarak Zaman Ve
Kervan/Kervansaray/Han Metaforu
PROF. DR. BÜLENT KURTİŞOĞLU

DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM BORA ORAN

Türkiye’ Deki Üniversitelerde Sanat Eğitiminin Akademik Yapılanmaları

Küreselleşme Karşıtlarının Tezleriyle Küreselleşme Eleştirileri

PROF. DR. BÜLENT KURTİŞOĞLU

DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM BORA ORAN

Sivil Toplum Kuruluşlarının Sanat Alanında Eğitime Katkıları; Belediye
Konservatuarları Örneği
DOÇ.DR. ŞENGÜL KOCAMAN

Sürdürülebilir Kalkınma - Yoksunluk Sorunlarına Çareler

Fernando Arrabal Tiyatrosuna Genel Bir Bakış

Rasyonalite Kavramına Eleştiri Olarak; Davranışsal Ekonomi

FIRAT ARSLAN

AYHAN ASLANOĞLU

FIRAT ARSLAN

Uzak Doğu Dinlerinde Tanrılara Tapınma Aracı: Kansız Kurban
SELİME MENTEŞ ÇOLAK
FATOŞ NESLİHAN ARĞUN
MERUYERT KAYGUSUZ

Globaleşme Ve Bölgesel İktisat Çerçevesinde Van İli Turizim Rehberi
NİLGÜN SANALAN BİLİCİ
ABDULKADİR UYRUN

Yün Halı İpliklerinin Parthenocissus quinquefolia L. Yaprak Ekstraktı İle
Boyanması
SEHER CEYLAN
FATOŞ NESLİHAN ARĞUN
MERUYERT KAYGUSUZ
Serinhisar El Sanatları Ürünlerinin Kültürel Turizme Katkısı
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ABDULSEMET AYDIN

Erzurum Turizm Talep Analizi Ve Turizm Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik
Bir İnceleme
PROF. DR. NURAY SELMA ÖZDİPÇİNER
ÖĞR. GÖR. AHMET ÇETİN
Yöre Halkının Turizm Politikalarına Güveni: Pamukkale Örneği
ÖĞR. GÖR. AHMET ÇETİN
PROF. DR. NURAY SELMA ÖZDİPÇİNER

Bir Plastik Sanat Analizi Örneği Olarak Cizre Ulu Camii Kapı Ve Tokmakları
ŞENGÜL ACİL
Marıanne Jorgensen’in Pınk M.24 Chaffee Adlı Eserinin Feminist Sanat Pratiği
Açısından Değerlendirilmesi
ŞENGÜL ACİL
BARIŞ AYDIN

Karahayıt Termal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONGÜL ÖZER
Konaklama İşletmeleri Ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet
Satışlarına Etkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONGÜL ÖZER
Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik: Kavramsal Bir Değerlendirme

Nil Yalter’in Başsız Kadın Adlı Eserinin Göstergebilimsel Çözümlemesi
KÜBRA ARSLAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ERHAN POLAT

Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma:
Instagram Reklamları
DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÖNDER YAYLA
ÖĞR. GÖR., ŞEYDA YAYLA
PROF. DR., ANADOLU SEMRA GÜNAY AKTAŞ

Aile Şirketlerinde Kontrol Faaliyetlerinin Önemi:TRC3 Bölgesi Üzerine Bir
Araştırma
DR. ÖĞR. ÜYESİ, ERHAN POLAT

Gastronomi Turizminde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kullanılmasına Yönelik
Mekânsal Bir Değerlendirme
DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÖNDER YAYLA
ÖĞR. GÖR., ŞEYDA YAYLA
Kadirli Mutfağı Üzerine Bir Değerlendirme

DOÇ.DR. FATMA FİDAN
Eko Belediyecilik: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği
DOÇ.DR. FATMA FİDAN

Şirketlerin Risk Algısı İle Dış Ticaret İlişkisi: Trc3 Bölgesi Üzerine Bir Araştırma

ÖĞR. GÖR. MÜCAHİT ÇİTİL
Küresel Üretim Ağları Ve Lojistik Sektörü: Otomotiv Sanayi FordOtosan
Örneği
H. YUSUF GÜNGÖR
İflas Etmiş İki Firmanın Finansal Verileri Açısındandan İncelenmesi (Aır Berlın
Ve Monarch)
H. YUSUF GÜNGÖR

Türkiye’de LGBTI Bireyler Ve Onur Yürüyüşü: Medyada Onur Yürüyüşünün
Görünümü
DOÇ.DR., MUHAMMED TURHAN
DOÇ.DR., TUNCAY YAVUZ ÖZDEMİR

Kâhta’nın Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları Ve Mesleki Gelişim
Engelleri
DOÇ.DR., TUNCAY YAVUZ ÖZDEMİR
DOÇ.DR., MUHAMMED TURHAN

Mobbing, Mobbingin Yönetimi Ve İşletme Çalışanları Üzerindeki
Etkileri
HİKMET AKYOL
KÜBRA KARAKUŞ
NAZLI TEKMAN

Okul Müdürlerinin Bir Öğretim Yılında Çeşitli İşlere Ayırdıkları
Zamanın Analizi
DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE BIDIRDI
Tekstil Ve Hazır Giyim Sektöründe Türkiye’nin Uluslararası Rekabet
Gücü’nün Seçilmiş Asya Ülkeleri İle Karşılaştırılması

DR. ALPER TUTCU
DR. CAFER ŞAFAK EYEL

Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Küresel Faktörler Nelerdir: Türkiye
Örneği
HİKMET AKYOL
HARUN CAN
MELAHAT BATU AĞIRKAYA
CDS Primleri Ve Petrol Fiyatları Arasındaki Asimetrik İlişki Nedir?

Наранцэцэг Энхтуяа
Сошиал медиа түүний хэрэглээ

Salon 3 Oturum 1:

8:30 -11:00

Salon 4 Oturum 1:

8:30 -11:00

OTURUM BAŞKANI: İNANÇ ÖZGEN

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ERDEM IŞIK

İNANÇ ÖZGEN
ZEHRA GÜL SADAK
GÖZDE BAYDOĞAN
İBRAHİM KOÇ

EMİN DOĞRU
DOÇ.DR. NECAATTİN BARIŞÇI
Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Hizmet Aksatma Saldırıları Tespiti

Farklı Organik Ve Konvansiyonel Gübre Karışımlarının Toprak Nematodlarına
Etkilerinin Araştırılması
İNANÇ ÖZGEN
GÖZDE BAYDOĞAN
TUBA ASLAN
Tarım Alanları İçin Önemli Bir Zararlı: Halyomorpha Halys (Stål) (Heteroptera:
Pentatomıdae): Ekonomik Önemi Ve Mücadelesi
İNANÇ ÖZGEN
AYKUT TOPDEMİR
The Some Faunistic Notes About Araneae and Insecta in Malatya (Turkey)
provinces and pest status of Conorhynchus kindermanni (Faust, 1904)
(Coleoptera: Curculionidae) on Sugar Beet
NESİM ŞİMŞEK
PROF. DR. RAMAZAN ÇETİNTAŞ

DOÇ. DR. FATİH AHMET ÇELİK
Cu-Pd Alaşımında Soğutma Hızının Amorf Fazda Oluşan Polyhedron Türü
Topaklanmalara Etkisinin Benzetim Metodu İle İncelenmesi
DOÇ. DR. FATİH AHMET ÇELİK
Farklı Silikon (Si) Konsantrasyonları İçin Pd-Si Alaşımında Atomik Topak
Oluşumunun Moleküler Dinamik Yöntemle İncelenmesi
DR. ÖĞR. ÜYESİ REŞAT ÇELİKEL
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÜNDOĞDU

Bazı Bitkisel Kökenli Yağların Kök-Ur Nematodu (Meloidogyne Incognita)’Ya
Etkisi
DR.YUSUF AYDIN
Siirt İli Toprak Ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi

DR.YUSUF AYDIN
Antepfıstığının Yaygın Yetiştiricilik Alanlarında Kıyas Bitki Su Tüketiminin
Ampirik Modeller Yoluyla Belirlenmesi

A. GAVRILOVA & A. YOSIFOV

Sinüsoidal Ve Kare Dalga Giriş Sinyalleri İçin Resolver Çıkış Sinyallerinin
Karşılaştırılması
TURAN INCE & SERDAR ACAR & IBRAHIM ISAH NASIDI & HANIFI
KEBIROGLU & BAHROZ KAREEM MAHMOOD & RIYADH SAEED AGID
LALE IBRAHIMZADE & TANKUT ATES & NIYAZI BULUT& OMER
KAYGILI
An X-Ray Diffraction Study Of Mn-Doped Hydroxyapatite
TURAN INCE & SERDAR ACAR & IBRAHIM ISAH NASIDI & HANIFI
KEBIROGLU & BAHROZ KAREEM MAHMOOD & RIYADH SAEED AGID
LALE IBRAHIMZADE & TANKUT ATES & NIYAZI BULUT
OMER KAYGILI
A Theoretical Study On Acetophenone Molecule
ERDEM IŞIK
MUSTAFA İNALLI

Food, Beverage, And Daıry: Smart Solutıonsa.
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FIRAT PALA
PROF. DR. HÜSREV MENNAN

Kojenerasyon İle Bölgesel Isıtma Sistemi Tasarımında Gözönünde Tutulması
Gereken Kriterler
ERDEM IŞIK
ANIL SÖZEN

Tarımda Glyphosate Kullanımı İle İlgili Sorunlar

Hastanelerde Temiz Oda Kavramı Ve Mekanik Sistemler

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FIRAT PALA

ERDEM IŞIK
ANIL SÖZEN

Mercimekte Yabancı Ot Mücadelesinde Aclonıfen Aktif Maddesinin En Uygun
Uygulama Zamanı
HASAN ER
YASEMİN KUŞLU

Isıtma Ve Soğutma Yükü Hesapları – Hastane Örneği
GÖKHAN KAHRAMAN
YAHYA TAŞGIN

Yağmur Suyu Hasadının Önemi

Hidroelektrik Santrallerde Kavitasyon Olayının Zararlı Etkilerinden Kaçınmak
İçin Çözüm Yöntemlerinin Araştırılması
AHMET AÇIL
REMZİ EKER
ABDURRAHİM AYDIN
AHMET DUYAR

MERVE EREN
NİLÜFER KALECİ

HEC-RAS Model Geometri Verisinin Üretilmesinde İnsansız Hava Aracı
Sistemlerinin Kullanım İmkânları
CEYDA AKSOY TIRMIKÇI
CENK YAVUZ

Tekirdağ–Şarköy Ekolojisinde Yetişen Gemlik Zeytin Çeşidinin İyi Tarım
Koşullarında Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
PROF. DR. SEMA BAŞBAĞ
ŞİLAN ÇİÇEK

Gün Işığına Bağlı Aydınlatma Kontrolü İle Elde Edilen Reel Enerji Tasarrufunun
Karbon Ayak İzine Etkisi
CENK YAVUZ
CEYDA AKSOY TIRMIKÇI

Prefabrik Ahırlarda Hafif Betonun Kullanılmasının Önemi ve Yararları
HASAN ER
YASEMİN KUŞLU

NAZLI AYBAR
DOÇ. DR. REMZİ EKİNCİ

Fotometrik Flıcker Olayının Biyolojik Etkileri

Diyarbakır Koşullarında Yetiştirilen Bazı Keten (Linum usitatissimum L.)
Genotiplerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi
ŞİLAN ÇİÇEK
PROF. DR. SEMA BAŞBAĞ
DOÇ. DR. REMZİ EKİNCİ
Farklı Bitki Sıklıklarında Ekilen Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim Ve
Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Salon1 Oturum 2:

11:15 - 13:00

Salon 2 Oturum 2:

11:15 - 13:00

OTURUM BAŞKANI: DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZCAN EKİCİ

OTURUM BAŞKANI: DR. NURSEN IŞIK

NAZAN ŞAHİN
16. Ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Kültürünün Macar Kültürü Üzerindeki Etkisi

PROF. DR. İBRAHİM YÜKSEL
ÖĞR. GÖR. İBRAHİM HALİL DEMİREL
DR. MEHMET SONGUR

UZM. KLİNİK PSİKOLOG ŞEYMA TUNÇAY
PROF. DR. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU
PROF. ZAFER CİRHİNLİOĞLU

Su Kaynakları Yönetimi Ve Kayıp-Kaçak Suların Önlenmesi
PROF. DR. F. DEMET AYKAL
DR. MELTEM ERBAŞ ÖZİL
ARŞ. GÖR. ÖZGE ŞENGÜL

“Yabancılaşma” Kavramına İlişkin Bazı Değerlendirmeler
PROF. DR. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU
PROF. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
DOÇ. DR. YELİZ KINDAP TEPE
UZM. KLİNİK PSİKOLOG ŞEYMA TUNÇAY
Evli Bireylerin Dindarlığı Ve Çift Uyumları Arasındaki İlişkide Çatışma Çözme
Biçimlerinin Aracı Rolü
DR.ÖĞR.ÜYESİ İBRAHİM HALİL GÜZEL

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Engelli Kullanıcı Açısından
Değerlendirilmesi
ESRA GÜZEL
DR. MELTEM ERBAŞ ÖZİL
PROF. DR. F. DEMET AYKAL
Diyarbakır Kent Merkezi, Gazi Caddesi Kentsel Donatı Elemanlarının Kent
Kimliği Açısından Değerlendirilmesi
DR. NURSEN IŞIK
DOÇ. DR. FATMA MERAL HALİFEOĞLU

Türkiye’de Sivil Toplum Tartışması
Diyarbakır Suriçi Bölgesinde Yer Alan Hamamlarda tespit Edilen Yapısal
Sorunların Değerlendirilmesi
DR.ÖĞR.ÜYESİ İBRAHİM HALİL GÜZEL

DR. NURSEN IŞIK
DOÇ. DR. FATMA MERAL HALİFEOĞLU

Sosyal Politika Uygulamalarında Yerel Yönetimler Ve Sosyal Belediyecilik
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEHMUS KURTULUŞ
The ICC’s Jurisdiction Over The Nationals Of Non-Party States: A Comparison
Of The Turkish And American Positions

Diyarbakır Surlarındaki Yapısal Sorunların Gözlemsel Tespiti Ve
Değerlendirilmesi
AYÇA GÜLTEN
U.TEOMAN AKSOY
Bina Yüksekliği/Cadde Genişliği Oranının Isı Adası Potansiyeli Üzerindeki Etkisi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEHMUS KURTULUŞ
The ICC’s Jurisdiction Over The Crime Of Aggression: An Obstacle To
Consideration Of Accession?
Садыкова Дамежан Адилхановна

HALE DEMİR
AYHAN BEKLEYEN
Türkiye’deki Teknoparkların Başarılı Örneklerinin Mimari Ölçütler Bağlamında
Değerlendirilmesi
HALE DEMİR
F.MERAL HALİFEOĞLU

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИСТІК АЙМАҚТАРДЫ АУДАНДАСТЫРУ
Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümündeki Yüksek Lisans Eğitiminin Çalışma
Hayatına Etkisinin Değerlendirilmesi
DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZCAN EKİCİ
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal
Değerlere Etkisi
İLYAS AKTAŞ

Феруза ҚУРБОНОВАҚ
ИСАЖОН СУЛТОН ҲИКОЯЛАРИДА ТИЛВА БАДИИЯТ
МАСАЛАЛАРИ
آمنه منافی دیزجی
استفاده از شیشه های رنگی درارسی ها وتاثیر ان بر نور ورودی به داخل طنبی ها

Yerel Yönetimlerde Yönetici Ve Çalışanların Liderlik Stili Algılarının
İncelenmesi
EMRE SENOL-DURAK
MİTHAT DURAK
Multiple Traumatic Experiences And Symptomatology Of Posttraumatic Stress
Disorder: Older Adults Suffering An Exile And Other Trauma Types
MİTHAT DURAK
EMRE SENOL-DURAK
Psychosocial Variables In The Older Adults Living At Their Homes Or Nursing
Homes: Self-Esteem, Perceived Social Support, Affectand Functionality

Salon3 Oturum 2:
11:15 - 13:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. VEYSİ OKUMUŞ

Salon 4 Oturum 2:
11:15 - 13:00
OTURUM BAŞKANI: DR. FIRAT BARAN

DOÇ. DR. VEYSİ OKUMUŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN

ÖĞR. GÖR. METİN CAN KALAYCI
DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL AKYOL

Coprinus micaceus Ve Coprinus silviaticus Etanol Ekstraktlarının Biyolojik
Aktivitelerinin Karşılaştırılması
DOÇ. DR. VEYSİ OKUMUŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN

Yaşlı Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Uyku Kalitesi Ve Ağrı
Düzeyinin İncelenmesi
ÖĞR. GÖR. METİN CAN KALAYCI
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ BURAK GÖNÜLTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ FARUK AKÇINAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN NASİP ÖZALTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL AKYOL

İmmobilize Agaricus ampestris Kullanılarak La(III) İyonlarının Önderiştirilmesi
Ve UV-Spektrofotometre İle Tayini

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN
Doç. Dr. VEYSİ OKUMUŞ

Erkek Futbolcuların Ve Futsalcıların Beş Farklı Çeviklik Testi Performanslarının
Karşılaştırılması
UZM. DR. SERKAN FEYYAZ YALIN
Malignitelere Bağli Akut Böbrek Hasarı Nedeniyle Acil Hemodiyalize Alınan
Hastaların İncelenmesi

Pirinç Kabuklarına Alkalin Ön Muamelesi Uygulanarak Katı Faz Fermantasyon
Yöntemi İle α-Amilaz Üretiminin Artırılması
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN
Doç. Dr. VEYSİ OKUMUŞ
Asit Ön Muamelesi Uygulanmış Pirinç Kabuklarının Katı Faz Fermentasyonunda
Kullanılması İle Alkalin Proteaz Üretiminin Artırılması
DR. BESİ SERİN
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN
Mikrodalga Ön Muamelesi Uygulanan Buğday Kabuklarıyla Katı Faz
Fermantasyon Yöntemi İle Thermobacillus Sp. Vo15’ten Lipaz Üretimi
DR. BESİ SERİN
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN
Doç. Dr. VEYSİ OKUMUŞ
Alkali Ön İşlem Uygulanan Pirinç Kabuklarından Katı Faz Fermantasyon (KFF)
Tekniğiyle β-Galaktosidaz Üretimi
EDİP ALAS
VEDAT PİRİNÇ
GÖLGEN BAHAR ÖZTEKİN
MURAT KAYA
ŞÜKRAN ATEŞ
YUSUF ÖCAL
Diyarbakır Yerel Patlıcan Populasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu
VEDAT PİRİNÇ
EDİP ALAS
GÖLGEN BAHAR ÖZTEKİN
Aşılı Patlıcan Fidesi Üretiminde Yerel Genotiplerin ve Yabani Türlerin Anaç
Kullanımlarının Araştırılması
ÜMMÜ GÜLSÜM ÇAMURLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH VARLIK
Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Kayısı Bahçelerinin Tespiti Ve
Rekolte Tahmini; Malatya Battalgazi Örneği
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERÇİN OKSAL
Co 2 Artışının Nohut Antraknozu [Ascochyta Rabiei (Pass.) Labr.]’Nun Hastalık
Şiddeti Üzerine Etkileri
Emine KARADEMİR

UZMAN DOKTOR MURAT KAYAOKAY
DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR DEVECİ
PROF. DR. YAŞAR DOĞAN

Tekrarlayan Karın Ağrısı Nedeniyle Endoskopi Yapılan Çocuk Olguların
Değerlendirilmesi
M. FIRAT BARAN
CUMALİ KESKİN
HİLAL ACAY
Farklı Mikroorganizmalar İle Çinko (II) Metalinin Sulu Ortamlarda Giderimi Ve
Termodinamik Parametrelerinin İncelenmesi
M. FIRAT BARAN
CUMALİ KESKİN
Sulu Çözeltilerde Çinko (II) Metalinin Biyosorpsiyon Yöntemiyle
Uzaklaştırılması Ve Kinetik Özeliklerinin Belirlenmesi
ÖĞR.GÖR. HATİCE TETİK METİN
DR.ÖĞR.ÜYESİ FERİDE ENGİN YİĞİT

Asırlardır Değiştirilemeyen Bir Gerçek: Kadına Yönelik Şiddet

YAKUP KILIÇ
ZEKİ COŞKUNER
To Search The Working Conditions Of The Football Clubs That Take Part In
Tournaments In The Elaziğ City Province

ASSİS. PROF. HAKAN KAYA
The Effect Of Transcatheter Aortic Valve Implantation On Ventricular
Repolarization Indices And Neutrophil-TO- Lymphocyte Ratio
ASSİS. PROF. HAKAN KAYA

Association Between Paroxysmal Atrial Fibrillation And Lymphocyte-ToMonocyte Ratio

Çetin KARADEMİR
Magnezyumun Bitkiler Üzerindeki Etkileri
Emine KARADEMİR
Çetin KARADEMİR
Çinkonun Bitkiler Üzerindeki Etkileri

ÖĞLEN YEMEĞİ VE KAYIT İŞLEMLERİ : 13:00- 14:00
Salon1 Oturum 3:

14:00 -15:30 … 15:45 – 17:30

Salon 2 Oturum 3:

14:00 -15:30 … 15:45 – 17:30

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ATİLLA YARGICI

OTURUM BAŞKANI: DR. NADİRE KANTARCIOĞLU

MEHMET MİRİOĞLU

ASSIT. PROF. DR.,ÇAĞLA ATMACA

Kutsal Kitapları Okuma Yöntemlerinden Modernizmin Eleştirisi

English Teacher Candidates’ Multicultural And Egalitarian Beliefs

ARAŞ. GÖR. İLYAS KAYAOKAY
II. Abdülhamid Hakkında Bilinmeyen Bir Hicviye: Yüzbaşı İlyas Mersiyesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ ÇAKAROĞLU
ÖĞRETİM GÖREVLİS ESRA ÖMÜR
PROF. DR. CENGİZ ARSLAN

ARAŞ. GÖR. İLYAS KAYAOKAY

Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumu, Yeme Farkındalığı Ve Sosyal Görünüş
Kaygısının Değerlendirilmesi
DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ ÇAKAROĞLU

Klâsik Türk Şiirinde Cevher-İ Ferd Yahut Atom

Fitness Egzersizi Yapan Kişilerin Doping Ve Gıda Takviyesi İle İlgili
Görüşlerinin İncelenmesi

PROF. DR. ATİLLA YARGICI

AZAT KIRTAY
YÜKSEL KELEŞ

Kur’ana Göre Eşler Arasındaki Sevgi Ve Şefkat
DOÇ.DR. ŞENGÜL KOCAMAN

Fen Eğitiminde Robotik Uygulamaların Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Ve
Fen Eğitimine Yönelik Motivasyonuna Etkisi
AYSEL TAN

Fernando Arrabal Tiyatrosuna Genel Bir Bakış

Kant’ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler

DR. MUHAMMED FELAT AKTAN

AYSEL TAN

Ömrünü İlme Adamış Çok Yönlü Bir Alim: Hocazâde Muhammed Rasim El
Malatyavî

Tıbbî Açıdan Dinî Tecrübe

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ METİN EREN

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN TAŞKIRAN

Cemal Şakar’ın “Kara” Öykü Kitabında Halkbilim Unsurları

Nuhbetü’t-Tevarih Ve’l-Ahbar’a Göre Kara Koyunlular, Akkoyunlular Ve
Safeviler

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ METİN EREN
Aile Folkloru Bağlamında Cemal Şakar’ın “Pencere” Öykü Kitabı

RUKİYE ARSLAN
MEHMET SAĞLAM
RAMAZAN İNCİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL EKİNCİ

Çocuk Ve Medya Okuryazarlığı
RAMAZAN İNCİ

Arapça Eğitiminde “Cümleden Gramere” Yöntemi

Görüntülü Teknolojinin Çocuklarda Obeziteye Etkisi

DR. RAMAZAN TARİK

İLHAN ÇİÇEK
RAMAZAN İNCİ

Allahşükür Paşazâde Ve Takrîbü’l-Mezâhib Düşüncesine Katkıları
DR. RAMAZAN TARİK

Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Ve Akran İlişkileri
NECMEDDİN BERK HAMİDİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ, İSMAİL KİNAY

Şeyh Ahmed Kuftâru Ve Takrîbü’l-Mezâhib Düşüncesine Katkıları
DR. ÖĞR. ÜYESİ MANSUR TEYFUR

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep) İle İlgili
Görüşlerinin İncelenmesi
SUNA KAYMAK
MEHMET GÜL

Ahıska Ağzında Arapçanın Varlığı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MANSUR TEYFUR

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygılarının
İncelenmesi
PROF. DR. İ. BAKIR ARABACI
NAZAN ÇITIL BİÇEN

Azeri Arap Dilbilimcisi Vasim Memmedeliyev’in İlmi Kişiliği
DR. ULAŞ BİNGÖL

Öğretmenlerin Kılık Ve Kıyafet Uygulaması Konusunda Öğretmen Görüşleri
PROF. DR. İ. BAKIR ARABACI
NAZAN ÇITIL BİÇEN

Şair-İ Azam’ın Ölümü Ve Türk Basınına Yansımaları
ARŞ. GÖR. DR. FARIZ YILDIRIM

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar (Fırat
Üniversitesi Örneği)
DOÇ.DR. SEVDA KOÇ AKRAN

Postkolonyal Milliyetçilik Refleksi Olarak Alafrangalik: Millî Edebiyat Dönemi
ARŞ. GÖR. DR. FARIZ YILDIRIM

Ortaokul Öğrencilerinin Ara Tatil Etkinliklerine İlişkin Görüşleri
DOÇ.DR. SEVDA KOÇ AKRAN

Millî Edebiyat Kavrami Ve Kapsami
DR. ÖĞR. ÜYESİ, KENAN BOZKURT

Üniversite Öğrencilerinin Sosyotelist Olma Davranışlarına İlişkin Görüşleri
AKİF AKTO

Necâtî Bey’in Şiirlerinde Türk Kavramının Kullanımı

Yapılandırmacı Eğitim Kuramının Reggio Emilia’daki Yansımaları

DR. ÖĞR. ÜYESİ, KENAN BOZKURT

AKİF AKTO

Şeyhülislâm Yahyâ’nın Şiirlerinde Püritenizm Eleştirisi
ELGÜN KAHRAMANOV

Öğretmen Tiplemeleri Bağlamında “Bilgi Deposu Olarak Öğretmen”, “Öğrenen
Olarak Öğretmen” İle “Öğrenmeyi Kolaylaştıran Kişi Olarak Öğretmen”
Anlayışlarının Felsefi Dayanakları
امنه منافی دیزجی

Rusya`Nın Dış Politikasında Orta Asya
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED FATİH TURAN

BURÇİN OKUMUŞ

استفاده از شیشه های رنگی درارسی ها وتاثیر ان بر نور ورودی به داخل طنبی ها

Türklerin Hanefi Mezhebini Benimsemesini Kolaylaştıran Sebepler

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Drama Etkinlikleri
Aracılığıyla Sosyal Kabulün Artırılması

MEHMET YILDIRIM

MEHMET AZİZ YAŞAR
Fıkıh Tarihinde Güncel Mesele Kavramı

Osmanlı Devlet’inde Para Vakıflarının Rolü
TAMAR BERİDZE
Sovyet Sonrası Dönemde Gürcistan Dış Politikasında Türkiye’nin Yeri

AYTƏN HÜSEYNOVA

Salon3 Oturum 3:

Salon 4 Oturum 3:

OTURUM BAŞKANI:

14:00 -17:00
PROF . DR.EROL BAYHAN

VEDAT PİRİNÇ
ERHAN AKALP
SONGÜL AKIN
Diyarbakır ve Çevresinde Sebze Olarak Tüketilen Bazı Yabani Otlar ve
Akbandır Bitkisi
Гюнель МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ

CƏNUBİ QAFQAZIN GEOSİYASİ VƏ GEOİQTİSADİ POTENSİALI

14:00- 16:00

OTURUM BAŞKANI: DR. HÜSEYİN İRET
DR. HÜSEYİN İRET
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Yapılan Hastalarda Preop Mr
Bulgularının İntraop Bulgular İle Karşılaştırılması

DUYGU SENA TURAN
SİNAN KUDAY
NADİR KÜÇÜK
Effect Of Distortion To Radiosurgery Treatment Plans For Brain Metastases

DUYGU YILMAZ
ARDA AKÇAL
Süsen Bitkisinde Farklı Sulama Düzeylerinin Bitki Gelişimi Ve Çiçeklenme
Özellikleri Üzerine Etkileri
DUYGU NARİNÇ
ARDA AKÇAL
Sandal Ağacı (Arbutus Andrachne L.) ’Nın Çelikle Çoğaltımında Rizobakterilerin
Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

DOÇ. DR. CAFER TAYER İŞLER
DR. ÖĞRT. ÜYESİ AHMET UYAR
VET. HEK. TUĞBA GÖKALP BOZAN
Ratlarda Skrotal Ekstrakutan Ve Ensizyonel Subkutan Ligatür
Uygulamasının Ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
DR. GÖKHAN ÜNLÜ
Falanks Kırıklarında Ve Kırıklı Çıkıklarında Suzuki Frame İle Tedavi Sonrası
Lokal Anestezi Altında Kapalı Manüplasyon Yapılması: Üç Olgu Sunumu

ZEYNEP AYTEK
PROF. DR. SELİME ÖLMEZ BAYHAN

HEMŞİRE FATMA DOĞANER
DOÇ. DR. YETER KİTİŞ

Aphis craccivora Koch. (Hemiptera: Aphididae)’nin Farklı Bakla Çeşitlerinde
Biyolojik Parametrleri
FERDA GÜLEÇ AKÇARA
PROF. DR. SELİME ÖLMEZ BAYHAN

Erzurum’da Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınlarda Sağlık
Okuryazarlığı Ve İlişkili Faktörler
ÖĞR.GÖR. MEHMET BULDUK

Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae)’nin Dört Farklı
Karnabahar Çeşidi Üzerinde Gelişimi
TUBA YALÇIN DERNEK
PROF. DR. SELİME ÖLMEZ BAYHAN

Neonatal Hiperbilirubinemi Tedavisinde İntravenoz İmmunglobulin
Kullanımının Önemi
ÖĞR.GÖR. MEHMET BULDUK
Çocuklarda Sık Görülen Bir Cilt Hastalığı; Egzema

Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae)’nin Dört Farklı Brokoli
Çeşidi Üzerinde Gelişimi
HÜSEYİN ÇEVİK
PROF . DR.EROL BAYHAN

Antep Fıstığı Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Uygulamalarına Ait
Sorunlara Zirai İlaç Bayilerin Bakış Açılarının
EZELLDEİN KHEDR
EROL BAYHAN
Pamuk Yaprakbiti, Aphis gossypii Glover (Hemıptera: Aphıdıdae)’nin Farklı
Kavun Çeşitlerinde Bazı Biyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi
AZAD KURT
EROL BAYHAN
Pamukta Erken Dönem Zararlı Böceklere Karşı Kullanılan İnsektistlerin Faydalı
Böceklere Olan Etkilerinin Araştırılması
GÜLEN ÖZYAZICI
AMİR RAHİMİ
FATEMEH AHMADİ
Rubia Tinctorum – A Potent Medicinal Plant
FATEMEH AHMADİ
AMİR RAHİMİ
GÜLEN ÖZYAZICI

REYHAN HACISADIKOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ İNDRANİ KALKAN
Farklı Bitkisel Yağlarla Pişirme İşlemlerinin Tavuk Eti Yağ Asiti
Kompozisyonuna Etkisi
ÖĞR. GÖR. METİN CAN KALAYCI
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ BURAK GÖNÜLTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL AKYOL
Yaşlı Erkeklerde Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Yorgunluk Ve Ağrı Düzeyinin
İncelenmesi
ÖĞR. GÖR. METİN CAN KALAYCI
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ BURAK GÖNÜLTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ FARUK AKÇINAR
Yetişkin Erkeklerde Düzenli Egzersizin Cinsel Yaşama Etkisi e
ASLI ÇELİKEL GÜNGÖR
Süt Ve Süt Ürünlerinde Ağır Metaller
BÜLENT ERENOĞLU
SOL ALT KADRAN AĞRISI İLE BAŞLAYAN SEPSİS:

Comparison Of Different Hyper Accumulator Plants For Remediation Of CdContaminated Soils
DR. ÖĞR. ÜYESİ, MEHMET ARİF ÖZYAZICI

RAFET ÖZBEY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SEMİH AÇIKBAŞ
Stabilize Arıtma Çamurlarının Yeşil Alan Tesislerinde Kullanım Potansiyeli
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SEMİH AÇIKBAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ, MEHMET ARİF ÖZYAZICI

NORA LEZYONU: ATİPİK YERLEŞİMLİ NADİR VAKA SUNUMU
RAFET ÖZBEY
Havayolunu Tıkayan Dev Bir Rinofima Olgu Sunumu

Yem Bitkilerinin Fitoremediasyonda Kullanımı

BEDRETTİN KAYA
PROF. DR. MEHMET BAŞBAĞ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çayir-Mera Ve Doğal Vejetasyonlarinda
Yetişen Bazi Medicago Taksonlarinda Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Ebru AKKEMİK
Rheum ribes L.’ın Sıçan Karaciğer Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi
Üzerindeki Etkilerinin in vitro Şartlarda Araştırılması

ÖZGÜR ÇAKIŞTIR
PROF. DR. MEHMET BAŞBAĞ

YRD. DOC. PERİHAN YOLCİ ÖMEROĞLU
RÜYA BULUT

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mera Ve Doğal Vejetasyonlarında
Yetişen Bazı Trifolium Taksonlarında Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Seramik Ve Cam Malzemelerden Gıdaya Geçebilecek Kimyasal Riskler

GÜL İMRİZ
ÖZDEN ÇINAR

YRD. DOC. PERİHAN YOLCİ ÖMEROĞLU
RÜYA BULUT

Domateste Öz Nekrozu Etmenleri Pseudomonas cichorii Ve Pseudomonas
corrugata’ Nin Gelişimleri Üzerinde Üç Bitki Ekstraktinin In Vitro
Inhibitör Etkileri
Gül İMRİZ

Gıda Güvenliği Standartları

The Effect Of Salicylic Acid On Mycelial Growth Of Fusarium culmorum
Causing Agent Of Foot And Root Rot Disease Of Wheat

BIODIESEL PRODUCTION USING VARIOUS HETEROGENEOUS
CATALYSTS

Salon 3 Oturum 4:

16:15 – 18 :30

Mohamed MOHAMEDELHASSAN

Salon 4 Oturum 4:

16:15 – 18 :30

OTURUM BAŞKANI: Dr. FIRAT BARAN

OTURUM BAŞKANI: DOÇ . DR. MEMET ŞAHİN

NİLGÜN ONURSAL
ALİ RIZA KUL
ÖMER YAVUZ

DR.ÖĞR. ÜYESİ YAKUP KILIÇ
DOC.DR. Zeki COŞKUNER

Pb(II) İyonlarının Aktive Edilmemiş Karışık Tipteki Kil İle Sudan
Uzaklaştırılması, İzoterm, Kinetik Ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi
NİLGÜN ONURSAL
Malahit Yeşilinin Sulu Çözeltilerden Karışık Tip Kil İle Uzaklaştırılması

To Search The Working Conditions Of The Football Clubs That Take Part In
Tournaments In The Elaziğ City Province
DOÇ . DR. MEMET ŞAHİN
YILMAZ AYDAN
Nötrosofik Dörtlü Cebirsel Yapılar

AYFER YILDIRM
HİLAL ACAY
FIRAT BARAN
Mantar Bazlı Nanokompozitlerin Kurşun (II) Metal Biyosorbsiyonunda Kinetik
Parametrelerin İncelenmesi
AYFER YILDIRIM
HİLAL ACAY
FIRAT BARAN
CUMALİ KESKİN
Mantar-Çitosan Nanokompoziti Kullanılarak Sulu Çözeltiden Çoklu Ağır Metal
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ÖZET
Yarıiletken teknolojisinde organik bileşikler, maliyetinin az olması, esnekliği ve basit işlem
tekniklerine sahip olmasından dolayı tercih edilmektedir. İnorganik yarıiletken alttaş
üzerindeki organik ince tabaka, metal/yarıiletken (MS) yapıların elektriksel özelliklerini
değiştirir. Organik moleküller, yarıiletken/metal ara yüzeyinde kontrollü bir dipol tabakası
oluşturarak etkin Schottky engel yüksekliğini değiştirmektedir. Bu çalışmada cam üzerinde
Pyronine-B (PYR-B) organik ince filmi oluşturularak optik soğurma ölçümü alınmıştır.
PYR-B filmine ait Q ve B (Soret) bandı olarak adlandırılan 2 soğurma piki olduğu
görülmüştür. Q ve B bantlarına ait bant kenarı soğurmasının lineer olduğu bölgelerin enerji
eksenine fit edilmesiyle doğrudan bant aralığı değerleri sırasıyla; 1,99 eV (Q bandı) ve 2,85
eV (B bandı) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Al/Pyronin B/p-InP Schottky kontakların
elektriksel ve ara yüzey özellikleri akım-gerilim (I-V ) ölçümleri ile analiz edilmiştir. Oda
sıcaklığında ve karanlıkta ortamda alınan I-V ölçümleri kullanılarak Al/Pyronin B/p-InP
yapının idealite faktörü ve engel yüksekliği değerleri sırasıyla; 1,786 ve 0,881 eV olarak
hesaplanmıştır. Al/Pyronin B/p-InP yapı için, 0.881 eV kadar yüksek bir engel yüksekliğinin
ortaya çıkması, Al metali ile p-InP yarıiletkeni arasındaki PYR-B organik ara tabakanın
etkisine atfedildi. Al/Pyronin B/p-InP yapı için Cheung ve Norde fonksiyonları kullanılarak
seri direnç gibi karakteristik diyot parametresi belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen
sonuçlar, π bağları açısından zengin olan Pyronin B gibi organik malzemelerin yarıiletken
ve elektronik sahasında kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Pyronin-B, Schottky Diyot, Engel Yüksekliği
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1. GİRİŞ
Schottky yapıların temel elektronik parametrelerinin ayarlanması aşamasında bilim
insanları tarafından organik moleküllerin kullanımı fazlaca ilgiye sahiptir. Organik
moleküller, elektronik devre elemanları ve bileşenlerinde aktif parçalar olarak kullanılabilir
ve bu moleküller, basit üretimi, az masraf ve büyük yüzeylere kaplanmasından dolayı önemli
üstünlüklere sahiptirler [1-2]. Metal/yarıiletken (MS) kontakların ara yüzey yapısı,
elektronik devre elemanlarının çalışmasını önemli ölçüde etkiler [3]. MS kontakların ara
yüzeyinde doğal olarak oksit tabakası oluşmaktadır. Bu doğal ince film, Schottky yapıları,
metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) diyot yapısına dönüştürür ve elektriksel özellikler üzerinde
önemli etkiye sahiptir [4].
Günümüze kadar pek çok bilim insanı organik ve inorganik yarıiletkenleri kullanarak
metal-organik film-inorganik yarıiletken (MIS) diyotların elektronik karakteristiklerini
araştırmışlardır [5-22]. Aslan ve ark. [20], vakum ortamında ısıl buharlaştırma tekniği ile
bakır fitalosiyanin (CuPc)’i p-InP yarıiletkeni üzerine buharlaştırarak Al/CuPc/p-InP MIS
diyotunu üretti. Al/CuPc/p-InP MIS kontağının, karanlıkta ve ışık ortamındaki akım-gerilim
(I-V) değerleri ölçüldü. I-V grafiğinden bu diyotun doğrultucu karaktere sahip olduğu
görüldü. Işık ortamında 100 mW/cm2 ışık şiddeti altında I-V ölçümü gerçekleştirildi ve bu
ölçüm sayesinde yapının fotodiyot özellik sergilediği bildirildi. Yapı için Voc=0,37 V ve Isc=
0,018 µA olarak bulunmuştur. Güllü ve Türüt [22], quercetin/p-InP diyot yapısını, oda
sıcaklığındaki akım–voltaj (I-V) ve kapasitans–voltaj (C-V) ölçümleri ile araştırmışlardır.
Karanlık ortamda düz beslem I-V ölçümünden bu diyot yapısı için engel yüksekliği ve
idealite faktörü parametrelerini sırasıyla 0,86 eV ve 3,20 şeklinde bildirilmiştir. C-V
ölçümlerinden Quercetin/p-InP yapısı için engel yüksekliği ve yarıiletkenin taşıyıcı
konsantrasyonu değerleri sırasıyla 1,63 eV ve 3,8×1017 cm-3 olarak hesaplanmıştır.
Quercetin/p-InP diyotunun 120 lüks ışık altında maksimum açık devre voltajı Voc 0,36 V ve
kısa devre akımı Isc 35,3 nA olan bir fotovoltaik diyot yapısına sahip olduğu görülmüştür.
Bu araştırmada, Şekil 1’de yapısı verilen Pyronin B (C42H54Cl8Fe2N4O2 ferric
chloride complex) (PYR-B) organik molekülü kullanılarak, PYR-B ince filminin optik
soğurma ölçümleri kullanılarak optik özellikleri incelenecek ve Al/PYR-B/p-InP MIS yapısı
üretilerek yapının diyot parametreleri belirlenecektir.
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Şekil 1. PYR-B organik molekülü

2. DENEYSEL İŞLEMLER
PYR-B organik tabakası, mikroskop camı alttaş üzerine alttaşın temizlenmesinden sonra
damlatma tekniği ile oluşturulmuştur. Cam alttaş sırasıyla; trikloroetilende 5 dakika,
ultrasonik olarak asetonda 5 dakika ve metanolde 3 dakika yıkandı. Azot gazı ortamında
kurutulan cam alttaş üzerine Pyronin-B çözeltisi damlatma (drop cast) yöntemi kullanılarak
kaplanmıştır. Kaplanan organik tabaka, çözücünün buharlaşması için oda sıcaklığında 1 (bir)
gün muhafaza edilmiştir. PYR-B ince filminin optik soğurma (A) spektrumları için, UV/VİS
spektrometresi kullanılmıştır. İnce filmin optik soğurma ölçümlerinden temel soğurma
gösterdikleri aralıkta, yasak enerji aralığı (Eg) değerleri belirlenmiştir.
Sonraki aşamada MIS diyot üretimi için p tipi InP (100) yarıiletken kristali kullanıldı.
PYR-B filmi kaplanmadan önce kristal kimyasal olarak sırasıyla; ultrasonik olarak
trikloretilende 5 dak., asetonda 10 dak., metanolde 10 dak., H2SO4: H2O2: H2O (3:1:1)
solüsyonunda 30 s ve HF: H2O (1:10) solüsyonunda 30 s yıkandı. En son kristal 18 MΩ
dirence sahip deiyonize su ile durulandı ve azot (N2) gazı ile kurutuldu. NANOVAK NVTS350 vakum sistemi kullanılarak, p-InP kristalinin mat yüzeyine Au:Zn (%90-%10) alaşımı
kullanılarak omik kontak yapıldı. Omik kontak aşamasından sonra omik kontaklı p-InP
kristali 2 parçaya bölündü. p-InP kristali üzerine, 10 ml metanol içine 0,02 g PYR-B
eklenerek oluşturulmuş 20 µl PYR-B çözeltisi damlatılarak PYR-B tabaka oluşturuldu. Daha
sonra vakum ortamında %99,99 saflığında alüminyum (Al) metali buharlaştırılarak çapı
1mm olan (diyot alanı =7.85 x 10–3 cm2) Al/PYR-B/p-InP/Au:Zn yapısı elde edildi. PYR-B
organik ara yüzey tabakasının etkisini araştırmak amacıyla Al/p-InP kontrol diyotu da benzer
şekilde üretildi. Üretilen kontakların akım-gerilim ölçümleri KEITHLEY 4200 SCS cihazı
ile yapıldı.
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3. SONUÇ ve TARTIŞMA
Organik yarıiletken filmlerin optik band enerjisini tespit etmek için kullanılan tekniklerden
birisi optik soğurma tekniğidir [6,17]. Optik soğurma deneyi süresince malzeme hasar
görmez. Cam yüzeyinde oluşturulan PYR-B tabakasının optik soğurma grafiği Şekil 2’de
verilmiştir. Grafik incelendiğinde PYR-B tabakasına ait Q ve B (Soret) bandı olarak bilinen
2 soğurma piki görülmektedir. Bu spektrum literatürle çok iyi uyum göstermektedir. Optik
soğurma grafiğinde ~580 nm değerinde görünen pik Q bandı şeklinde ve ~370 nm değerinde
görünen pik ise B bandı şeklinde adlandırılır. Organik tabakanın yasak enerji band aralıkları
(Eg);

hv = A(hv − E g ) m

(1)

ifadesi ile bulunur [6,17]. Bu denklemdeki α soğurma katsayısı, A sabit sayı, h Plank sabiti
ve m doğrudan band aralığı için ½ ve dolaylı band aralığı için 2’dir. Denklem (1)
kullanılarak, Şekil 3’te verilen (αhv)2-hv grafiği elde edilmiştir. Şekil 3 te PYR-B tabakasına
ait iki bandla ilişkili doğrusal kısımlar gözlenmektedir. Cam üzerinde oluşturulan PYR-B
organik tabakasının doğrudan bant aralığı değerleri; 1,99 eV (Q bandı) ve 2,85 eV (B bandı)
olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 2. PYR-B organik ince tabakaya ait optik soğurma grafiği
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Şekil 3. PYR-B organik ince tabakasının (αhv)2-hv grafiği

Şekil 4’te kontrol Al/p-InP MS ile Al/ PYR-B /p-InP MIS kontakların oda
sıcaklığındaki yarı-logaritmik I-V grafikleri verilmektedir. Bu şekilde PYR-B tabakalı MIS
kontaklarda akım değerlerinin önemli ölçüde sınırlandığı görülmektedir. Diyot akımındaki
bu azalma PYR-B filminden, doğal oksit filminin ve MIS ara yüzey tabakasının varlığından
kaynaklanır. Ayrıca kontrol ve MIS kontaklarının I-V grafikleri incelendiğinde bu
kontakların doğrultucu özellik gösterdiği görülmektedir. Bir V gerilimi uygulanan bir diyot
üzerinden geçen akım termoiyonik emisyon teorisiyle izah edilir [4,23]. Diyotların temel
elektronik parametreleri; b engel yüksekliği, n idealite faktörü ve Rs seri dirençtir. Kontrol
ve MIS kontaklarının I-V grafikleri kullanılarak elde edilen idealite faktörleri ve engel
yüksekliği değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. Diyotlarda n değerinin 1 değerinden
uzaklaşması, ideal durumdan sapmanın bir ölçüsüdür. Elde edilen kontakların n değerlerinin
1 den büyük olması çoğunlukla diyot yapımı süresince oluşabilecek oksit tabakasına, ara
yüzey hallerine ve seri direnç etkisinden kaynaklanır [4,23]. Bazı bilim insanları [10-12]
ideal durumdan uzaklaşmanın sebebi olarak ara yüzeydeki organik ara yüzey filmi ile ikincil
süreçlerin ortaya çıkmasına atfederken, bazı bilim insanları [24] arınım tabakasında elektron
ve boşlukların rekombinasyonuna veya uygulanan potansiyel ile difüzyon akımının artışına
atfetmişlerdir. Al/p-InP kontrol ve Al/PYR-B/p-InP MIS kontaklarının engel yüksekliği
değerleri sırasıyla 0,821 eV ve 0,881 eV olarak hesaplandı. PYR-B tabakalı MIS diyotun
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engel yüksekliğindeki artışın nedeni; PYR-B filminin, inorganik yarıiletkenin tükenim
bölgesini yeniden düzenleyerek potansiyel dağılımının değişmesine sebep olmasından
kaynaklanır [9-12].

1E-002
1E-003
Al/p-InP diyot
1E-004

Akım Şiddeti (A)

1E-005
1E-006
1E-007
1E-008

Al/PYR-B/p-InP

1E-009
1E-010
1E-011
-1

-0.5

0
Gerilim (V)

0.5

1

Şekil 4. Al/p-InP kontrol ve Al/PYR-B/p-InP MIS yapının I–V grafiği.
Çizelge 1. Kontakların temel diyot parametreleri
Yapı

Al/p-InP
Al/PYR-B/p-InP

İdealite
faktörü

lnI-V

1,168
1,786

0,821
0,881

Engel yüksekliği (eV)
Cheung
Norde fonk.
fonk.
0,859

0,926

Seri Direnç (kΩ)
Norde fonk.
dV/dlnI

1741,0

488,32

H(I)-I

660,56

lnI–V değişimleri incelendiğinde, gerilimin yüksek olduğu bölgede doğrusallıktan
sapma gözlenmektedir. Gözlenen bu sapma, kontaklardaki seri direnç etkisinin varlığından
kaynaklanır. Bu seri direnç değerleri Cheung [25] tarafından geliştirilen yöntem ile ortaya
çıkarılır. Cheung yönteminde ölçülen I-V verileri kullanılarak, dV/dlnI–I ve H(I)–I eğrileri
elde edilir ve seri direnç gözlenen bölgeler için bu eğriler doğrusal değişim göstermelidirler.
Şekil 5’te Al/PYR-B/p-InP MIS kontağına ait dV/dlnI–I ve H(I)–I değişimleri verilmektedir.
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Bu kontak için elde edilen dV/dlnI–I grafiğinin lineer kısmından Rs ve n parametreleri ve
H(I)–I grafiğinin doğrusal kısmından Rs ve b değerleri hesaplanır. Bu teknikle hesaplanan
parametreler Çizelge 1’de verilmiştir.

4

dV/dln(I) (Volt) or H(I) (Volt)

3

H (I)

2

1

0
dV/dln(I)

0E+000

2E-007

4E-007
I (A)

6E-007

8E-007

Şekil 5. Al/PYR-B/p-InP MIS kontağının Cheung grafikleri

Sonuç olarak bu araştırmamızda PYR-B organik tabakasının optik soğurma karakteristiği
UV-Vis tekniği kullanılarak incelendi. Optik soğurma ölçümleri kullanılarak PYR-B
organik tabakasının doğrudan enerji bant değerleri; 1,99 eV (Q bandı) ve 2,85 eV (B bandı)
şeklinde bulundu. Al/p-InP kontrol ve Al/PYR-B/p-InP/ZnAu MIS diyotlarının akım-gerilim
karakteristikleri kullanılarak bu kontakların idealite faktörü, engel yüksekliği ve seri direnç
gibi temel diyot parametreleri hesaplandı. Bulunan veriler, PYR-B organik malzemelerinin
yarıiletken teknolojisi alanında uygulama şansı bulacağını göstermiştir.
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ORGANOMETALİK MANGAN KOMPLEKS İNCE FİLMİNİN BAZI OPTİK
ÖZELLİKLERİ VE FOTOVOLTAİK DİYOT UYGULAMASI
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ÖZET
Kuersetin (Quercetin), flavonoid sınıfının bir üyesi ve doğada yaygın bir şekilde bulunan renkli
organik moleküldür [1]. Quercetin, C15H10O7 kapalı moleküler formülü ile 2- (3,4dihidroksifenil) -3,5,7-trihidroksi-4H-kromen-4-on olarak bilinir. Ayrıca, quercetin zengin 16π
elektronlarıyla konjuge bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada, Quercetin Mangan(II) kompleksi
(Quercetin-Mn(II)) sentezlenmiştir [2]. Sentezlenmiş Quercetin-Mangan(II) kompleksinin ince
filmleri, sol-jel spin kaplama tekniği ile cam ve yarı iletken yüzeyler üzerine oluşturulmuştur.
İnce filmin soğurma, yansıma ve geçirgenlik spektrumları 200-1100 nm dalga boyu aralığında
alınmıştır. İnce filmin optik bant aralığı soğurma çalışmalarından doğrudan geçişler için 2.53
eV ve dolaylı geçişler için 1.72 eV olarak belirlendi. Yarı iletken substratlar üzerinde
oluşturulan ince filmin morfolojik özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve atomik
kuvvet mikroskobu (AFM) ile analiz edildi. Elektriksel ve fotovoltaik özellikleri incelemek için
Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotu oluşturuldu. Au/ Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotunun akımgerilim (I-V) ve kapasite-gerilim (C-V) ölçümleri oda sıcaklığında ve karanlıkta yapıldı.
Diyotun, idealite faktörü (n) 1.65 ve engel yüksekliği (Φb) olan 0.82 eV ile doğrultma
davranışına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, kısa devre akımı (Isc) ve açık devre voltajı (Voc)
değerleri I-V ölçümlerinden ışık altında aydınlatma koşullarında elde edildi.
Anahtar Kelimeler : Organometalik ince film, Sol-gel spin kaplama, Optik ve elektriksel
karakterizasyon, Organik-inorganik diyot, Fotovoltaik özellik.

1. GİRİŞ
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Kolay sentezlenmeleri ile ayarlanabilen optik özelliklerini birlikte barındıran organometalik
kompleksler optoelektronikteki çok sayıda uygulamalarından dolayı son yıllarda oldukça ilgi
çekmektedir. Organometalik komplekslerin inorganik yarı iletkenler (Si, GaAs, GaN..vb.) ile
kontakları ile Schottky Bariyer Diyotlar (SBD) [3, 4, 5], organik sensörler [6], organik ışık
yayan diyotlar (OLED) [7,8], organik alan etkili transistörler (OFET) [9] ve organik ince film
güneş pilleri [10] gibi elektronik ve optoelektronik aygıtlar [11, 12] üretilmektedir. Quercetin,
3, 3′, 4′, 5, 7-pentahydroxyflvanone ve C15H10O7 kapalı moleküler formülü ile olarak bilinir
flavonoid sınıfının bir üyesi olan renkli bir organik molekül olup (Şekil 1.) doğada yaygın
olarak bulunmaktadır. Ayrıca quercetin 16π elektronlarıyla konjuge bir yapıdadır. Metal/yarı
iletken (MS) kontaklar, yarı iletken cihazlar teknolojisinde basit fakat temel ve önemli
yapılardır. Metal ile Yarı iletken arasına organik ince bir katman yerleştirilirse metal-yarıiletken
(MS) yapısının elektriksel özellikleri değiştirilebilmektedir. Son yıllarda, özellikle konjuge
organik moleküllerin metal kompleksleri, güneş hücreleri ve fotodiyot uygulamaları dahil
olmak üzere birçok optoelektronik cihazda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Forrest ve
diğ. polimerik olmayan organik ince filmlerin yarı iletken üzerinde büyütülmesi ve farklı metal
kontakların buharlaştırılması yoluyla MIS (Metal-yalıtkan-yarıiletken) diyot yapıları elde
etmişler ve bu şekilde elde edilen diyotların idealite faktörü ve engel yüksekliklerini ölçmüşler
[13]. Campbell ve diğ. yarı iletken-inorganik ara yüzeyine organik bir ince film uyguladılar ve
böylece Schottky engel yüksekliğinin değiştiğini gösterdiler [14]. Ebeoğlu ve diğ. Quercetin
ince filmini p-si üzerine oluşturarak Al/quercetin/p-Si yapısını elde ettiler ve quercetin organik
arayüzey tabakasının engel yüksekliğini değiştirdiğini raporlamışlardır [1].
Bu çalışmanın amacı, sol-jel spin kaplama tekniği ile oluşturulan organometalik quercetinmangan(II) kompleks ince filminin bazı optik özelliklerini incelemek ve elektriksel ve yapısal
özelliklerini inceleyerek elektronik ve optoelektronik cihaz uygulamalarına uygunluk ve
olasılık açısından araştırmaktır. Bu amaçla, spin kaplı quercetin filminin soğurması,
geçirgenliği ve yansıtma spektrumu UV-VIS dalga boyu aralığında ölçülmüştür. Ayrıca, Au/
Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotu fabrikasyonu yapılarak ve diyotların karanlıkta ve oda
sıcaklığında akım-gerilim (I-V) özelliklerini incelendi. Işık altında aydınlatma koşullarında,
Au/ Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotunun fotovoltaik özellikleri de incelendi.
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Şekil 1. Quercetin-Mn (II) kompleksinin kimyasal yapısı.

2. MATERYAL VE MOTOT
Bu çalışmada, elektrik özellikler için tek tarafı parlatılmış 1-10 Ω·cm dirençli n-tipi Silisyum
(Si) altlık ve optik ölçümler için cam altlık olarak mikroskop camı kullanılmıştır. Cam altlıklar
organik kirliliklerden arındırılmak için aseton, etanol ve deiyonize su ile ultrasonik olarak
temizlendi. Silisyum altlık trikloretilen içinde 5 dk. kaynatıldı. Silisyum altlık sırasıyla 5 dk.
boyunca aseton ve etanolde ultrasonik banyodan geçirilmiş ve her bir adımdan sonra ultrasonik
banyoda deiyonize su (18 MΩ) ile temizlenmiştir. Doğal oksit tabakasını kaldırmak için Si altlık
HF: H20 (1:10) karışımına 30 saniye daldırıldı. Akabinde oksidasyona izin vermemek için, Si
altlık vakum haznesindeki numune tutucuya beklemeden monte edildi ve 10-6 Torr vakum
seviyesinde, yüksek saflıkta altın (% 99.99) Si altlığın parlak olmayan tarafına buharlaştırıldı.
Omik kontak oluşturulmak için ardından n-tipi Si, azot gazı (N2) atmosferinde 420 oC'de 3
dakika süreyle termal olarak tavlanmıştır. Sol-gel ince film oluşturulması için QuercetinMangan(II) kompleksi metanol içinde çözüldü ve karışım, oda sıcaklığında homojen bir çözelti
elde etmek için 1 saat karıştırıldı. Si ve cam altlıklar spin kaplama sistemine yerleştirildi ve
çözelti her dönme adımında üzerine küçük damlalar halinde bırakıldı. Çözücü birkaç dakika
normal atmosferde bekletilerek buharlaştırıldı. Üst kontak için yüksek saflıkta altın metali
termal olarak n-Si/Quercetin-Mn(II) üzerine gölge maskesi ile buharlaştırılmıştır. Au/nSi/Quercetin-Mn(II) diyot yapısının şematik diyagramı şekil 2’de gösterilmektedir. n-Si altlık
üzerine oluşturulmuş Quercetin-Mn(II) kompleks filminin mikroyapısal ve morfolojik
özellikleri Fei Quanta FEG 250 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Park Sistemi XE 100
AFM görüntüleme sistemleri ile elde edilmiştir. Akım-gerilim (I-V) ve kapasite-gerilim (C-V)
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ölçümleri Keithley SCS 4200 cihazı ile oda sıcaklığında karanlıkta yapıldı. Akım-gerilim (I-V)
ölçümleri ayrıca oda sıcaklığında ve ışık altında incelendi.

Şekil 2. Au/n-Si/Quercetin-Mn(II) diyot yapısının şematik diyagramı.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Quercetin-Mn(II) İnce Filmin Optik ve Morfolojik Özellikleri
Spin kaplama ile cam üzerine büyütülen Quercetin-Mn(II) ince filminin 300 ila 1100 nm
aralığında dalga boyu aralığında soğurma, geçirgenlik ve yansıma spektrumları Şekil 3'te
gösterilmektedir.

Şekil 3. Quercetin-Mn(II) ince filminin dalga boyuna göre soğurma, geçirgenlik ve yansıma spektrumları.

Optik soğurma spektrumu, 300 ila 1100 nm arasındaki dalga boyunda ölçüldü. Yarı iletkenlerde
optik bant aralığını veya Tauc aralığını belirlemek için bir Tauc grafiği (ahv)m-hv kullanılır.
Tauc aralığı genellikle amorf malzemelerin pratik optik özelliklerini karakterize etmek için
kullanılır. Optik yasak bant aralığını belirlemek için foton enerjisi (αhv)2'ye karşı (hv) ve
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(αhv)1/2'e karşı (hv) grafikleri çizildi. Quercetin-Mn(II) ince filminin grafiklerinden direkt bir
optik

bant

aralığına

sahip

olduğu

anlaşılmaktadır.

Grafiklerin

lineer

kısmının

ekstrapolasyonundan, Quercetin-Mn(II)’nin optik band aralığı değeri doğrudan geçişler için
2.53 eV ve dolaylı geçişler için 1.72 eV olarak elde edildi. İnce filmin optik bant aralığı
aşağıdaki Denklem (1) [15] kullanılarak hesaplandı.
=

(

C hv − E g

)m

(1)

hv

Burada, C enerjiden bağımsız bir sabit, Eg optik bant aralığı, hv gelen ışığın enerjisidir. Bu
denklemde m, optik geçiş tipini belirleyen bir sabittir. İzinli doğrudan geçişler için ½ değerini
ve izinli dolaylı geçişler için 2 değerini alır.
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Şekil 4. Quercetin-Mn(II) ince filminin izinli doğrudan ve dolaylı geçişler için (ahv)m-hv Tauc grafikleri.

Silisyum altlık (n-tipi) üzerindeki Quercetin-Mn(II) ince filminin yüzey morfolojileri SEM ve
AFM görüntüleri (Şekil 5 ve 6) ile incelendi. Şekil 5, n-Si üzerindeki film kaplama yüzeyinin
SEM görüntüsünü göstermektedir. Buna göre, n-Si üzerine kaplanan ince filmin yüzey
morfolojisi incelendiğinde kaplama yüzeyinde homojen dağılmış birkaç yüz nanometre
büyüklüğünde bir dizi rastgele şekilli yapı gözlemlendi. Dolayısıyla kesin bir şekil veya boyut
gözlemlenememekle beraber homojen bir film oluşumu gösterir.
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Şekil 5. n-Si üzerindeki Quercetin-Mn(II) ince film kaplama yüzeyinin SEM görüntüsü.

SEM sonuçlarını desteklemek ve filmlerin yüzey pürüzlülüğünü araştırmak için AFM ölçümleri
de alınmıştır. Quercetin-Mn(II) ince filminin AFM sonuçları Şekil 6'de gösterilmektedir.
Rasgele yönlendirmeye sahip kümelerden oluşan Quercetin-Mn(II) filminin yüzey morfolojisi,
Quercetin-Mn(II) kompleks molekülleri ile film oluşumunu doğrulayan pürüzlü topografiyi de
gösterir. Filmin AFM görüntüsü, birkaç yüz nanometre civarında nano ölçekli yüzey
pürüzlülüğünü temsil eder.

Şekil 6. n-Si altlık üzerindeki Quercetin-Mn(II) ince film kaplama yüzeyinin AFM görüntüsü.
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3.2. Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si Diyotun Elektriksel Özellikleri
Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si heteroeklem diyotunun elektriksel özellikleri, oda sıcaklığında ve
karanlıkta -2V ile 2V arasındaki gerilimden elde edilen akım verileri ile incelendi. Şekil 7,
diyotun oda sıcaklığında ve karanlıkta ölçülen yarı logaritmik I-V karakteristiğini
göstermektedir. Diyot, ± 1V'daki akımdaki yaklaşık 4000 kat doğrultma oranı ile iyi bir
doğrultma davranışı gösterir.

Şekil 7. Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotunun lnI-V eğrisi.

Schottky tipi diyotlarda, yük taşıyıcıların akımı termiyonik emisyon (TE) teorisine uyar. Her
ne kadar ara tabakalı heteroeklem diyotlar tam olarak MS (Metal-yarıiletken) diyot olmasalar
da nispeten orta gerilimlerde MS diyotlar gibi akım-gerilim davranışı gösterirler. TE teorisine
göre belli bir gerilim altında sıcaklık tarafından indüklenen eklemden geçen net akım;
qV


I = I 0 exp(
) − 1
nkT



(2)

ile verilir [16]. Burada, V uygulanan gerilim, q elektron yükü, k Boltzmann sabiti, T mutlak
sıcaklık ve n ideal diyot için değeri 1 olan ve diyotun ideal diyottan sapma miktarını belirleyen
idealite faktörünü ifade eder. I0 doyma akımı olup ve yarı logaritmik akım-gerilim (lnI-V)
grafiğinin doğrusal kısmından elde edilebilir ve sıcaklığa göre değişir.
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I 0 = SA*T 2 exp(−

q b
)
kT

(3)

Burada S, diyotun etkin alanıdır. A*, Richardson sabiti olup n-Si için 110 A/cm2K2'ye eşittir
[17]. Φb, uygulanmazken eklemdeki potansiyel engelidir. idealite faktörü Denklem 4’teki gibi
elde edilebilir;
n=

q  dV 


kT  d ln I 

(4)

Denklem 2 ve 4’ten Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si heteroeklem diyotunun, Engel yüksekliği (Φb)
ve idealite faktörü (n) değerleri sırasıyla b 0.82 eV ve 1.65 olarak hesaplandı. Diyotun elde
edilen idealite faktörü bir (1)’ den daha büyüktür. Bu da, diyotun eklemdeki voltaj düşüşüne,
kaçınılamaz doğal oksit tabakasına, ara yüzey durumlarına ve seri dirence (RS) atfedilebilen
ideal olmayan bir diyot davranışı sergilediğini gösterir [18]. Diyotun engel yüksekliği (Φb)
değeri ara tabakasız Au/n-si diyotlardan daha yüksek olarak hesaplanmıştır [19]. Bu sonuçtan,
Au/n-Si ekleminde oluşan engel yüksekliği değerinin bir organometalik ara tabaka ile
değiştirilebileceği sonucuna varılmıştır. Başka bir deyişle, MS ara yüzündeki yük taşıma
mekanizması organik bir ara katman tarafından kontrol edilebilir. Bununla birlikte, diyotun elde
edilen engel yüksekliği değeri literatürdeki benzer Au/organik/n-si diyotlar arasında kabul
edilebilir bir değerdedir [20].
Akım-gerilim (lnI-V) grafiğinde doğru polarlamada görece yüksek gerilimlerde eğrinin
lineerlikten saparak aşağı doğru içbükey eğriliği, yüksek idealite faktörüyle birlikte seri direnç
etkisinin, diyotun performansını belirlemede önemli bir rol oynadığını gösterir. Çünkü
yarıiletken-organik ara yüzeyindeki voltaj düşüşünde seri direnç baskındır. Diyotun seri
direncini ve engel yüksekliğini elde etmek için Norde [21] yönteminde kullanılan seri direnç
dikkate alınarak oluşturulmuş aşağıdaki gibi modifiye akım-gerilim fonksiyonları (Denklem 57) kullanıldı.
F (V ) =

V



−

kT  I (V ) 
ln 

q  SA*T 2 

 b = F (V0 ) +

Rs =
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Burada γ, idealite faktörü olan n'den büyük ilk tamsayıdır (boyutsuz). I(V), akım-gerilim
eğrisinden elde edilen akımdır. F(V)-V grafiği Şekil 8'de verilmiştir. F(V)-V grafiğinde
minimum değer belirlendikten sonra, engel yüksekliğinin değeri Denk. (6) ile hesaplandı.
Burada F(V0), F(V) 'nin V0 değerindeki minimum noktasındaki değerdir. Norde yöntemi
kullanılarak engel yüksekliği değeri 0.96 eV olarak bulundu ve seri direnç değeri 66.05 Ω
olarak elde edildi.

Şekil 8. Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotunun F(V)-V eğrisi.

Kapasite-gerilim (C-V) ölçümü, Schottky diyotlarını karakterize etmek için en çok kullanılan
en elektriksel ölçüm tekniklerinden biridir. Genellikle, Schottky diyotunda ölçülen kapasite,
ters polarlama gerilimine ve frekansına bağlıdır. Diyotun kapasitesinin gerilim ve frekans
bağımlılığı, Schottky engel yüksekliği, safsızlık seviyesi, yüksek seri direnç, organometalik
katman ile n-Si substratı arasındaki arayüzey durumları ve arayüzey katmanı gibi belirli
özelliklerinden kaynaklanır. Schottky yapılarında, diyot kapasitesi şu şekilde yazılabilir [5]:

2(Vd + V )
1
=
2
C
q s S 2 N d

(8)

Burada εs, n-Si'nin dielektrik sabitidir. Vd, sıfır polarlamada difüzyon potansiyeli olup lineer C2

-V grafiğinin V eksenine ekstrapolasyonundan belirlenir [3]. C-V ölçümünden diyotun engel

yüksekliğinin değeri aşağıdaki Denklem 9’a göre hesaplanabilir:
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 b (C − V ) = Vd + Vn

(9)

Burada Vn, Fermi seviyesi ile n-Si'nin iletim bandının tabanı arasındaki potansiyel farktır ve Nd
taşıyıcı konsantrasyonu bilinerek ve aşağıdaki eşitlik ile hesaplanarak elde edilebilir:

Vn =

N
kT
ln( c )
q
Nd

(10)

Burada, Nc= 2.8x1019 cm-3,n-Si’nin iletim bandındaki etkili durumların yoğunluğudur [4]. Şekil
9. oda sıcaklığında +3 ila -3 V arasında Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si MIS kapasitörünün (100
kHz) C–V karakteristiğini göstermektedir ve içteki grafikte de lineer C-2-V grafiğini
göstermektedir.

Şekil 9. Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotunun 100kHz’deki C-V grafiği ve C-2-V grafiği (içteki grafik).

C–V verileri kullanılarak, Şekil 9'da içteki grafikte gösterilen C-2-V grafiğinin eğim ve gerilim
eksenine ekstrapolasyonundan difüzyon potansiyeli, engel yüksekliği ve serbest taşıyıcı katkı
yoğunluğu (Nd) sırasıyla 0.585 V, 0.80 eV ve 6.53x1015 cm-3 olarak hesaplanmıştır. C–V
ölçümünden elde edilen bariyer yüksekliğinin, I-V ve Norde'nin yönteminden elde edilenle
yaklaşık değer olduğu görülmektedir. Aydınlatmanın Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotu
üzerindeki etkisi Şekil 10'da gösterilmektedir. Şekil 10’da görüldüğü gibi diyotun ters
polarlamada akımı ışık olduğunda yaklaşık üç-dört kat artmaktadır. Işık altında aydınlatma (110
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lux) koşullarında I-V ölçümlerinden kısa devre akımı (Isc) ve açık devre voltajı (Voc) değerleri
sırasıya 1.6 µA ve 0.25V olarak elde edildi.

Şekil 10. Karanlık ve ışık altında Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotunun lnI-V eğrisi.

4. SONUÇ
Quercetin-Mn(II) kompleks ince filmler, cam ve n-tipi Si üzerine spin kaplama tekniği ile
büyütüldü. Filmlerin soğurma, geçirgenlik ve yansıma gibi bazı optik özellikleri UV-Vis
spektrometre ile 200-1100 nm spektral aralığında incelendi. Quercetin-Mn(II) ince filmi
yaklaşık 520 nm dalga boyunda bir soğurma kenarına sahiptir. İnce filmin oda sıcaklığındaki
optik soğurma ölçümlerinden, optik bant aralıkları doğrudan geçişler için 2.53 eV aralığında ve
dolaylı geçişler için 1.72 eV olarak hesaplandı. Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si organik-inorganik
hibrid diyotun elektriksel ve fotovoltaik özellikleri karanlıkta ve ışık altında akım-gerilim
karakteristikleri kullanılarak incelendi. Diyotun idealite faktörü ve bariyer yüksekliği sırasıyla
1.65 ve 0.82 eV olarak tespit edildi. Norde fonksiyonları kullanılarak seri direnç ve engel
yüksekliği değerleri sırasıyla 66.05 Ω ve 0.96 eV olarak belirlenmiştir. 110 lüx aydınlatma
altında, diyot, Isc = 1.6 µA ve Voc = 0.25 V değerleri ile birlikte fotovoltaik özellikler gösterdi.
Ayrıca diyotun C-V ölçümlerinin analizinden difüzyon potansiyeli (Vd), engel yüksekliği ve
serbest taşıyıcı katkı yoğunluğu (Nd) sırasıyla 0.59 V, 0.84 eV ve 1.87x1015 cm-3 olarak
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hesaplandı. Elde edilen sonuçlardan

Au/Quercetin-Mn(II)/n-Si diyotun optoelektronik

uygulamalarda fotodiyot veya fotosensör olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
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TİYAZOLO[3,2-a]PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN KOROZYON ÖNLEME
ÖZELLİKLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

Erdem ERGAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Esvet AKBAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ÖZET
Bileşiklerin inhibisyon özellikleri, en yüksek dolu moleküler orbital enerjinin (EHOMO),
en düşük boş moleküler orbital enerjinin (ELUMO) ve enerji farkının (ΔE) sınır orbital enerjisi
ile ilişkilidir. Korozyonun hızı ile molekülün elektron verme kabiliyeti arasında
küçümsenemeyecek bir ölçüde ilişki vardır. Bu çalışmada, tiyazolo[3,2-a]pirimidin türevi
bileşiklerin yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) kullanarak demir için korozyon önleyici
özellikleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tiyazolopirimidin; Korozyon; HOMO-LUMO.
I. GİRİŞ
Korozyon nedeniyle malzemelerin bozulması ekonomik kayba neden olur. Bu zararlı
süreci önlemek için çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Malzemeleri korozyona karşı
korumak için mükemmel yöntemlerden biri, π-elektron içeren heterosiklik bileşiklerin
kullanılmasıdır [1]. Moleküllerin fizikokimyasal parametreleri önemlidir, çünkü metal
yüzeyindeki adsorpsiyonu belirlerler. En etkili inhibitör molekülleri hem elektron verici hem
de elektron alıcısı olarak davranır [2]. Korozyon inhibisyonu için heterosiklik bileşikler
kullanıldığında, heteroatomlardaki eşleşmemiş elektron çiftleri veya π-elektronları metal yüzey
üzerinde elektron paylaşırlar ve molekül metal yüzeyde adsorbe olur [3].
Kuantum kimyasal hesaplamalar, organik bileşiklerin korozyon inhibisyonu için
reaktivitesinde yaygın olarak kullanılmaktadır [4]. İnhibitör aktiviteleri, organik bileşiklerin
moleküler geometrisi ve orbitallerini içerir ve sınır orbital enerjisi ile ilişkilidir. En yüksek dolu
moleküler orbital enerji (EHOMO), molekülün elektron bağış kabiliyeti ile ilişkilidir. Korozyon
hızı ile EHOMO arasında iyi bir ilgileşim vardır. Molekülün metal yüzey üzerindeki
adsorpsiyonu, heteroatomlardaki elektron çiftleri veya π elektronlar arasında verici-alıcı
etkileşimleri temelinde meydana gelebilir [5]. Yüksek EHOMO değeri elektron verme eğilimi
gösterirken, düşük ELUMO değeri molekülün elektron kabul etme yeteneğini gösterir. ELUMO ve
EHOMO enerjileri arasındaki farka enerji farkı denir. Enerji farkının daha büyük değerleri,
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kimyasal etkileşime ve inhibisyon verimliliğine düşük reaktivite sağlayacaktır. Ancak ΔE'nin
düşük değerleri, kimyasal bir etkileşime ve inhibisyon etkinliğine iyi bir reaktivite sağlayacaktır
[6].
İnhibitör molekülün iyonlaşma potansiyeli (I) ile elektron ilgisi (A), EHOMO ve ELUMO
birbiriyle ilişkilidir. İnhibitör moleküllerinin iyonlaşma potansiyeline ve elektron afinitesine
bağlı olarak mutlak elektronegatiflik (χ) ve küresel sertlik (η), aşağıdaki eşitlikle verilebilir (1)
[7].

(1)
Kimyasal yumuşaklık (S), moleküler kararlılığı ve reaktiviteyi ölçen kimyasal bir
tanımlayıcıdır. Kimyasal yumuşaklık (S) ve kimyasal sertlik arasındaki ilişki aşağıdaki gibi
verilebilir (2) [7, 8].
1

𝑆=η

(2)

II. HESAPLAMA YÖNTEMİ
Tiyazolo[3,2-a]pirimidin türevlerinin kuantum kimyasal parametreleri, Beck'in üç
parametre değişim fonksiyonuna ve Lee-Yang-Parr lokal olmayan korelasyon fonksiyonuna
(B3LYP) ve Gaussian09 programındaki 6-31G (d, p) orbital temel kümelerine dayalı DFT
kullanılarak hesaplandı. (Tablo 1) [9-11].
Tablo 1. İncelenen moleküllerin hesaplanan kuantum kimyasal parametreleri
Bileşikler

1

2

3

EHOMO (eV)

-6.2085

-5.8722

-4.1780

ELUMO (eV)

-2.4180

-1.8621

-3.5328

İyonizasyon Potansiyeli: I (eV)

6.2085

5.8722

4.1780

Elektron affinitesi: A (eV)

2.4180

1.8621

3.5328

Elektronegativite: χ(eV)

4.3133

3.8672

3.8554

Kimyasal sertlik: η(eV)

3.7905

4.0100

0.6452

Kimyasal yumuşaklık: S

0.2638

0.2494

1.5499

Dipol moment: µ(debye)

6.2767

2.3219

5.4313

Enerji farkı: ∆E= ELUMO- EHOMO (eV)

3.7905

4.0100

0.6452

III. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tüm moleküllerin kuantum kimyasal hesaplamaları, Beck’in üç parametre değişim
fonksiyonuna ve Lee–Yang-Parr lokal olmayan korelasyon fonksiyonuna (B3LYP) ve
Gaussian09 programındaki 6-31G (d, p) orbital temel kümeleri temel alınarak DFT kullanılarak
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yapılmıştır (Şekil 1). Bu yöntem, moleküllerin korozyon önleme etkinliği ile elektronik
özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek için yaygın olarak uygulanmaktadır [12].

1

3

2
Şekil 1. Bileşiklerin optimize edilen yapıları
En yüksek dolu moleküler orbital (EHOMO) ve en düşük boş moleküler orbital (ELUMO),
enerji boşluğu (ΔE), dipol moment (μ), iyonlaşma potansiyeli (I), elektron affinitesi (A), mutlak
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elektronegatiflik (χ), kimyasal sertlik (η) ve kimyasal yumuşaklık (S) gibi tüm bileşiklerin
kuantum kimyasal parametreleri hesaplanmıştır (Tablo 1).
Kimyasal reaktivitenin sınır moleküler orbital teorisine göre, en yüksek dolu moleküler
orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital (LUMO) arasındaki etkileşime bağlıdır. En
yüksek işgal edilen moleküler orbitalin (EHOMO) enerjisi, bir molekül tarafından elektron bağış
eğilimini ölçer. Bu nedenle, EHOMO’ nun daha yüksek değerleri, inhibitörün metal üzerindeki
adsorpsiyonunu ve dolayısıyla daha iyi inhibisyon verimliliğini arttırarak elektron bağışına
daha iyi eğilim gösterir. ELUMO, molekülün elektron kabul etme yeteneğini gösterir. İnhibitörün
metal yüzeye bağlanma kabiliyeti, HOMO'nun artması ve LUMO enerji değerlerinin
azalmasıyla artar [13]. 1-3'ün sınır moleküler orbital diyagramları, Şekil 2’ de gösterilmiştir.
HOMO

LUMO

1

2

3

Şekil 2. Sınır moleküler orbital diyagramları
Yüksek EHOMO değerinde, molekülün düşük boş moleküler orbital enerjinin uygun alıcı
molekülüne elektron bağışlama eğiliminde olması muhtemeldir. İnhibitör sadece metal iyonuna
elektron bağışlamakla kalmaz, aynı zamanda metalden gelen bir geri besleme bağının
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oluşumuna yol açan elektronu da kabul edebilir. Bu durumda molekülün ELUMO değeri de
etkileşim için önemlidir. Moleküllerin ELUMO ve EHOMO enerji seviyeleri arasındaki enerji
boşluğu (∆E), inhibitör molekülünün reaktivitesinin bir fonksiyonu olarak önemli bir
parametredir. ∆E azaldığında molekülün reaktivitesi artar. Enerji farkı ile kimyasal sertlikkimyasal yumuşaklık arasında bir ilişki vardır. Yumuşak moleküller düşük enerji boşluğuna
sahiptir ve bu nedenle bu inhibitörler metaller için en etkilidir [14].

IV. SONUÇ
Tiyazolo[3,2-a]pirimidin türevleri, B3LYP / 6-31G (d, p) düzeyinde yoğunluk
fonksiyonel teorisi (DFT) kullanılarak korozyon inhibitörleri olarak araştırıldı. Sonuçlardan,
bileşik 3'ün korozyon için iyi inhibitör olduğu sonucuna varılabilir.
V. KAYNAKLAR
[1] Elmors, M.A., Hassanein, A.M., 1999. Corros. Sci., 41(12):2337-52.
[2] Ikpi, M. E., Okonkwo, B. O., 2017. J. Mater. Environ. Sci., 8(11):3809-16.
[3] Lagrenée, M., Mernari, B., Bounais, M., Traisnel, M., Bentiss, F., 2002. Corros. Sci.,
44(3):573-588.
[4] Khalil, N., 2003. Electrochim. Acta, 48(18):2635-40.
[5] Caliskan, N., Akbas, E., 2012. Mater. Corros., 63(3):231-237.
[6] Karzazi, Y., Belghiti, M. E. A., Dafali, A., Hammouti, B., 2014. J. Chem. Pharm. Res.,
6(4):689-696.
[7] Chattaraj, P.K., Sarkar, U., Roy, D. R., 2006. Chem. Rev., 106:2065-91.
[8] Ramírez-Ramírez, J.Z., Rubicelia Vargas, R., Garza, J., Gázquez, J.L., 2010. J. Phys. Chem.
A, 114(30), 7945-51.
[9] Becke, A.D., 1993. J. Chem. Phys., 98, 1372-1377.
[10] Lee, C., Yang, W., Parr, R.G., 1988. Phys. Rev. B, 37(2):785-789.
[11] M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, etc., 2009. Gaussian, Inc.,Wallingford CT.
[12] Young, D.C., “A practical guide for applying techniques to real world problems in
Computational Chemistry” (New York: JohnWiley & Sons Inc.) p. 630, 2001.
[13] Su, N.Q., Zhang, I.Y., Wu, J., Xu, X., 2011. Front. Chem. China, 6(4):269-279.
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OKSADİAZOL TÜREVLERİNİN ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN
ÇALIŞMALAR
Erdem ERGAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ÖZET
Kuantum kimya yöntemleri moleküller için son derece hassas geometriler elde
edilmesinde ve moleküllerin çeşitli özelliklerinin tahmin edilmesinde önemli rol oynar.
Yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) yöntemleri ile nispeten büyük moleküllerin özelliklerinin
incelenmesinde ucuz hesaplama yöntemlerinin alternatif bir kullanımını sunmaktadır. Bu
çalışmada oksadiazol türevi bileşiklerin [1] geometrik, elektronik yapıları, bağlı grupların etkisi
ve fiziksel yapı-kimya ilişkisi DFT metodu ile incelenmiştir. Hesaplanan değerler, yani, dipol
momentleri ve elektron eğilimleri oksadiazol türevlerinin reaktivitesi açısından tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Oksadiazol; Moleküler Modelleme, DFT.
I. GİRİŞ
1,3,4-okzadiazol bileşikleri anti-HIV, antikonvulsan, antimikrobiyal, antibakteriyel,
antifungal, antienflamatuar, aktivitelerinden dolayı farmakolojik öneme sahiptir. Tarım ve
gündelik yaşamda sorun oluşturan canlılar için intektisit ve pestisit etkileri literatürlerde
mevcuttur. 2,5–disübstitüe okzadiazol türevlerinin antienflammatuar etkiler gösterdiği
bilinmekteyken ve okzadiazollerin son yılların önemli sorunlarından HIV-1 için proteaz
inhibitörü olarak davranma potansiyelleri araştırmalarda yerini almıştır. Ayrıca 1,3,4okzadiazol bileşiklerinin optik, elektrik ve ileri malzemelerde de sıkça kullanıldığı
görülmektedir [2]. Kuantum kimya yöntemleri moleküler geometrilerin elde edilmesinde ve
çeşitli özelliklerin tahmin edilmesinde önemli bir rol oynar. Moleküller için son derece hassas
geometriler ve fiziksel özellikler elde etmek için [3]. Yoğunluk fonksiyonel teorisi yöntemleri,
nispeten büyük moleküller ile başa çıkabilen ucuz hesaplama yöntemlerinin alternatif bir
kullanımını sunmaktadır [4]. Yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT), farmasötik bileşiklerin
elektronik özelliklerini, moleküler yapısını, kimyasal reaktivitesini ve hidrojen bağlanmasını
incelemek için yaygın olarak kullanılmaktadır [5-6]. Tüm yaklaşımlar arasında değişimkorelasyon enerjisi DFT'nin en önemli noktasıdır; buna göre, değişim-koordinasyon enerji
fonksiyonelliğinin yaklaşık yapısı DFT'nin kesinliği üzerinde düz bir etkiye sahiptir. Bu
nedenle, birçok teorik araştırmada düzenli olarak DFT yöntemleri kullanılmıştır [7]. Bu
çalışmada oksadiazol türevi bileşiklerin [1] (1-4) geometrik, elektronik yapıları, bağlı grupların
etkisi ve fiziksel yapı-kimya ilişkisi DFT metodu ile incelenmiştir. Hesaplanan değerler, yani,
dipol momentleri ve elektron eğilimleri oksadiazol türevlerinin reaktivitesi açısından
tartışılmıştır.
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II. HESAPLAMA YÖNTEMİ
Oksadiazol türevlerinin [1] kuantum kimyasal parametreleri, Beck’in üç parametre
değişim fonksiyonuna ve Lee–Yang-Parr lokal olmayan korelasyon fonksiyonuna (B3LYP) ve
Gaussian09 programındaki 6-31G (d, p) orbital temel kümelerine dayalı DFT yöntemi
kullanılarak hesaplandı. (Tablo 1) [8-10].
Tablo 1. Çalışılan moleküllerin hesaplanan kuantum kimyasal parametreleri
Bileşikler

1

2

3

4

EHOMO (eV)

-6.3277

-6.1835

-5.8926

-6.8240

ELUMO (eV)

-2.0313

-1.9736

-1,8931

-2.9108

Dipol moment: µ(debye)

2.1458

2.3172

1.9503

5.6706

Enerji farkı:

4.2964

4.2099

3.9995

3.9132

∆E= ELUMO- EHOMO (eV)

III. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tüm moleküllerin kuantum kimyasal hesaplamaları, Beck’in üç parametre değişim
fonksiyonuna ve Lee–Yang-Parr lokal olmayan korelasyon fonksiyonuna (B3LYP) ve
Gaussian09 programındaki 6-31G (d, p) orbital temel kümeleri temel alınarak DFT yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. En yüksek moleküler orbitalin enerjisi (EHOMO), en düşük boş
moleküler orbitalin enerjisi (ELUMO) ve enerji farkı (∆E = ELUMO- EHOMO) ve dipol moment (μ)
enerjileri gibi tüm bileşiklerin kuantum kimyasal parametreleri hesaplanmıştır (Tablo 1).
Tablo 1’de gösterildiği gibi, en düşük enerji boşluğuna (∆E) sahip bileşik, 3-(5-(4nitrofenil)-1,3,4-okzadiazol-2-il)-2,5,6,7-tetrahidro-4H-indazol-4-on
(∆E=3.9132
eV)
bileşiğidir. Bu düşük enerji boşluğu onu en yumuşak molekül haline getirir. En yüksek enerji
farkına sahip, 3-(5-fenil-1,3,4-okzadiazol-2-il)-2,5,6,7-tetrahidro-4H-indazol-4-on (∆E=
4.2964 eV) bileşiğidir. En yüksek HOMO enerjisine sahip bileşik 3-(5-(4-metoksifenil)-1,3,4okzadiazol-2-il)-2,5,6,7-tetrahidro-4H-indazol-4-on’dur (EHOMO=-5.8926 eV). Bu yüksek
enerji onu en iyi elektron vericisi yapar. 3-(5-(4-nitrofenil)-1,3,4-okzadiazol-2-il)-2,5,6,7tetrahidro-4H-indazol-4-on bileşiği daha küçük bir sınır yörünge boşluğuna sahiptir, bu nedenle
daha polarize edilebilir ve yüksek kimyasal reaktivite, daha düşük kinetik stabilite ile
ilişkilendirilebilir ve ayrıca yumuşak bir molekül olarak adlandırılır.
Kimyasal reaktivitenin sınır moleküler orbital teorisine göre, en yüksek moleküler
orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital (LUMO) arasındaki etkileşime bağlıdır. En
yüksek işgal edilen moleküler orbitalin (EHOMO) enerjisi, bir molekül tarafından elektron
bağışına eğilimi ölçer. Sınır moleküler orbital diyagramları bileşikler için Şekil 1.’de
gösterilmektedir.
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Bileşikler

HOMO

LUMO

1

2

3

4

Şekil 1. Bileşiklerin Sınır Moleküler Orbital Diyagramları

IV. SONUÇ
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Bu çalışmada, oksadiazol bileşiklerinin yapısal geometrik parametreleri DFT yöntemi
ve DFT / B3LYP 6-31G (d, p) temel seti kullanılarak incelenmiştir. Hesaplanan HOMO-LUMO
enerji boşlukları, 3-(5-(4-nitrofenil)-1,3,4-okzadiazol-2-il)-2,5,6,7-tetrahidro-4H-indazol-4-on
bileşiğinin, teorik reaktivite açısından en iyi bileşik olduğunu gösterdi. Ek olarak, hesaplanan
HOMO-LUMO enerji boşlukları, bileşik içinde nihai yük transferinin gerçekleştiğini gösterdi.
Hesaplanan veriler ve moleküler orbital diyagramları, oksadiazol bileşiklerinin elektronik
özellikleri hakkında bilgi verdi.
V. KAYNAKLAR
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[3] Hehre, W. J., “Practical Strategies for Electronic Structure Calculations”, Wavefunctions,
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[4] Davidson, E. R., 1991. Chemical Reviews, 91(5):649.
[5] Palafox, M.A., Rastogi, V.K., Tanwar, R.P., Mittal, L., 2003. Spectrochim. Acta - Part A
Mol. Biomol. Spectrosc., 59:2473–2486.
[6] Mohan, S., Sundaraganesan, N., Mink, J., 1991. Spectrochim. Acta Part A Mol. Spectrosc.,
47:1111–1115.
[7] Koparir, P., Sarac, K., Orek, C., Koparir, M., 2016. J. Mol. Struct. 1123:407–415.
[8] Becke, A.D., 1993. The Journal of Chemical Physics, 98, 1372-1377.
[9] Lee, C., Yang, W., Parr, R.G., 1988. Physical Review B, 37(2):785-789.
[10] M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, etc., 2009. Gaussian, Inc.,Wallingford CT.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

729

GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN KÖPÜĞÜ ŞİŞİRME AJANLARI
Nihayet Koçyiğit
Batman Üniversitesi

ÖZET

Polistiren köpükler, ambalajlama, ısı yalıtımı, içecek kapları ve elektronik cihazlar gibi bir
çok uygulamada kullanılır. Tüm bu uygulamalarda köpüğün fiziksel ve mekanik özellikleri,
hammadde, kalıplama koşulları gibi birçok faktörden etkilenir. Köpük, tipik olarak yaklaşık
500 ila 800 um çapındaki polistiren granüllerinin genleşmesiyle başlar. Bunun için; %7'ye
kadar n-pentan, siklopentan,CO2, azot, su buharı gibi şişirici ajanlarla şişirilir. Granüller,
polimerin cam geçiş sıcaklığının üzerinde ısıtıldığında önemli ölçüde genişler. Genleşmiş
boncukların kütle hacmi ile genleşmemiş granüllerin kütle hacmi arasındaki oran 5 ila 10
arasındadır. Çünkü şişirme ajanlarının PS taneciklerini şişirme verimleri aynı değildir. PS için
kullanılan bu şişirme ajanları poliüretan, polipropilen gibi polimer boncukların şişirilmesi için
de kullanılabilir. Bu çalışmada, PS’i, genişleyebilen polistiren (EPS)’ye dönüştürebilmek için
kullanılan şişirme ajanları hakkında bilgi verilmektedir.
Anahtar Kelime: PS, EPS, Şişirme Ajanı, Polimer Köpük
1.GİRİŞ
Köpükler, plastiklerin bir şişirici ajan yardımıyla yapısında boşluklar oluşturulmasıyla oluşan
yapılardır. Köpükler yoğunluklarına göre sınıflandırılırlar. Yüksek yoğunluklu olanlara yapısal
köpükler denilir ve bunlar serttirler. Düşük yoğunluklu köpüklerin ise hem yumuşak hem sert
olabilir.
Köpükler yapıları itibariyle açık hücreli köpükler veya kapalı hücreli köpükler olarak
tanımlanırlar. Tamamı kapalı hücreli veya tamamı açık hücreli olanlara göre hem açık hücreli
hem kapalı hücreli karışık köpükler üretmek nispeten daha kolaydır. Tamamı kapalı hücreli
veya tamamı açık hücreli köpük üretimi için iyi bir üretim teknolojisine ve dikkatli bir üretime
ihtiyaç vardır. Kapalı hücreli sistemlerin termal yalıtımı açık hücrelilere göre daha iyidir. Eğer
yüksek yoğunluklu yapısal köpükler isteniyor ise, kapalı hücreli olarak üretilmelidir.
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Çünkü bunlarda hücre duvarları genelde kalındır ve düşük yoğunluklu kapalı hücreli köpüklere
göre daha sert ve daha dayanıklıdırlar. O yüzden yapı işlerinde düşük yoğunluklu köpükler arzu
edilmez. Düşük yoğunluklu olan köpükler ise hem sert hem yumuşak olabilirler. Açık hücreli
köpüklerden sert olanlar filtre gibi uygulamalarda kullanılırken, düşük yoğunluklu kapalı
hücreliler hem sert hem de yumuşak olabilirler. Düşük yoğunluklu ve kapalı hücreli sert olan
köpükler, ısı yalıtımı ve hafif yük taşıma uygulamalarında örneğin uçak kanadı ve zemin
uygulamalarında kullanılırlar. Düşük yoğunluklu ve kapalı hücreli yumuşak olanlar köpükler
ise yatak, yastık ve döşeme uygulamalarında kullanılır. Çoğu zaman ürünlerde hücrelerin
dağılımı homojen değildir, bu yüzden özellikler de homojen değildir. Özellikle düşük
yoğunluklu olanlarda, bazı üreticiler bu düzensiz dağılımı kapatmak ve gizlemek için
renklendirici kullanarak opak bir görüntü oluştururlar. Ancak bu, çok yüksek oranda boya
kullanımı anlamına gelir.
Çoğu köpükler amorf plastiklerden üretilir. Örneğin; polistiren, termoplastik poliüretan vb.
Çünkü bu plastiklerin eriyik viskoziteleri sıcaklık artışı ile birlikte düşer. Yarı kristal
plastiklerde ise böyle bir durumdan bahsetmek söz konusu değildir. Erime noktalarındaki ani
viskozite değişimi köpük üretiminin kontrolünü zorlaştırır.

Ekstrude edilmiş veya enjeksiyon yapılmış ürünler, içi boş küreciklerden yapılmış ürünler, gaz
enjeksiyon sistemiyle elde edilen enjeksiyon ürünleri, kimyasal veya fiziksel şişirici ajanlar ile
elde edilmiş ürünle vb. bir ürünün bütün yapısını malzeme olarak kullanmak yerine belli
hacimde bir boşluk ile doldurmak maliyet açısından büyük avantaj sağlamaktadır. O yüzden,
kullanılacak ürünün tipi ve mekanik özellikleri elverdiği ölçüde ürünün yapısının gaz
boşlukları ile desteklenmesi gerekir bu ise şişirme ajanlarıyla sağlanmaktadır. Şişirme ajanları
ise genelde kullanılan polimer ve üretim hacmine göre seçilirler. Büyük hacimli üretimlerde
maliyet unsurları sebebiyle daha ucuz olan karbondioksit ve azot gibi şişirme ajanları kullanılır.
Ancak bu üretimlerde istenen köpük yapısını elde etmek pekte mümkün değildir. Bu yüzden
daha pahalı olan fiziksel şişirme ajanları olan propan, bütan ve pentan gibi ajanlar
kullanılmalıdır.
Şişirme ajanları, kimyasal ve fiziksel olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Fiziksel olanlar,
kimyasal olanlara göre daha kompleks sistemlerde kullanılırlar ve üretim sırasında herhangi bir
kalıntı bırakmazlar. Düşük yoğunluk için yüksek basınca ihtiyaç duyarlar bir başka deyişle
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katıldıkları plastik eriyik içinde iyice çözünmelidirler. Proses sırasına oluşan gaz basıncı
sıcaklık ile ilişkilidir, sıcaklığın artması basıncın artmasına sebep olur. Kimyasal olanlarda ise
özelliklerine bağlı olarak, üst sınır sıcaklığına ulaşana kadar basınçta bir değişiklik olmaz.
Daha sonra çok küçük bir basınç farkı ile bozunma sıcaklığına ulaşıldığında ise çok kısa sürede
tam gaz basıncı açığa çıkmış olur. Arkasından fiziksel ajanlarda olduğu gibi ısı artışı ile birlikte
basıncının arttığı gözlenir. Sıvı fiziksel şişiriciler ise, sıcaklık, basınç ve malzemenin matriks
içinde çözünmesine bağlı olarak bu iki farklı davranışın arasında bir özellik gösterirler. Fiziksel
şişirici ajanlar kendi içinde gazlar ve sıvılar olarak iki alt gruba ayrılırlar.
Başlıca fiziksel şişirici ajanlar, N2, CO2, su, sülfürdioksit, florokarbonlar, pentan, siklopentan
dır. Köpük üretiminde, köpürme sırasında bütün şişirici ajanlar gaz ya da sıvı formda olmalıdır
ki, üründe genişlemeyi sağlasınlar. N-pentan gibi fiziksel ajanlar, basınç altında sıvı haldedir
ve üzerindeki basıncın ani düşmesi ile sıvı halden gaz hale geçerek köpük oluşmasını sağlarlar.
Kimyasal şişirici ajanlar ise, bozunmanın gerçekleşmesi için yeterli sıcaklık uygulandığın
da genelde, N2, NH3, H2O, CO2,ve CO açığa çıkarırlar. Bu özellikleriyle kimyasal şişiriciler,
sıvı fiziksel şişirme ajanlarına benzerler; çünkü sıvı ya da katı halden direkt gaz hale
geçerler. Kimyasal şişirme ajanları, geri dönüşümsüz bir şekilde gaz oluştururlar ancak
fiziksel olanlar uygun sıcaklık ve basınçta tekrar sıvı hale dönüşebilirler. Örneğin, çinko
karbonat ve çinko oksit yaklaşık 300 oC bozunarak H2O ve CO2 çıkarırlar. Kimyasal şişiriciler
bu yönden fiziksel şişirici ajanlardan ayrılırlar. Kullanılan şişirici ajanın özelliğine göre
kullanılan ekipmanlar da farklılık gösterir. Kimyasal olanlar enjeksiyon ve ekstrüzyon öncesi
polimer ile karıştırılabilir. Karışım normal kompounding prosesi gibi devam eder ancak gaz
çıkışının başlamaması için sıcaklığın sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bu sebeple piyasa
bu tür ürünler önceden hazırlanmış konsantreler şeklinde sunulur. Bunların kullanımında çoğu
durumda normal ekipmanlar yeterlidir.
Diğer yandan fiziksel şişirici ajanlar, basınç altında karıştırılmalı veya ajanın sıvı halde olduğu
bir sıcaklıkta eklenmelidirler. Bu sebeple fiziksel olanlar kimyasal olanlara göre daha az
yaygındırlar. Bunun yanısıra, yüksek hacimli uygulamalarda, ve pahalı sistemlerde de fiziksel
şişirici ajanlar tercih edilirler.
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Şişirme ajanları enjeksiyon prosesinde bazen problem gidermek amaçlı olarak da kullanılabilir.
Enjeksiyonda kalın bölgelerde genelde sıkıntı ile karşılaşılır. Bunlar boşluk oluşması veya
çöküntüdür. Eğer yüzey soğuması hızlı olursa, çekme sırasında parça yüzeyi içe doğru
çekilemeyeceği için parçada iç boşluk oluşacak. Ancak eğer yüzey yeterince soğumamış ise bu
durumda çekme ile birlikte yüzey içe doğru çekileceği için çöküntü oluşacaktır. Bazı şişirme
ajanları kullanılarak bu olumsuzlukları gidermek mümkün olabilir.

2.GENİŞLEYEBİLEN

POLİSTİREN

KÖPÜK

ÜRETİMİNDE

KULLANILAN

ŞİŞİRME AJANLARI
Polistiren gibi stirenik polimerlerden yapılan termoplastik köpükler, özellikle gıda paketleme
ve yemek servisi uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Gıda uygulamaları için
başarılı bir polistiren köpüğü elde etmenin formülü, köpük paketlenecek veya servis edilecek
herhangi bir gıdaya temas etmeden önce köpüğün oluşumu sırasında bir üfleme maddesi
kullanmaktır. Genel olarak, polistiren köpükler, uçucu bir şişirme maddesinin polimer matrisle
kontrollü bir sıcaklık ve basınç altında karıştırılmayla üretilir. Daha sonra erimiş reçine, şişirme
ajanı karışımı ve bazen bir çekirdekleştirici halka şeklindeki bir kalıptan daha düşük sıcaklık
ve basınç bölgesine ekstrüzyona tabi tutulur. Ekstrüzyon koşulları optimumsa, sert, kapalı
hücreli tüp köpük üretilir [1].
Polistiren köpük üretiminde, ilk kullanılan şişirme ajanı olarak diklorodiflorometan CFC-11,
CFC-12 fiziksel şişirici ajanlar olarak kullanılmışlardır. Fakat istenmeyen ozon tüketim
potansiyeli (ODP) nedeniyle uzun süreli şişirme ajanı olarak tercih edilmemişlerdir. CFC-12
dışında kullanılan şişirme ajanları ise, 1,1-difloroetan(HFC-152a);1,2-difloroetan(HFC-152);
1,1,1,2-tetrafloroetan(HFC-134a);1,1,2,2-tetrafloroetan(HFC-134);1,1,1trifloroeta(HFC-143a)
;1,1,2-trifloroetan(HFC-143);pentafloroetan(HFC- 125), HFC-152a ve HFC-134a ve en çok
tercihen ise HFC-152a'dır [2].
Bunların dışında, N2, CO2, diğer inert gazlar, hidrokarbonlar ve kimyasal şişirme ajanları,
poliflorokarbon şişirme ajanları ile birlikte kullanılabilir. Bu buluşun nihai polimerik köpük
ürünü, köpük hücrelerinin önemli miktarda poliflorokarbon şişirme ajanı içermemesi ile
karakterize edilir. Köpüğün hücreleri esas olarak tamamen hava ile doldurulur ve bu da
köpüğün gıdayla temas eden uygulamalar için uygun hale getirilmesini sağlar. Şişirme
ajanlarından biri olan n-pentanın çevre sağlığı bakımından zararlı olması nedeniyle son
zamanlarda, şişirme ajanı olarak CO2 daha çok tercih edilmektedir. Şişirme ajanı olarak CO2
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ve n-pentanın kullanıldığı polistiren köpüklerde ise, CO2 kulanılınca gözeneklilik 1.5 kattan
daha fazla olduğu ve EPS köpüğünün daha iyi şiştiği gözlenmiştir. Elde edilen EPS köpükle
%95 oranında ısı yalıtımı sağlandığı görülmüştür.
3.ŞİŞİRME AJANI OLARAK N-PENTAN VE SİKLOPENTANIN KARŞILAŞTIRILMASI

Siklopentan sadece EPS köpükler için değil diğer köpükler için de kullanılan bir şişirme ajanıdır.
Örneğin Poliüretan köpük elde etmek için nC5 yerine cC5 kullanıldığında daha iyi ısı yalıtım
özelliğine sahip köpük elde edilmiştir Bununla birlikte, PS köpükleri yaygın olarak cC5 ile
köpüklenmez. cC5'in erimiş PS' de çözünürlüğü, nC5'in çözünürlüğünden yaklaşık 2.5 kat daha
yüksektir.
nC5'e benzer şekilde, PS' nin daha yüksek konsantrasyonunda yaklaşık 7 g cC5/100 g PS' ye
kadar (70 °C için) cC5 konsantrasyonları, daha yüksek gözenekliliğe neden olmaktadır. Birlikte
şişirme ajanı olarak cC5 ve nC5 ile ön emdirme, benzer köpüklerin hazırlanmasını sağlar.
Bununla birlikte, cC5 ile ön emdirme biraz daha hızlıdır ve daha yüksek çözünürlükler elde
edilebilir. Aynı koşullar altında hazırlanmış, ancak farklı yardımcı şişirici maddeler ile hazırlanan
köpüklerin gözenekleri benzerdir fakat gözenek şekillerinde küçük farklılıklar vardır.Bununla
birlikte, cC5, gelişmiş ısı yalıtım özellikleri olan PS köpükleri sağlamada nC5'ten daha iyidir.
Bununla birlikte, organik çözücü kalıntıları köpükte kalabilir.
4.SİKLOPENTAN VE CO2 İLE ŞİŞİRİLMİŞ PS KÖPÜKLERİNİN GÖZENEK YAPISI

Birlikte şişirme ajanı olarak PS'nin nC5 veya cC5 ile CO2 ile empregnasyonunun ardından
toplu köpüklenme, köpüğün porozitesini arttırır.CO2 orta derecede bir plastikleştirici
olduğundan, plastikleştirmeyi kontrol etmek için nC5 veya cC5 kullanılabilir.
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Yaklaşık kalınlıktaki filmlerden hazırlanan polistiren (PS) köpüklerinin SEM görüntüleri.
Önceden cC5 emdirilmiş,70°C,280 bar CO2'de köpürtülmüş PS’dir. [2].

PS-CO2 karışımının Tg'sine yakın veya daha yüksek sıcaklıklarda, sistemin Tg'sinin ön
emprenye edilmesi ile azaltılması, hücre çapının istenmeyen bir şekilde artmasına, bu da köpük
porozitesinde bir artışa neden olmaktadır. Hücreler, nispeten sabit bir boyuta ulaşana kadar
artan hava şişirme ajanı konsantrasyonuyla büyür. Daha sonra, birlikte şişirme ajanı
konsantrasyonunun daha da artmasıyla hücre boyutu artık değişmez ve neredeyse sabit kalır.
Birlikte üfleme ajanları olarak hem nC5 hem de cC5 için, aynı koşullarda sadece CO2 sonuçları
ile köpürtülmüş temiz PS ile karşılaştırıldığında, 5 saniye içinde basınç altında tutulan 70°C ve
280 bar CO2 değerinde emprenye koşullarında neredeyse % 65'lik bir poroziteye yani 1.5 kat
daha fazla gözenekliliğe ulaşılmıştır. Yardımcı şişirme ajanları olmadan belirtilen şartlar altında
köpürme meydana gelmez [3].
SONUÇ
EPS köpüklerin şişirilmesinde kullanılan şişirme ajanları diğer polimer köpüklerin
şişirilmesinde de kullanılmaktadır. Eğer su basıncı üfleme maddesinin buhar basıncının üstünde
ise(Örneğin; pentan için 10.1 bar),üfleme maddesi, soğutma sırasında katılaşan polimer içinde
tıutulur ve genleşebilen boncuklar üretilir. Düşük basınçta, çözünen gaz buharlaşır ve genleşmiş
boncuklarla kabarcıklar oluşur. Polistiren (PS) köpükleri yaygın ısı yalıtımı ve darbe emici
malzemelerdir, ancak üretimlerin de kullanılan birçok üfleme maddesi çevreye zararlıdır.
Bunlardan, n-pentan bazı şişirme ajanlarına göre daha az zararlı bir alternatiftir ve yaygın olarak
kullanılmaktadır. PS'nin üretiminde kullanılır, ancak PS içine difüzyonu yetersiz
olabilmektedir.
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PS köpük imalatında sıklıkla kullanılan iki işlem: Üfleme maddesi emdirilmiş PS taneciklerinin
genleşmesi ve erimiş polimerin şişirme ajanı ile ekstrüzyonu. Uygun bir şişirme ajanının seçimi
önemlidir, çünkü üretilen PS köpüğünün mekanik ve ısı yalıtım özelliklerini önemli ölçüde
etkiler. Klasik şişirme ajanlarının çoğu sera gazıdır ve bazıları ozon tabakasının tükenmesine
neden olur (örneğin, florlu hidrokarbonlar). Bu nedenle, çevre dostu şişirici maddeler bulmak
veya en azından klasik maddelerin kullanılmış miktarını azaltmak önemlidir. Endüstriyel
süspansiyon polimerizasyon işlemlerinde, polimerizasyonun son aşamasında pentan eklenir.
Reaksiyona girmemiş monomer, pentan difüzyonun hızını arttırır ve polimer boncuklarda
çözünen pentan, Norrish - Trommsdorff etkisi yapar.
Polimerizasyon işleminin sonunda, emprenye edilmiş PS boncuk süspansiyonu, cam geçiş
sıcaklıklarının (Tg) altındaki bir sıcaklığa soğutulur. Şişirilmiş PS boncuklarının depolanması,
köpüklenmeden birkaç gün ile birkaç hafta sürebilir ve pentan, boncuk yapısını kısmen
terkeder. Ayrıca, pentan, süspansiyon polimerizasyonunda, polimer plastikleştirici olarak da etki
eder.
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ALEV GECİKTİRİCİLERİN VE İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Nihayet Koçyiğit
Batman Üniversitesi

ÖZET

Alev geciktiriciler her ne kadar bazı ürünlere eklendiklerinde yanmazlık konusunda fayda
sağlasalar da, artan kanıtlar bu kimyasalların çoğunun hayvanlarda ve insanlarda olumsuz
sağlık etkileri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna rağmen bugün en yüksek pazar payına
sahip olan Amerika ve Çin gibi ekonomi devleri bunu göz ardı etmekte ve pazar payını gittikçe
büyütmektedir. Hazırlanan raporlarlar göre 2024 yılına kadar bu artışın devam etmesi
beklenmektedir. Hayatımızın hemen hemen her alanına giren alev geciktirici kimyasallar
beraberinde ismi daha önce hiç duyulmamış değişik hastalıkların oluşmasına neden olmakta ve
en çokta bebekleri ve yeni doğanları etkilemektedir. Bu çalışmada alev geciktiricilerin insan ve
çevre sağlığı üzerindeki etkileri ve bunlardan korunmak yöntemleri hakkında bilgi
verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alev geciktirici, Çevre Sağlığı, Polibromdifenileter

1.GİRİŞ
Alev geciktiriciler, yangının başlamasını/büyümesini yavaşlatmak veya önlemek için
malzemelere eklenen veya uygulanan kimyasallardır. Malzemelerin tutuşma kabiliyetini
azaltmak için 1970'lerden bu yana birçok tüketici ve endüstriyel üründe kullanılmaktadır. Alev
geciktiriciler genellikle köpük, döşemelik, şilteler, halılar, perdeler ve kumaş perdeler gibi
mobilyalar, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, telefonlar, televizyonlar ve ev aletleri gibi
elektronik ve elektrikli cihazlar ile teller ve kablolar, elektrik telleri ve kabloları dahil olmak
üzere inşaat ve inşaat malzemeleri, polistiren ve poliüretan yalıtım köpükleri gibi yalıtım
malzemeleri, koltuklar, koltuk kılıfları ve dolgular, tamponlar, baş bölmeleri, otomobil, uçak
ve tren parçaları gibi ulaştırma ürünlerine eklenmektedir. Bugün, birçok alev geciktirici
kimyasal maddenin kullanımına son verilmiştir. Çünkü bu kimyasallar kolay parçalanmadıkları
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için çevrede yıllarca kalabilirler ve zamanla insanlarda ve hayvanlarda biyolojik olarak
birikebilir ve endokrin ve tiroid bozulması, bağışıklık sistemine etkiler, üreme toksisitesi,
kanser, fetal ve çocuk gelişimi üzerine olumsuz etkiler, nörolojik fonksiyonlar gibi çeşitli
hastalıklara neden olabilirler. Bu kimyasallar, üretim sırasında havaya, suya ve toprağa
karışabilirler. İnsanlar ve hayvanlar çeşitli yollarla her an her yerde alev geciktiricilere maruz
kalabilirler; evde, arabada, uçakta ve işyerinde tüketim ürünlerinde ve ev tozunda. Özellikle,
çocuklar, bu kimyasalların toksik etkilerine karşı savunmasızdırlar. Çünkü; beyinleri ve diğer
organları hala gelişmektedir. El ağzı davranışı ve zemine yakınlığı, çocukların alev
geciktiricilere maruz kalma potansiyelini artırmaktadır. Araştırmalar, çocukların vücutlarında
alev geciktirici konsantrasyonlarının yetişkinlerden daha yüksek olduğunu göstermiştir.
2.ALEV GECİKTİRİCİ ÇEŞİTLERİ VE BUNLARIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Yüzlerce farklı alev geciktirici vardır. Genellikle kimyasal yapı ve özelliklere göre kategorilere
ayrılırlar. Genel olarak, alev geciktiriciler, brom, klor, fosfor, azot, metal veya bor mu içerdiği
ne göre gruplandırılır. Bromlu alev geciktiriciler: Brom içerir ve en bol kullanılan alev
geciktiricilerdir. Elektronik, mobilya, inşaat malzemeleri vb. dahil olmak üzere birçok tüketim
malında kullanılır ve diğer etkiler arasında endokrin bozulmasına bağlanmıştır. Polibromlu
difenil eterler( PBDE'ler ): PBDE'ler, Polibromlu difenil eterler (PBDE’ler) başta plastik ve
köpük malzemeler olmak üzere çeşitli tüketim ürünlerinde kullanılan, insan yapımı alev
geciktirici ve/veya önleyici kimyasallardır [1]. 30 yılı aşkın süredir yaygın bir şekilde kullanılan
bu kimyasallar; mobilyalarda, halılarda, döşemecilikte kullanılan dolgu malzemelerinde,
plastiklerde, inşaat malzemelerinde, bilgisayarlarda, televizyonlarda ve daha birçok elektrikli
cihazlarda bulunmaktadır. Bu kimyasallar gerek üretimleri gerekse de tüketim malzemelerinde
kullanımları esnasında hava, su ve toprağa karışırlar [1]. Çalışmalar; PBDE’lerin havada
partiküller halinde bulunabildiğini ve sonunda toprak ve suya çöktüğünü, güneş ışınlarının bazı
PBDE’leri çözebildiğini, maruziyetin %80’den daha fazlasının ev tozundan olduğunu ve
bunların insan kanı, anne sütü ve göbek kordonu kanında tespit edildiğini göstermiştir [2].
PBDE’lerin karaciğer ve tiroid bezi üzerine toksik etkileri olduğu, bebek ve çocukların ise
gelişmekte olan sinir sistemlerine zarar verdiği gösterilmiştir [3]. Bu da bize PBDE’lerin
hayatımıza ne kadar çok girdiğini göstermektedir. Tetrabromobisphenol A(TBBPA):
Bilgisayar devre kartlarının ve elektronik aletlerin yapımın da yaygın olarak kullanılır. Ayrıca
bazı tekstil ve kağıtlarda veya diğer alev geciktiricilere katkı maddesi olarak kullanılır.
Hexabromocyclododecane (HBCD):Öncelikle polistiren köpük yapı malzemelerinde kullanı
lan bir katkı maddesi. İnsanlar için birincil risk, ürünlerden sızmak ve iç mekan tozuna kapıl
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maktır. Bazı gıda ürünlerinde düşük HBCD seviyeleri de bulunmuştur. Organofosfat alev
geciktiriciler(OPFR'ler): PBDE'lerin aşaması ile bazı OPFR'ler ikame olarak tanımlanmıştır.
Alev geciktiricilere maruz kalmayı azaltmak için günlük hayatta çeşitli önlemler alınabilir. Bu
kimyasalları, evinden uzaklaştırmaya yardımcı olmak için yüksek verimli partikül hava
(HEPA) filtresiyle ıslak paspaslama ve vakumlama yoluyla toz seviyeleri düşürülmeli, eller sık
sık yıkanmalı, bebeklerin elle ağzına sık sık temas etmesi engellenmeli, bebek ürünleri satın
alırken poliüretan köpük yerine pamuk, polyester veya yün dolgulu mobilyalar alınmalıdır.
3.ALEV GECİKTİRİCİ KİMYASALLAR HER ÇAMAŞIR YIKADIĞINDA SULARI
KİRLETİYOR OLABİLİR
Son yıllarda mobilya ve elektronik eşyalarda sıkça kullanılan alev geciktirici özelliğe sahip
kimyasallar son yapılan araştırmaya göre yeni potansiyel hastalıkların sebebi olabilir. American
Chemical Society, Çevre Bilim ve Teknoloji dergisinde yayınlanan makaleye göre kullanılan
alev geciktiriciler çamaşırlarımıza nüfus ederek her yıkama sonrası yüzey sularına
karışmaktadır. Arıtma tesislerinde son yapılan çalışmalarda sudaki alev geciktiricilerin
düzeylerinin yüksek çıktığı ölçümlendi. Yapılan pilot çalışmada, araştırmacılar kapalı ofis
ortamındaki havada pamuk ve polyester kumaşlarda biriken alev geciktiriciler ve plastifi
yan denilen içerisinde ftalat bulunan kimyasallar bulmuşlardır. Çamaşırlar yıkındı ğında bu
kimyasalların yıkama suyu ile yüzey sularına karıştığı göründü. Araştırma sonuçlarına göre bu
durum suda ve karada yaşayan hayvanları ve insanları etkilemektedir.
4.NIEHS VE NTP NEDEN ALEV GECİKTİRİCİ KİMYASALLARI İNCELİYOR?
Ulusal Toksikoloji Programı (NTP)NIEHS, alev geciktiricilerin ortamdaki bollukları ve insan
sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili endişeleri nedeniyle özellikle elden ağza temas yoluyla
kolayca maruz kalabilecek çocuklar için incelemeler yapmıştır. Bunun için, toksisiteleri
hakkında birçok alev geciktirici kimyasal üzerinde araştırma yapmıştır.
NIEHS'nin bu alanda araştırmayı ilerletmek için insanların alev geciktirici içeren ürünleri neden
ve nasıl kullandıklarını anlamaya çalışmıştır.araştırma sonuçlarının insan geleceği bakımından
son derece endişe verici olduğunu görmüştür.
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SONUÇ
Alev geciktiriciler insanların ve hayvanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Durumun
farkında olan bazı ülkeler alev geciktirici kullanımını yavaş yavaş bırakırken ekonomi devi
durumunda olan Amerika,Çin başta olmak üzere bir çok ülke her geçen gün daha fazla alev
geciktirici üretmeye devam etmektedir. O yüzden hem çevre hem insan sağlığı büyük bir tehdit
altındadır.
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ERZURUM' DA AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN KADINLARDA
SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Hemşire Fatma DOĞANER
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yüksek lisans Öğrencisi
Fdoganer447@gmail.com
Doç. Dr. Yeter KİTİŞ
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
yeterkitis@gazi.edu.tr
ÖZET
Sağlık hizmetine eşit erişimin sağlanması ve sağlık hizmetinden yararlanmada toplumun sağlık
okuryazarlığı önemlidir. Özellikle kadınların sağlık okuryazarlığı kendi sağlıklarının yanı sıra
çocuk ve aile sağlığı açısından önem arz etmektedir. Çalışmamızda

Erzurum’da yaşayan

kadınlarda sağlık okuryazarlığı (SO) düzeyinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Kesitsel yöntemle yapılan araştırmaya aile sağlığı merkezine herhangi bir sağlık hizmeti almak
için başvuran 18-64 yaş arası 600 kadın katılmıştır. Verilerin toplanmasında Yetişkin Sağlık
Okuryazarlığı Ölçeğinin (YSOÖ) ve Demografik Bilgiler Formu kullanılmıştır. Analizler SPSS 20
programında

“Kruskal-Wallis”

ve

“Mann-Whitney”

testleri

kullanılarak

yapılmıştır.

Katılımcıların yaş ortalaması... Ss ver. ,%10,5'i okuryazar değil, %74,7 internet kullanıcısıdır.
Katılımcıların %72,7’si hiç sigara içmediğini,

%72,2’si hiç egzersiz yapmadığını, %64,8’i

ambalajlı gıda satın alırken üzerindeki bilgilere baktığını ve % 56. 52 sağlık sorunu olduğunda
doktora başvurduğunu belirtmiştir. YSOÖ puan ortalaması13,43 olarak belirlenmiştir. Bu puan
2014 Türkiye SO anket araştırmasında elde edilen puan ortalamasına (12,6) yakın ve 23 toplam
puan üzerinden değerlendirildiğinde düşüktür.

SO puanı ile yaş, eğitim durumu, medeni durum,

gelir durumu, meslek ve ikamet edilen yer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (p<0.05). Çalışma sonuçlarına göre topluma yönelik sağlık eğitimlerinin sağlık
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hizmetlerine entegre olarak sürekli uygulanmasını ve sağlık eğitiminde kullanılan tekniklerin ve
materyallerin hedef grubun eğitim durumuna göre belirlenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, kadın ve sağlık, koruyucu sağlık davranışları

Giriş
21.yüzyıldaki bilgi toplumunda sağlık konusunda karar verme ile ilgili birçok çelişkiler
yaşanmaktadır. İnsanlar, zorlaşan yaşam şartları ve değişimin yanında karmaşık sağlık sistemiyle
birlikte birey ve toplum olarak sağlık öz sorumluluğu almaya zorlanmaktadır. Ancak, toplum
politikaları ve uygulamalar tüm bu zorlu sürece hazırlık aşamasında ve sürecin desteklenmesinde
yetersiz kalmaktadır. ‘Modern’ toplumlar sağlıksız yaşam tarzının pazarlanmasında aktif rol
alırken sağlık sistemleri de karmaşık ve ulaşılması güç hale gelmektedir. Tüm bu toplumsal
değişim ve gelişime nazaran eğitim sistemi insana bilgi sağlamak için bilgiye erişimi, bilgiyi
anlayıp değerlendirmeyi ve sonrasında kullanmayı sağlamakta yetersiz kalmaktadır (Kickbusch,
Pelikan, Apfel ve Tsouros, 2013).
Santos, Couto and Hespanhol (2017)’e göre tıp, hastalığın doğal seyrindeki süreci iyileştiren
tedaviyi tanımlayarak hastalığın ortadan kalkmasını sağlayan bir teşhis sanatıdır. Hastalıkları
önleme kavramı ise bizi yaşam çizelgesinde hastalığın olmadığı ancak çeşitli risk faktörleri sonucu
klinik olarak ortaya çıkma durumunun söz konusu olabileceği bir evre olarak tanımlanmıştır.
Sağlık okuryazarlığı koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı bir unsurudur. Birinci basamak
sağlık hizmetleri kapsamında sağlık eğitiminin birincil hedefi erken çocukluk döneminden itibaren
tüm yaş aralıklarında toplumun sağlık bilincini yükseltmeye ve sağlık okuryazarlık seviyesini
artırmaya yönelik olmalıdır( Yılmazel ve Çetinkaya, 2016).
Tıp Enstitüsü (IOM) 2004 yılında sağlık okuryazarlığı “bireylerin uygun sağlık kararları alması
için gerekli temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini alma, işleme ve anlama kabiliyeti” olarak
tanımlanmıştır.
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Düşük sağlık okuryazarlık seviyesi, düşük sağlık bilgisi, kronik hastalıkların oranlarında artış,
yetersiz sağlık çıktıları ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha az kullanılması gibi ciddi olumsuz
sonuçlarla ilişkilidir (Parker,1995; Howard et al 2005).
Sağlık okuryazarlığının iyileştirilmesi, birey ve toplumun en iyi sağlık düzeyine ulaşabilmesi için
sağlığa etki eden değişkenleri bilmelerine, değişkenlerin sağlık üzerine etkilerini kavramalarına ve
bu değişkenleri günlük yaşamlarında nasıl uygulayacaklarını anlamalarına yardımcı olur(Santos,
Couto and Hespanhol, 2017).

Yetersiz ve sorunlu SO dünyada yaygın olan bir durumdur. Sekiz ülkenin katıldığı Avrupa Sağlık
Okuryazarlığı Anketine göre tüm yetişkinlerin yaklaşık yarısının sağlığı olumsuz yönde etkileyen
yetersiz ya da sorunlu sağlık okuryazarlık düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Sınırlı sağlık
okuryazarlığı olan kişilerin yoksulluk, düşük sosyal statü, düşük eğitim veya yaşlılık ile tanımlanan
nüfus içindeki alt gruplarda daha yüksek oranlarda olduğu bulunmuştur (Sorensen and et, 2015).
Ülkemizde 2014 yılında Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması anket sonucuna göre %64,6
sının sorunlu ya da yetersiz sağlık okuryazarlığına sahip olduğu belirlenmiştir. (TSOY,2014).
Healthy People 2010 hedeflerinin ana teması savunmasız gruplardaki sağlık bakımında yaşanan
eşitsizlikleri azaltmaktır(Centers for Disease Control and Prevention, 2010). DSÖ Sağlığın Sosyal
Belirleyicileri Komisyonu bir raporunda, okuryazarlığın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerde sağlıkta eşitsizlikler üzerinde önemli bir role sahip olduğunu ifade ederek sağlıkta
eşitsizliklerin azaltılmasında sağlık okuryazarlığının geliştirilmesini önemli bir araç olarak kabul
etmiştir (Davis et,2002).
Kadınların eğitimi kendi sağlıklarının yanı sıra çocuk ve aile sağlığı, toplumsal refah ve çevrenin
korunmasında en etkili yol olarak kabul edilmektedir (UNWOMEN, 1995). Bu nedenle kadınların
eğitilmesi toplumun değişimi ve gelişimi açısından önemli bir halk sağlığı hareketidir. Sağlık
okuryazarlığı, kadının sağlıkla ilgili bilgileri anlama, işleme ve harekete geçme kabiliyetlerini
geliştirmenin yanında sağlığın teşviki ve hastalıklarını önleme etkinliklerini kapsayabilmesinin de
temel bir unsurudur. Yetersiz sağlık okuryazarlığının olumsuz etkileri sadece kadını etkilemekle
kalmaz çocukları ve ailenin diğer üyelerini de etkiler. Kadının sağlık bilgisi ile ilgili uygun bir
anlayış düzeyi geliştirememesi daha iyi sağlık sonuçlarına dönüşebilen bilinçli kararlar vermesini
de zorlaştırır( Corrarino, 2013).
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1.Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı Erzurum’ da yaşayan kadınların sağlık okuryazarlık düzeyinin
belirlenmesi ve ilişkili faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.
2. Gereç Ve Yöntem
Kesitsel yöntemle yapılan araştırmanın evrenini Abdurrahman Gazi Aile Sağlığı Merkezi ve
Ceylanoğlu Aile Sağlığı Merkezine herhangi bir sağlık hizmeti alma sebebiyle başvuran 18-64 yaş
arası 600 kadın birey oluşturmaktadır. Araştırmanın yapılacağı Aile sağlığı merkezleri kota
örnekleme yöntemine göre belirlenmesinin yanında ulaşım kolaylığı ve evreni temsil etme
yönünden uygun olma açısından belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında Kadıoğlu ve Sezer
tarafından yurtdışında literatür taraması sonucu oluşturulan ve geçerlilik ve güvenirliliği yapılan
22 klasik ve 1 şekil sorusu olmak üzere 23 sorudan oluşan ‘YSOÖ’ ve araştırmacı tarafından
hazırlanan 33 soruluk ‘Demografik Bilgiler ve Koruyucu Sağlık Hizmeti Kullanımı Soru Formu’
katılımcılardan onam alınarak veriler toplanmıştır.

3.Bulgular
SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

Yaş Grubu

Eğitim Durumu

Medeni Durum
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n

%

18-44 Yaş

492

82,0

45- 59 Yaş

89

14,8

60-64 Yaş

19

3,2

Okuryazar değilim

63

10,5

Okuryazar ya da ilkokul mezunu

123

20,5

Ortaokul mezunu

112

18,7

Lise mezunu

153

25,5

Üniversite mezunu

149

24,8

Evli

460

76,7

Bekar

132

22,0

Boşanmış

8

1,3

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

744

Çocuk Sahibi Olma

Çocuk Sayısı

Evet

424

70,7

Hayır

176

29,3

1-3 Çocuk

305

71,9

4-5 Çocuk

83

19,6

6 Çocuk ve üzeri

36

8,5

Ev hanımı

397

66,2

İşçi

47

7,8

Memur

74

12,3

İşsiz

82

13,7

İyi

108

18,0

Orta

381

63,5

Yetersiz

92

15,3

Çok yetersiz

19

3,2

Evet

422

70,3

Hayır

178

29,7

Köy, Belde, Kasaba vs.

204

34,0

İlçe

130

21,7

İl merkezi

266

44,3

Meslek

Gelir Durumu

Sosyal Güvence

İkamet Yeri

Tablo 1: Katılımcıların bazı sosyo demografik özellikleri

Tablo 1’ de görüldüğü gibi katılımcıların %82’si 18-44 , eğitim durumu incelendiğinde %10,5
okuryazar olmadığı, araştırmada yer alan kadınların %76,7’si evli, %70,7’sinin çocuk sahibi
,%66,2’si ev hanımı ve gelir durumu yönünden değerlendirildiğinde %63,5’i orta düzey gelir
sahibidir. Ayrıca katılımcıların %70,3’ünün sosyal güvencesi bulunmaktadır. Çalışmada yer alan
kadınların %44,3’ü il merkezinde, %34’ü köy, belde, kasabada ve %21,7’si ilçede ikamet
etmektedir.
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Katılımcıların internet kullanımı

n

%

İnternet kullanımı
Evet

448

74,7

Hayır

141

23,5

Haftada 1-2 saat

257

42,8

Günde 4-5 saat

215

35,8

Bilgisayar

16

2,7

Telefon

459

76,5

Tablet

6

1,0

İnternet

kullanımda

geçirilen süre

İnternet erişimde en çok
tercih edilen araç

Tablo 2: Katılımcıların İnternet Kullanım Bilgileri
Araştırmaya katılan bireylerin %74,7 internet kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların % 42, 8 ‘i
haftada 1-2 saat arası internet kullandığını ifade ederken % 35,8 ‘i günde 4-5 saat internette zaman
harcadığını ifade etmiştir. Katılımcıların %76,5 internet kullanımda telefonu tercih etmektedir.

YSOÖ

N

Ort.

ss.

Min

Max

600

13,43

4,43

1

23

Tablo 3: YSOÖ puanlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler tablosu
Katılımcıların YSOÖ puanları 1-23 Aralığında değişmekte olup, ortalaması 13,43’tür.
YSOÖ
İnternet

Evet

n

Ort.

ss.

Min

Max

455

14,45

3,90

3

22

Kullanıyor
musunuz?

Hayır

145

10,24

4,49

1

T

p

-9,202

0,001*

20

Tablo4: İnternet kullanımı değişkenine göre “YSOÖ” puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin MannWhitney testi sonuçları
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“İnternet Kullanımı” değişkenine göre ortalama “YSOÖ” puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,01). İnternet kullanan katılımcılara ait ortalama “YSOÖ”
puanı (14,45), internet kullanmayan katılımcılara ait ortalama “YSOÖ” puanından (10,24) anlamlı
derecede yüksektir.
YSOÖ
Yaş
Grubu

n

Ort.

ss.

Min Max Ki kare P

Fark

18-44 Yaş

492 13,91 4,19 1

22

45- 59 Yaş

89

11,85 4,89 2

20

60-64 Yaş

19

8,37

3,15 3

14

2-3

63

8,48

4,28 1

18

1-2

Okuryazar
değilim

1-2
36,271

0,001* 1-3

1-3

Okuryazar ya
da

ilkokul 123 12,22 4,25 3

Eğitim

mezunu

Durumu

Ortaokul

1-4

21

1-5
140,432 0,001* 2-4
112 12,85 3,38 5

20

153 14,07 3,73 3

22

149 16,32 3,64 7

22

Evli

460 12,98 4,39 1

22

Bekar

132 15,01 4,12 6

22

Boşanmış

8

13,13 5,96 2

20

Ev hanımı

397 12,34 4,15 1

21

1-2

İşçi

47

15,23 4,40 3

22

1-3

Memur

74

17,59 3,52 9

22

mezunu

2-5
3-4

Lise mezunu
Üniversite
mezunu
Medeni
Durum

Meslek

İşsiz

82

13,91 3,86 6

3-5
4-5

18,834

99,039

0,001*

0,001*

2-1
2-3

1-4
2-3
2-4

22

3-4
Gelir

İyi

Durumu

Orta

108 14,53 4,19 3

22
13,986
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Yetersiz

92

12,22 4,35 2

1-4

20

2-3
Çok yetersiz

19

11,89 6,04 4

2-4

22

3-4
Köy,

Belde,

204 12,23 4,21 1

21

İlçe

130 13,20 4,23 2

21

İl merkezi

266 14,47 4,45 3

22

İkamet

Kasaba vs.

Yeri

1-2
27,883

0,001* 1-3
2-3

Tablo 5: İlgili değişkenlere göre “YSOÖ” puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal-Wallis
testi sonuçları
Tablo 4 incelendiğinde YSOÖ puanı ile yaş, eğitim durumu, medeni durum, meslek, gelir durumu
ve ikamet edilen yer arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Eğitim
seviyesi arttıkça YSOÖ puanı artmaktadır. Gelir durumu ve meslek ile YSOÖ puanı arasında
pozitif düzeyde artan bir ilişki mevcuttur.
Katılımcıların Koruyucu Sağlık Yaklaşımları

n

%

Sigara Kullanımı
Hiç içmedim

436

72,7

Önceden içtim bıraktım

85

14,2

İçiyordum gebelikten dolayı bıraktım

29

4,8

Halen içiyorum (günde adet)
Egzersiz Spor Yapma Durumu

50

8,3

Hiç yapmıyorum

433

72,2

Düzensiz yapıyorum

146

24,3

Düzenli yapıyorum
Ambalajlı Gıda Satın

21

3,5

Üzerindeki Bilgilere Bakma

389

64,8

Evet

211

35,2

Hayır
Ambalajlı

Gıdalarda

Alırken

Hangi

Bilgilere Bakarsınız?
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Besin değerlerine

15

3,9

Kalori miktarına

13

3,3

Son kullanma tarihine

305

78,4

Katkı maddelerine

49

12,6

Diğer( Helal sertifikası, inanç gereği
haram sayılan ürün içerme)
Sağlık Sorunu Karşısında Genel

7

1,8

İhmal ederim

135

22,5

Kendim tedavi etmeye çalışırım

126

21,0

Doktora giderim

339

56,5

Yaklaşımınız

Tablo6: Katılımcıların Koruyucu Sağlık Yaklaşımları
Katılımcıların koruyucu sağlık davranışlarından sigara kullanımı, egzersiz –spor yapma,
ambalajlı gıda üzerindeki bilgilere bakma ve düzenli sağlık kontrolleri yönünden incelenmiştir.
Katılımcıların %72,7’si hiç sigara içmediklerini, %14,2’si önceden içip bıraktıklarını, %8,3’ü
halen içtiklerini ve %4,8’i gebelikten dolayı bıraktıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %72,2’si
hiç egzersiz yapmazken, %24,3’ü düzensiz egzersiz yaptıklarını, ambalajlı gıda üzerindeki
bilgilere bakma %3,5’i ise düzenli egzersiz yaptıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %64,8’i
ambalajlı gıda satın alırken üzerindeki bilgilere baktıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %78,4’ü
ambalajlı gıdaların son kullanma tarihlerine, %12,6’sı ise katkı maddelerine baktıklarını
belirtmişlerdir. Katılımcıların sağlık sorunu karşısında genel yaklaşımı incelendiğinde % 22. 5
ihmalkâr davranmasına karşın % 56. 5 doktora gitmeyi tercih ettiği belirlenmiştir.
SONUÇ
Erzurum’daki Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran kadınlar arasında sağlık okuryazarlık düzeyi ve
etki eden faktörleri incelemek amacıyla yaptığımız çalışmada katılımcıların genel YSOÖ
ortalaması 13,43 olduğu saptanmıştır. Ayrıca sağlık okuryazarlık düzeyine yaş, medeni durum,
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eğitim, meslek ve ikamet edilen yer gibi sosyo demografik bilgilerinin etki ettiği ve internet
kullanımı ile sağlık okuryazarlık düzeyi arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Çalışma verileri ışığında öncelikle sağlık eğitiminde kullanılan materyallerin yaş, eğitim açısından
güncellenmesi ve toplum kültür yapısına uygun eğitim yaklaşımlarının belirlenmesi
önerilmektedir. Verilen eğitimlerin geriye dönük değerlendirmelerinin sık sık tekrar edilmesi ve
sağlık personelinin bu konuda eğitilmesi önem arz etmektedir.
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NÖTROSOFİK DÖRTLÜ CEBİRSEL YAPILAR

Doç. Dr. Memet ŞAHİN
Gaziantep Üniversitesi,
Yılmaz AYDAN
ÖZET
Nötrosofi, [3] ilk olarak 1999 yılında Smarandache tarafından ortaya atılmıştır. Nötrosofi tanım
olarak belirsizliğin kapsamı, doğası, kökenini farklı düşünsel etkileşimlerle çalışan felsefenin
yeni bir dalıdır. Yapılan çalışmaların ilerlemesi sonucunda nötrosofik ikililer ve üçlüler de yine
Smarandache tarafından tanıtıldı, bu alanlar üzerinde cebirsel yapılar inşa edildi. Son olarak
Smarandache, nötrosofik dörtlü yapıları tanıtmıştır. Bu yeni yapı üzerinde de cebirsel yapılar
inşa edilmiştir. Günümüz klasik cebirdeki teorem ve tanımlamaların matematiğin bu yeni
alanında uygulanarak bilim ve teknolojiye sunabileceği faydalar arttırılmıştır. Smarandache ile
Agboola ilk olarak 2016 da nötrosofik dörtlü cebirsel yapılar üzerinde çalışmalar yürüterek
konunun anlaşılabilir olmasına yardımcı olmuşlardır. Bu çalışmada nötrosofik dörtlü sayı [1]
nedir nasıl ifade edilir, bu ifade tanımı üzerinde durulmuş ve yapılan cebirsel işlemler
incelenmiştir. Söz konusu işlemler toplama işlemi, çarpma işlemi, skaler ile çarpma işlemi [1]
olarak ele alınmıştır. Çarpma işlemi absorbe kuralı ile verilmiştir[1]. Nötrosofik dörtlü sayılar
kümesinin üzerinde grup ve halka [1] yapısı incelenmiştir. Nötrosofik dörtlü grupların ve
halkaların sırasıyla alt grup, alt halka [1] ifadelerinin tanımlamaları verilmiştir. Nötrosofik
dörtlü sayılar halkasının tamlık bölgesi [1] olma durumu üzerinde durulmuştur. Nötrosofik
dörtlü halkalar arasındaki dönüşümlerden bahsedilmiş ve bu dönüşümlerin hangi şartlar altında
homomorfizm, izomorfizm[1] olduklarına değinilmiştir. Nötrosofik dörtlü halkalar arasındaki
homomorfizmin çekirdeğinin [1] tanımı yer almıştır. Sonrasında nötrosofik dörtlü BCK/BCI –
cebirlerine [2] değinilip bir nötrosofik dörtlü X-sayısının [2] tanımı incelenmiş ve bu nötrosofik
dörtlü X-sayıları arasındaki işlemler [2] tanımı verilmiştir. Nötrosofik dörtlü idealler [1]
ifadesine yer verilmiştir. Nötrosofik dörtlü hiperyapıların [4] tanımları verilmiştir. Hipergrup,
hipergruplar arasındaki güçlü homomorfizmaların [4] tanımlarını inceledik. Hiperyapılardaki
(hipergrup ve hiperhalka) bir güçlü homomorfizmin de çekirdeğinin [4] tanımına yer verdik.
Bütün bunlara ek olarak Geliştirilmiş Nötrosofik Dörtlü hiperyapılar [5] konusuna değinilerek
geliştirilmiş nötrosofik dörtlü X-sayısı [5] tanımı verilmiştir. Geliştirilmiş nötrosofik dörtlü
hipergrup tanımı verilerek alt hipergrup, homomorfizm [5] kavramlarına yer verilmiştir. En
nihayetinde ise nötrosofik dörtlü vektör uzay kavramı [6] incelenmiştir. Bu çalışmalardan
faydalanılarak Lie-cebirleri, metrik uzaylar, normlu uzaylar, Banach uzayları nötrosofik dörtlü
kümeler üzerinde tanımlanabilir.
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Anahtar Kelimeler: Nötrosofi, nötrosofik dörtlü sayı, nötrosofik dörtlü yarıgrup, nötrosofik
dörtlü grup, nötrosofik dörtlü halka, nötrosofik dörtlü ideal, nötrosofik dörtlü homomorfizm,
nötrosofik dörtlü BCK/BCI cebiri, nötrosofik dörtlü hiperyapılar, nötrosofik dörtlü vektör
uzaylar.
ABSTRACT
Neutrosophy [3], firstly was introduced by Smarandache in 1999. Neutrosophy is a new branch
of philosophy which studies the origin, nature, and scope of neutralities, as well as their
interactions with different ideational spectra. As a result of the researchings neutrosophic
duplets and triplets were introduced by Smarandache, constructed algebraic structures in this
new field. At last Smarandache introduced neutrosophic quadruples. As a result of adopting
theorems in classical algebra to this new field , it has been aimed to increase the benefit for
science and tecnology. Smarandache and Agboola, firstly in 2016, helped for being
understandable topic with their studying in neutrosophic quadruple structures. In this studying,
as the definition of, what the neutrosophic quadruple number [1] is and how it is shown were
discoursed, the algebraic operations on neutrosophic quadruples were examined. That algebraic
operations are the addition, the multiplication and the producting by scalar [1] which were
dicussed. The multiplication was given with the absorbance law [1]. The subgroup ( and the
subring) of the group [1] ( and the ring ) in neutrosophic quadruples was given. The term of
integral domain [1] for neutrosohic quadruple ring was made of a point. The mappings between
neutrosophic quadruple rings was mentioned and under what conditions they have been
homomorphism, isomorphism [1] were referred. The definition of the kernel [1] of the
homomorphism was taken place. After talking about the neutrosophic quadruple BCK/BCI
algebras [2], the definition of the neutrosophic quadruple X-number [2] was examined and the
operations amoung neutrosophic quadruple X-numbers [2] was studied. The neutrosophic
quadruple ideals [3] were given, and it is mentioned about the quotient groups [1] . The
definition of the neutrosophic quadruple hyperstructures [4] were studied. The definition of the
hypergroup and strong homomorphism [4] in which is between neutrosophic quadruple
hypergroups was examined. And also, The kernel of that strong homomorphisms in the
neutrosophic quadruple hyperstructures [4] ( hypergroups and hyperrings) was given as a
definition. And then the refined neutrosophic quadruple hyperstructures [5] were talked about,
the definition of the refined neutrosophic quadruple X-number was given. The refined
neutrosophic quadruple hypergroup, subhypergroup [5] and the term of homomorphism [5]
was studied. At last, The neutrosophic quadruple vector space [6] was given. As a result of
this studying, Lie-algebras, metric spaces, normed space, Banach space can be defined in
neutrosophic quadruples.
Key Words: Neutrosophy, the neutrosophic quadruple number, neutrosophic quadruple
semigroup, neutrosophic quadruple group, neutrosophic quadruple ring, neutrosophic
quadruple ideal, neutrosophic quadruple homomorphism, neutrosophic quadruple BCK/BCI
algebras, the neutrosophic quadruple hyperstructures, neutrosophic quadruple vector space
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GİRİŞ
Nötrosofik dörtlü sayılar, nötrosofi içerisinde çalışılan en yeni alandır. İlk olarak 2015 yılında
Smarandache tarafından tanıtılan [6] nötrosofik dörtlü sayılarda bilinen kısım kavramı ile çok
ilginç ve yenilikçi [6] bir durum ortaya çıkmıştır. Öncesinde nötrosofik üçlü sayılar üzerinde
çalışılıyordu. Nötrosofik üçlü sayılarda bir nesne ya da bir fikrin etkisizi ve tersi ifadeleri
kullanım alanında idi. Yani varlık (fikir, nesne vb.) kendisinin yanı sıra tersi ve etkisizi ile
birlikte değerlendiriliyordu. Nötrosofik dörtlü sayılarda ise bir nesne ya da bir fikrin belli bir
yere kadar bilinen verisinden hareketle bilinen kısım ortaya çıkarılıyor sonrasında ise doğruluk,
belirsizlik ve yanlışlık değerleri ile bilinmeyen kısım hakkında değerlendirme yapabilmemize
olanak sağlıyor.
NÖTROSOFİK DÖRTLÜ CEBİRSEL YAPILAR
TANIM 1: [1] Bir nötrosofik dörtlü sayı (a, bT, cI, dF) formuna sahip olan bir sayıdır. Burada
a, b, c, d reel veya kompleks sayılardır ve T,I,F ifadeleri nötrosofik anlamındaki doğruluk,
kararsızlık, yanlışlık üyelik değerleridir. Bu bağlamda NQ nötrosofik dörtlü sayılar kümesi
NQ = {(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹)|𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ 𝑣𝑒𝑦𝑎 ℂ}
şeklinde tanımlanır. Burada (𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) sayısı; bir sayı, bir nesne, bir fikir vb. şeklinde bir
varlığı temsil etmektedir. Bu sayı içerisindeki 𝑎 sayısı bilinen kısım, (bT ,cI, dF) ifadesi ise
bilinmeyen kısım olarak isimlendirilir .
TANIM 2: [1]
𝑎 = (𝑎1 , 𝑎2 𝑇, 𝑎3 𝐼, 𝑎4 𝐹), 𝑏 = (𝑏1 , 𝑏2 𝑇, 𝑏3 𝐼, 𝑏4 𝐹) 𝜖𝑁𝑄 olsun.
𝑎 + 𝑏 = ((𝑎1 + 𝑏1 ), (𝑎2 + 𝑏2 )𝑇, (𝑎3 + 𝑏3 )𝐼, (𝑎4 + 𝑏4 )𝐹)
𝑎 − 𝑏 = ((𝑎1 − 𝑏1 ), (𝑎2 − 𝑏2 )𝑇, (𝑎3 − 𝑏3 )𝐼, (𝑎4 − 𝑏4 )𝐹)
ÖRNEK 1: (2,3𝑇, −1𝐼, 4𝐹) + (1,0𝑇, 3𝐼, 5𝐹) = (3,3𝑇, 2𝐼, 9𝐹)
(2,3𝑇, −1𝐼, 4𝐹) − (1,0𝑇, 3𝐼, 5𝐹) = (1,0𝑇 − 4𝐼, −1𝐹)
TANIM 3: [1] 𝑎 = (𝑎1 , 𝑎2 𝑇, 𝑎3 𝐼, 𝑎4 𝐹) ϵ NQ ve c herhangi reel veya komleks değerli sayı
olsun. Buradan skaler ile çarpım aşağıdaki gibi tanımlanır.
c ∙ 𝑎 = (𝑐 ∙ 𝑎1 , 𝑐 ∙ 𝑎2 𝑇, 𝑐 ∙ 𝑎3 𝐼, 𝑐 ∙ 𝑎4 𝐹)
Burada 𝑐 = 0 olursa 0 ∙ 𝑎 = (0,0,0,0) elde edilir.
Benzer şekilde sıfırdan farklı m ve n reel (veya kompleks) sayıları ile 𝑏 =
(𝑏1 , 𝑏2 𝑇, 𝑏3 𝐼, 𝑏4 𝐹) 𝜖𝑁𝑄 alalım. Bu durumda
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(𝑚 + 𝑛) ∙ 𝑎 = 𝑚𝑎 + 𝑛𝑎 ,
𝑚 ∙ (𝑎 + 𝑏) = 𝑚𝑎 + 𝑚𝑏 ,
𝑚 ∙ 𝑛 ∙ (𝑎) = 𝑚 ∙ (𝑛 ∙ 𝑎) ,
−𝑎 = (−𝑎1 , −𝑎2 𝑇, −𝑎3 𝐼, −𝑎4 𝐹)
ifadelerini elde ederiz .
ÖRNEK 2: (0,1𝑇, −2𝐼, 2𝐹), (1, −1𝑇, 0𝐼, 3𝐹) ∈ 𝑁𝑄 ve 2, 3 ∈ ℛ
2 ∙ (0,1𝑇, −2𝐼, 2𝐹) = (0,2𝑇, −4𝐼, 4𝐹),
(2 + 3) ∙ (0,1𝑇, −2𝐼, 2𝐹) = (0,2𝑇, −4𝐼, 4𝐹) + (0,3𝑇, −6𝐼, 6𝐹)
2 ∙ [(0,1𝑇, −2𝐼, 2𝐹) + (1, −1𝑇, 0𝐼, 3𝐹)] = 2 ∙ (0,1𝑇, −2𝐼, 2𝐹) + 2 ∙ (1, −1𝑇, 0𝐼, 3𝐹)
2 ∙ 3 ∙ (0,1𝑇, −2𝐼, 2𝐹) = 2 ∙ (3 ∙ (0,1𝑇, −2𝐼, 2𝐹))
TANIM 4 : [1] ( Absorbe Kuralı) X tam sıralı bir küme olsun. Bu durumda ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 için
𝑥 ≤ 𝑦 bağıntısı yazılabilir. Buradan absorbe kuralını
𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑦 ∙ 𝑥 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏(𝑥, 𝑦) = max{𝑥, 𝑦} = 𝑦
şeklinde tanımlarız ki burada büyük eleman küçük elemanı absorbe etmiştir. Buradan aşağıdaki
eşitlikleri açıkça yazabiliriz.
𝑥 ∙ 𝑥 = 𝑥 2 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏(𝑥, 𝑥) = max{𝑥, 𝑥} = 𝑥
𝑥1 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑥3 ⋯ 𝑥𝑛 = max {𝑥1 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑥3 ⋯ 𝑥𝑛 }
TANIM 5: [1] {𝑇, 𝐼, 𝐹} kümesini düşünelim. Bu kümede iyimser şekilde üstünlük sırasının
𝑇 > 𝐼 > 𝐹 olduğunu varsayalım. O zaman
𝑇 ∙ 𝐼 = 𝐼 ∙ 𝑇 = max{𝑇, 𝐼} = 𝑇
𝑇 ∙ 𝐹 = 𝐹 ∙ 𝑇 = max{𝑇, 𝐹} = 𝑇
𝐼 ∙ 𝐹 = 𝐹 ∙ 𝐼 = max{𝐼, 𝐹} = 𝐼
𝑇 ∙ 𝑇 = 𝑇2 = 𝑇

𝐼 ∙ 𝐼 = 𝐼2 = 𝐼

𝐹 ∙ 𝐹 = 𝐹2 = 𝐹

Benzer şekilde kötümser şekilde üstünlük sırasının 𝑇 < 𝐼 < 𝐹 olduğunu varsayalım.
𝑇 ∙ 𝐼 = 𝐼 ∙ 𝑇 = max{𝑇, 𝐼} = 𝐼
𝑇 ∙ 𝐹 = 𝐹 ∙ 𝑇 = max{𝑇, 𝐹} = 𝐹
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𝐼 ∙ 𝐹 = 𝐹 ∙ 𝐼 = max{𝐼, 𝐹} = 𝐹
𝑇 ∙ 𝑇 = 𝑇2 = 𝑇

𝐼 ∙ 𝐼 = 𝐼2 = 𝐼

𝐹 ∙ 𝐹 = 𝐹2 = 𝐹

elde edilir.
TANIM 6: [1] 𝑎 = (𝑎1 , 𝑎2 𝑇, 𝑎3 𝐼, 𝑎4 𝐹), 𝑏 = (𝑏1 , 𝑏2 𝑇, 𝑏3 𝐼, 𝑏4 𝐹) 𝜖𝑁𝑄 olsun.
𝑎 ∙ 𝑏 = (𝑎1 , 𝑎2 𝑇, 𝑎3 𝐼, 𝑎4 𝐹) ∙ (𝑏1 , 𝑏2 𝑇, 𝑏3 𝐼, 𝑏4 𝐹)
= (𝑎1 𝑏1 , (𝑎1 𝑏2 + 𝑎2 𝑏1 + 𝑎2 𝑏2 )𝑇, (𝑎1 𝑏3 + 𝑎2 𝑏3 + 𝑎3 𝑏1 + 𝑎3 𝑏2 + 𝑎3 𝑏3 )𝐼, (𝑎1 𝑏4 +
𝑎2 𝑏4 + 𝑎3 𝑏4 + 𝑎4 𝑏1 + 𝑎4 𝑏2 + 𝑎4 𝑏3 + 𝑎4 𝑏4 )𝐹) .
ÖRNEK 3:
(0,1𝑇, −2𝐼, 2𝐹) ∙ (1, −1𝑇, 0𝐼, 3𝐹) =
= (0, (0 + 1 − 1)𝑇, (0 + 0 + 0 − 2 + 2)𝐼, (0 + 3 − 6 + 6 + 2 − 2 + 0)𝐹) = (0,0𝑇, 0𝐼, 3𝐹)
(𝑁𝑄, +) nötrosofik dörtlü sayılar kümesi toplamaya göre bir gruptur [1] (𝑁𝑄,∙) nötrosofik
dörtlü sayılar kümesi çarpmaya göre değişmeli monoiddir [1]. (𝑁𝑄, +,∙) ifadesi nötrosofik
dörtlü halka olarak isimlendirilecek ve 𝑁𝑄𝑅 olarak gösterilecektir[1]. 𝑁𝑄𝑅 nin sıfır elemanı
(0,0,0,0) şeklinde, birim elemanı (1,0,0,0) şeklinde gösterilir. [1]
ÖRNEK 4: (𝑍, +,∙) tamsayılar kümesinin toplama ve çarpma işlemleri ile bir halka olduğu
aşikardır. 𝑁𝑄𝑅(𝑍) katsayıları tamsayı olan nötrosofik dörtlü sayılar kümesi toplama ve çarpma
işlemlerine göre bir halkadır.
TANIM 7: [1] 𝑁𝑄𝑅 bir nötrosofik dörtlü halka olsun. Eğer 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑁𝑄𝑅 için 𝑥 ∙ 𝑦 = 0 ifadesi
ya 𝑥 = 0 veya 𝑦 = 0 olması ile mümkün ise o zaman 𝑁𝑄𝑅 nötrosofik dörtlü halkası tamlık
bölgesidir.
ÖRNEK 5: 𝑁𝑄𝑅(ℚ) katsayıları rasyonel sayılar olan nötrosofik dörtlü sayılar halkası bir
nötrosofik dörtlü tamlık bölgesidir.
TANIM 8: [1] 𝑁𝑄𝑅 nötrosofik dörtlü halka olsun. Sıfırdan farklı 𝑥 ∈ 𝑁𝑄𝑅 elemanına,
𝑥 ∙ 𝑦 = 0 olacak şekilde sıfırdan farklı bir 𝑦 ∈ 𝑁𝑄𝑅 elemanı bulunabilirse, 𝑦 elemanına sıfır
bölen denir.
ÖRNEK 6: 𝑁𝑄𝑅(𝑍2 ) de (1, 𝑇, 0,0) ve (0,0,0, 𝐹) sıfır bölenlerdir.
NOT: [1] 𝑍2 sıfır bölene sahip olmamasına rağmen 𝑁𝑄𝑅(𝑍2 ) sıfır bölene sahip olmuştur. Bu
nötrosofik dörtlü halkayı karakterize eden farklı özelliklerden birisidir.
TANIM 9: [1] 𝑁𝑄𝑅 bir nötrosofik dörtlü halka ve 𝑁𝑄𝑆 onun boştan farklı alt kümesi olsun.
O zaman 𝑁𝑄𝑆 kendisi de (𝑁𝑄𝑆, +,∙) bir halka ise 𝑁𝑄𝑅 nin alt halkası olarak isimlendirilir.
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ÖRNEK 7: 𝑁𝑄𝑅(𝑍2 ) nötrosofik dörtlü halkası
halkasıdır.

𝑁𝑄𝑅(𝑍) nötrosofik dörtlü halkasının alt

TANIM 10:[1] 𝑁𝑄𝑆, 𝑁𝑄𝑅 nin boştan farklı nötrosofik dörtlü alt halkası olsun. 𝑁𝑄𝐽,
∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑁𝑄𝑆
isimlendirilir.

ve 𝑟 ∈ 𝑁𝑄𝑅

için aşağıdaki şartları sağlıyorsa 𝑁𝑄𝑅 nin ideali olarak

i.) 𝑥 − 𝑦 ∈ 𝑁𝑄𝑆
ii.) 𝑥𝑟 ∈ 𝑁𝑄𝑆 ve 𝑟𝑥 ∈ 𝑁𝑄𝑆
ÖRNEK 8: 𝑁𝑄𝑅(3𝑍), 𝑁𝑄𝑅(𝑍) nin bir nötrosofik dörtlü idealidir.
TANIM 11:[1] 𝑁𝑄𝑅 ve 𝑁𝑄𝑆 iki nötrosofik dörtlü halka olsun ve 𝜑 , 𝜑: 𝑁𝑄𝑅 → 𝑁𝑄𝑆 olmak
üzere bütün 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑁𝑄𝑅 için aşağıdaki gibi tanımlanan,
i) 𝜑(𝑥 + 𝑦) = 𝜑(𝑥) + 𝜑(𝑦)
ii) 𝜑(𝑥𝑦) = 𝜑(𝑥)𝜑(𝑦)
iii) 𝜑(𝑇) = 𝑇 , 𝜑(𝐼) = 𝐼 , 𝜑(𝐹) = 𝐹
iv) 𝜑(1,0,0,0) = (1,0,0,0)
eşleme olsun. O zaman 𝜑, nötrosofik dörtlü homomorfizm olarak isimlendirilir.
ÖRNEK 9: 𝑁𝑄𝑅 ve 𝑁𝑄𝑆 iki nötrosofik dörtlü halka olsun ve 𝜑: 𝑁𝑄𝑅 → 𝑁𝑄𝑆 dönüşümü
𝜑(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) = (𝑎, 𝑏𝑇, 0𝐼, 0𝐹) şeklinde tanımlansın. Bu takdirde 𝜑 bir homomorfizmdir.
TANIM 12:[1] 𝜑: 𝑁𝑄𝑅 → 𝑁𝑄𝑆 bir nötrosofik dörtlü halka homomorfizmi olsun.
i) 𝜑 nin görüntüsü 𝐼𝑚𝜑 şeklinde gösterilir ve
𝐼𝑚𝜑 = {𝑦 ∈ 𝑁𝑄𝑆| 𝑦 = 𝜑(𝑥) , 𝑥 ∈ 𝑁𝑄𝑅}
ii) 𝜑 nin çekirdeği 𝐾𝑒𝑟𝜑 (Ç𝑒𝑘𝜑) şeklinde gösterilir ve
𝐾𝑒𝑟𝜑 = {𝑥 ∈ 𝑁𝑄𝑅 | 𝜑(𝑥) = (0,0,0,0)}
ÖRNEK 10: 𝑁𝑄𝑅 ve 𝑁𝑄𝑆 iki nötrosofik dörtlü halka olsun ve 𝜑: 𝑁𝑄𝑅 → 𝑁𝑄𝑆 dönüşümü
∀𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅; 𝜑(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) = (𝑎, 𝑏𝑇, 0𝐼, 0𝐹) şeklinde tanımlansın.
𝐾𝑒𝑟𝜑 = {(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) | 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅 , 𝑎 = 0, 𝑏 = 0}
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TANIM 13:[2] 𝑋 bir küme olsun. Bir nötrosofik dörtlü X-sayısı, (𝑎, 𝑥𝑇, 𝑦𝐼, 𝑧𝐹) sıralı
dörtlüsüdür. 𝑎, 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋 ve 𝑇, 𝐼, 𝐹 ifadeleri nötrosofik anlamındaki ifadelerdir. Bütün
nötrosofik dörtlü X-sayılarının kümesi 𝑁𝑄(𝑋) ile gösterilir, yani,
𝑁𝑄(𝑋) = {(𝑎, 𝑥𝑇, 𝑦𝐼, 𝑧𝐹)|𝑎, 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋}
dır ve bu X üzerindeki nötrosofik dörtlü küme olarak isimlendirilir.
Eğer X bir BCK/BCI cebiri ise nötrosofik dörtlü X-sayısına nötrosofik dörtlü BCK/BCI
sayısı denir ve 𝑁𝑄(𝑋) kümesine nötrosofik dörtlü BCK/BCI kümesi denir.
X bir BCK/BCI cebiri olsun. Bütün (𝑎, 𝑥𝑇, 𝑦𝐼, 𝑧𝐹), (𝑏, 𝑢𝑇, 𝑣𝐼, 𝑤𝐹) ∈ 𝑁𝑄(𝑋)
elemanları için ⊙ işlemi,
(𝑎, 𝑥𝑇, 𝑦𝐼, 𝑧𝐹) ⊙ (𝑏, 𝑢𝑇, 𝑣𝐼, 𝑤𝐹) = (𝑎 ∗ 𝑏, (𝑥 ∗ 𝑢)𝑇, (𝑦 ∗ 𝑣)𝐼, (𝑧 ∗ 𝑤)𝐹)
şeklinde tanımlanır. 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 ∈ 𝑋
için
(𝑎1 , 𝑎2 𝑇, 𝑎3 𝐼, 𝑎4 𝐹) , 𝑎̃ şeklinde gösterilsin.

nötrosofik

dörtlü

BCK/BCI

sayısı

𝑎̃ = (𝑎1 , 𝑎2 𝑇, 𝑎3 𝐼, 𝑎4 𝐹)
Bu durumda sıfır nötrosofik dörtlü BCK/BCI sayısı (0,0𝑇, 0𝐼, 0𝐹),

0̃ ile gösterilir.

0̃ = (0,0𝑇, 0𝐼, 0𝐹)
ÖRNEK 11: 𝑍2 = {0,1} kümesi + işlemine göre bir BCI- cebiridir.
Buna göre nötrosofik dörtlü 𝑍2 -sayılarının kümesi, nötrosofik dörtlü BCI-cebiridir.
(0,0𝑇, 0𝐼, 0𝐹), (0,0𝑇, 0𝐼, 1𝐹), (0,0𝑇, 1𝐼, 0𝐹) , (0,1𝑇, 0𝐼, 0𝐹), (1,0𝑇, 0𝐼, 0𝐹),
(0,0𝑇, 1𝐼, 1𝐹), (0,1𝑇, 0𝐼, 1𝐹), (1,0𝑇, 0𝐼, 1𝐹) , (0,1𝑇, 1𝐼, 0𝐹),
}
𝑁𝑄(𝑍2 ) = {
(1,0𝑇, 1𝐼, 0𝐹), (1,1𝑇, 0𝐼, 0𝐹), (0,1𝑇, 1𝐼, 1𝐹) , (1,0𝑇, 1𝐼, 1𝐹) ,
(1,1𝑇, 1𝐼, 0𝐹), (1,1𝑇, 0𝐼, 1𝐹) , (1,1𝑇, 1𝐼, 1𝐹)
TANIM 14:[2] S, bir BCK/BCI cebiri olsun. S nin boştan farklı U ve V alt kümeleri için
𝑁𝑄(𝑈, 𝑉) = {(𝑎, 𝑥𝑇, 𝑦𝐼, 𝑧𝐹) ∈ 𝑁𝑄(𝑆)|𝑎, 𝑥 ∈ 𝑈 , 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑉}
Kümesi nötrosofik dörtlü (U,V)- kümesi olarak isimlendirilir.
ÖRNEK 12: 𝑍2 = {0,1} kümesi verilsin. Buna göre 𝑈 = {0}, 𝑉 = {1} kümeleri açıktır ki 𝑈 ⊂
𝑍2 ve 𝑉 ⊂ 𝑍2 dir.
𝑁𝑄(𝑈, 𝑉) = {(0,0𝑇, 1𝐼, 1𝐹)} kümesi nötrosofik dörtlü (U,V)- kümesidir.
TANIM 15: [4] " + " ile " ∙ " , R üzerinde hiperişlemler olsun. Yani ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅 , 𝑥 + 𝑦 ⊆ 𝑅 ,
𝑥 ∙ 𝑦 ⊆ 𝑅.
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̂ ve ×
̂ , 𝑁𝑄 üzerinde hiperişlemler olsun. 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 𝑇, 𝑥3 𝐼, 𝑥4 𝐹) ,
+
𝑦 = (𝑦1 , 𝑦2 𝑇, 𝑦3 𝐼, 𝑦4 𝐹) ∈ 𝑁𝑄 için (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ∈ 𝑅; 𝑖 = 1,2,3,4)
̂ 𝑦 = {(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹)|𝑎 ∈ 𝑥1 + 𝑦1 , 𝑏 ∈ 𝑥2 + 𝑦2 , 𝑐 ∈ 𝑥3 + 𝑦3 , 𝑑 ∈ 𝑥4 + 𝑦4 },
𝑥+
𝑎 ∈ 𝑥1 𝑦1 , 𝑏 ∈ (𝑥1 𝑦2 ) ∪ (𝑥2 𝑦1 ) ∪ (𝑥2 𝑦2 ), 𝑐 ∈ (𝑥1 𝑦3 ) ∪ (𝑥2 𝑦3 ) ∪
̂ 𝑦 = {(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹)| (𝑥3 𝑦1 ) ∪ (𝑥3 𝑦2 ) ∪ (𝑥3 𝑦3 ), 𝑑 ∈ (𝑥1 𝑦4 ) ∪ (𝑥2 𝑦4 ) ∪ (𝑥3 𝑦4 ) ∪ }
𝑥×
(𝑥4 𝑦1 ) ∪ (𝑥4 𝑦2 ) ∪ (𝑥4 𝑦3 ) ∪ (𝑥4 𝑦4 )
ÖRNEK 13: Herhangi (0,1𝑇, 2𝐼, 2𝐹) , (3,0𝑇, 1𝐼, 2𝐹) ∈ 𝑁𝑄 iki elemanı için;
̂ (3,0𝑇, 1𝐼, 2𝐹) = {(3,1𝑇, 3𝐼, 4𝐹)}.
(0,1𝑇, 2𝐼, 2𝐹)+
̂ (3,0𝑇, 1𝐼, 2𝐹) = {(0,3𝑇, 9𝐼, 18𝐹)}.
(0,1𝑇, 2𝐼, 2𝐹) ×
̂ ) ile (𝑁𝑄2 , +
̂ ′ ) iki nötrosofik dörtlü kanonik hipergrup olsun.
TANIM 16: [4] (𝑁𝑄1 , +
𝜙: 𝑁𝑄1 → 𝑁𝑄2 dönüşümü aşağıdaki özellikleri sağlarsa nötrosofik dörtlü güçlü homomorfizm
adını alır.
̂ 𝑦) = 𝜙(𝑥) +
̂ ′ 𝜙(𝑦)
i) ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑁𝑄1 için 𝜙(𝑥+
ii) 𝜙(𝑇) = 𝑇 , ) 𝜙(𝐼) = 𝐼 , ) 𝜙(𝐹) = 𝐹
iii) ) 𝜙(0) = 0
Eğer 𝜙 , 1:1 ve örten ise o zaman 𝜙 nötrosofik dörtlü güçlü izomorfizm olur ve 𝑁𝑄1 ≅
𝑁𝑄2 dir.
ÖRNEK 14:
tanımlansın.

̂ ) → (𝑁𝑄(3𝑍), +
̂ ′ ) , 𝑥 → 𝜙(𝑥) = 3 ⋅ 𝑥 , 𝑥 ∈ 𝑁𝑄(𝑍) şeklinde
𝜙: (𝑁𝑄(𝑍), +

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑎′ , 𝑏 ′ , 𝑐 ′ , 𝑑 ′ 𝜖 𝑍 ve (𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹), (𝑎′ , 𝑏 ′ 𝑇, 𝑐 ′ 𝐼, 𝑑 ′ 𝐹) ∈ 𝑁𝑄(𝑍) olmak üzere,
̂ (𝑎′ , 𝑏 ′ 𝑇, 𝑐 ′ 𝐼, 𝑑′ 𝐹)) = 3 ∙ ((𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹)+
̂ (𝑎′ , 𝑏 ′ 𝑇, 𝑐 ′ 𝐼, 𝑑 ′ 𝐹)) ,
𝜙((𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹)+
̂ ′ 3 ∙ (𝑎′ , 𝑏 ′ 𝑇, 𝑐 ′ 𝐼, 𝑑 ′ 𝐹)
= 3 ∙ (𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) +
̂ ′ 𝜙(𝑎′ , 𝑏 ′ 𝑇, 𝑐 ′ 𝐼, 𝑑 ′ 𝐹)
= 𝜙(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) +
TANIM 17: [4] 𝜙: 𝑁𝑄1 → 𝑁𝑄2 dönüşümü nötrosofik dörtlü kanonik hipergrupların nötrosofik
dörtlü güçlü homomorfizmi olsun. Bu takdirde
{𝑥 ∈ 𝑁𝑄1 | 𝜙(𝑥) = 0}
kümesine 𝜙 nin çekirdeği denir ve 𝑘𝑒𝑟𝜙 diye gösterilir.
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ÖRNEK 15: 𝜙: 𝑁𝑄(𝑍) → 𝑁𝑄(3𝑍) , 𝑥 → 𝜙(𝑥) = 3 ∙ 𝑥 şeklinde tanumlanan 𝜙 güçlü
homomorfizmdir. 𝑘𝑒𝑟𝜙 = {(0,0,0,0)} olacaktır.
̂ ,×
̂ ) nötrosofik dörtlü hiperhalka olsun. NQ nun boştan farklı NJ alt
TANIM 18: [4] (𝑁𝑄, +
̂ ,×
̂ ) ifadesi de kendisi de bir halka ise o zaman NJ ye NQ nun nötrosofik
kümesi için (𝑁𝐽, +
dörtlü alt hiperhalkası denir.
̂ ve ×
̂
ÖRNEK 16: 𝑁𝑄 = {(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹)|𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅} nötrosofik dörtlü sayılar kümesi +
işlemlerine göre nötrosofik dörtlü hiperhalkadır.
𝑁𝐽 = {(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹)|𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑍} kümesi de 𝑁𝐽 ⊂ 𝑁𝑄 olup halka aksiyomlarını gerçekler.
̂ ,×
̂)
TANIM 19: [4] (𝑁𝑄1 , +
𝜙: 𝑁𝑄1 → 𝑁𝑄2 dönüşümü

̂ ′ ,×
̂ ′)
ve (𝑁𝑄2 , +

nötrosofik dörtlü hiperhalkalar olsun.

̂ 𝑦) = 𝜙(𝑥) +
̂ ′ 𝜙(𝑦)
i) ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑁𝑄1 için 𝜙(𝑥+
̂ 𝑦) = 𝜙(𝑥) ×
̂ ′ 𝜙(𝑦)
𝜙(𝑥 ×
ii) 𝜙(𝑇) = 𝑇 , ) 𝜙(𝐼) = 𝐼 , ) 𝜙(𝐹) = 𝐹
iii) 𝜙(0) = 0
şartlarını sağlarsa o zaman 𝜙 ye nötrosofik dörtlü güçlü homomorfizm denir. 𝜙 , 1:1 ve örten
ise 𝜙 ye izomorfizm denir.
ÖRNEK 17: 𝐾 = {0, 𝑎, 𝑏, 𝑐} kümesi üzerindeki hiperişlemler " + " ile " ∙ " ; 𝐿 = {0, 1, 2, 3}
üzerindeki hiperişlemler de " +′ " ve " ∙′ " olmak üzere aşağıdaki şekilde tanımlansınlar.

+
0
a
b
c

0
0
a
b
c

a
a
b
c
K

b
b
c
K
a

c
c
K
a
b

∙
0
a
b
c

0
0
0
0
0

a
0
K
c
b

b
0
c
K
a

c
0
b
a
K

+′
0
1
2
3

0
0
1
2
3
∙′
0
1
2
3

1
1
2
3
L
0
0
0
0
0

2
2
3
L
1
1
0
L
3
2

3
3
L
1
2
2
0
3
L
1

3
0
2
1
L

̂ ,×
̂ ′ ,×
̂ ) ile (𝑁𝐿, +
̂ ′ ) birer halka olmaktadırlar.
Bu durumda (𝑁𝐾, +
̂ ,×
̂ ′ ,×
̂ ) → (𝑁𝐿, +
̂ ′)
𝜙: (𝑁𝐾, +
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𝜙(𝑥, 𝑤𝑇, 𝑦𝐼, 𝑧𝐹) = (𝜙(𝑥), 𝜙(𝑤)𝑇, 𝜙(𝑦)𝐼, 𝜙(𝑧)𝐹)
𝜙(0) = 0 , 𝜙(𝑎) = 1 , 𝜙(𝑏) = 2 , 𝜙(𝑐) = 3
olup 𝜙 , NK ile NL nötrosofik dörtlü hiperhalkaları arasındaki güçlü homomorfizm olmuş
olacaktır.
TANIM 20: [5] X, (𝑝, 𝑟, 𝑠) ≠ (1,1,1) ve 𝑝, 𝑟, 𝑠 ∈ 𝑁 olmak üzere boştan farklı bir küme olsun.
Buna göre geliştirilmiş nötrosofik dörtlü X-sayısı aşağıdaki forma sahiptir.
∀ 𝑎, 𝑏𝑖 , 𝑐𝑗 , 𝑑𝑘 ∈ 𝑋 ve 𝑇𝑖 , 𝐼𝑗 , 𝐹𝑘 lar T ,I, F nin sırasıyla gelişmişleri olmak üzere
𝑝

𝑠

𝑟

𝑎 + ∑ 𝑏𝑖 𝑇𝑖 + ∑ 𝑐𝑗 𝐼𝑗 + ∑ 𝑑𝑘 𝐹𝑘
𝑖=1

𝑗=1

𝑘=1

Bütün gelişmiş nötrosofik dörtlü X-sayılarının kümesi RNQ(X) ile gösterilir. Yani
RNQ(X) = {𝑎 + ∑𝑝𝑖=1 𝑏𝑖 𝑇𝑖 + ∑𝑟𝑗=1 𝑐𝑗 𝐼𝑗 + ∑𝑠𝑘=1 𝑑𝑘 𝐹𝑘 |𝑎, 𝑏𝑖 , 𝑐𝑗 , 𝑑𝑘 ∈ 𝑋}
Daha basit olabilmesi için 𝑎 + ∑𝑝𝑖=1 𝑏𝑖 𝑇𝑖 + ∑𝑟𝑗=1 𝑐𝑗 𝐼𝑗 + ∑𝑠𝑘=1 𝑑𝑘 𝐹𝑘 ifadesi yerine
𝑝

𝑠

𝑟

(𝑎, ∑ 𝑏𝑖 𝑇𝑖 , ∑ 𝑐𝑗 𝐼𝑗 , ∑ 𝑑𝑘 𝐹𝑘 )
𝑖=1

𝑗=1

𝑘=1

gösterimini yazacağız.
(𝐻, +) ifadesi “0+0=0” ve 0 birimi ile bir hipergrup olsun.⊕ işlemi RNQ(H) üzerinde
𝑝

𝑟

𝑝

𝑠

𝑠

𝑟
′

(𝑎, ∑ 𝑏𝑖 𝑇𝑖 , ∑ 𝑐𝑗 𝐼𝑗 , ∑ 𝑑𝑘 𝐹𝑘 ) ⊕ (𝑎 , ∑ 𝑏𝑖 𝑇𝑖 , ∑ 𝑐𝑗 𝐼𝑗 , ∑ 𝑑𝑘 ′ 𝐹𝑘 )
′

𝑖=1

𝑗=1

𝑘=1

𝑖=1

′

𝑗=1

𝑘=1

= {(𝑥, ∑𝑝𝑖=1 𝑦𝑖 𝑇𝑖 , ∑𝑟𝑗=1 𝑧𝑗 𝐼𝑗 , ∑𝑠𝑘=1 𝑤𝑘 𝐹𝑘 )|𝑥 ∈ 𝑎 + 𝑎′ , 𝑦𝑖 ∈ 𝑏𝑖 + 𝑏𝑖 ′ , 𝑧𝑗 ∈ 𝑐𝑗 + 𝑐𝑗 ′ , 𝑤𝑘 ∈ 𝑑𝑘 + 𝑑𝑘 ′ }
şeklinde tanımlanır.
ÖRNEK 18: 𝐿 = {0,1,2,3} olsun. Bu bağlamda nötrosofik dörtlü L-sayılarının kümesi

RNQ(L) = {(𝑎, ∑2𝑖=1 𝑏𝑖 𝑇𝑖 , ∑2j=1 cj Ij , ∑2k=1 dk Fk )|𝑎, 𝑏𝑖 , 𝑐𝑗 , 𝑑𝑘 ∈ 𝐿}
̂ " hiperişlemi
dır. L üzerinde "+
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̂
+
0
1
2
3

0
0
1
2
3

1
1
2
3
L

2
2
3
L
1

3
3
L
1
2

şeklinde tanımlanmış olsun.
(1, (1𝑇1 + 3𝑇2 ), (0I1 + 1I2 ), (2F1 + 0F2 )), (2, (0𝑇1 + 1𝑇2 ), (3I1 + 1I2 ), (0F1 + 1F2 )) ∈
𝑅𝑁𝑄(𝐿) olmak üzere
(1, (1𝑇1 + 3𝑇2 ), (0I1 + 1I2 ), (2F1 + 0F2 ))⨁(2, (0𝑇1 + 1𝑇2 ), (3I1 + 1I2 ), (0F1 + 1F2 )) =
{(3, (1𝑇1 + 𝑎𝑇2 ), (3I1 + 2I2 ), (2F1 + 1F2 ))|𝑎 ∈ 𝐿}
TANIM 21: [5] (RNQ(H), ⨁1 ) ve (RNQ(J), ⨁2 ) ; 0𝐻 ∈ 𝐻 , 0𝑗 ∈ 𝐽 ile iki gelişmiş nötrosofik
dörtlü hipergruplar olsun.
𝜙: 𝑅𝑁𝑄(𝐻) → 𝑅𝑁𝑄(𝐽)
dönüşümü aşağıdaki şartları sağlarsa gelişmiş nötrosofik homomorfizm olarak isimlendirilir.
i) 𝜙(0𝐻 , ∑𝑝𝑖=1 0𝐻 𝑇𝑖 , ∑𝑟𝑗=1 0𝐻 𝐼𝑗 , ∑𝑠𝑘=1 0𝐻 𝐹𝑘 ) = (0𝐽 , ∑𝑝𝑖=1 0𝐽 𝑇𝑖 , ∑𝑟𝑗=1 0𝐽 𝐼𝑗 , ∑𝑠𝑘=1 0𝐽 𝐹𝑘 )
ii) ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ RNQ(H)

𝜙(𝑥⨁1 𝑦) = 𝜙(𝑥)⨁2 𝜙(𝑦)

Eğer 𝜙 , gelişmiş nötrosofik 1:1 ve örten homomorfizm ise o zaman gelişmiş nötrosofik
izomorfizm olarak isimlendirilir.
ÖRNEK 19: (𝐿, +) , örnek 23 te belirtildiği gibi bir hipergrup olsun.
𝑅𝑁𝑄(𝐿) fonksiyonu
2

1

1

2

𝜙: 𝑅𝑁𝑄(𝐿) →

1

1

𝜙 (𝑎, ∑ 𝑏𝑖 𝑇𝑖 , ∑ 𝑐𝑗 𝐼𝑗 , ∑ 𝑑𝑘 𝐹𝑘 ) = (𝑎, ∑ 𝑏𝑖 𝑇𝑖 , ∑ 0𝐼𝑗 , ∑ 0𝐹𝑘 )
𝑖=1

𝑗=1

𝑘=1

𝑖=1

𝑗=1

𝑘=1

fonksiyonu gelişmiş nötrosofik homomorfizmdir.
TANIM 22: [6] 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅 ( 𝐶 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑍𝑝 ) ve T,I,F nötrosofik anlmına sahip ifadeler, 𝑎
bilinen kısım (bT,cI,dF) bilinmeyen kısım olmak üzere (a,bT,cI,dF) dörtlüsü nötrosofik dörtlü
sayısı olarak isimlendirilir.
NQ = {(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹)|𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅 (𝐶 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑍𝑝 )}
kümesi de nötrosofik dörtlü sayılar kümesi olarak isimlendirilir. Nötrosofik dörtlü sayılar
kümesi üzerinde aşağıdaki işlemler tanımlanmıştı.
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𝑥 = (𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) ve 𝑦 = (𝑒, 𝑓𝑇, 𝑔𝐼, ℎ𝐹) ∈ 𝑁𝑄
𝑥 + 𝑦 = (𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) + (𝑒, 𝑓𝑇, 𝑔𝐼, ℎ𝐹) = ((𝑎 + 𝑒), (𝑏 + 𝑓)𝑇, (𝑐 + 𝑔)𝐼, (𝑑 + ℎ)𝐹)
𝑥 − 𝑦 = (𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) − (𝑒, 𝑓𝑇, 𝑔𝐼, ℎ𝐹) = ((𝑎 − 𝑒), (𝑏 − 𝑓)𝑇, (𝑐 − 𝑔)𝐼, (𝑑 − ℎ)𝐹)
𝑥 = (𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) ∈ 𝑁𝑄

için 𝑠 ∈ 𝑅(𝐶 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑍𝑝 ) skaler olmak üzere ,

𝑠 ⋅ 𝑥 = 𝑠 ⋅ (𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹) = (𝑠𝑎, 𝑠𝑏𝑇, 𝑠𝑐𝐼, 𝑠𝑑𝐹).
Tanımlanan bu bilgiler ışığında eğer 𝑥 = 0 = (0,0,0,0) nötrosofik dörtlülerde sıfır olarak
terimlenirse 𝑠 ∈ 𝑅 (𝐶 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑍𝑝 ) olmak üzere 𝑠 ⋅ 𝑥 = 𝑠 ⋅ 0 = 0 elde ederiz.
Dolayısıyla,
𝑠, 𝑡 ∈ 𝑅 (𝐶 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑍𝑝 ) ve 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑁𝑄 için;
(𝑠 + 𝑡)𝑥 = 𝑠𝑥 + 𝑠𝑡 , 𝑠(𝑡𝑥) = (𝑠𝑡)𝑥 , 𝑠(𝑥 + 𝑦) = 𝑠𝑥 + 𝑠𝑦.
eşitliklerini sağlatmak mümkün olup nötrosofik dörtlü sayılar kümesinin bir vektör uzayı
olduğunu söyleriz.
ÖRNEK 20: NQ = {(𝑎, 𝑏𝑇, 𝑐𝐼, 𝑑𝐹)|𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ } kümesi + ve ⋅ işlemleri göz önünde
bulundurulduğunda bir vektör uzayıdır.

SONUÇ
Nötrosofik dörtlü sayılar, nötrosofinin son zamanlarda çalışılan en yeni konusudur. Biz bu
çalışmada nötrosofik dörtlü cebirsel yapıları ele aldık. Nötrosofik dörtlü sayılar ile ilgili
tanımlara ve örneklere yer verdik. Yapılan bu çalışmaların konu üzerinde yapılacak yeni
çalışmalara fayda sağlaması amaçlanmaktadır. Söz gelimi; Lie Cebirleri, metrik uzaylar,
Banach uzayları çalışmaları yapılabilir.
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EXPONENTIAL DECAY OF SOLUTIONS FOR A LOGARITHMIC PETROVSKY
EQUATION WITH DELAY
Erhan Pişkin
Dicle University
Veysel Butakın
Dicle University

Abstract: In this work, we consider a logarithmic Petrovsky equation with delay. We prove the
exponential decay of solutions for a logarithmic Petrovsky equation.
Keywords: Decay, Petrovsky equation, Delay term.
1.Introduction
In this work, we consider the following a logarithmic Petrovsky equation
𝜏
𝑢𝑡𝑡 + ∆2 𝑢 + 𝜇1 𝑢𝑡 (𝑥, 𝑡) + ∫𝜏 2 𝜇2 (𝑠)𝑢𝑡 (𝑥, 𝑡 − 𝑠)𝑑𝑠 = 𝑢|𝑢|𝑝−2 ln|𝑢|𝑘 , 𝑥𝜖Ω, 𝑡 > 0,
1

𝑢(𝑥, 𝑡) = 0,
𝑥 ∈ 𝜕Ω,
(1.1)
𝑢𝑡 (𝑥, −𝑡) = 𝑓0 (𝑥, 𝑡),
𝑖𝑛(0, 𝜏2 ),
𝑥 ∈ Ω,
{ 𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0 (𝑥), 𝑢𝑡 (𝑥, 0) = 𝑢1 (𝑥),
where k, 𝜇1 are positive constants, 0 ≤ 𝜏1 ≤ 𝜏2 and 𝜇2 : [𝜏1 , 𝜏2 ] → 𝑅 is a bounded function. The
functions 𝑢0, 𝑢1, 𝑓0 are the initial data to be specified later.
This type problems has applications in many branches of sciences such as optics, nuclear physics and
geophysics [Bialynicki-Birula and Mycielski 1975, Bartkowski and Gorka 2008]. Recently, many
aothors studied logarithmic equation, see [Kafini and Mustafa 2018, Al-Gharabli and Messaoudi 2018,
Pişkin and Irkıl 2019] and references.
Our aim in the present work we prove exponential decay of solutions (1.1), using the similar techniques
as in [Kafini 2019].
2. Preliminaries
In this part, we give some natations and lemmas. As in [Nicaise and Pignotti 2008], we introduce the
new variable
𝑧(𝑥, 𝜌, 𝑠, 𝑡) = 𝑢𝑡 (𝑥, 𝑡 − 𝜌𝑠), 𝑖𝑛 Ω × (0,1) × (𝜏1 , 𝜏2 ) × (0, ∞).
Thus, we get
𝑠𝑧𝑡 (𝑥, 𝜌, 𝑠, 𝑡) + 𝑧𝜌 (𝑥, 𝜌, 𝑠, 𝑡) = 0, 𝑖𝑛 Ω × (0,1) × (𝜏1 , 𝜏2 ) × (0, ∞).
Then, problem (1.1) takes the form
𝜏
𝑢𝑡𝑡 (𝑥, 𝑡) + ∆2 𝑢(𝑥, 𝑡) + 𝜇1 𝑢𝑡 (𝑥, 𝑡) + ∫𝜏 2 𝜇2 (𝑠)𝑧(𝑥, 1, 𝑠, 𝑡)𝑑𝑠 = 𝑢|𝑢|𝑝−2 𝑙𝑛|𝑢|𝑘 , 𝑖𝑛 Ω × (𝜏1 , 𝜏2 ) × (0, ∞)
1

𝑠𝑧𝑡 (𝑥, 𝜌, 𝑠, 𝑡) + 𝑧𝜌 (𝑥, 𝜌, 𝑠, 𝑡) = 0,
𝑧(𝑥, 𝜌, 𝑠, 0) = 𝑓0 (𝑥, −𝜌𝑠),
𝑢(𝑥, 𝑡) = 0,
𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0 (𝑥), 𝑢𝑡 (𝑥, 0) = 𝑢0 (𝑥),
{

𝑖𝑛 Ω × (0,1) × (𝜏1 , 𝜏2 ) × (0, ∞)
𝑖𝑛 Ω × (0,1) × (𝜏1 , 𝜏2 )
𝑜𝑛 𝜕Ω × (0, ∞)
𝑖𝑛 Ω.
(2.1)

We introduce the energy functional,
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1 𝜏2
1
1
𝑘
1
𝑝
𝐸(𝑡) = ‖∆𝑢‖22 + ‖𝑢𝑡 ‖22 + 2 ‖𝑢‖𝑝 + ∫ ∫ ∫ 𝑠(𝜉 + |𝜇2 (𝑠)|)𝑧 2 𝑑𝑠𝑑𝜌𝑑𝑥
2
2
𝑝
2 Ω 0 𝜏1
1

− ∫Ω |𝑢|𝑝 ln|𝑢|𝑘 𝑑𝑥,
𝑝

(2.2)

where
𝜏

𝜉

𝜇1 > ∫𝜏 2 |𝜇2 (𝑠)|𝑑𝑠 + 2 (𝜏2 − 𝜏1 ).

(2.3)

1

We will use the following results cited in [Kafini 2019, Kafini and Mustafa 2018].
𝜏
Lemma 2.1. Let 𝜇1 > ∫𝜏 2 |𝜇2 (𝑠)|𝑑𝑠. Assume (2.3) holds. Then, there exists 𝐶0 ≥ 0 constant, we get
1

𝐸

′ (𝑡)

≤ −𝐶0 ∫Ω (|𝑢𝑡

|2

+ |𝑧|2 (𝑥, 1, 𝑠, 𝑡))𝑑𝑥 ≤ 0.

(2.4)

Lemma 2.2 ([Gross 1973, Al-Gharabli and Messaoudi 2018] (Logarithmic Sobolev inequality)). Let
1,𝑝
𝑢 ∈ 𝑊0 (Ω) be any function and 𝑎 > 0 be any number. Then
|𝑢|

𝑛

𝑝
∫Ω |𝑢|𝑝 ln ‖𝑢‖ 𝑑𝑥 + 𝑝 (1 + ln 𝑎)‖𝑢‖𝑝 ≤
𝑝

𝑎 2 𝑝𝐶𝑝
8𝜋

‖∆𝑢‖𝑝𝑝 ,

(2.5)

where 𝐶𝑝 is the Poincare constant.
Then, we define
𝑝
𝐼(𝑡) = ‖∆𝑢‖22 + ‖𝑢‖𝑝 − ∫ |𝑢|𝑝 𝑙𝑛|𝑢|𝑘 𝑑𝑥,
Ω

1 𝜏2
1
𝑘
1
1
𝑝
𝐽(𝑡) = ‖∆𝑢‖22 + 2 ‖𝑢‖𝑝 + ∫ ∫ ∫ 𝑠(𝜉 + |𝜇2 (𝑠)|)𝑧 2 𝑑𝑠𝑑𝜌𝑑𝑥 − ∫ |𝑢|𝑝 𝑙𝑛|𝑢|𝑘 𝑑𝑥,
2
𝑝
2 Ω 0 𝜏1
𝑝 Ω

it is clear that
1
𝐸(𝑡) = 𝐽(𝑡) + ‖𝑢𝑡 ‖22 .
2
3. Exponential Decay
In this part, we prove decay result. Firstly, we give the following lemmas.
Lemma 4.1. [Kafini 2019] The functional
1

𝜏2

𝐹1 (𝑡) = ∫ ∫ ∫ 𝑠𝑒 −𝜌𝑠 (𝜉 + |𝜇2 (𝑠)|)|𝑧(𝑥, 𝜌, 𝑠, 𝑡)|2 𝑑𝑠𝑑𝜌𝑑𝑥
Ω

0

𝜏1

satisfies, for 𝑐1 , 𝑐2 > 0,
1

𝜏

𝐹′1 (𝑡) ≤ 𝑐1 ‖𝑢𝑡 ‖22 − 𝑐2 ∫Ω ∫0 ∫𝜏 2 𝑠(𝜉 + |𝜇2 (𝑠)|)|𝑧(𝑥, 𝜌, 𝑠, 𝑡)|2 𝑑𝑠𝑑𝜌𝑑𝑥.
1

(3.1)

Lemma 4.2. The funtional
𝐹2 (𝑡) = 𝑁𝐸(𝑡) + 𝜀 ∫ 𝑢𝑢𝑡 𝑑𝑥 +
Ω

𝜀𝜇1
∫ |𝑢|2 𝑑𝑥
2 Ω

satisfies,
𝐹 ′ 2 (𝑡) ≤ −(𝑁𝐶0 − 𝜀)‖𝑢𝑡 ‖22 − 𝜀 (1 −
𝑐

𝑎2 𝑝𝑘𝐶𝑝
) ‖∆𝑢‖22
8𝜋

𝜏

𝑛

− (𝑁𝐶0 − 𝜀 𝛿3 ) ∫Ω ∫𝜏 2 𝑧 2 (𝑥, 1, 𝑠, 𝑡)𝑑𝑠𝑑𝑥 − 𝜖 [𝑘 (𝑝 (1 + ln 𝑎) − ln‖𝑢‖2 )] ‖𝑢‖22 .
1

(3.2)

Proof. A direct differentiation of 𝐹2 (𝑡), and using (2.1), we have
𝐹 ′ 2 (𝑡) ≤ −𝑁𝐶0 ∫ (|𝑢𝑡 |2 + |(𝑥, 1, 𝑠, 𝑡)|2 ) 𝑑𝑥
Ω

+𝜀 (∫Ω |𝑢𝑡 |2 𝑑𝑥 − ∫Ω |∆𝑢|2 𝑑𝑥 + ∫Ω |𝑢|𝑝 𝑙𝑛|𝑢|𝑘 𝑑𝑥)
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𝜏

−𝜀 ∫Ω 𝑢 ∫𝜏 2 𝜇2 (𝑠)𝑧(𝑥, 1, 𝑠, 𝑡)𝑑𝑠𝑑𝑥.

(3.3)

1

Thanks to Young inequality and the boundedness property of 𝜇2 (𝑠), we get
𝜏

− ∫Ω 𝑢 ∫𝜏 2 𝜇2 (𝑠) 𝑧(𝑥, 1, 𝑠, 𝑡)𝑑𝑠𝑑𝑥 ≤ 𝑐3 𝐶𝑝 𝛿‖∆𝑢‖22 +
1

𝜏

𝑐3
∫
𝛿 Ω

∫𝜏 2 𝑧 2 (𝑥, 1, 𝑠, 𝑡)𝑑𝑠𝑑𝑥 .

(3.4)

1

where 𝛿 > 0 and 𝑐3 > 0.
By the Logarithmic Sobolev inequality (2.5), we obtain
∫Ω |𝑢|𝑝 𝑙𝑛|𝑢|𝑘 𝑑𝑥 ≤

𝑎 2 𝑝𝑘𝐶𝑝
‖∆𝑢‖22
8𝜋

𝑛
𝑝

𝑝
+ 𝑘 (ln‖𝑢‖𝑝 − (1 + ln 𝑎)) ‖𝑢‖𝑝 .

Thus, we get
𝑎 2 𝑝𝑘𝐶𝑝
− 𝑐3 𝐶𝑝 𝛿) ‖∆𝑢‖22
8𝜋
𝜏
𝑐
𝑛
𝜀 𝛿3 ) ∫Ω ∫𝜏 2 𝑧 2 (𝑥, 1, 𝑠, 𝑡)𝑑𝑠𝑑𝑥 − 𝜀 [𝑘 (𝑝 (1 +
1

𝐹 ′ 2 (𝑡) ≤ −(𝑁𝐶0 − 𝜀)‖𝑢𝑡 ‖22 − 𝜀 (1 −
− (𝑁𝐶0 −

Theorem 4.1. Assume that 𝐼(0) > 0 and 0 < 𝐸(0) <

(𝑘−1)𝑒 𝑛
𝑝

𝑝

ln 𝑎) − ln‖𝑢‖2 )] ‖𝑢‖𝑝 . (3.5)

8𝜋

𝑛/2

(𝑘𝑝𝐶 )
𝑝

hold. Then there exists two

positive constants 𝑐4 and 𝑐5 such that 𝐸(𝑡) ≤ 𝑐4 𝑒 −𝑐5 𝑡 .
Proof. Let
𝐹3 (𝑡) = 𝐹1 (𝑡) + 𝐹2 (𝑡)
It is easy to verify, for 𝜀 small enough, that
𝐹3 (𝑡)~𝐸(𝑡).
By the using (3.1) and (3.2), we obtain

(3.6)

𝑎 2 𝑝𝑘𝐶𝑝
− 𝑐3 𝐶𝑝 𝛿) ‖∆𝑢‖22
8𝜋
𝜏
𝑐
𝑛
− (𝑁𝐶0 − 𝜀 3 ) ∫Ω ∫𝜏 2 𝑧 2 (𝑥, 1, 𝑠, 𝑡)𝑑𝑠𝑑𝑥 − 𝜀 [𝑘 ( (1 + 𝑙𝑛 𝑎)
𝛿
𝑝
1
1 𝜏2
−𝑐2 ∫Ω ∫0 ∫𝜏 𝑠(𝜉 + |𝜇2 (𝑠)|)|𝑧(𝑥, 𝜌, 𝑠, 𝑡)|2 𝑑𝑠𝑑𝜌𝑑𝑥
1
2

𝐹3′ (𝑡) ≤ −(𝑁𝐶0 − 𝜀 − 𝑐1 )‖𝑢𝑡 ‖22 − 𝜀 (1 −

𝑝

− 𝑙𝑛‖𝑢‖2 )] ‖𝑢‖𝑝
(3.7)

As 1 − 𝑎 𝑝𝑘𝐶𝑝/8𝜋 > 0, we choose 𝛿 so small that
𝑎2 𝑝𝑘𝐶𝑝
1−
− 𝑐3 𝐶𝑝 𝛿 > 0.
8𝜋
Then, for large 𝑁 and 𝐶 > 0 we deduce, from (3.7), we get
1

𝐹3′ (𝑡)

𝜏2

𝑝
≤ −𝐶 [‖𝑢𝑡 ‖22 + ‖∆𝑢‖22 + ‖𝑢‖𝑝 + ∫ ∫ ∫ 𝑠(𝜉 + |𝜇2 (𝑠)|)𝑧 2 𝑑𝑠𝑑𝜌𝑑𝑥] ≤ −𝐶𝐸(𝑡).
Ω

0

𝜏1

Hence, using the fact that (3.6) and simple integration over (0, 𝑡), we easily obtain 𝐸(𝑡) ≤ 𝑐4 𝑒 −𝑐5 𝑡 .
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TÜRKİYE’NİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GENEL
GÖRÜNÜMÜ
Öğr. Grv. Sedat ERSÖZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Öğr. Grv. Eyüp AKSOY
Afyon Kocatepe Üniversitesi

ÖZET
1982 yılında yürürlüğe girmiş olan ve halen geçerliliğini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti (T.C.)
Anayasası’ nın 17. Maddesi; “hiç kimsenin tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında
kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi
tutulamayacağı; işkence ve eziyet yapılamayacağı, insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya
veya muameleye tabi tutulamayacağı” şeklindeki hükmü ile bireyin temel haklarından olan
dokunulmazlığı ile maddi ve manevi varlığı teminat altına alınmıştır. Bu maddeden hareketle,
kendimizi özellikle ağır şartlarda çalışanların yerine koymak suretiyle o kişilerin, yaptıkları
işler ile ilgili karşılaşabilecekleri olumsuz durumların ortadan kaldırılarak; günümüz birey ve
toplum anlayışına uygun, insanı merkeze alan çalışma ortamı ve şartlarının sağlanması
gerekmektedir. Buradan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların amacı; çalışan
kişilerin, yürütmekte oldukları işler nedeniyle başlarına gelebilecek yaralanma, uzuv kaybı,
sakatlık, ölüm vb. iş kazaları sonucunda oluşan durumlar ile etkileri aylar hatta yıllar sonra
ortaya çıkabilecek sonuçlar doğuran meslek hastalıkları ve çalışanı ruhen zarara uğratan
psikolojik rahatsızlıkların yok edilmesini, bu mümkün değilse; vereceği zararı olabildiğince en
düşük seviyeye düşürülmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun yayınlamış olduğu istatistikler baz
alınarak; Türkiye’deki çalışma hayatında yer alan sektörler incelenerek, bunlardan iş kazaları
ve meslek hastalıkları açısından sıkça gündeme gelen sektörlere ilişkin bazı değerlendirmeler
yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden Türkiye’nin
mevcut durumu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler
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OVERVIEW OF TURKEY ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

ABSTRACT
Which it entered into force in 1982 and is still continuing validity of the Republic of Turkey
(T. C.) Constitution of Article 17;” No person shall be subjected to scientific and medical
experiments without his consent, torture and torture can’t be done, a punishment or treatment
incompatible with human dignity " with the provision of the individual's basic rights, immunity
and material and spiritual existence is guaranteed. With the movement of this matter, by putting
ourselves in the place of especially those working under harsh conditions, the negative
situations that those people may encounter regarding their works are eliminated; it is necessary
to provide working environment and conditions that are suitable for modern individual and
society understanding. The purpose of the work done here is to ensure the health and safety of
the employees; injury, limb loss, disability, death, etc. That may happen to the employees due
to the work they are carrying out. it is the study of situations that occur as a result of work
accidents Moreover, the effects that may occur months or even years later with the
consequences of psychological disorders and workers occupational diseases inflicts damage
spiritually destruction if this is not possible, damage is reduced to the lowest level as much as
possible.
In this study, T.C. Based on the statistics published by the Social Security Institution (SSI),
the sectors involved in the working life in Turkey were examined and some assessments were
made about the sectors which are frequently raised in terms of occupational accidents and
occupational diseases. As a result of this study, the current situation of Turkey in terms of
occupational accidents and occupational diseases was revealed.

Keywords: Occupational Health and Safety, Occupational Accident, Occupational Disease
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1. GİRİŞ
Günümüzde, küresel olarak sanayi tesislerinin sayılarının artması ve teknoloji alanındaki
ilerlemelerin de bir neticesinde “iş sağlığı ve güvenliği (İSG)” kavramı daha çok önem
kazanmaya başlamıştır. İSG çalışmalarının amacı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının (İKMH)
gerçekleşmediği bir iş ortamı oluşturmak bu mümkün değilse eğer, olabildiğince azaltmak ve
çalışanlara daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamaktır.
İSG kavramının çağdaş anlamı, İKMH’nın tanı ve tedavileri ile birlikte işgörenlerin sağlığını
korumak ve bunu bozabilecek tehlike ve riskleri yok etmektir. Buradan hareketle; İSG
konusunun caydırıcı yasal düzenlemelerle donatılması, konuyla ilgili sivil toplum
kuruluşlarının oluşturulması, bu alandaki bilimsel çalışmaların artırılmasının gerektiği
belirtilmektedir [1].
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre dünya genelinde yılda 317.000.000 iş kazasının
gerçekleştiği ve bunlardan 2.300.000’i ölümle sonuçlanmaktadır [2]. Ülkelerin bazılarında İSG
ile ilgili kayıtların tam olarak tutulamaması nedeniyle sonuçlara net şekilde ulaşılamamaktadır.
Bilim, sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişimlerini tamamlamış olan ülkeler ile gelişmekte
olan ülkeler arasında ölümlü iş kazalarının durumu açısından bir karşılaştırma yapıldığında;
gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan iş kazalarının oranını, gelişmiş
olan ülkelere göre daha fazla olduğu görülmektedir.
30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ise iş kazası; “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre
uğratan olay” olarak tanımlanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik
halinde olma şeklinde ifade edilmektedir [3]. Meslek hastalığı kavramı, 5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. Maddesinde “sigortalının çalıştığı veya
yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir” şeklinde
tanımlanmaktadır [4]. Meslek hastalıkları, sebep oldukları faktörlere göre kimyasal, fiziksel,
biyolojik, psikolojik ve ergonomik kaynaklı olmak üzere 5 farklı kategoride incelenmektedir
[5].
Çalışma ortamında meydana gelen kazalar, yaralanmaların ve hastalıklar işyerleri için oldukça
vahim bir problem olmaktadır. Çalıştıkları ortamdaki tehlikelere maruz kalma oranı yüksek
olan işgörenlerin, işyerlerindeki İSG birimlerine dâhil edilmesi İKMH’nın azaltılmasında bir
çözüm önerisi olarak görülmektedir [6].
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Türkiye’de, 1990’lardan itibaren endüstrileşme ile birlikte işgörenlerin sağlık ve güvenlik
sorunlarının da arttığı ancak bunların birçoğunun kayıtlara dahi geçmediği belirtilmektedir.
Ancak Avrupa Birliği (AB)’ne giriş sürecinin önem kazandığı son yıllarda İSG konusundaki
çalışmaların hız kazandığı hatta bu durumun, AB yetkililerince Türkiye’nin en iyi olduğu
konulardan biri olduğu vurgulanmıştır [7].
Türkiye'de, 2013-2017 yılları arasında iş kazası geçiren ve meslek hastalıklarına tutulan
kişilerin analizine yönelik olarak yapılan bu çalışmada, iş kazaları ve meslek hastalıklarının
hangi sektörlerde yoğunlaştığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MALZEME VE YÖNTEM
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’ nın
yayınlamış olduğu 2013-2017 yıllarına ait iş kazası ve meslek hastalıkları istatistikleri
kullanılmıştır. Buna göre, söz konusu dönemde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları,
cinsiyet faktörü de dâhil olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda, en çok iş
kazası ve meslek hastalığının oluştuğu ilk 10 sektör belirlenmiştir.
3. BULGULAR
Türkiye’de, 2013-2017 Yılları arasında iş kazası geçiren ve meslek hastalıklarına tutulan
sigortalıların toplam sayıları Çizelge 3.1.’de verilmiştir.
Çizelge 3.1. Türkiye’de, 2013-2017 Yılları arasında iş kazası geçiren ve meslek hastalıklarına
tutulan sigortalıların toplam sayıları [8].
Yıllar

İş Kazası Geçiren ve Meslek Hastalığına Tutulan Toplam Sigortalı Sayısı

2013
2014
2015
2016
2017
TOPLAM

Erkek
170987
193662
207392
241683
301408
1115132

Kadın
20753
28198
34665
44982
58936
187534

Toplam
191740
221860
242057
286665
360344
1302666

Buna göre, 2013-2017 yılları arasında iş kazası geçiren ve meslek hastalığına tutulan kişi sayısı
en çok 2017 yılında, en az 2013 yılında olduğu; iş kazası geçiren ve meslek hastalıklarına
tutulan kişi sayısının hem kadın hem de erkeklerde sürekli olarak arttığı belirlenmiştir.
Türkiye’de, 2013-2017 yılları arasında iş kazası geçiren ve meslek hastalıklarına tutulan
sigortalıların sayıları Çizelge 3.2.’de verilmiştir.
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Çizelge 3.2. Türkiye’de, 2013-2017 Yılları arasında iş kazası geçiren ve meslek hastalıklarına
tutulan sigortalıların sayıları [8].
Yıllar
2013
2014
2015
2016
2017
TOPLAM

İş Kazası Geçiren Sigortalı Sayısı
Kadın
20745
28174
34625
44953
58883
187380

Erkek
170644
193192
206922
241115
300770
1112643

Toplam
191389
221366
241547
286068
359653
1300023

Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalı Sayısı
Erkek
343
470
470
568
638
2489

Kadın
8
24
40
29
53
154

Toplam
351
494
510
597
691
2643

Buna göre, 2013-2017 yılları arasında hem iş kazası geçiren hem de meslek hastalığına tutulan
kişi sayısının her iki cinsiyet grubunda da en çok 2017 yılında, en az 2013 yılında olduğu,
bununla birlikte; meslek hastalıklarına tutulan kadın sayısının genel olarak arttığı ancak 2016
yılında azaldığı belirlenmiştir.
Türkiye’de, 2003-2017 yılları arasında iş kazası geçiren ve meslek hastalıklarına tutulan
sigortalıların toplam sayılarının en yüksek 10 ekonomik faaliyete göre dağılımı Çizelge 3.3.’te
verilmiştir.
Çizelge 3.3. Türkiye’de, 2003-2017 yılları arasında iş kazası geçiren ve meslek hastalıklarına
tutulan sigortalıların toplam sayılarının en yüksek 10 ekonomik faaliyete göre dağılımı [8].
İş Kazası Geçiren Sigortalılar
Sıra
No

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması

1 Bina inşaatı

Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalılar
Sigortalı Sıra
Sigortalı
Ekonomik Faaliyet Sınıflaması
Sayısı No
Sayısı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin
97970
1
319
imalatı

Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon
metal ürünleri imalatı
3 Gıda ürünlerinin imalatı

97692

2

Kömür ve Linyit Çıkartılması

255

66706

3

111

4 Ana metal sanayii

65698

4

5 Tekstil ürünlerinin imalatı

65131

5

Ana metal sanayii
Motorlu kara taşıtı treyler (römork) ve
yarı treyler (yarı römork) imalatı
Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon
metal ürünleri imalatı

Diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı
7 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

55603

6

Elektrikli teçhizat imalatı

94

55160

8 Bina dışı yapıların inşaatı

51884

9 Özel inşaat faaliyetleri
10 Kömür ve Linyit Çıkartılması
TOPLAM

47527
45486
648857

Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve
8
onarımı
9 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
10 Bina inşaatı
TOPLAM

2

6

7

106
95

64
46
44
41
1175

Buna göre, iş kazası geçiren sigortalılar bakımından en yüksek bina inşaatında, en düşük kömür
ve linyit çıkartılmasında olduğu; meslek hastalıklarına tutulan sigortalı bakımından en yüksek
diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında, en düşük bina inşaatında olduğu
belirlenmiştir.
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Türkiye’de, 2003-2017 yılları arasında iş kazası geçiren sigortalıların toplam sayılarının en
yüksek 10 ekonomik faaliyet bakımından cinsiyete göre dağılımı Çizelge 3.4.’te verilmiştir.
Çizelge 3.4. Türkiye’de, 2003-2017 yılları arasında iş kazası geçiren sigortalıların toplam
sayılarının en yüksek 10 ekonomik faaliyet bakımından cinsiyete göre dağılımı [8].
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması
Bina inşaatı
Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı
Gıda ürünlerinin imalatı
Ana metal sanayii
Tekstil ürünlerinin imalatı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
Bina dışı yapıların inşaatı
Özel inşaat faaliyetleri
Kömür ve Linyit Çıkartılması
GENEL TOPLAM

Erkek
97533
91847
44189
64601
49061
50708
38585
51555
47071
45463
580613

TOPLAM
Kadın
Toplam
437
97970
5845
97692
22517
66706
1097
65698
16070
65131
4895
55603
16575
55160
329
51884
456
47527
23
45486
68244
648857

Çizelge 3.4.’ten, iş kazası geçiren sigortalı sayısının erkeklerde en yüksek bina inşaatında, en
düşük yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde olduğu; kadınlarda en yüksek gıda ürünleri
imalatında, en düşük kömür ve linyit çıkartılmasında olduğu belirlenmiştir.
Türkiye’de, 2003-2017 yılları arasında meslek hastalığına tutulan sigortalıların toplam
sayılarının en yüksek 10 ekonomik faaliyet bakımından cinsiyete göre dağılımı Çizelge 3.5.’te
verilmiştir.
Çizelge 3.5. Türkiye’de, 2003-2017 yılları arasında meslek hastalığına tutulan sigortalıların
toplam sayılarının en yüksek 10 ekonomik faaliyet bakımından cinsiyete göre dağılımı [8].
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Kömür ve Linyit Çıkartılması
Ana metal sanayii
Motorlu kara taşıtı treyler (römork) ve yarı treyler (yarı
römork) imalatı
Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı
Elektrikli teçhizat imalatı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
Bina inşaatı
GENEL TOPLAM

TOPLAM
Erkek

Kadın

Toplam

315
255
111

4
0
0

319
255
111

85

21

106

85
93
63
46
42
39
1134

10
1
1
0
2
2
41

95
94
64
46
44
41
1175

Buna göre, meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısının erkeklerde en yüksek diğer metalik
olmayan mineral ürünlerin imalatında, en düşük bina inşaatında olduğu; kadınlarda en yüksek
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motorlu kara taşıtı treyler (römork) ve treyler (yarı römork) imalatında, en düşük elektrikli
teçhizat imalatında ve diğer ulaşım araçlarının imalatında olduğu belirlenmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma sonucunda, çalışanların meslek hastalığından ziyade iş kazasına maruz kaldığı
anlaşılmaktadır. Veriler incelendiğinde, Son yıllarda İSG konusundaki yasal düzenlemelerin ve
farkındalık seviyesinin artmasına rağmen gerek iş kazası gerekse meslek hastası sayılarının
sürekli olarak artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Bu durumun, devletin ilgili kuruluşları tarafından yeterli ölçüde denetim yapamadığından ya da
işverenlerin maliyeti düşürmek adına İSG ile ilgili çalışmaları yapmamasından veyahut
çalışanların İSG kurallarını ve önlemleri bilmediğinden/umursamadığından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Buna göre İKMH’nın azaltılması hususunda;
• İşgörenlerin kullanmakta oldukları makine-teçhizatın taşımış olduğu riskler konusunda
bilgilendirilmesi,
• İşverenlerin, çalışanlarının İSG eğitimlerine önem vermesi,
• İSG konusunda bir rekabet ortamı oluşturularak, İKMH sayısı düşük olan işyerleri ve
işverenlere ödül verme yoluna gidilmesi önerilmektedir.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN ETKİNLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Grv. Sedat ERSÖZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Öğr. Grv. Eyüp AKSOY
Afyon Kocatepe Üniversitesi
ÖZET
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından; “tüm meslek
gruplarında çalışanların bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi olma durumlarının en üst düzeye
çıkarılması, bunun sürdürülmesi ve çalışan kişilerin, çalışmakta oldukları ortam şartlarının yol
olabileceği hastalıklardan korunması ve durumlarına en uygun çalışma ortamlarına
yerleştirilmesi, çalışma sırasında sağlığı bozan faktörlerden oluşan tehlikelerin önlenmesi,
kısaca; işin, çalışana ve çalışanın kendi işine uyumunun sağlanması” olarak tanımlanmıştır. İş
sağlığı ve güvenliği kavramında sadece çalışan kişilerin değil; işyerinin ve üretimin
güvenliğinin birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu üç alanda yapılacak olan çalışmalarda
birliktelik olması halinde; çalışanların sağlıklarının korunması ve can güvenliklerinin tam
olarak sağlanması konularına büyük katkı sunacağı düşünülmektedir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte, Türkiye’deki iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatı tek çatı altında toplanmıştır. Bu kanun, kamu ve özel sektör
ayrımı olmadan tüm sektörlerde çalışan kişileri; sağlık ve güvenlik yönünden teminat altına
alarak, konuyla ilgili yapılması gereken çalışmaların sistemli bir şekilde uygulanmasını ve
denetlenmesini sağlamaktadır.
Bu çalışmada, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun yayınlamış olduğu istatistikler
yardımı ile yıllar itibariyle Türkiye’deki çalışanlarda, iş kazaları ve meslek hastalıkları
sonucunda meydana gelen iş göremezlik ve ölüm durumları incelenmiştir. Bu inceleme ile
Türkiye’nin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmeden önceki ve
girdikten sonraki durumu karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması noktasında
hangi ölçüde etkili olduğu vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY LAW NO. 6331

ABSTRACT
The concept of occupational health and safety is provided by the International Labor
Organization (ILO); "to maximize the physical, mental and social well-being of employees in
all professional groups, to maintain it and to protect the working people from diseases where
the conditions of the environment they are working in and to place them in the most appropriate
working environments, to prevent the dangers of health-disrupting factors during the work, in
short, to ensure that the work” as defined. In the concept of occupational health and safety, not
only the people working; The safety of the workplace and production needs to be considered
together. In case there is a co-operation in these three areas; It is thought that it will make a
major contribution to the protection of the health of employees and ensuring the full safety of
life.
With the entry into force of the Occupational Health and Safety Law No. 6331, the Occupational
Health and safety legislation in Turkey has been collected under one roof. This law provides
for the systematic implementation and supervision of the work to be done on the subject by
guaranteeing the persons working in all sectors without distinction between public and private
sectors in terms of Health and safety.
In this study, T.C. With the help of Statistics published by the Social Security Institution (SSI),
incapacity and death conditions of employees in Turkey as a result of occupational accidents
and occupational diseases were examined. With this review, the situation of Turkey before and
after the entry into force of Labor Health and Safety Law No. 6331 was evaluated
comparatively. At the end of the study, the extent to which the law on Occupational Health and
safety is effective in reducing occupational accidents and occupational diseases was
emphasized. As a result of the study, the extent to which the law on Occupational Health and
safety is effective in reducing occupational accidents and occupational diseases was
emphasized.

Keywords: Occupational Health and Safety, Occupational Accident, Occupational Disease,
Disability, Death
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1. GİRİŞ
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre; yılda yaklaşık 250.000.000 kişi iş kazaları (İK),
160.000.000 kişi de meslek hastalıklarına (MH) maruz kalmaktadır. İş kazaları ve meslek
hastalıkları (İKMH) nedeniyle oluşan maddi manevi kayıplar, gelişmekte olan ülkelerin önünde
bir engel olarak durmaktadır. Daha sağlıklı ve daha güvenli işyeri ortamı, daha verimli bir
çalışmanın da ön koşuludur [1].
İş sağlığı ve güvenliği (İSG), “bütün meslek gruplarında çalışanların bedeni, ruhi ve sosyal iyi
olma durumlarını en üst düzeye çıkarmak, bu şekilde sürdürmek ve işgörenleri, çalışma
koşullarının neden olabileceği hastalıklardan korumak” olarak tanımlanmıştır [2].
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesinde meslek
hastalığı şu şekilde açıklanmaktadır: “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici
veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir” [3.
Türkiye’deki yasal düzenlemelerin çoğu İSG hususunu direkt veya endirekt şekilde
incelemektedir. Özellikle 1475 sayılı İş Kanunu’ ndan sonra bu durum belirgin şekilde dikkat
çekmektedir. Bu kanunun zamanla güncelliğini yitirmesi nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu
çalışma hayatındaki yerini almıştır. Nihai olarak 26.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği görülmektedir. Buradan, İSG ile konuları inceleyen
yasal düzenlemeler arasında bir geçiş dönemi olduğu anlaşılmaktadır [4].
Türkiye’de, 2003 yılına ait Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) verileri incelendiğinde, 76.668 iş
kazasının olduğu bunlardan 811’inin yaşamını yitirdiği, 440 kişinin de meslek hastalığına
tutulduğu görülmektedir. Aynı kurumun 2006 yılı verilerine göre; 79.027 iş kazası gerçekleştiği
ve bu sayının %90,6’ sının 3 günden fazla iş göremezliğe sebep olduğu görülmektedir [5].
Küçük ve orta ölçekli işletmeler, işgörenlerin İSG hususundaki kanuni haklara sahip
olmamalarını işyerinin sorumluluğu yerine bu kişilerin kendileri açısından manevi bir mesele
olarak görülmektedir [6]. Bu sebeple, işgörenlerin İSG ile ilgili durumları önemsenmemektedir
[7].
2. MALZEME VE YÖNTEM
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’ nın
yayınlamış olduğu 2007-2017 yıllarına ait 4/a sigortalı istatistikleri kullanılmıştır. Buna göre,
söz konusu dönemde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı iş göremezlik ve
ölüm sayıları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda, iş göremezlik ve ölüm sayısı
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bakımından en yüksek 5 il belirlenmiştir.
3. BULGULAR
Türkiye’de, 2007-2017 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle sürekli iş
göremez durumuna gelen ve ölen kişilerin yıllara göre dağılımı Çizelge 3.1.’de verilmiştir.
Çizelge 3.1. Türkiye’de, 2007-2017 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları
nedeniyle sürekli iş göremez durumuna gelen ve ölen kişilerin yıllara göre dağılımı [8].
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
GENEL TOPLAM

Sürekli İş Göremezlik Sayısı
Meslek
İş Kazası
Toplam
Hastalığı
1550
406
1956
1452
242
1694
1668
217
1885
1976
109
2085
2093
123
2216
2036
173
2209
1660
34
1694
1421
88
1509
3433
163
3596
4447
195
4642
3987
239
4226
25723
1989
27712

İş Kazası
1043
865
1171
1444
1700
744
1071
1579
2494
2515
2962
17588

Ölüm Sayısı
Meslek
Hastalığı
1
1
0
10
10
1
227
230
264
314
284
1342

Toplam
1044
866
1171
1454
1710
745
1298
1809
2758
2829
3246
18930

Buna göre, sürekli iş göremezlik bakımından iş kazası geçiren kişi sayısı en çok 2017 yılında
ve en az 2014 yılında, meslek hastalığına tutulan kişi sayısı en çok 2007 yılında ve en az 2013
yılında olduğu; ölüm bakımından iş kazası geçiren kişi sayısı en çok 2017 yılında ve en az 2012
yılında, meslek hastalığına tutulan kişi sayısı en çok 2016 yılında ve en az 2007, 2008 ve 2012
yıllarında olduğu belirlenmiştir.
Türkiye’de, 2007-2017 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle sürekli iş
göremez durumuna gelen kişilerin toplam sayıları bakımından en büyük 5 ilin yıllara göre
dağılımı Çizelge 3.2.’de verilmiştir.
Çizelge 3.2. Türkiye’de, 2007-2017 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları
nedeniyle sürekli iş göremez durumuna gelen kişilerin toplam sayıları bakımından en büyük 5
ilin yıllara göre dağılımı [8].
Sıra No
İller
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM
1
İstanbul
343 340 449 426 434 413 397 356 831 860 634
5483
2
Ankara
78
111 141 153 175 181 133 104 261 362 271
1970
3
Zonguldak 420 211 140 114 123 115
45
59
92
120 122
1561
4
İzmir
79
74
109 170 163 106
54
71
178 344 204
1552
5
Bursa
69
91
111 122 141 111 129
93
184 220 235
1506
GENEL TOPLAM 989 827 950 985 1036 926 758 683 1546 1906 1466
12072
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Buna göre, 2007-2017 yılları arasında iş göremez duruma gelen kişi sayısının en çok 2016, en
az 2014 yılında olduğu; iller bakımından iş göremez duruma gelen kişi sayısının en çok İstanbul
ilinde, en az Bursa ilinde olduğu belirlenmiştir.
Türkiye’de, 2007-2017 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle ölen kişilerin
toplam sayıları bakımından en büyük 5 ilin yıllara göre dağılımı Çizelge 3.3.’te verilmiştir.
Çizelge 3.3. Türkiye’de, 2007-2017 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları
nedeniyle ölen kişilerin toplam sayıları bakımından en büyük 5 ilin yıllara göre dağılımı [8].
Sıra No

İller

1
2
3
4
5

İstanbul
Ankara
Zonguldak
İzmir
Bursa

170
85
10
33
54

139
79
20
52
42

257
79
12
54
56

309
127
69
78
42

302
175
33
127
51

147
52
14
42
30

183
114
301
47
31

209
140
343
52
45

382
680
325
95
52

412
147
350
169
98

2852
2339
1895
872
573

GENEL TOPLAM

352

332

458

625

688

285

676

789

1534 1616 1176

8531

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM
342
661
418
123
72

2007-2017 yılları arasında ölen kişi sayısının en çok 2016, en az 2008 yılında olduğu; iller
bakımından ölen kişi sayısının en çok İstanbul ilinde, en az Bursa ilinde olduğu belirlenmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışma ortamındaki ortam şartlarından kaynaklanan tehlikelerin belirlenmesi ve bunların yok
edilmesi, yaşanması muhtemel zararların ortadan kaldırılması açısından son derece önemlidir.
İSG çalışmalarının yetersiz olduğu işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının neticesinde çok
büyük maddi kayıplar yaşanmakta, birçok işgören iş gücü kaybına uğramakta ve nihai olarak
can kaybına uğramaktadırlar. Bu sebeple, tüm işyerlerinde İSG uygulamalarına ağırlık vermesi
gerekmektedir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Türkiye’deki İSG
açısından ne gibi farklılıkların oluştuğunun belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma sonucunda,
2007-2017 yılları arasında gerek iş göremezlik gerekse ölüm durumu açısından veriler
incelendiğinde; geçmiş yıllara göre önce bir miktar düşmenin olduğu ancak ilerleyen zamanda
tekrar bu sayıların arttığı görülmektedir. Bu durum, 6331 sayılı kanunun ilk etapta herhangi bir
etkisinin olmadığı izlenimi verse de getirmiş olduğu izleme, önleme ve yaptırım ile ilgili
kurallar nedeniyle İKMH sayılarının eskiye göre daha sıkı şekilde takip edilmesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
İş göremezlik ve ölüm sayıları bakımından en yükse 5 il incelendiğinde İstanbul, Ankara, İzmir
ve Bursa illerinin nüfus yoğunluğu ve iş gücü potansiyeli dikkate alındığında bu sayıların
olmasının normal karşılandığı ancak 3. sırada yer alan Zonguldak ilinin listede yer almasının
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sebebinin, bu ilde
düşünülmektedir.

yaygın

şekilde

olan

kömür

ocaklarından

kaynaklanabileceği

Bu sebeple, 6331 sayılı kanunun çalışanlara İSG konusu ile ilgili getirmiş olduğu haklar
nedeniyle çalışma hayatı açısından son derece önemli görülmektedir. Sonuç olarak, 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun İKMH sayılarının azaltılması noktasında son derece etkili
olduğu düşünülmektedir.
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AFYONKARAHİSAR İLİNDEKİ BİR MERMER İŞLEME TESİSİNDE BULUNAN
TEHLİKE VE RİSKLERİN 3T MATRİS RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Grv. Eyüp AKSOY
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk SAMANLI
Uşak Üniversitesi
ÖZET
Mermer işleme süreci; mermerin, ocaklardan bloklar halinde çıkarıldıktan sonra talep edilen
formun kazandırılabilmesi için kesme, düzleştirme, cilalama, kenar düzeltme, bitirme vb.
aşamalardan oluşmaktadır. Bu süreçte, çalışma şartlarının oldukça ağır olmasından kaynaklı
işgörenlerin sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek tehlikeler ve bunların
beraberinde getirmiş oldukları riskler bulunmaktadır. Bu tehlikelerden bazılarının gürültü, toz
ve titreşim olduğu; bunlara bağlı risklerin ise astım, kronik bronşit, burun iltihabı, baş ağrısı,
stres, uykusuzluk, sırt ve bel ağrısı vb. sağlık sorunlarının olduğu bilinmektedir. Bunlar ile
birlikte; uzuv kaybı, sakat kalma, ölüm vb. işgöreni olumsuz yönde etkileyen sonuçları
bulunmaktadır. İşyeri açısından bakıldığında; maddi hasar, işgücü kaybı, üretim kapasitesinin
ve kârlılığın azalması vb. işvereni doğrudan etkileyen risklerin olduğu görülmektedir. Gerek
çalışanı gerekse işvereni etkileyen bu tür risklerin ortadan kaldırılabilmesi ya da bunun
mümkün olmaması halinde etkilerinin en alt seviyeye düşürülebilmesi için yapılması gereken
çalışmalar; çalışanların sağlık ve güvenlik durumlarının devamlı olarak takip edilmesi, bunların
kayıt altına alınması ve sonrasında risk değerlendirmesinin yapılması şeklinde sıralanmaktadır.
Bu çalışmada; mermerin, işleme tesislerindeki üretim süreçlerinde geçirdiği evrelerdeki ortaya
çıkabilecek bazı tehlike ve risklerin tespit edilerek, bunların çözümüne yönelik önlemlerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesindeki
özel sektöre ait bir mermer işleme tesisinin bazı bölümlerinde risk değerlendirme çalışması
gerçekleştirilmiştir. Risklerin değerlendirilmesinde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenmesi veya azaltılması noktasında proaktif bir yaklaşım sergileyerek ilk kez Finlandiya’da
uygulanmaya başlanmış olan 3T Matris Risk Değerlendirme Yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler
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EVALUATION OF DANGERS AND RISKS AT A MARBLE PROCESSING PLANT
IN AFYONKARAHİSAR PROVINCE WITH 3T MATRIX RISK ASSESSMENT
METHOD
ABSTRACT
Marble processing process; marble, the quarries in blocks to remove the desired form after the
cutting, flattening, polishing, edge trimming, finishing consists of such steps. In this process,
there are dangers that may adversely affect the health and safety of employees due to the severe
working conditions and the risks they bring. Some of these hazards are noise, dust and vibration;
the risks associated with these are known to be health problems such as asthma, chronic
bronchitis, nasal inflammation, headache, stress, insomnia, back and low back pain. Along with
these; limb loss, disability, death have negative effects on the employee. In terms of workplace;
material damage, loss of labor, reduced production capacity and profitability. There are risks
directly affecting the employer. In order to eliminate such risks that affect both the employee
and the employer or to minimize their effects if this is not possible; monitoring the health and
safety status of the employees continuously, recording them and then conducting risk
assessment.
The aim of this study is to identify some hazards and risks that may arise during the stages of
marble in the production processes in processing plants and to determine the measures to solve
them. For this purpose, a risk assessment study was carried out in some parts of a private sector
marble processing plant in Afyonkarahisar, Iscehisar. The 3T Matrix Risk Assessment Method,
which was introduced for the first time in Finland by using a proactive approach to the
prevention or reduction of occupational accidents and occupational diseases, was used in the
assessment of risks.

Keywords: Occupational Health and Safety, Risk Assessment, 3T Matrix Risk Assessment
Method, Marble Processing, Marble Processing Plant
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1. GİRİŞ
Türkiye’nin önemli ihracat mallarından olan mermerin, dünya ile birlikte ülkemizde de
kullanım alanlarının artmaktadır. Devletimizin bu sektöre vermiş olduğu teşviklerin de
katkısıyla yatırımlar çoğalmış, gelişmiş üretim teknolojilerinin kullanılmasıyla da özellikle son
zamanlarda mermer üretiminde yüksek oranda artış meydana gelmiştir [1].
Türkiye’deki işyerlerinin tehlike sınıfları, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike
Sınıfları Tebliğinde yapılan işe göre ayrı ayrı belirtilmiştir. Aynı tebliğde, mermer işleme
tesislerinde yürütülen çalışmalar “taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
(doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka,
kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dâhil, süs eşyası hariç)”
şeklindeki işler olarak tanımlanmışlardır. Tebliğe göre, mermer ocağında yapılan çalışmaların
“çok tehlikeli” sınıfta yer alan işler olduğu belirtilmiştir [2].
İş sağlığı konusunun amaçları arasında çalışan kişilerin, sağlıklı hallerinin korunması ve bunun
sürekli takip edilmesi; işyeri şartlarının düzeltilmesi, görev yaptıkları alanda sağlıklarını
tehlikeye atacak davranış ve durumlardan kaçınılmasının olduğu belirtilmiştir [Celap, 2019].
Buna göre, işyerinin mevcut durumu ile gelecekte olabilecek zarar durumlarının göz önüne
alınması gerekmektedir [1].
Tehlikeden kaynaklanabilecek kayıp, yaralanma ya da diğer olumsuzlukların gerçekleşme
olasılığına risk denilmektedir [3] Burada, işgörenin kendisi ile işyerinde meydana gelebilecek
zararın büyüklüğü belirtilmektedir.
Ocaklardan ham olarak çıkarılan mermer blokları, tüketiciye ulaştırılabilmesi için farklı
süreçlerden geçmektedir. Bu süreçler, mermer işleme tesisinde yapılmakta ve mermer
bloklarının ocaktan ham vaziyette stok alanına getirilip, sevkiyata kadar süren işlemleri içine
almaktadır [1].
6331 sayılı İSG Kanunu’na dayanılarak hazırlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirme çalışmaları; işyerlerinin mevcut
ortam ve koşulları ile dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenerek; bunlara ait risklerin
belirlenmesi, analiz edilmesi, derecelendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması aşamalarını kapsamaktadır [4].
Risk değerlendirme süreci; tehlikelerin tespit edilmesi, risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi,
risk denetim önlemlerinin belirlenmesi ve bunların pratiğe dökülmesi ile takip edilmesi ve
yenileme aşamalarından meydana gelmektedir [5].
2. MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmada, mermer işleme tesislerinde iş kazalarına yol açabilecek durum ve davranışlardan
bazılarının incelenerek bunlara yönelik çözümlerin sunulması amaçlanmıştır. Buna ilişkin
olarak, Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesinde yer alan özel bir şirkete ait mermer işleme tesisinin
bazı bölümlerinde saha gözlemi yapılmıştır. Buradan elde edilen bilgiler ışığında; İSG risk
değerlendirmesinde analiz kolaylığı, esneklik vb. özellikleri ile öne çıkan 3T Matris Risk
Değerlendirme Yöntemi (3T MRDY) kullanılarak örnek bir risk değerlendirme çalışması
gerçekleştirilmiştir.
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3T MRDY’nde, her tehlikeye ait gerçekleşebilecek zarar ile işyerindeki mevcut güvenlik
önlemlerinin sonucunda oluşan ve 1-5 arasında değişen risk puanları verilmektedir (Çizelge
2.1.). Daha sonra bu risk puanlarına uygun olarak ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir
(Çizelge 2.2.) [6].
Çizelge 2.1. 3T MRDY matrisi [6].
Uzun süreli
yaralanma veya
hastalık / En
fazla 30 gün iş
göremezlik

Kalıcı
yaralanma,
hastalık veya
ölüm / Sürekli iş
göremezlik

1
(Hafif)

2
(Ciddi)

3
(Vahim)

Yaralanma ve Hafif yaralanma
Hastalıkların veya rahatsızlık /
Potansiyel En fazla 3 gün iş
Şiddeti
göremezlik

Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi
İşler sağlıklı ve güvenli bir ortamda
yürütülebilecek şekilde tasarlanıp düzenlenmiştir.
/ Makineler, aletler ve yapılar kanun ve standartlar
ile uyumludur. / Çalışanlar, güvenli çalışma
eğitimlerini almakta ve bunları uygulamaktadırlar.

1
(Hiçbir sorun
çıkmamıştır. /
Kontrol önlemleri
yeterlidir.)

1
(Önemsiz)

1
(Hafif)

2
(Küçük)

Sorunlar görülmeye başlamıştır. / Bir miktar
iyileştirmeye ihtiyaç vardır.

2
(Sorunlar çıkmıştır. /
İyileştirmeye ihtiyaç
vardır.)

2
(Küçük)

3
(Orta)

4
(Büyük)

Sorunlar sıkça görülmektedir. / Ciddi şekilde
iyileştirmeye ihtiyaç vardır.

3
(Sık sık sorun
çıkmaktadır. / Kayda
değer iyileştirmeye
ihtiyaç vardır.)

3
(Orta)

4
(Büyük)

5
(Vahim)

Çizelge 2.2. 3T MRDY matrisindeki risk puanlarına göre alınması gereken önlemler [6].
RP

Risk Seviyesi

1
1
2
3
4
5

Önemsiz
Hafif
Küçük
Orta
Büyük
Vahim

Alınması Gereken Önlem
Önemsiz risk.
Durumu gözlemeye devam ediniz.
Durumu gözlemeye devam ediniz ve basit önlemleri uygulayınız.
Uygun olan önlemleri planlayıp uygulayınız.
Önlemleri hızlı şekilde planlayıp uygulayınız.
Önlemleri derhal planlayıp uygulayınız.

3T MRDY, farklı sektörlere göre özelleştirilebilmektedir. 3T MRDY ile RD’nde genel olarak
3T RDsan tercih edilmektedir. Bu kapsamda, RD uygulanacak olan işyerine özgü tehlike ve
riskleri belirlemek için hazırlanan 15 modül kullanılmaktadır (Çizelge 2.3.) [6].
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Çizelge 2.3. 3T RDmermer’ de kullanılan modüller [6].
Modül
Kodu

Modül Adı

Modül No

Modül Adı

A

Kazalara Yol Açabilecek Tehlikeler

I

B

Fiziksel Tehlikeler

J

Yangın ve Patlamalara Karşı Güvenlik
Önlemleri
Çevresel Tehlikeler

C

Kimyasal ve Biyolojik Tehlikeler

K

İşyerinde Güvenlik ve Davranış Kültürü

D

Kas ve İskelet Sistemini Etkileyen
Tehlikeler

L

İşyeri Bina ve Eklentilerindeki Tehlikeler

E

Psiko-Sosyal Tehlikeler

M

F
G
H

Kaldırma, Taşıma ve Depolama
Çalışmalarındaki Tehlikeler
Araçların Kullanımı, Bakımı ve Onarımı
Çalışmalarındaki Tehlikeler
Makine ve El Aletlerinin Kullanımındaki
Tehlikeler

N

O

Kurulum, Bakım ve Onarım
Çalışmalarındaki Tehlikeler
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin
Durumu
Diğer Tehlikeler

Buradaki A-E arasındaki ilk 5 modül, tüm işyerlerinde mevcut olan tehlike ve riskler için temel
teşkil etmektedir. Bunların dışında oluşabilecek tehlike ve riskleri belirlemek için F-N
arasındaki 9 modül kullanılmakta olup, bu modüllere özel modüller denilmektedir. O modülü
ise belirtilen 14 modülün dışında gerçekleşebilecek tehlike ve risklerin belirlenmesinde
kullanılmaktadır [6].
3T MRDY’nde RP değeri verilen konuların toplam sayısı, Modüldeki Toplam Tehlike Sayısını
(MTTS) belirlemektedir. MTTS değerinden sonra modüldeki konulara ait tüm RP değerleri
toplanarak,
Modülün
Toplam
Risk
Puanı
(MTRP)
elde
edilmektedir
(MTRP=RP1+RP2+…..+RPn).
3T MRDY’ni, öteki yöntemlerden ayıran en önemli özellik olan Modül Güvenlik Endeksinin
(MGE) belirlenebilmesi için Modülün Azami Risk Puanının (MARP) hesaplanması
gerekmektedir. MARP değeri; tehlikelerden kaynaklanabilecek en büyük zararın boyutunu
ifade eden 5 rakamı ile MTTS değerinin çarpımından elde edilmektedir (MARP = MTTS x 5).
Çalışılan alandaki tehlikelerin genel durumunu gösteren MGE değerinin hesaplanmasında,
MTRP ve MARP değerleri kullanılmaktadır (MGE (%) = 100 – (MTRP/MARP) x 100).
Bu çalışmada, sadece mermer işleme tesislerinde görülebilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Tüm işyerlerinde oluşabilecek tehlike ve riskler mermer işleme tesislerinde de
olabileceği için genel bir RD çalışması yapılmamıştır. Bu sebeple, 3T MRDY’ne ait F modülü
tercih edilmiştir.
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3. BULGULAR
Mermer işleme tesisinde F modülüne göre tespit edilen tehlike ve riskler Çizelge 3.1.’de
verilmiştir.
Çizelge 3.1. Mermer işleme tesisinde F modülüne göre tespit edilen tehlike ve riskler
Tehlike
Kaynağı

Mevcut Kontrol Yaralanma ve
Önlemlerinin
Hastalıkların
Risk Puanı
Düzeyi
Potansiyel Şiddeti
Değeri Seviyesi Değeri Seviyesi Değeri Seviyesi

Tehlike

Blok
Stoklama,
Blokların, taşıma
Yükleme ve
esnasında düşmesi
Nakliye
İşlemleri
Blok
Blok düşmesi
Kantarı
Blok
Taşıma Blok düşmesi
Vagonları
Blok
Blokların dengesiz
Çevirme
yerleştirilmesi
Makinesi
Blok
Blokların dengesiz
Kantarı yerleştirilmesi
Blok
Blokların dengesiz
Taşıma
yerleştirilmesi
Vagonları
Makinenin
Blok
taşıyabileceği üst
Çevirme limitten daha fazla
Makinesi ağırlıktaki blokların
yüklenmesi
Kantarın
taşıyabileceği üst
Blok
limitten daha fazla
Kantarı
ağırlıktaki blokların
yüklenmesi
Vagonun
Blok
taşıyabileceği üst
Taşıma limitten daha fazla
Vagonları ağırlıktaki blokların
yüklenmesi
Ürün
Stoklama,
Malzemenin taşıma
Yükleme ve
esnasında düşmesi
Nakliye
İşlemleri

3T
MRDY
Kodu

F.1.

2

Orta

3

Ağır

4

Kötü

Ağır
Yaralanma /
Meslek
Hastalığı

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.2.

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.3.

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.4.

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.5.

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.6.

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.7.

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.8.

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.9.

2

Orta

3

Ağır

4

Kötü

Forklift Malzeme düşmesi

2

Orta

3

Ağır

4

Kötü

Kamyon Blok düşmesi

2

Orta

3

Ağır

4

Kötü
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Ağır
Yaralanma /
F.10.
Meslek
Hastalığı
Ağır
Yaralanma /
F.11.
Meslek
Hastalığı
Ağır
Yaralanma /
F.12.
Meslek
Hastalığı
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Çizelge 3.1. (Devam) Mermer işleme tesisinde F modülüne göre tespit edilen tehlike ve
riskler
Tehlike
Kaynağı

Mevcut Kontrol
Yaralanma ve
Önlemlerinin
Hastalıkların
Risk Puanı
Düzeyi
Potansiyel Şiddeti
Değeri Seviyesi Değeri Seviyesi Değeri Seviyesi

Tehlike

Blok
Çevirme Blok düşmesi
Makinesi

1

Düşük

3

Ağır

2

Makinenin
Forklift ataşmanının
kırılması

3

Yüksek

3

Ağır

5

Makinenin hidrolik
Forklift düzeneğinin
patlaması

2

Orta

3

Ağır

4

Forklift

Kamyon

Forklift

Forklift

Makinenin,
çalışma
sahasındaki kişiler
tarafından fark
edilememesi
Makinenin,
çalışma
sahasındaki kişiler
tarafından fark
edilememesi
Geri vites sesli ve
ışıklı uyarı
sisteminin
olmaması
Operatörün,
yüksek düzeyde
titreşime maruz
kalması

Blok
Stoklama, Blokların İSG
Yükleme ve kurallarına aykırı
Nakliye şekilde taşınması
İşlemleri
Yükleme/boşaltma
işlemi esnasında
Kamyon kamyonda çalışan
ya da operatör
olması
Dengesiz yükleme
Kamyon
yapılması

2

Orta

3

Ağır

4

İyi

3T
MRDY
Kodu

Hafif
Yaralanma

F.13.

Uzuv Kaybı
/ Sakat
Vahim
F.14.
Kalma /
Ölüm
Ağır
Yaralanma /
Kötü
F.15.
Meslek
Hastalığı
Kötü

Ağır
Yaralanma /
F.16.
Meslek
Hastalığı

Uzuv Kaybı
/ Sakat
Vahim
F.17.
Kalma /
Ölüm

3

Yüksek

3

Ağır

5

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.18.

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.19.

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Hafif
Yaralanma

F.20

2

Orta

3

Ağır

4

Kötü

1

Düşük

3

Ağır

2

İyi

Kapaklar açık
Kamyon vaziyette hareket
etmesi

2

Orta

3

Ağır

4

Kötü

Yükleme/boşaltma
alanında
Kamyon
manevracı
olmaması

2

Orta

3

Ağır

4

Kötü
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Ağır
Yaralanma /
F.21.
Meslek
Hastalığı
Hafif
F.21.
Yaralanma
Ağır
Yaralanma /
F.22
Meslek
Hastalığı
Ağır
Yaralanma /
F.23.
Meslek
Hastalığı
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Mermer işleme tesisinde F modülüne göre belirlenen tehlikelerden mevcut kontrol önlemlerinin
düzeyi en yüksek; forklift tehlike kaynağına bağlı makinenin ataşmanının kırılmasında ve
kamyon tehlike kaynağına bağlı makinenin, çalışma sahasındaki kişiler tarafından fark
edilememesinde olduğu belirlenmiştir.
Yaralanma ve hastalıkların potansiyel şiddeti bakımından tüm tehlike kaynaklarının en yüksek
değerde olduğu tespit edilmiştir.
En yüksek risk puanının, forklift tehlike kaynağındaki makinenin ataşmanının kırılmasında,
kamyon tehlike kaynağındaki makinenin çalışma sahasındaki kişiler tarafından fark
edilememesinde belirlenmiştir.
Mermer işleme tesisinde F modülüne göre tespit edilen tehlike ve risklerin MTTS, MTRP,
MARP ve MGE değerleri Çizelge 3.2.’de verilmiştir.
Çizelge 3.2. Mermer işleme tesisinde F modülüne göre tespit edilen tehlike ve risklerin
MTTS, MTRP, MARP ve MGE değerleri
Risk Puanlarının Tehlike Sayısına Göre
Dağılımı
1
2
3
4
5
0
13
0
9
2

MTSS, MTRP, MARP ve MGE Değerlerinin Belirlenmesi
MTTS
24

MTRP
72

MARP
120

MGE (%)
40

MTTS: Modüldeki Toplam Tehlike Sayısı/MTRP: Modül Toplam Risk Puanı/MARP: Modül Azami Risk Puanı/MGE: Modül Güvenlik Endeksi

Buna göre, mermer ocağında O modülüne ait risk puanı 2 olan 13 adet, 4 olan 9 adet, 5 olan 2
adet tehlike tespit edilmiştir. Bunlara ait MTTS değerinin 24, MTRP değerinin 72, MARP
değerinin 120 ve MGE (%) değerinin de 40 olduğu belirlenmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Mermer işleme tesislerinde görülebilecek tehlike ve risklerin belirlenmesinin amaçlandığı bu
çalışmada, RD yöntemleri arasında tehlike ve risklerin öngörülebilirliği ile ön planda olan 3T
MRDY ile Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesindeki bir mermer işleme tesisinde RD uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın konusu, yalnızca mermer işleme tesislerinde oluşabilecek
spesifik tehlike ve risklerin belirlenmesi ile sınırlı olması nedeniyle bu işyerine özgü tehlike ve
riskleri belirleyebilmek için 3T MRDY’ndeki F modülü kullanılmıştır.
RD uygulaması sonucunda, F modülüne ait; risk puanları 2-5 aralığında olan toplam 24 adet
tehlike tespit edilmiştir. Bunlardan bazılarının mevcut kontrol önlemlerinin düzeyi en düşük
seviye olan 1’de olmasına rağmen bazılarının da en yüksek düzey olan 3 değerini aldığı
görülmektedir. Bunlardan, düzeyi 2 olmasına rağmen en vahimi kamyon tehlike kaynağına ait
“kapaklar açık vaziyette hareket etmesi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, tüm
tehlikelere ait yaralanma ve hastalıkların potansiyel şiddeti değerleri incelendiğinde, hepsinin
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de en yüksek düzey olan 3 değerini aldığı da tespit edilmiştir.
Bu sonuçlara göre, 3T MRDY’nin mermer işleme tesislerindeki tehlike ve riskleri belirlemede
son derece bir yöntem olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Mermer işleme tesislerindeki
İSG çalışmaları ile ilgili olarak, ağır yaralanma ve uzuv kaybı ile sonuçlanabilecek iş
kazalarının gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle çalışanların sürekli olarak
bilgilendirilmesi, su kullanılarak üretim gerçekleştirilmesi nedeniyle elektrik çarpmalarına
karşı gereken tedbirlerin alınması ve kaygan zeminden etkilenilmemesi için bu işe uygun
ayakkabıların kullanılması önerilmektedir.
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MERMER OCAKLARINDAKİ TEHLİKE VE RİSKLERİN 3T MATRİS RİSK
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: KÜTAHYA İLİ
ÖRNEĞİ
Öğr. Grv. Eyüp AKSOY
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk SAMANLI
Uşak Üniversitesi
ÖZET
Sanayi Devrimi ile birlikte endüstride makineleşme çağına geçilerek; imalat sektöründe “az
zamanda, yüksek miktarda üretim” anlayışı hâkim olmaya başlamış ve bu sayede, insanların
ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere daha kısa sürede ulaşabilmelerine olanak sağlanmıştır.
Bununla beraber, teknolojik gelişmelerin önceki üretim yöntemlerine göre hız ve zaman
açısından daha üstün özellikler göstermesi; geçmişte ortaya çıkmamış tehlikelere ve bunların
barındırdıkları risklere maruz kalmaları sebebiyle çalışanlarda zaman içerisinde çeşitli sağlık
sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. İlk etapta üzerinde durulmayan bu sorunlar, diğer
çalışanlar arasında “çalışmakta oldukları işyerlerinin güvensiz olduğu” algısını oluşturarak
moral ve motivasyonlarının azalmasına sebep olmuştur. Çalışan kişilerde, iş kazaları ve meslek
hastalıklarından kaynaklanan sağlık sorunlarının görülmeye başlaması nedeniyle ortaya çıkan
bu olumsuz durum, işverene çok büyük ekonomik yükleri beraberinde getirmiştir. Sözü geçen
sıkıntılar nedeniyle ekonomik açıdan büyük kayıplar yaşamaya başlayan işyeri sahipleri,
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptırmaya başlamıştır.
Bu çalışmada, mermer ocağında çalışan kişilerin maruz kalabilecekleri bazı tehlikeler ile bu
tehlikelerin barındırmış olduğu risklerin belirlenerek; bunlara ilişkin çözüm önerilerinin
sunulabilmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak, iş sağlığı ve güvenliği risk
değerlendirmesinde analiz kolaylığı, esnekliği ve detaylı değerlendirme özellikleri nedeniyle
öne çıkan 3T Matris Risk Değerlendirme Yöntemi kullanılarak; Kütahya ili Altıntaş ilçesinde
yer alan özel bir şirkete bağlı açık mermer ocağının bazı bölümlerinde örnek bir risk
değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
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EVALUATION OF HAZARDS AND RISKS IN MARBLE QUARRIES WITH 3T
MATRIX RISK ASSESSMENT METHOD: CASE OF KÜTAHYA

ABSTRACT
With the Industrial Revolution, the era of mechanization in the industry was started; In the
manufacturing sector, the concept of high production in less time ”began to dominate and thus,
people were able to access the goods and services they need in less time. However,
technological developments show superior features in terms of speed and time compared to
previous production methods; It is known that they cause various health problems over time
due to exposure to hazards and risks that have not arisen in the past. These problems, which
were not addressed in the first place, caused the perception of insecurity of the workplaces
where they were working arasında among the other employees and decreased their morale and
motivation. This negative situation caused by the health problems caused by occupational
accidents and occupational diseases in the working people has brought great economic burden
to the employer. Business owners, who started to experience great economic losses due to the
mentioned problems, started to carry out studies on occupational health and safety in their
workplaces.
In this study, some hazards to be exposed to the people working in the marble quarry and the
risks that these hazards contain are determined; it is aimed to present solutions to these
problems. For this purpose, 3T Matrix Risk Assessment Method, which stands out due to ease
of analysis, flexibility and detailed evaluation features, is used in occupational health and safety
risk assessment; An exemplary risk assessment study was carried out in some parts of the open
marble quarry, which is affiliated to a private company in Altıntaş, Kütahya.
Keywords: Occupational Health and Safety, Risk Assessment, 3T Matrix Risk Assessment
Method, Marble Extraction, Marble Quarry
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1. GİRİŞ
Günümüzde işgörenlerdeki sağlık problemlerinin artması; işverenlerin, üretim teknolojilerinin
gelişimi kadar işgören sağlığına önem vermemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, iş
kazalarının (İK) ve meslek hastalıklarının (MH) işverenlere getirmiş oldukları parasal yükün
artması, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili çalışmaların yapılmasını
tetiklemiştir.
Türkiye’deki İSG ile ilgili kanuni düzenlemeler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile
birlikte tek çatı altında toplanmıştır [1]. Bu kanun, kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan bütün
işgörenlerin sağlık ve güvenliğini koruma altında tutarak, yapılması gereken çalışmaların
sistematik olarak uygulanmasını ve denetlenmesini öngörmektedir. İSG kanununun yürürlüğe
girmesiyle birlikte Türkiye’deki bütün işyerleri, yapılan faaliyetlerin tehlike düzeylerine göre
“az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olmak üzere 3 farklı gruba ayrılmıştır [2].
İş sağlığı kavramı, işgörenlerin; çalıştıkları alana ait şartlar ile yaptıkları işlerde kullandıkları
makine-teçhizat nedeniyle oluşabilecek istenmeyen durumların bertaraf edilmesini veya en alt
düzeye çekilerek, sağlıklı ve huzurlu biçimde işlerini sürdürebilmesi şeklinde ifade
edilmektedir [3].
6331 sayılı İSG Kanununda, iş yapılan ortamdaki mevcut ya da başka yerden gelebilecek;
çalışan kişiye veya işyerine zarar verebilme durumu tehlike olarak tanımlanmaktadır [1].
İşyerinde oluşabilecek tehlikenin büyüklüğüne bağlı olarak; işgörenlerde ufak sıyrıktan, ölüme;
işyerinde ise küçük onarım ile giderilebilecek zararlardan, işyerinin kapanmasına yol
açabilecek zararlar oluşabilmektedir [2].
Mermer ocaklarından, geleneksel ve mekanik yöntemler ile mermer çıkarılmaktadır [4]. Tüm
mermer ocakları, teknolojik durumlarına göre tel kesme yöntemi ile üretim
yapabilmekte iken; sadece belirli şartlara sahip mermer ocaklarında zincirli kollu kesici
yöntemi ile blok mermer üretebilmektedir [5].
6331 sayılı İSG Kanunu’nda, iş kazası/meslek hastalığı gerçekleştikten sonra işverene/çalışana
vermiş olduğu maddi ve/veya manevi zararların giderilmesi ilkesini benimseyen “aktif
yaklaşım” yerini; İK’larının gerçekleşmeden önce önlenmesine yönelik çalışmaların
yapılmasını ilke edinmiş olan “proaktif yaklaşım” ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkenin temelini de
risk değerlendirmesi (RD) oluşturmaktadır [2].
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İSG çalışmalarının önemli kısmının, RD neticesinde ortaya çıkmaktadır. RD süreci; vazifenin
net şekilde ortaya konulması, tehlikelerin tespit edilmesi, risklerin; belirlenmesi,
değerlendirilmesi ve azaltılması ile denetim şeklinde olduğu görülmektedir [6].
2. MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmada, mermer ocaklarındaki iş kazalarına yol açabilecek durum ve davranışlardan
bazılarının incelenerek bunlara yönelik çözümlerin sunulması amaçlanmıştır. Buna ilişkin
olarak, Kütahya ili Altıntaş ilçesinde yer alan özel bir şirkete ait açık mermer ocağının bazı
bölümlerinde saha gözlemi yapılmıştır. Buradan elde edilen bilgiler ışığında; İSG risk
değerlendirmesinde analiz kolaylığı, esneklik vb. özellikleri ile öne çıkan 3T Matris Risk
Değerlendirme Yöntemi (3T MRDY) kullanılarak örnek bir risk değerlendirme çalışması
gerçekleştirilmiştir.
3T MRDY’nde, her tehlikeye ait gerçekleşebilecek zarar ile işyerindeki mevcut güvenlik
önlemlerinin sonucunda oluşan ve 1-5 arasında değişen risk puanları verilmektedir (Çizelge
2.1.). Daha sonra bu risk puanlarına uygun olarak ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir
(Çizelge 2.2.) [7].
Çizelge 2.1. 3T MRDY matrisi [7].
Uzun süreli
yaralanma veya
hastalık / En
fazla 30 gün iş
göremezlik

Kalıcı
yaralanma,
hastalık veya
ölüm / Sürekli iş
göremezlik

1
(Hafif)

2
(Ciddi)

3
(Vahim)

Yaralanma ve Hafif yaralanma
Hastalıkların veya rahatsızlık /
Potansiyel En fazla 3 gün iş
Şiddeti
göremezlik

Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi
İşler sağlıklı ve güvenli bir ortamda
yürütülebilecek şekilde tasarlanıp düzenlenmiştir.
/ Makineler, aletler ve yapılar kanun ve standartlar
ile uyumludur. / Çalışanlar, güvenli çalışma
eğitimlerini almakta ve bunları uygulamaktadırlar.

1
(Hiçbir sorun
çıkmamıştır. /
Kontrol önlemleri
yeterlidir.)

1
(Önemsiz)

1
(Hafif)

2
(Küçük)

Sorunlar görülmeye başlamıştır. / Bir miktar
iyileştirmeye ihtiyaç vardır.

2
(Sorunlar çıkmıştır. /
İyileştirmeye ihtiyaç
vardır.)

2
(Küçük)

3
(Orta)

4
(Büyük)

Sorunlar sıkça görülmektedir. / Ciddi şekilde
iyileştirmeye ihtiyaç vardır.

3
(Sık sık sorun
çıkmaktadır. / Kayda
değer iyileştirmeye
ihtiyaç vardır.)

3
(Orta)

4
(Büyük)

5
(Vahim)
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Çizelge 2.2. 3T MRDY matrisindeki risk puanlarına göre alınması gereken önlemler [7].
RP

Risk Seviyesi

1
1
2
3
4
5

Önemsiz
Hafif
Küçük
Orta
Büyük
Vahim

Alınması Gereken Önlem
Önemsiz risk.
Durumu gözlemeye devam ediniz.
Durumu gözlemeye devam ediniz ve basit önlemleri uygulayınız.
Uygun olan önlemleri planlayıp uygulayınız.
Önlemleri hızlı şekilde planlayıp uygulayınız.
Önlemleri derhal planlayıp uygulayınız.

3T MRDY, farklı sektörlere göre özelleştirilebilmektedir. 3T MRDY ile RD’nde genel olarak
3T RDsan tercih edilmektedir. Bu kapsamda, RD uygulanacak olan işyerine özgü tehlike ve
riskleri belirlemek için hazırlanan 15 modül kullanılmaktadır (Çizelge 2.3.) [Anonim6, 2012].
Çizelge 2.3. 3T RDmermer’ de kullanılan modüller [7].
Modül
Kodu

Modül Adı

Modül No

Modül Adı

A

Kazalara Yol Açabilecek Tehlikeler

I

B

Fiziksel Tehlikeler

J

Yangın ve Patlamalara Karşı Güvenlik
Önlemleri
Çevresel Tehlikeler

C

Kimyasal ve Biyolojik Tehlikeler

K

İşyerinde Güvenlik ve Davranış Kültürü

D

Kas ve İskelet Sistemini Etkileyen
Tehlikeler

L

İşyeri Bina ve Eklentilerindeki Tehlikeler

E

Psiko-Sosyal Tehlikeler

M

F
G
H

Kaldırma, Taşıma ve Depolama
Çalışmalarındaki Tehlikeler
Araçların Kullanımı, Bakımı ve Onarımı
Çalışmalarındaki Tehlikeler
Makine ve El Aletlerinin Kullanımındaki
Tehlikeler

N

O

Kurulum, Bakım ve Onarım
Çalışmalarındaki Tehlikeler
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin
Durumu
Diğer Tehlikeler

Buradaki A-E arasındaki ilk 5 modül, tüm işyerlerinde mevcut olan tehlike ve riskler için temel
teşkil etmektedir. Bunların dışında oluşabilecek tehlike ve riskleri belirlemek için F-N
arasındaki 9 modül kullanılmakta olup, bu modüllere özel modüller denilmektedir. O modülü
ise belirtilen 14 modülün dışında gerçekleşebilecek tehlike ve risklerin belirlenmesinde
kullanılmaktadır [7].
3T MRDY’nde RP değeri verilen konuların toplam sayısı, Modüldeki Toplam Tehlike Sayısını
(MTTS) belirlemektedir. MTTS değerinden sonra modüldeki konulara ait tüm RP değerleri
toplanarak,
Modülün
Toplam
Risk
Puanı
(MTRP)
elde
edilmektedir
(MTRP=RP1+RP2+…..+RPn).
3T MRDY’ni, öteki yöntemlerden ayıran en önemli özellik olan Modül Güvenlik Endeksinin
(MGE) belirlenebilmesi için Modülün Azami Risk Puanının (MARP) hesaplanması
gerekmektedir. MARP değeri; tehlikelerden kaynaklanabilecek en büyük zararın boyutunu
ifade eden 5 rakamı ile MTTS değerinin çarpımından elde edilmektedir (MARP = MTTS x 5).
Çalışılan alandaki tehlikelerin genel durumunu gösteren MGE değerinin hesaplanmasında,
MTRP ve MARP değerleri kullanılmaktadır (MGE (%) = 100 – (MTRP/MARP) x 100).
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Bu çalışmada, sadece mermer ocağında görülebilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Zira tüm işyerlerinde oluşabilecek tehlike ve riskler mermer ocaklarında da
bulunmaktadır. Bu sebeple, 3T MRDY’ne ait O modülü kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Mermer ocağında O modülüne göre tespit edilen tehlike ve riskler Çizelge 3.1.’de verilmiştir.
Çizelge 3.1. Mermer ocağında O modülüne göre tespit edilen tehlike ve riskler
Tehlike
Kaynağı

Tehlike

Değeri
Blok
Yıkım
İşlemi
Blok
Yıkım
İşlemi

Çatlaklı
bölgede
çalışma
Yıkım
esnasında,
çalışma
alanına girişin
serbest olması

Elmas Tel
Korkulukların
Kesme
olmaması
Makinesi
Makine ve
Genel
ekipman
Konular
devrilmesi
Çalışanların,
ayna
Genel diplerinde
Konular oturma,
dinlenme vb.
eylemleri

Yaralanma ve
Hastalıkların
Risk Puanı
Potansiyel Şiddeti
Seviyesi Değeri Seviyesi Değeri Seviyesi

Mevcut Kontrol
Önlemlerinin Düzeyi

1

Düşük

3

Ağır

3T
MRDY
Kodu

2

Küçük

Hafif
Yaralanma

O.1.

O.2.

2

Orta

3

Ağır

4

Ağır
Yaralanma
Büyük
/ Meslek
Hastalığı

1

Düşük

3

Ağır

2

Küçük

Hafif
Yaralanma

O.3.

4

Ağır
Yaralanma
Büyük
/ Meslek
Hastalığı

O.4.

4

Ağır
Yaralanma
Büyük
/ Meslek
Hastalığı

O.5.

2

2

Orta

Orta

3

3

Ağır

Ağır

Genel Yüksekte
Konular çalışma

2

Orta

3

Ağır

4

Büyük

Yüksekten
Genel
malzeme
Konular
düşmesi

2

Orta

3

Ağır

4

Büyük

Üst
Genel kademelerden
Konular kavlak
düşmesi

3

Yüksek

3

Ağır

5

Vahim

2

Orta

3

Ağır

4

Büyük

1

Düşük

3

Ağır

2

Küçük

Yüksekten el
Genel aleti, makine
Konular ve ekipman
düşmesi
Sayalama Korkulukların
Makinesi olmaması

Risk

Ağır
Yaralanma
/ Meslek
Hastalığı
Ağır
Yaralanma
/ Meslek
Hastalığı
Uzuv
Kaybı /
Sakat
Kalma /
Ölüm
Ağır
Yaralanma
/ Meslek
Hastalığı
Hafif
Yaralanma

O.6.

O.7.

O.8.

O.9.

O.10.

Mermer ocağında O modülüne göre belirlenen tehlikelerden mevcut kontrol önlemlerinin
düzeyi en yüksek; genel konular tehlike kaynağına bağlı üst kademelerden kavlak düşmesinde
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olduğu, en düşük; blok yıkım işlemi tehlike kaynağına bağlı çatlaklı bölgede çalışmada, elmas
tel kesme makinesi tehlike kaynağına bağlı korkulukların olmamasında ve sayalama makinesi
tehlike kaynağına bağlı korkulukların olmamasında olduğu belirlenmiştir.
Yaralanma ve hastalıkların potansiyel şiddeti bakımından tüm tehlike kaynaklarının en yüksek
değerde olduğu tespit edilmiştir.
En yüksek risk puanının, genel konular tehlike kaynağındaki üst kademelerden kavlak
düşmesinde olduğu; en düşük risk puanının, blok yıkım işlemi tehlike kaynağına bağlı çatlaklı
bölgede çalışmada, elmas tel kesme makinesi tehlike kaynağına bağlı korkulukların
olmamasında ve sayalama makinesi tehlike kaynağına bağlı korkulukların olmamasında
belirlenmiştir.
Mermer ocağında O modülüne göre tespit edilen tehlike ve risklerin MTTS, MTRP, MARP ve
MGE değerleri Çizelge 3.2.’de verilmiştir.
Çizelge 3.2. Mermer ocağında O modülüne göre tespit edilen tehlike ve risklerin MTTS,
MTRP, MARP ve MGE değerleri
Risk Puanlarının Tehlike Sayısına Göre
Dağılımı
1
2
3
4
5
0
3
0
6
1

MTSS, MTRP, MARP ve MGE Değerlerinin Belirlenmesi
MTTS
10

MTRP
35

MARP
50

MGE (%)
30

MTTS: Modüldeki Toplam Tehlike Sayısı/MTRP: Modül Toplam Risk Puanı/MARP: Modül Azami Risk Puanı/MGE: Modül Güvenlik Endeksi

Buna göre, mermer ocağında O modülüne ait risk puanı 2 olan 3 adet, 4 olan 6 adet, 5 olan 1
adet tehlike tespit edilmiştir. Bunlara ait MTTS değerinin 10, MTRP değerinin 35, MARP
değerinin 50 ve MGE (%) değerinin de 30 olduğu belirlenmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Mermer ocaklarında görülebilecek tehlike ve risklerin belirlenmesinin amaçlandığı bu
çalışmada, RD yöntemleri arasında tehlike ve risklerin öngörülebilirliği ile ön planda olan 3T
MRDY ile Kütahya ili Altıntaş ilçesindeki bir mermer ocağında RD uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın konusu, yalnızca mermer ocaklarında oluşabilecek spesifik
tehlike ve risklerin belirlenmesi ile sınırlı olması sebebiyle bu işyerine özgü tehlike ve riskleri
belirleyebilmek için 3T MRDY’ndeki O modülü kullanılmıştır.
RD uygulaması sonucunda, O modülüne ait; 4 tehlike kaynağına bağlı, risk puanları 2-5
aralığında olan toplam 10 adet tehlike tespit edilmiştir. Bunlardan bazılarının mevcut kontrol
önlemlerinin düzeyi en düşük seviye olan 1’de olmasına rağmen bazılarının da en yüksek düzey
olan 3 değerini aldığı görülmektedir. Bunlardan, düzeyi 2 olmasına rağmen en vahimi genel
konular tehlike kaynağına bağlı “çalışanların, ayna diplerinde oturma, dinlenme vb. eylemleri”
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, tüm tehlikelere ait yaralanma ve hastalıkların
potansiyel şiddeti değerleri incelendiğinde, hepsinin de en yüksek düzey olan 3 değerini aldığı
da tespit edilmiştir.
Bu sonuçlara göre, 3T MRDY’nin mermer ocaklarındaki tehlike ve riskleri belirlemede oldukça
başarılı olduğu; MGE yaklaşımı ile işyerlerinin güvenlik seviyelerinin belirlenmesi olgusunun
kabul edilebilir olduğu düşünülmektedir. Mermer ocaklarındaki İSG çalışmaları ile ilgili olarak,
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ölümcül iş kazalarının gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle çalışanların sürekli
olarak bilgilendirilmesi ve İSG kurallarına riayet durumlarının kontrol edilmesi önerilmektedir.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YERİ
ORTAMI İLE İŞ KAZALARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAYANARAK
ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI İLE İLGİLİ BİLGİ VE
TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF INFORMATION AND ATTITUDES OF
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY DEPARTMENT STUDENTS ABOUT
THE OPINION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WORK
ENVIRONMENT AND WORK ACCIDENTS AND THE RIGHT TO AVOID

Dr. Melek Uygun
Altınbaş Üniversitesi
ÖZET
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli ortamın oluşturulması ve 6331 Numaralı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun belirttiği şekilde uygulanabilmesi için İş Güvenliği
Uzmanları’na önemli görev, yetki ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle İş Sağlığı
ve Güvenliği alanında görev alacak uzmanların eğitim sürecinde, iş kazaları ile
sebepleri arasındaki ilişki hakkında sahip oldukları bilgi ve farkındalık seviyesi, etkin
bir uygulama için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği
alanında görev alacak Sağlık Meslek Yüksek Okulu önlisans öğrencileri ile İş
Güvenliği Uzmanı adayı İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü lisans ve yüksek lisans
öğrencilerinin iş kazalarının nedenlerine bakış açısı ve çalışmaktan kaçınma hakkı ile
ilgili tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, temel İSG eğitimi almış,
zorunlu stajlarını tamamlamış, İSG alanında önlisans, lisans öğrencileri ile herhangi bir
işyerinde çalışmış/çalışmakta olan aynı zamanda yüksek lisans eğitimi alan toplam 56
öğrenciye, demografik bilgilerin de bulunduğu, işyeri ortamı özellikleri, iş kazasının
temel sebepleri ve çalışmaktan kaçınma hakkına dair 17 adet anket sorusu
yöneltilmiştir. Anket verilerinin değerlendirilmesinde, SPSS 21.0 paket programı
kullanılmış, istatistiksel analizlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca araştırmada iş kazasına
şahit olan öğrenci ile iş kazası sebebi arasındaki ilişkiye bakış açısı ilgili sonuçlar
sunulmuştur. Araştırmada yöneltilen “Daha önce bir iş kazası yaşadınız mı?”, “ Daha
önce bir iş kazasına şahit oldunuz mu?”, “Bence iş kazalarının temelinde stres
yatmaktadır”, “Bence iş kazalarının temelinde eğitimsizlik yatmaktadır”, “Bence iş
kazalarının temelinde dikkatsizlik yatmaktadır” gibi sorular ile çalıştıkları ortamın
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fiziksel özelliklerine ilişkin sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde, İş Sağlığı ve
Güvenliği Teknikeri veya İş Güvenliği Uzmanı adaylarının iş kazaları en temel sebebini
“eğitimsizlik” olarak gördüğü, çalışmaktan kaçınma hakkıyla ilgili olarak bu hakkı
kullanmayı tercih edeceklerin de, daha önce iş kazası geçirmiş/görmüş kişiler olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği Uzmanı, İş Kazası, İşyeri
Ortamı, Çalışmaktan Kaçınma Hakkı.

ABSTRACT
Occupational Safety Specialists have important duties, powers and responsibilities in
order to create a healthy and safe environment in the workplaces and to implement them
in accordance with the Occupational Health and Safety Law No. 6331. For this reason,
the level of knowledge and awareness of occupational health and safety experts about
the relationship between occupational accidents and their causes is of great importance
for effective implementation during the training process. In this study, it has been tried
to determine the attitudes of undergraduate and graduate students of Occupational
Health and Safety Department undergraduate and graduate students of Vocational
School of Health Occupational Health and Safety who will take part in the field of
Occupational Health and Safety about the causes of work accidents and the right to
avoid working. In this research, 56 students who have received basic OHS education,
completed their compulsory internship, working/worked in any workplace with
associate degree, undergraduate students in OHS field at the same time and have a
master's degree education, work environment characteristics, basic reasons of
occupational accident and work accident 17 questions on the right to avoidance were
asked. SPSS 21.0 package program was used in the evaluation of the survey data and
statistical analyzes were used. In addition, in the research, the relationship between the
student who witnessed the occupational accident and the cause of the occupational
accident is presented. In this study; Occupational Health and Safety Technician or
Occupational Safety Specialist candidates were asked questions such as “Have you
experienced an occupational accident before?”, “Have you witnessed an occupational
accident before?”. Then by asking the students indirectly; “I think stress lies at the base
of work accidents.”, “I think inadequate education lies at the basis of work accidents.”,
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“I think carelessness lies at the basis of work accidents.” and their responses to the
physical characteristics of the environment in which they work are examined. It was
concluded that the main reason of occupational accidents is “inadequate education”,
and the question about the right to avoid working is that the people who would prefer
to use this right are those who have had an occupational accident before.
Keywords: Occupational Health and Safety, Occupational Safety Specialist,
Occupational Accident, Workplace Environment, Right to Avoid Work.

GİRİŞ
İş Sağlığı ve Güvenliği, tüm çalışanların çalıştıkları işyeri ortamında mevcut olan
şartlardan ötürü, karşılaşabilecekleri olumsuz sağlık açısından ve mesleki şartlar
sebebiyle zarar görme olasılığı, dolayısıyla bu sorunların tamamen ortadan kaldırılması
veya en aza indirilmesi için yapılan çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Ülkemizde, iş
sağlığı ve güvenliğinin işyerlerinde uygulanabilmesi, çalışanları muhtemel kaza ve
meslek hastalıklarından korumak, gerekli önlemleri almak amacıyla 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Kanunu 20.06.2012 yılında kabul edilmiştir. Sağlıklı ve güvenli ortamda
çalışmak her çalışanın en tabi hakkıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında
çalışanlar da bu hak dışında tutulamaz. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli
olarak adlandırılan, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelleri de
işyerlerinde birer çalışan olarak işverene başlı olarak görevlerini yapmaktadırlar.
Çalışanların iş kazalarına maruz kalmadan önce, ortam gözetimi ve sağlık gözetimleri
yapılarak mevcut tehlike ve risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bir kaza meydana
gelmeden önce olası tehlikelerin tespiti sonrasında gerekli önlemler alınmalıdır. 6331
sayılı İSG Kanunu’nda sorumlu tarafların kimler olduğu ve bu tarafların görev, yetki
ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca yasada ciddi ve hayati bir
tehlike

öngörülmesi

durumunda

çalışanın

“çalışmaktan

kaçınma

hakkı”nın

bulunduğunu ve bu hakkı yasal süreci ve nasıl kullanabileceğine dair kanun ve
yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir.
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1. İş Güvenliği Uzmanı kimdir?
6331 sayılı İSG Kanunu’nun amacı “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların
görev, yetki, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek” şeklinde belirlenmiştir. Kanunla
birlikte herhangi bir sayı sınırı olmadan ve işyerleri, özel veya kamu, küçük veya büyük
ölçekli işletmeler türü şeklinde ayırt edilmeksizin, İSG hizmetleri verme imkanı ve
zorunluluğu ile birlikte ayrıca tüm işyerleri için İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli
görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.
İş Güvenliği Uzmanı (İGU), yasanın 3. Maddesi (f) bendinde açıklandığı üzere, “Usul
ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere
Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili
kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık
eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı”’dır.
Üniversitelerde önlisans programlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun
olan, Fakültelerin İSG bölümlerinden mezun olan adaylar ile mühendislik ve mimarlık
eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar, İş Güvenliği sınavından yeterli
puan aldıklarında, az tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde (C sınıfı) İş Güvenliği Uzmanı
olarak çalışabilmektedirler. Aynı zamanda İSG alanında Yüksek Lisans yaparak İGU
sınavında başarılı olan mezunlar da orta tehlikeli işyerlerinde (B Sınıfı) çalışmaya hak
kazanmaktadır.
Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmak hususunda ilgili düzenleme, 6331 numaralı
yasanın Madde 2-(1)’de “kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerinde tüm çalışanlarına
faaliyet konularına bakılmaksızın” uygulanacağı belirtilmiştir. İşverenin İSG hizmeti
aldığı İSG profesyonelleri de işverenin bir çalışanı olduğu için bu kapsama dahildir.
2. İş Kazası ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
İş Kazası, yasada “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay”
olarak tanımlanmıştır.
Tehlike sınıfına bağlı olarak görev alacak İGU’ları, çalışma ortamındaki mevcut tehlike
ve riskleri tespit etmek amacıyla çalışma ortamı gözetimi yapmakla yükümlü olduğu
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görevlerden biridir. Sağlıklı ve güvenli bir ortam için çalışma ortamının fiziksel,
kimyasal, biyolojik, psikolojik risk etmenleri açısından değerlendirmesi ve tespit ettiği
güvensiz durumlar ve güvensiz ortamlar hakkında işvereni bilgilendirme ve alınacak
önlemler hakkında öneride bulunma sorumluluğu ve yükümlülüğüne

sahiptir.

Herhangi bir hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması durumunda işverene
başvurma yetkisine de sahiptir.
Çalışanın “Çalışmaktan Kaçınma Hakkı”, Madde 13-(1)’de “Ciddi ve yakın tehlike ile
karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar
verilmesini talep edebilir” şeklinde tanımlanmıştır. Yine Madde 13-(3)’de Çalışanlar
ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak
zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere
gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Yani, çalışanlar,
yaşamlarını tehdit eden çok tehlikeli durumlarda, işverenin önlem almadığı veya
alamayacak durumda bulunması sebebiyle, bulunduğu iş yerini terk ederek kendi can
güvenliğini sağlama hakkına sahiptir. Bu hak en doğal haklardan en mühimidir.
1. Materyal ve Metot
Çalışma, özel bir üniversitenin Sağlık Meslek Yüksekokulu, Fakülte ve Fen
Bilimleri Enstitüsü’de, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim almakta olan
öğrencilerin, anket şeklinde verilen soruları gönüllü olarak cevaplandırmasına
dayanmaktadır. Öğrencilere demografik soruların yanısıra, akabinde hemfikir olup
olmadıklarının tespit etmek üzere işyeri ortamına ve iş kazalarına dair görüşleri alınmak
amacıyla soru amaçlı veriler sunulmuştur. Araştırma evrenini 56 gönüllü önlisans,
lisans ve yüksek lisans öğrencisi oluşturmakta olup örneklemdeki kişilerden 19’u
kadın, 37’si erkek öğrencidir. Öğrenciler bir işyerinde staj yapmış olup, temel İSG
eğitimi almış kişilerden oluşmaktadır.
2. Veri Toplama Araçları
Veriler, öğretimlerine devam eden İSG programı öğrencilerine iş kazalarının
sebepleri hakkındaki bilgi ve tutumlarını ölçmeye yönelik, işyeri ortamı özellikleri ile
ilişkili cümleleri içeren anket formu verilmiştir. Formda, demografik özellikler ile olası
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iş kazasının öngörüldüğü iş yeri özellikleri ile

ilişkilendirilmesi ve dolayısıyla

çalışmaktan kaçınma hakkı hakkındaki bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır.
3. Veri Değerlendirmesi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. SPPS
verilerinin istatistiksel analizleri yorumlanmıştır.

4. Bulgular
Araştırma İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nda eğitim almakta olan 1 adet açık
uçlu, toplamda 17 adet maddeden oluşan ankete katılmayı kabul eden 56 öğrencinin
sosyo-demografik özelliklerini içeren veriler Tablo-1’de verilmiştir.
Tablo-1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo-demografik Özellikleri Dağılımı
Cinsiyet

n

%

Kadın
Erkek
Total

19
37
56

33,9
66,1
100,0

n

%

19
32
5
56

33,9
57,1
8,9
100,0

Yaş

n

%

18-24
25-34
Toplam

50
6
56

89,3
10,7
100,0

Eğitim Durumu
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Total

Araştırmaya katılan kız öğrenci oranı %33,9 olup erkek öğrenci oranı % 66,1 olan
toplam 56 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin % 89,3’u 18-24 yaş aralığında, % 10,7’u ise
25-34 yaş aralığındadır.
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Tablo-2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İş Kazası Yaşaması veya Şahit Olması
Durumu Dağılımları
Daha önce bir iş kazası
yaşadınız mı?
Evet
Hayır
Toplam
Daha önce bir iş kazasına
şahit oldunuz mu?
Evet
Hayır
Toplam

n

%

8
48
56

14,3
85,7
100,0

n

%

21
35
56

37,5
62,5
100,0

Çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilişki kurmak amacıyla öğrencilere daha önce iş
kazasına şahit olup olmadıklarıyla ilgili iki soru yöneltilmiştir. “Daha önce bir iş kazası
yaşadınız mı?” sorusuna öğrencilerin %14,3’ü evet, %85,7’si hayır cevabını vermiştir.
“Daha önce bir iş kazasına şahit oldunuz mu?” sorusuna %37,5 evet, %62,5 hayır yanıtı
verilmiştir. Bu bilgiler Tablo-2’de verilmiştir.
Tablo-3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Çalıştıkları/Gözlemledikleri Ortama
ilişkin Değerlendirmeleri
Çalıştığım yerde bulunduğum ortamda ortamın
termal konfor şartları iyidir
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
Çalıştığım yerde bulunduğum ortamın
aydınlatması iyidir.
Katılmıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
Çalıştığım yerde bulunduğum ortamın
havalandırması iyidir/oksijen miktarı yeterlidir.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
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n

%

1

1,8

6

10,7

20

35,7

23

41,1

6

10,7

56

100,0

n

%

6
15
29

10,7
26,8
51,8

6

10,7

56

100,0

n

%

1

1,8

11

19,6

15

26,8

22

39,3

7

12,5

56

100,0
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Çalıştığım ortam tozlu değildir.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

n

%

8

14,3

9

16,1

16

28,6

14

25,0

9

16,1

56

100,0

Öğrencilere, staj yaptıkları veya çalıştıkları işyerlerindeki çalışma ortamının sağlık ve
güvenlik açısından olumsuz özellikler içerip içermediğine dair örnekler sunulup
görüşleri alınmıştır. Görüşlerden veri elde etmek amacıyla, cevap seçenekleri
“Kesinlikle katılmıyorum.”, “Katılmıyorum.”, “Ne katılıyorum ne de katılmıyorum”,
“Katılıyorum”, “Kesinlikle katılıyorum.” şeklinde sunulmuştur. Elde edilen verilerin
oranı Tablo-3’de görülmektedir. Çalıştığı ortamın sıcaklık, nem, hava akım hızı gibi
termal konfor şartları bakımından daha önce çalıştıkları/staj yaptıkları işyeriyle ortamı
ile ilgili genel değerlendirme istenen öğrencilerden % 51,8’i ortamın özelliklerinin iyi
olduğunu, %12,5’i termal konfor şartlarının iyi olmadığını düşünmektedir. Çalışma
ortamının aydınlatması konusunda, % 62,5’i iyi bulurken, %10,7’si iyi olarak
değerlendirmemektedir. Temiz ve oksijenli ortamda çalışma yaptığını düşünen %51,8
iken, temiz ortamda çalışmadığını düşünenlerin oranı %21,4’tür. Tozlu ortamda
çalışmış olan % 41,1 kişi varken, % 30,4 kişi ise tozlu olmayan ortamda çalıştıklarını
belirtmiştir.
İş Kazalarının temel nedenleri ile ilgili görüşleri ortaya koymak için öğrencilere
iş kazalarının temelinde yatan, genel kabul görmüş dört örnek verilmiştir. İş kazalarının
oluşma gerekçesi ile ilgili elde edilen veriler Tablo-4’de verilmiştir.
Tablo-4: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İş Kazasına İlişkin Değerlendirme
Verileri
Bence iş kazalarının temelinde stres
yatmaktadır
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
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n

%

2
1
10
26
17
56

3,6
1,8
17,9
46,4
30,4
100,0
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Bence iş kazalarının temelinde mobbing
yatmaktadır.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
Bence iş kazalarının temelinde eğitimsizlik
yatmaktadır.
Katılmıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
Bence iş kazalarının temelinde dikkatsizlik
yatmaktadır.
Ne katılıyorum ne de
katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

n

%

1
3
17
23
12
56

1,8
5,4
30,4
41,1
21,4
100,0

n

%

2
11
16
27
56

3,6
19,6
28,6
48,2
100,0

n

%

8

14,3

22
26
56

39,3
46,4
100,0

İş kazalarının en önemli nedeni olarak stres olduğunu belirten, “Bence iş kazalarının
temelinde stres yatmaktadır” fikrine sahip kişilerin oranı % 76,8 kişi iken, % 5,4 ise bu
görüşe katılmamaktadır. İş kazalarının temelinde mobbing yani işyeri ortamında grup
dışına itilmeye sebep olduğu ile ilgili olarak % 62,5 kişi hemfikir iken, % 7,2 kişi
mobbing olmadığını düşünmektedir. “Bence iş kazalarının temelinde eğitimsizlik
yatmaktadır.” diye düşünen % 76,8 kişi iken, % 3,6 kişi katılmamaktadır. Son olarak iş
kazlarının temelinde dikkatsizlik olduğunu düşünen, % 85,7 kişi iken, diğer kişiler bu
konuda kararsız kalmışlardır. Veriler analiz edildiğinde; öğrenciler iş kazalarının en
temel sebebini, insan faktörünün önemli bir rol oynadığını ortaya koyan dikkatsiz
davranışlardan (% 85,7)

kaynaklandığını, ikinci olarak (% 76,8) eğitimsizlik ve

sonrasında stres olarak gördüğü ortaya çıkmaktadır. Dikkatsizliğin altında yatan pek
çok sebepten öncelikli sırada, yeterli eğitimin alınmaması olduğu göz önüne alınırsa, iş
kazalarının en temel sebebi olarak eğitimsizlik olduğu görülebilir. Buradan eğitimin
öneminin büyük olduğu açıkça ifade edilebilir.
Daha önce iş kazası geçirmiş öğrencilerin iş kazalarının temelinde yatan ana
nedene olan bakış açısının genel değerlendirmelerden farklı olup olmadığını ölçmek
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için aşağıdaki tablolardaki verilerden yararlanılmıştır. İş kazası deneyimlemiş bir
öğrencinin iş kazalarının sebeplerine bakış açısı ölçülmeye çalışılmıştır.
Tablo-5: İş Kazalarının Temelinde Stres Yatması Durumu ile Öğrencinin İş Kazası ile
Karşılaşması Arasındaki İlişki

Kesinlikle
katılmıyorum
Katılmıyorum
Bence iş kazalarının
temelinde stres
yatmaktadır.

Ne katılıyorum ne de
-katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle
katılıyorum

Toplam

Daha önce bir iş kazası yaşadınız mı?
Sayı/or
Evet
Hayır
Toplam
an
n
0
2
2
%
,0%
3,6%
3,6%
n
1
0
1
%
1,8%
,0%
1,8%
n
1
9
10
%
1,8%
16,1%
17,9%
n
2
24
26
%
3,6%
42,9%
46,4%
n
4
13
17
%
7,1%
23,2%
30,4%
n
8
48
56
%
14,3%
85,7%
100,0%

Daha önce bir iş kazası yaşamamış olup iş kazalarının temelinde stres yattığını düşünen
% 66,1 kişi iken, katılmayan kişi ise % 3,6’dır. İş kazası yaşayan ve bunun temelinde
stres olduğunu düşünen % 10,7’dir.
Tablo-6: İş Kazalarının Temelinde Mobbing Yatması Durumu ile Öğrencinin İş
Kazası ile Karşılaşması Arasındaki İlişki
Daha önce bir iş kazası yaşadınız mı?

Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Bence iş kazalarının
temelinde mobbing
yatmaktadır.

Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
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Sayı/
oran
n

Evet

Hayır

Toplam

0

1

1

%

,0%

1,8%

1,8%

n

1

2

3

%

1,8%

3,6%

5,4%

n

4

13

17

%

7,1%

23,2%

30,4%

n

1

22

23

%

1,8%

39,3%

41,1%

n

2

10

12

%

3,6%

17,9%

21,4%

n

8

48

56

%

37,5%

85,7%

100,0%
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İş kazalarının temelinde mobbing olduğunu düşünen, bir iş kazası geçirmemiş % 57,2
kişi ve iş kazası geçirmemiş fakat kazaların temel nedeninin mobbing olmadığını
düşünen % 5,4 kişi iken, iş kazası geçirmiş kişilerden % 5,4’ü mobbing olduğunu
düşünmektedir.
Tablo-7: İş Kazalarının Temelinde Eğitimsizlik Yatması Durumu ile Öğrencinin İş
Kazası ile Karşılaşması Arasındaki İlişki
Daha önce bir iş kazası yaşadınız mı?

Katılmıyorum
Bence iş kazalarının
temelinde eğitimsizlik
yatmaktadır.

Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Sayı/
oran
n

Evet

Hayır

Toplam

1

1

2

%

1,8%

1,8%

3,6%

n

2

9

11

%

3,6%

16,1%

19,6%

n

2

14

16

%

3,6%

25,0%

28,6%

n

3

24

27

%

5,4%

42,9%

48,2%

n

8

48

56

%

14,3%

85,7%

100,0%

Toplam

İş kazası geçirmemiş olup kazaların temelinde eğitimsizlik yattığını düşünenlerin oranı
% 66,9, olmadığını düşünen oran % 1,8’dir. İş kazası yaşamış olup iş kazalarının
temelinde eğitimsizlik yattığını düşünenlerin oranı ise % 9’dur.
Tablo-8: İş Kazalarının Temelinde Dikkatsizlik Yatması Durumu ile Öğrencinin İş
Kazası ile Karşılaşması Arasındaki İlişki
Daha önce bir iş kazası yaşadınız mı?

Bence iş kazalarının
temelinde dikkatsizlik
yatmaktadır.

Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

Sayı/
oran
n

Evet

Hayır

Toplam

2

6

8

%

3,6%

10,7%

14,3%

n

2

20

22

%

3,6%

35,7%

39,3%

n

4

22

26

%

7,1%

39,3%

46,4%

n

8

48

56

%

14,3%

85,7%

100,0%

Dikkatsizlik ile ilgili olarak, iş kazası yaşamış öğrencilerin %10,7 oranında
katıldıklarını, iş kazası deneyimlemeyenlerin ise, %75’i katıldıklarını söylemiştir.
Özellikle iş kazası geçirip ortamın güvenliği konusunda sağlıklarını ve
güvenliklerini olumlu ya da olumsuz deneyim kazanan öğrencilerin ise çalışmaktan

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

809

kaçınma hakkını kullanıp kullanmayacaklarına dair elde dilen veriler Tablo-8’de
verilmiştir.
Tablo-9: İş Kazası Geçiren Kişilerin Güvensiz Ortam ve Çalışmaktan Kaçınma
Hakkını Kullanımı Arasındaki İlişki
Daha önce bir iş kazası yaşadınız mı?

Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Güvensiz ortam
gördüğümde çalışmaktan
kaçınma hakkımı
kullanırım.

Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Toplam

Sayı/
oran
n

Evet

Hayır

Toplam

1

2

3

%

1,8%

3,6%

5,4%

n

0

1

1

%

,0%

1,8%

1,8%

n

2

6

8

%

3,6%

10,7%

14,3%

n

1

9

10

%

1,8%

16,1%

17,9%

n

4

30

34

%

7,1%

53,6%

60,7%

n

8

48

56

%

14,3%

85,7%

100,0%

Tablo-8 verilerinden, iş kazası yaşamayan %85,7 oranındaki kişinin % 69,7 kişi
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanacağı % 5,4’ü ise kullanmayacağı anlaşılmaktadır.
İş kazasına maruz kişilerin verilerden, % 8,9’u çalışmaktan kaçınma hakkını
kullanacağı, %1,8’i ise kullanmayacağı ortaya çıkmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Literatürde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gören Meslek Yüksekokulu, Sağlık Meslek
Yüksek

Okulu gibi önlisans programlarında eğitim gören öğrencilerin İSG ile

farkındalıkları ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların büyük bir kısmı
öğrenim gördükleri

sağlık veya teknik bölümlerde eğitimlerine devam eden

öğrencilerin İSG hakkında daha önce eğitim alıp almadıklarına bağlı olarak bu alandaki
bilgisi, farkındalığını belirlemeye yönelik çalışmalar mevcuttur .
Bu çalışmada ise, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin iş
kazalarının temel nedenleri hakkındaki görüşleri ile olası bir iş kazası durumunda nasıl
hareketlerinin ortaya çıkarılmasının amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler
analiz edildiğinde öğrencilere iş kazası geçirip geçirmediklerine veya tanık olup
olmadıklarına dair yöneltilen sorulardan, büyük çoğunluğun bir iş kazasına tanık
olmadıkları anlaşılmaktadır.
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İş kazasının temel nedenlerine karşı algıları ile olarak da büyük bir oranda “Bence iş
kazalarının temelinde dikkatsizlik yatmaktadır” % 85,7 oranındaki değeri ile,
dikkatsizliğin gerçekleşen iş kazalarının en temel sebebi olarak gördükleri ortaya
çıkmıştır. Veriler ışında diğer sebeplerin ise eşit ağırlık oranındaki eğitimsizlik ve
dikkatsizlik

olarak

görüldüğü

söylenebilmektedir.

Buradan,

yine

kazaların

önlenmesinde, öğrenciler tarafından da eğitimin önemli bir rolü olduğu farkındalığına
sahip oldukları sonucu elde edilmiştir.
İş kazası deneyimlemiş kişilerin iş kazaların sebeplerine farklı bakıp bakmadığı ile ilgili
olarak, “Bence iş kazalarının en temel sebebi .... yatmaktadır” verileri ile “Daha önce
bir iş kazası yaşadınız mı?” sorusuna verilen yanıtların verileri arasında anlam ilişkisi
kurulmaya çalışılmıştır. Kazaya maruz kalmayan kişilerin, genel kanıları ve bilgileri
doğrultusunda, kazaların temel sebeplerine ilişkin düşünceleri arasında büyük fark
bulunmamaktadır. Bunun nedeni ise, kaza geçirmiş kişilerin az sayıda veri oluşturduğu
olduğu öne sürülebilir.
İş kazasına maruz kalan kişiler ile geçirmemiş kişilerin çalışmaktan kaçınma hakkı
arasında farkı ortaya koymak için “Güvensiz ortam gördüğümde çalışmaktan kaçınma
hakkımı kullanırım.” sorusunun verileri değerlendirildiğinde ise, kaza geçirmemiş
kişilerin sayı farkından dolayı fark tam olarak ortaya konulamamaktadır. Örneklem ve
evren sayısı arttırıldığında farklılık ve gerekçeler daha net olarak görülebileceği
düşünülmektedir. Ayrıca gerekçe olarak sunulan dört adet hem iş kazalarının temel
nedenlerine verilen yanıtlarda hem de iş kazası deneyimledikten (yaşamış/şahit olmuş)
sonra iş kazası nedenlerine olan bakış açıları ile ilgili verilerde kararsız kalma
oranlarının yarı değerlerin üzerine olması duyarlılıklarının bir göstergesi olduğu
şeklinde yorumlanabilir.

Öğrencilerin bir kazaya şahit olmamalarına karşın

çalışmaktan kaçınma hakkına dair bilgi ve farkındalığa sahip olmaları dikkat çekicidir.
Bir çalışan olarak İş Güvenliği Uzmanı’nın meslek hayatında tehlikeler ve riskler
karşısında okulda aldığı eğitimin kalitesinin önemi kadar, eğitim sonucu kazandığı bilgi
ve sonrasında deneyim çok değerlidir. Çalışma ortamında İGU olarak görev
aldıklarında, teorik bilgi birikimi kadar bu hususlarda ortam gözetimi ile birlikte iş
kazası şahitliği üzerine deneyim kazanmış olmaları, bilinçli hareket etmelerine
yardımcı olacaktır. Ayrıca İGU ve çalışan olarak yasada belirtildiği üzere sorumlu,
yükümlü olduğu hususlara bağlı olarak çalışanlar açısından empati sahip olduklarından

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

811

kuralların daha duyarlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacaklarıdır. Özellikle iş kazası
yaşamış/şahit olmuş uzmanların deneyimleri ile doğru bir şekilde uygulama
yapabilmesi, hem çalışan yaşamı hem de işyerleri hem de ülke ekonomisi için çok
değerlidir.
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BEYAZ EŞYALARI ENERJİ SINIFINA GÖRE KÜMELENDİREREK
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ZET
Bu çalışmada; e-ticaret siteleri üzerinde bulunan ürünlere ait özelliklerin analizi
hedeflenmektedir. Her hanede kullanılan bir beyaz eşya çeşidi olan bulaşık makinelerine ait
fiyat, enerji verimliliği, gürültü seviyesi gibi veriler, internet üzerinden satış yapan popüler bir
e-ticaret sitesi üzerinden taranmak suretiyle toplanmıştır. Sonrasında toplanan veriler listelenip
düzenlenmek suretiyle analize hazır hale getirilmiştir. Kullanılacak yazılımın veri analiz
tasarımına göre düzenlenen veriler, k-ortalama kümelenme algoritması kullanılarak analize tabi
tutulmuştur. Çalışma ile WEKA açık kaynak veri madenciliği yazılımı kullanılarak literatürde
kendini ispat etmiş k-ortalama kümelenme analizi vasıtasıyla e-ticaret sitesi üzerinde bulunan
bulaşık makinelerine ait verilerin analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarının beyaz eşya satın
alacak bireyler ve veri madenciliği konusunda araştırma yapacaklara faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Kümelenme Analizi, k-ortalama, WEKA.
1. Giriş
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi dayanıklı tüketim mallarının
oluşturduğu ürün grubu beyaz eşya olarak tanımlanmaktadır. Satın alınmadan önce uzun
araştırmalar yapıp aynı şekilde uzun müddet kullanma beklentileri içinde olduğumuz beyaz
eşyalar birçok teknik özellik barındırmaktadır. Her ne kadar öncelikle fiyat etiketine bakılıyor
olsa da kapasitesinden gürültü seviyesi ve enerji tüketim seviyelerine kadar tüm teknik
özellikler önem arz etmektedir. 1950’li yılların sonunda yerli üretimin başlayıp yurdumuzdaki
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endüstri piyasasının önemli bir faktörü olmasıyla(Alptekin, 2010) beyaz eşya sektöründe ürün
çeşitliliği artmış ve dolayısıyla kullanıcıların incelemesi gereken özellikler de daha önemli hale
gelmiştir.
Beyaz eşyalar içerisinde önemli bir yer tutan bulaşık makineleri öncelerde lüks bir cihaz
olarak algılansa da günümüzde her evde bulunması gereken bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bulaşık
makineleri söz konusu olduğunda değerlendirilmesi gereken teknik özellikler; kapasite, su
tüketimi, elektrik tüketimi, gürültü/ses seviyesi, program sayısı olarak sıralanabilir. Kapasite
ile tek seferde kaç standart servis takımı yıkanabileceği olup servis takımı genellikle bir kişinin
3 çeşit yemek yiyebileceği tabak vb. mutfak eşyası olarak tanımlanabilir. Su ve elektrik
tüketimi; tek yıkamadaki tüketim ya da yıllık tüketim olarak ifade edilebilmekte olup genelde
yılda yapılacak 280 standart yıkama temel alınarak, yıllık tüketim şeklinde litre ve kiloWatt
saat olarak hesaplanmaktadır(Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği,2019). Gürültü/ses
seviyesi desibel cinsinden ifade edilirken program sayısı cihazın kaç farklı modda
çalıştırılabileceğini göstermektedir. Farklı ve çok sayıda program olması, bulaşık yükü ve tipine
göre ayar yapılıp enerji tasarrufuna imkân verirken fazla elektronik özellik barındırması
sebebiyle arıza sıklığını da arttırabilmektedir. Bunlar dışında bulaşık makinelerine has olmayıp
diğer evsel cihazlar için de geçerli olabilecek fiyat, enerji verimlilik sınıfı ve garanti şartları
özellikleri de önem arz etmektedir. Fiyat ve garanti şartları net kavramlar olarak tanıma ihtiyaç
duymazken, enerji verimlilik sınıfı; A, B, C, D, E, F ve G harfleri ve ilaveten A+, A++ ve son
olarak A+++ kullanılarak belirtilen sınıflandırma sistemi olarak açıklanabilir(Türkiye Beyaz
Eşya Sanayicileri Derneği, 2019). A+++ en verimli G ise en verimsiz olarak kabul edilmektedir.
Teknolojinin sağladığı imkânlar ile bilgiye ulaşmak her geçen gün daha da kolay hale
gelmektedir. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir ortamda haliyle fazlaca ham veri
oluşmaktadır. Bu bağlamda internet erişimi olan herkesin ulaşabileceği kaynaklarda
kendiliğinden büyük veriler oluşmaktadır. Örtük şekilde bulunan bu ham veri yığınlarının
işlenerek kullanışlı hale getirilebilmesi çok farklı teknikler kullanılmakta olup bu teknikler
genel olarak veri madenciliği kavramı altında tanımlanmaktadır. Bu çalışmada WEKA açık
kaynak veri madenciliği yazılımı kullanılarak literatürde kendini ispat etmiş k-ortalama
kümelenme analizi vasıtasıyla e-ticaret sitesi üzerinde bulunan bulaşık makinelerine ait
verilerin analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarının beyaz eşya satın alacak bireyler ve veri
madenciliği konusunda araştırma yapacaklara faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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K-ortalama kümelenme algoritması; biyolojiden başlayıp pazarlama araştırmalarına kadar
uzanan çok geniş bir yelpazede literatürde kendine yer bulabilen, kendini ispat etmiş bir
yöntemdir. Analiz yapılabilmesi için WEKA(Weikato Environment for Knowledge Analysis)
isimli açık kaynak yazılımı kullanılmıştır. WEKA makine öğrenimi maksadıyla Avustralya
Waikato Üniversitesi’nde geliştirilen Java tabanlı çalışan bir veri analiz yazılımıdır. Çalışmada
toplam 112 örnekten oluşan, e-ticaret sitesi ürün bilgilerinden oluşan veri seti kullanılmıştır.
Kümelenme analizi sonucunda üretici firma tarafından sunulan enerji verimliliği verileri ile
fiyat düzeyleri arasında her ürün için doğru orantı bulunmadığı, enerji verimli olarak tanıtılan
bazı ürünlerin daha az enerji verimli olarak tanıtılan farklı ürünlere kıyasla fazla enerji tüketimi
verilerine sahip olduğu gibi sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar çalışma içerisinde tablolar ile
açıklamalı olarak yorumlanmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda farklı tip beyaz eşyalara ait
veriler de kullanılarak, beyaz eşya setlerine ait analizler yapılabilir; faklı algoritmalar
kullanılarak sonuçlar karşılaştırılabilir.
2. Literatür Taraması
Literatür incelendiğinde beyaz eşya özelinde yapılan çalışmaların genelde tüketicilerin
satın alma kararlarını incelemeye yönelik olduğu görülmektedir (Fırat ve Azmak,2007; İlban,
Akkılıç ve Yılmaz, 2011). Bunun yanında veri madenciliği kavramı literatürde kendine çok
geniş yer bulmaktadır. ‘Veri madenciliği’ kelime grubu Google tarafından sağlanan akademik
tarama web ara yüzü Google Akademik arama motorunda sorgulandığında yaklaşık 9000.
‘Weka’ kelimesi sorgulandığında ise 147000 sonuç sıralanmaktadır. Aynı işlemler İngilizce
olarak gerçekleştirildiğinde listelenen sonuç sayıları daha da artmaktadır.
Baynal, Şahin ve Taphasanoğlu (2019) bir konut projesi için beyaz eşya seçimi yaptıkları
çalışmalarında dondurucu ve soğutucu bölme hacimleri gibi buzdolabına has teknik kriterler
kullanmıştır. Yayla ve Yıldız (2013) Chouqet integral metodu kullanarak beyaz eşya marka
seçimi yaptıkları çalışmada daha önce bahsedilen teknik özelliklere ilaveten servis kalitesi ile
ilgili kısıtlar da eklemiştir. Sharma, Alam ve Rani (2012) k-ortalama kümelenme algoritmasını
WEKA üzerinde çalıştırarak hazır bir veri seti ile mahsül analizi yapmıştır. Kodati,
Vivekanandam ve Ravi (2019) kalp rahatsızlıklarına dair bir veri setinde WEKA açık kaynak
kodlu yazılımı kullanarak k-ortalama algoritması dahil farklı kümelenme algoritmalarının
karşılaştırmalı analizini yapmış, en hızlı sonuç veren algoritmanın k-ortalama kümelenme
algoritması olduğu sonucuna varmıştır. İşler ve Narin (2012) WEKA yazılımı üzerinde k-
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ortalama kümelenme analizi algoritmasını kullanarak kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan
hastalara dair verilerin analizini yapmıştır.

3. Temel Bilgiler
a) K-ortalama Kümelenme Algoritması
K-ortalama kümelenme algoritması verileri benzerliklerine göre, k sayıda kümelere ayıran,
biyolojiden iktisat alanına kadar çok çeşitli disiplinler tarafından yaygın olarak kullanılan bir
kümelenme analizi metodu olarak tanımlanabilir (Moradpour ve Long, 2019). Kümeler
arasındaki mesafenin en uzak, kümeye ait elemanlar arasındaki mesafenin ise en yakın olması
şeklinde özetlenebilir. Merkezlere rassal ilk değer atamasına müteakip merkez elemana yakın
elemanlar kullanılarak k sayıda küme belirlenir. Bu şekilde benzer özelliklere sahip elemanların
bir arada bulunduğu k sayıda küme oluşturulur.
b) WEKA Açık Kaynak Kodlu Veri Analiz Yazılımı
Waikato Üniversitesi tarafından 1993 yılında geliştirilmeye başlanan bu yazılım java
tabanlı çalışmaktadır. Ücretsiz olarak edinilebilen bu yazılım şimdiye kadar milyonlarca kez
indirilmiş, binlerce kez bilimsel araştırmalarda kullanılmış olan bir makine öğrenmesi
yazılımıdır. Açılış ekranı şekilde görülen yazılım; kümelenme analizinin yanı sıra
sınıflandırma, regresyon gibi analizler yapmaya imkân vermekte olup aynı zamanda veri
analizlerini görsel olarak yorumlamaya yarayacak şekilde tablolar ve diyagramlar da
oluşturabilmektedir.
4. Uygulama Sonuçları
Bu çalışmada literatürde(Baynal, Şahin ve Taphasanoğlu, 2019; Yayla ve Yıldız, 2013;
Alptekin, 2010) sıkça bulunan fiyat, garanti süresi, enerji sınıfı, enerji tüketimi, su tüketimi, ses
seviyesi, program sayısı ve son olarak kapasite özniteliklerine sahip toplam 112 farklı marka
model bulaşık makinesi e-ticaret web sayfası üzerinden derlenmiştir. Toplanan verileri WEKA
yazılımına uygun hale getirebilmek maksadıyla bilgisayar ortamında öncelikle, ‘CSV(comma
seperated

value-virrgülle

‘ARFF(attribute

relation

ayrılmış
file

değer)

format-

formatında

özellik

ilişkili

kaydedilmiş
dosya

sonrasında

formatı)’

ise

formatına

dönüştürülmüştür. ARFF formatı; bilimsel çalışmalarda sıklıkla kullanılan ve en önemlisi
WEKA ile kullanıma uygun bir format olup WEKA üzerinde kullanılabilmesi maksadıyla farklı
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formatları

ARFF

formatına

çevirebilmek

için

küçük

çaplı

yazılımlar

dahi

geliştirilmektedir(Robu ve Tivadar, 2010). Çalışma içerisinde derlenip ARFF formatına
dönüştürülen veri seti, WEKA yazılımının Şekil 1’de görülen 1 numara ile işaretlenen ‘Open
File-Dosya Aç’ sekmesi kullanılarak bellek üzerinden seçilir.

1

2

3

4

Şekil 1: Weka Yazılımında Veri Seti Dosyasının Yüklenmesi Sonrası Ara Yüz Görünümü

Şekil 1 üzerinde, 2 numara ile işaretli ’Current Relation-Mevcut İlişki’ kısmında çalışmada
kullanılan veri setine verilen isim (BulasikMakinesi), toplam 112 örnek ve 8 öznitelik olduğu
görülebilmektedir. Sağ üst tarafta 3 numara ile işaretli kısımda ise seçili özniteliğe dair asgari,
azami değerler ile ortalama ve standart sapma değeri görüntülenmektedir. Son olarak 4 numara
ile işaretli kısımda seçilen özniteliğe ilişkin dağılım gösterilmekte olup aynı kısımda mevcut
‘Visualize All-Tümünü Görselleştir’ butonu vasıtasıyla tüm özniteliklere ait dağılım tabloları
görüntülenebilmektedir.
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Bu aşamadan sonra k-ortalama kümelenme analizi uygulanmıştır. Bunun için WEKA
‘Explorer’ kısmı seçildikten sonra kümelenme analizi için, Şekil 2’te, 1 numara ile işaretli
kısımda bulunan ‘cluster- kümelenme’ sekmesi kullanılmıştır. İlgili sekme altında k-ortalama
kümelenme analizi için Şekil 2’te 2 numara ile işaretli buton kullanılarak açılan listeden
‘SimpleKMeans-k-ortalama kümelenme analizi’ seçilmiştir. İlgili algoritma seçilmeye
müteakip seçilen algoritmanın üzerine tıklanarak algoritmaya ait parametrelerde değişiklikler
yapılabilmekte olup bu çalışma için k, yani küme sayısı 3 olacak şekilde seçim yapılmıştır.

1

2

3
4
5

Şekil 2: WEKA Üzerinde K-Ortalama Kümelenme Analizi İçin Kullanılan Ekran

K-ortalama kümelenme analizi işlemleri esnasında dikkate alınmasını istemediğimiz
özellikler mevcutsa Şekil 2’te 3 numara ile işaretli ‘ignore attributes-öznitelikleri dikkate alma’
isimli buton kullanılarak açılan listeden dikkate alınmayacak -birden fazla ise klavyeden
kontrol tuşu basılı tutmak suretiyle- özniteliklerin seçimi yapılır. Bu çalışmada Şekil 2’te 4
numaralı kısımda gösterildiği üzere fiyat ve enerji sınıfı öznitelikleri kapsam dışı bırakılmıştır.
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Bu kısım aynı zamanda kümelenme analizinin çıktı kısmını oluşturmakta olup tüm bilgileri
ihtiva edecek şekilde çıktının yan yana birleştirilmiş biçimi Şekil 3’te sunulmuştur.

1

Şekil 3: WEKA üzerinde K-ortalama Kümelenme Analizi Çıktısı

Çalışmanın bundan sonraki kısmında Şekil 2 üzerinde 5 numara ile işaretli WEKA
analizleri sonuçlarının listelendiği kısımdan ilgili sonuca sağ tıklamak suretiyle açılan listeden
‘visualize cluster assignments-kümelenmeleri görselleştir’ kısmında bulunan özellikler(x-axis,
y-axis ve color- x-ekseni, y-ekseni ve renk kombinasyonları) kullanılarak yapılacaktır. İlgili üç
kombinasyonun seçilebileceği kısım Şekil 4 ‘te gösterilmektedir.
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Şekil 4: Görselleştirme Esnasında Kullanılabilecek Seçenekler

Şekil 5: Enerji Tüketimine Göre Enerji Sınıflarının Kümelere Dağılımı
Şekil 5’de x ekseni için kümeler, y ekseni için enerji tüketimi ve son olarak renk için
enerji sınıfı seçilerek görselleştirme yapılmıştır. Böylece enerji tüketimine göre enerji
sınıflarının kümelere dağılım grafiği analiz edilebilecektir. 1 numaralı kümeye dahil edilen,
Şekil 5 üzerinde yeşil renkte ok işareti ile gösterilen 99 numaralı örnek, yüksek fiyatlı ve a+++
enerji sınıfında kategorize edilmesine karşın birçok düşük fiyatlı ve a+ enerji sınıfında
kategorize edilen üründen daha fazla enerji sarfiyatında bulunmaktadır. Mavi ok işareti ile
gösterilen 45 numaralı örnek ise a+ enerji sınıfında listelenmesine rağmen enerji tüketimi olarak
çok avantajlı bir ürün gibi gözükmektedir. Örneği özel olarak incelediğimizde veri setinin
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geneline kıyasla düşük kapasiteli, tezgah altında kullanılabilen yarım boy bir ürün olduğu
anlaşılmaktadır.
5. Sonuç
Takip etmeye yetişmekte güçlük çekilen bir hızda artan veri büyüklüklerine şahit
olduğumuz günümüz teknoloji çağında verilerin analizi için de mevcut teknoloji imkânlarından
yararlanılması kaçınılmazdır. Bu çalışmada ilgili analizleri başarı ile gerçekleştirebilecek
şekilde literatürde kabul görmüş olan WEKA açık kaynak kodlu yazılımı üzerinde yine
literatürde kendine geniş yer bulmuş k-ortalama kümelenme analizi algoritması koşturularak
toplam 112 örneği içeren bulaşık makinelerine dair 8 farklı özniteliğin listelendiği ve
tarafımızca derlenen veri setinin analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda farklı özelliklerin birbiri
ile bağıntısına dair ipuçları elde edilmiştir. Aynı zamanda WEKA açık kaynak kodlu yazılım
tanıtılmış olup kullanımına dair görsel destekli açıklamalara yer verilmiştir. Çalışmanın veri
analizi yapacak araştırmacılara WEKA tanıtımı sayesinde yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Bundan sonraki çalışmalarda daha büyük veri setleri ya da birden fazla ürünü içeren(çamaşır
makinesi ve buzdolabı) veri setleri ile WEKA üzerinde ‘visualize cluster assignmentskümelenmeleri görselleştir’ kısmında bulunan farklı kombinasyonlar ya da farklı yazılımlar
kullanılarak analizler yapılabilir. K-ortalama kümelenme algoritması yerine farklı algoritmalar
denenerek karşılaştırmaları yapılabilir.
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İLLERE GÖRE EBA DERS KULLANIM VERİLERİNİN KÜMELEME
YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Doğan DEMİR
Fırat Üniversitesi
Buket KAYA
Fırat Üniversitesi

ÖZET
MEB tarafından bir ders içerik platformu olarak öğrenci ve öğretmenlere sunulan EBA Ders,
illere göre öğretmen ve öğrenci bazında tuttuğu veriler ile incelenmeye hazır büyük bir veri
yığını oluşturmaktadır. Kısaca veri yığınlarından değerli bilgi çıkarma süreci olan veri
madenciliği, eğitim alanında kullanımıyla Eğitimsel Veri Madenciliği (EDM) kavramı ortaya
çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı geniş bir veri yığını olan EBA Ders’in kullanım verilerinde
benzer özellik gösteren illerin WEKA isimli açık kaynak yazılımı sayesinde veri madenciliği
kümeleme yöntemiyle gruplandırılmasıdır. Çalışma sonunda kullanıcı başına ortalama
kullanım süresi birbirine benzeyen iller K-ortalama kümeleme algoritması ile
gruplandırılmıştır. Çalışma sonunda farklı bölgelere ait illerin aynı kümede yer aldığı ve benzer
kullanım oranına sahip olduğu görülmüştür. En düşük kullanım oranına sahip olup aynı kümede
yer alan Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge illerinin olması ise çalışmanın bir diğer
sonucudur. Bu çalışma, ilerleyen zamanlarda EBA kullanımını arttırmaya yönelik yapılacak
çalışmalarda göz önünde bulundurulabilir.
Anahtar Kelimeler: EBA Ders, Eğitimsel Veri Madenciliği, K-Ortalama, Kümeleme
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I. GİRİŞ
Günümüz bilgi toplumunda birçok sektör ve kurumdan elde edilen veriler devasa boyuta
ulaşmıştır. Elde edilen bu verilerden işe yarayabilecek değerli bilgilerin ayıklanma süreci zor
ve zaman alıcı olabilmektedir. Değişik yollarla çeşitli alanlardan toplanan veri kümelerinden
anlamlı bilgiler elde etmek, bu alanlardaki problemlere çözümler aramak veri madenciliğinin
ilgi alanına girmektedir. Birçok farklı alanda kullanılan veri madenciliği, MIT (Massachusets
Institue of Technology) tarafından dünyayı değiştirecek 10 teknoloji arasında gösterilmiştir
(MIT, 2005).
Veri madenciliği teknikleri, büyük ve yoğunlukla organize edilmemiş verilerden anlamlı
sonuçlar üretmek ve bu veri değerleri arasındaki yeni ilişkileri keşfetmek için büyük veri
kümelerini analiz eder (Diwani & Sam, 2014). Silahtaroğlu (2013) ise veri madenciliğini daha
önceden bilinmeyen, geçerli ve uygulanabilir bilgilerin geniş veri tabanlarından elde edilmesi
ve bu bilgilerin işletme kararlarında kullanılması şeklinde tanımlamıştır.
Türkiye’de MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından idareci, öğretmen ve öğrencilerin
gelişimlerini takip etmek, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaları için hazır platformlar sağlamak ve
bünyesindeki kişi ve kurumların verilerini düzenli bir şekilde tutmak amacıyla MEBBİS (MEB
Bilişim Sistemleri), E-Okul, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) gibi uygulamalar oluşturulmuştur.
Öğretmen ve öğrencilere ait büyük ölçekli veri yığınlarının raporlaştırmadan öte kullanılmadığı
ve sadece bilgi tutma amacıyla saklandığı söylenebilir. Veri yığınlarından değerli bilgi çıkarma
süreci olarak kısaca açıklanan veri madenciliğinin eğitim ortamlarında kullanımı sonucu
Eğitimsel Veri Madenciliği (EDM) kavramı ortaya çıkmıştır. Baker (2014), eğitimsel veri
madenciliğini, insanların öğrenmesini keşfetmek, öğrenmeyi tahmin etmek ve gerçek öğrenme
davranışını anlamak gibi hedeflere ulaşmada veriler içerisinde saklı bilgilerin ve örüntülerin
keşfedilmesi olarak tanımlamıştır.
MEB tarafından 2010 yılında başlatılan FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi) Projesi ile okullarda donanım ve yazılım altyapısının verimli bir şekilde kullanımı
için eğitsel e-içeriğin sağlanmasına ve yönetilmesine duyulan ihtiyaçtan dolayı 2012 yılında
YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) tarafından bir çevrimiçi sosyal
platform olarak EBA tasarlanmıştır (Demir, Özdinç, & Ünal, 2018). EBA platformunda ilkokul,
ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere ve öğretmenlere yönelik ders içeriklerini
sağlayan EBA Ders modülü bulunmaktadır. Tüm illere ait öğrenci ve öğretmen kullanım
istatistikleri büyük bir veri yığını oluşturmaktadır
Bu çalışmanın amacı geniş bir veri yığını olan EBA Ders’in kullanım verilerinde benzer özellik
gösteren illerin veri madenciliği kümeleme yöntemiyle gruplandırılmasıdır.
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II. TEMEL BİLGİLER
A. K-Ortalama Kümeleme Algoritması
Veri madenciliği çok büyük veri yığınlarından önemli bilgileri elde etmeyi sağlar. Elde edilen
bu bilgi ile objektif değerlendirmeler yapılabilir ya da kurumun geleceğini belirleyen stratejik
kararlar alınabilir. Veri madenciliğinde kullanılan teknikler eldeki verinin türüne veya
sonuçların kullanım amacına göre ayrılabilir. Denetimsiz (unsupervised) bir yöntem olan
kümelemede, örnekler arasındaki benzerlik veya farklılık dikkate alınarak gruplandırma işlemi
yapılır. Kümeleme işleminde küme içinde bulunan elemanların farklılığı az, kümeler arasındaki
farklılık ise çok olmalıdır. Bir veri madenciliği analiz tekniği olarak kümeleme, bir dizi
örüntüyü ayrık ve homojen gruplar oluşturacak şekilde gruplandırma işlemidir (Han, Kamber,
& Pei, 2012). Kümeleme analizinin amacı birey veya nesnelerin gruplanmamış temel özellik
verilerini benzerliklerine göre gruplandırmak ve araştırmacılar için özet bilgiler sunmaktır
(Kalaycı, 2010). Kümeleme modellerinde amaç, Şekil 2’ de görüldüğü gibi küme üyelerinin
birbirlerine çok benzediği, ancak özellikleri birbirlerinden çok farklı olan kümelerin bulunması
ve veri tabanındaki kayıtların bu farklı kümelere bölünmesidir (Arslan, 2008).

Şekil 1: Koordinat Düzleminde Kümeleme Örneği

En eski kümeleme algoritmalarından olan K-ortalama (K-means), 1967 yılında J.B. MacQueen
tarafından geliştirilmiştir (MacQueen, 1967). En yaygın kullanılan gözetimsiz öğrenme
yöntemlerinden birisi olan k-ortalama, her verinin sadece bir kümeye ait olabilmesine izin verir.
Bu nedenle, keskin bir kümeleme algoritmasıdır (Işık & Çamurcu, 2007). Eşit büyüklükteki
kümeleri bulmaya çalışır. K-ortalama algoritmasının genel mantığı n adet veri nesnesinden
oluşan bir veri kümesini, giriş parametresi olarak verilen k adet kümeye bölümlemektir
(Sarıman, 2011)
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III. MATERYAL VE METOD
MEB tarafından EBA Ders kullanımına yönelik okul ve il bazlı veriler FATİH Projesinden
sorumlu il yetkilileri ile paylaşılmaktadır. Bu veriler içerisinde tüm illerin EBA Ders kullanım
istatistikleri arasında Öğretmen ve Öğrenci Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Süreleri
(KBOKS) temel alınmıştır. Şekil 2’de kullanılan verinin bir bölümünü içeren ekran görüntüsü
yer almaktadır.

Şekil 2: İllere göre EBA Ders kullanım istatistikleri
Excel formatında elde edilen veriler WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis)
isimli programa yüklenmeden önce CSV(comma seperated value-virgülle ayrılmış değer)
formatına dönüştürüldü. Daha sonrasında ise WEKA programı ile daha uyumlu çalışması için
ARFF(attribute relationship file format-özellik ilişkili dosya formatı) formatına çevrildi.
WEKA programına yüklenen veri setinin ilk görüntüsü Şekil 3’te gösterilmiştir. Kırmızı
çerçeve ile işaretlenen bölgede sadece İl, OgretmenKBOKS ve OgrenciKBOKS seçenekleri
bırakılıp diğer seçenekler silinmiştir.

Şekil 3: Veri Seti yükleme sonrası WEKA’da ilk görüntü
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Veri seti WEKA’ya yüklendikten sonra Şekil 4’teki gibi k-ortalama kümeleme algoritması
uygulanmıştır. Bunun için ‘Choose’ seçeneğinden ‘SimpleKMeans-K-ortalama kümeleme
analizi’ seçilmiştir. Kırmızı alan içerisindeki satıra tıklanarak ‘numClusters-küme sayısı’ k=4
seçilmiştir. ‘Ignore attributes-yok sayılan özellikler’ kısmından sadece ‘OgretmenKBOKS,
OgrenciKBOKS ve Cluster’ seçenekleri bırakılarak gerisi analiz dışı bırakılmıştır. Yeşil
çerçeve ile işaretlenmiş alanlar analizin çıktısını oluşturmaktadır.

Şekil 4: K-ortalama analiz sonucu
Çalışmanın bundan sonraki aşaması veri görselleştirmedir. Bu yöntem sayesinde anlamlı
bilgilerin çıkarılması ve veri setinin özetinin elde edilmesi daha kolay olmaktadır. Şekil 5’te
görüldüğü üzere ‘Visualize-Görselleştirme’ seçilerek açılan ekran gösterilmiştir.
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Şekil 5: Veri Görselleştirme Ekranı
Şekil 5’teki herhangi bir kutuya tıklanarak açılan pencerede(Şekil 6) X: OgretmenKBOKS ve
Y: OgretmenKBOKS kombinasyonu seçilerek kümelemenin daha net bir şekilde görülmesi
sağlanmıştır.

Şekil 6: Görselleştirme için kullanılabilecek X ve Y seçenekleri
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Şekil 6’da renkli gösterilen her bir noktanın üzerine tıklandığında o ile ait veri bilgileri yer
almaktadır. 4 farklı kümeye ait örnek olarak seçilen noktalar şekil 7’de gösterilmiştir.
Cluster 0 (Lacivert)

Cluster 1 (Kırmızı)

Cluster 2 (Yeşil)

Cluster 3 (Turkuaz)

Şekil 7: 4 farklı kümeye ait örnek sonuç verileri

IV. SONUÇ
Bu çalışmada geniş bir veri yığını olan EBA Ders’in kullanım verilerinde benzer özellik
gösteren illerin veri madenciliği kümeleme yöntemine ait K-ortalama analizi ile
gruplandırılmasıdır. Araştırmada tüm illere ait EBA Ders kullanım verilerinde öğretmen ve
öğrenci kullanıcı başına ortalama kullanım süreleri temel alınarak birbirine en yakın olan iller
gruplanmıştır. Farklı coğrafyalara ait iller benzer özellik gösterebilmektedir. Yalova,
Gaziantep, Sakarya ve Kırıkkale’nin en yüksek kullanım ve benzerliğe sahip aynı küme
elamanları olması bunu kanıtlar niteliktedir. En az kullanım oranına sahip ve aynı kümede yer
alan Şırnak, Hakkâri, Muş, Kilis, Iğdır, Ağrı, Siirt, Batman gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu
Bölge illerinin olması ise bize bölgesel anlamda bir çalışma yapılması gerektiğini
gösterebilmektedir.
FATİH Projesinin en önemli ayaklarından bir tanesini oluşturan eğitsel e-içerik platformu
EBA’nın, ülke çapında daha çok kullanımını sağlamak adına geliştirilen stratejilerde ve yapılan
öngörülerde veri madenciliği tekniklerinin kullanımı üzerinde durulması gereken bir seçenektir.
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Bu çalışma sayesinde EBA Ders’in düşük kullanım oranı ve aynı grupta olan iller kadar yüksek
oranda kullanım oranına sahip ve farklı bölgelerde olup aynı benzerliği gösteren illerin tespit
edilmiş olması MEB’in yapacağı çalışmalara ve bundan sonraki araştırmalara kaynaklık
edebilir.
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TRAFİK KAZASI SONUCU ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN
İNCELENMESİ
EXAMINATION OF PATIENTS APPLIED TO EMERGENCY SERVICE AS A TRAFFIC
ACCIDENT

Bahadır ÇAĞLAR
Balıkesir Üniversitesi
Süha SERİN
Balıkesir Üniversitesi
ÖZET
Giriş
2018 yılı istatistiklerine göre ülkemizde yılda yaklaşık 1250000 trafik kazası meydana
gelmektedir. Bu kazaların yaklaşık 15% i ölümlü veya yaralanmalı sonuçlanmaktadır. Her
geçen yıl artan trafik kazaları nedeni ile acil servislerin yükü artmaktadır. Son yıllarda
uygulanmakta olan defansif tıp ve medikolegal kaygılar nedeni ile bu hastalara acil servislerde
istenen tetkik sayıları ve konsültasyon sayıları giderek artmaktadır. Bu sebeple hastaların acil
serviste kalış süreleri uzamaktadır.
Çalışmamızda 6 aylık bir sürede acil servise trafik kazası nedeni ile başvuran hastalara
istenilen tetkik ve konsültasyonları, yatış oranları ile birlikte değerlendirdik.
Gereç ve Yöntem
01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında acil Servise trafik kazası nedeni ile başvuran
hastaların kayıtları hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden retrospektif olarak incelendi.
Hastaların demografik özellikleri, istenilen radyolojik tetkikler, konsültasyon istemleri, yatıştaburculuk durumları, mortalite durumları değerlendirildi.
Bulgular
479 hasta trafik kazası nedeni ile acil servise başvurmuştur. Hastaların 337’ si (70,3%)
erkek, yaş ortalamaları 34,47 idi. Hastaların 298 (62,2%) ine radyografi, 272 (56,8%) sine beyin
bilgisayarlı tomografi ve 181 (37,8%) ine ultrasonografi istenmiştir. Başvuran hastalardan 165
(34,4%) ine toplam 259 konsültasyon istenmiştir. En fazla konsültasyon istenen bölümler
sırasıyla; ortopedi ve travmatoloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs cerrahisi olmuştur. 91 (18,9%)
hastaya yatış verilmiştir. En fazla yatış verilen bölümler sırasıyla; anestezi ve reanimasyon,
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ortopedi ve travmatoloji, beyin ve sinir cerrahisi olmuştur. Trafik kazası nedeni ile başvuran
hastalardan acil serviste veya yatırıldığı bölümde exitus olan 7 (1,5%) hasta olmuştur.
Tartışma
Literatürde 43% lere varan yatış oranı olmasına rağmen çalışmamızda yatış oranı 18,9%
olarak bulunmuştur. Yatış oranımız, fazla radyolojik tetkik istenmesine rağmen düşüktür. Bu
sebeple literatürle uyumsuz olarak bulduğumuz fazla radyolojik tetkik istenmesini, günümüzde
giderek yaygınlaşan defansif tıbbın bir sonucu olarak yorumluyoruz.
Sonuç
Artan iş yükü nedeni ile hastalara yeterli süre ayrılamaması ve artan tıbbi hata yapma
korkusu nedeni ile hekimler daha fazla tetkik istemektedir.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, Acil Servis, Konsültasyon, Radyolojik Tetkik

ABSTRACT
Introduction
According to 2018 statistics, approximately 1250000 traffic accidents occur annually in
our country. Approximately 15% of these accidents result in death or injury. The burden of
emergency services increases with each passing year due to increasing traffic accidents. Due to
the use of defensive medicine and medicolegal concerns in recent years, the number of
examinations and consultations required for these patients in the emergency departments is
increasing. Therefore, the length of stay in the emergency department of the patients is
prolonged.
In our study, we evaluated the examinations and consultations together with the
hospitalization rates of the patients who applied to the emergency department for a traffic
accident in a 6-month period.
Material and Method
The records of the patients who applied to the emergency department between
01.01.2019-30.06.2019 due to traffic accidents were retrospectively reviewed through the
hospital information management system. Demographic characteristics, radiological

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

832

examinations, consultation requests, hospitalization and discharge status and mortality were
evaluated.
Results
479 patients applied to emergency department because of traffic accident. 337 (70.3%)
of the patients were male and the mean age was 34.47. Radiography was performed in 298
(62.2%) patients, brain computed tomography was performed in 272 (56.8%) and
ultrasonography was performed in 181 (37.8%) patients. A total of 259 consultations were
requested to 165 (34.4%) of the patients.
The sections in which the most consultation is required are; orthopedics and traumatology, brain
and nerve surgery, thoracic surgery. 91 (18.9%) patients were hospitalized. The sections with
the highest admission are; anesthesia and reanimation, orthopedics and traumatology, brain and
nerve surgery. Seven patients (1.5%) died in the emergency department or in the hospitalized
department.
Discussion
Although there was a hospitalization rate up to 43% in the literature, in our study the
hospitalization rate was found to be 18.9%. Our hospitalization rate is low although there is
more radiological examination. For this reason, we interpret the need for more radiological
examinations, which we find incompatible with the literature, as a result of the increasingly
widespread defensive medicine.
Conclusion
Physicians want more examinations because of the increased workload and the fear of
making medical mistakes.

Keywords: Traffic Accidents, Emergency Service, Consultation, Radiological Examination
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TRAFİK KAZASI SONUCU ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN
İNCELENMESİ

Bahadır ÇAĞLAR
Balıkesir Üniversitesi
Süha SERİN
Balıkesir Üniversitesi

Giriş
Trafik kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük problemlerin başında
gelmektedir. 2018 yılı istatistiklerine göre ülkemizde yılda yaklaşık 1250000 trafik kazası
meydana

gelmektedir.1

Bu

kazaların

yaklaşık

15%

i

ölümlü

veya

yaralanmalı

sonuçlanmaktadır.1 Ülkemizdeki önemli halk sağlığı sorunlarının başında gelen trafik kazaları,
ülke ekonomisine olan zararı yanında gerek iş gücü kaybı gerek sağlık sistemine olan yükü
nedene ile birçok alanı beraber etkilemektedir. Her geçen yıl artan trafik kazaları nedeni ile acil
servislerin yükü artmaktadır. Son yıllarda uygulanmakta olan defansif tıp ve medikolegal
kaygılar nedeni ile bu hastalara acil servislerde istenen tetkik sayıları ve konsültasyon sayıları
giderek artmaktadır. Bu sebeple hastaların acil serviste kalış süreleri uzamaktadır.
Çalışmamızda 6 aylık bir sürede acil servise trafik kazası nedeni ile başvuran hastalara
istenilen tetkik ve konsültasyonları, yatış oranları ile birlikte değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem
01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servisine
trafik kazası nedeni ile başvuran hastaların kayıtları hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden
retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, istenilen radyolojik tetkikler,
konsültasyon istemleri, yatış-taburculuk durumları, mortalite durumları değerlendirildi.
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Bulgular
Belirtilen tarihler arasında 479 hasta trafik kazası nedeni ile acil servise başvurmuş.
Hastaların 337’ si (70,3%) erkek, yaş ortalamaları 34,47 (min:2 mak:88) idi. (Tablo 1)
Cinsiyet

n

%

Yaş

Erkek

337

70,3

Min

2

Kadın

142

29,7

Mak

88

Toplam

479

100

Ortalama

34,47

Tablo 1: Hastaların cinsiyete göre dağılımı ve yaş ortalamaları

Bazı hastalara birden fazla olmak kaydı ile toplam 1196 radyolojik tetkik istenmiştir.
Hastaların 298 (62,2%) ine radyografi, 272 (56,8%) sine beyin bilgisayarlı tomografi ve 181
(37,8%) ine ultrasonografi istenmiştir. (Tablo 2)

Radyolojik Tetkikler

n

%

Radyografi

298

62,2

Beyin Bilgisayarlı Tomografi

272

56,8

Servikal Bilgisayarlı Tomografi

173

36,1

Toraks Bilgisayarlı Tomografi

165

34,4

Batın Bilgisayarlı Tomografi

82

17,1

Diğer Bilgisayarlı Tomografi

25

5,2

Ultrasonografi

181

37,8

Tablo 2: Hastalara istenen radyolojik tetkiklerin dağılımı
Başvuran hastalardan 165 (34,4%) toplam 259 konsültasyon istenmiştir. En fazla
konsültasyon istenen bölümler sırasıyla; ortopedi ve travmatoloji, beyin ve sinir cerrahisi,
göğüs cerrahisi olmuştur. (Tablo 3)
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Konsültasyon İstenen Bölümler
Ortopedi ve Travmatoloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Genel Cerrahi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Göz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Toplam
Tablo 3: Konsültasyon istenen bölümlerin dağılımı

n
67
57
49
47
19
12
8
259

%
25,9
22
18,9
18,2
7,3
4,6
3,1
100

91 (18,9%) hastaya yatış verilmiştir. En fazla yatış verilen bölümler sırasıyla; anestezi
ve reanimasyon, ortopedi ve travmatoloji, beyin ve sinir cerrahisi olmuştur. (Tablo 4)
Yatış Verilen Bölümler
Anestezi ve Reanimasyon
Ortopedi ve Travmatoloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Genel Cerrahi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Toplam
Tablo 4: Yatış verilen bölümlerin dağılımı

n
24
21
16
13
9
5
3
91

%
26,4
23,1
17,6
14,3
9,9
5,4
3,3
100

Yatış verilen hastaların birincil tanıları; intrakraniyal patolojiler, toraks patolojileri,
batın patolojileri ve ekstremite patolojileri olarak sınıflandırılmıştır. Hastaların bu
sınıflandırmaya göre dağılımı tablo 5 de gösterilmiştir.

Tanılar
n
İntrakraniyal Patolojiler
31
Toraks Patolojileri
16
Batın Patolojileri
12
Ekstremite Patolojileri
32
Toplam
91
Tablo 5: Yatış verilen hastaların birincil tanılarına göre dağılımı

%
34,1
17,6
13,2
35,1
100

Trafik kazası nedeni ile başvuran hastalardan acil serviste veya yatırıldığı bölümde
exitus olan 7 (1,5%) hasta olmuştur. (Tablo 6)

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

836

Exitus

n

%

Acil Serviste Exitus

3

0,6

Hastanede Exitus

4

0,8

Toplam

7

1,5

Tablo 6: Hastaların exitus durumlarına göre dağılımı
Tartışma
Çalışmamızda trafik kazası nedeni ile başvuran hastaların 70,3%’ ü erkek ve yaş
ortalaması 34,47 olarak saptandı. Varol ve ark2 trafik kazası nedeni ile acil servise başvuran
hastaları inceledikleri çalışmada hastaların 68,2% si erkek ve ortalama yaş 30,57, Bilgin ve ark3
yaptığı çalışmada da hastaların 68,6% sı erkek ve ortalama yaş 31,7 olarak bulunmuştur.
Çalışmamız demografik veriler açısından literatürle uyumludur.
En fazla konsültasyon 25,9% ile ortopedi ve travmatoloji bölümünden istenmiştir. Bunu
beyin ve sinir cerrahisi ve göğüs cerrahisi takip etmektedir. Bilgin ve ark3 yapmış olduğu
çalışmada en fazla konsültasyon 24,2% ile Yaşar ve ark4 yapmış olduğu çalışmada ise 41,23%
ile ortopedi ve travmatoloji bölümünden istenmiştir. Bu çalışmalarda da ikinci en sık
konsültasyon sırası ile 12,6% ve 31,17% ile beyin ve sinir cerrahisi olmuştur. Çalışmamızda
konsültasyon istenme oranları ve bölümler literatürle uyumludur.
Yaşar ve ark4 yaptığı çalışmada hastaların 44,28% ine radyografi, 8,44% üne
ultrasonografi ve 5,55% ine bilgisayarlı tomografi istenmiştir. Çalışmamızda ise bu oranları
literatürlü uyumsuz olarak daha yüksek olarak saptadık.
Literatürde2 43% lere varan yatış oranı olmasına rağmen çalışmamızda yatış oranı
18,9% olarak bulunmuştur. Yatış oranımız, fazla radyolojik tetkik istenmesine rağmen
düşüktür. Bu sebeple literatürle uyumsuz olarak bulduğumuz fazla radyolojik tetkik
istenmesini, günümüzde giderek yaygınlaşan defansif tıbbın bir sonucu olarak yorumluyoruz.
Yatış verilen hastaların aldığı tanılar incelendiğinde intrakraniyal patolojiler olarak
gruplandırdığımız baş boyun patolojileri literatürle uyumlu olarak en fazla saptanmıştır.3,4,5,6,7,8
Sonuç
Günümüzde acil servislerin iş yükü giderek artmaktadır. Artan iş yükü nedeni ile
hastalara yeterli süre ayrılamaması ve artan tıbbi hata yapma korkusu nedeni ile hekimler daha
fazla tetkik istemektedir.
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SULU ÇÖZELTİLERDE ÇİNKO (II) METALİNİN BİYOSORPSİYON
YÖNTEMİYLE UZAKLAŞTIRILMASI VE KİNETİK ÖZELİKLERİNİN
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Özet
Bu çalışmada Dicle nehri civarından alınan toprak numunelerinden izole edilen Bacillus subtilis
(ATTC6051) ve iki yabani Bacillus licheniformis (FL, FS) türleri laboratuvar ortamında
çoğaltılarak biyosorbsiyon işleminde adsorbent olarak kullanıldı. Yapılan çalışma ile maliyeti
düşük, çabuk ve zararsız olan üç farklı bakteri türünün toksik metal (çinko) gideriminde
kullanılması amaçlanmıştır. Biyosorbsiyon işlemi için Zn(II) sulu 1000 ppm stok çözeltisi
hazırlandı. Bu işlem için önceden hazırlanan biyokütle ve stok çinko çözeltisi deneysel çalışma
koşullarına göre hazırlandı. Çalkalamalı yöntem ile numunelerin farklı sıcaklık ve zamana bağlı
olarak kinetik parametreleri atomik absorbsiyon spektrokopisi (AAS) cihazı kullanılarak
ölçüldü. Elde edilen sonuçlar biyokütle olarak kullanılan bakterilerin ağırmetal tutucu
özelliklerinin olduğunu gösterdi. Sonuç olarak çalışmada kullanılan biyosorbentlerin Zn(II)
metal iyonunu etkili ve seçici bir şekilde hazırlanan sulu çözeltilerinden uzaklaştırdığı tespit
edildi.
Anahtar kelimeler: Çinko metali, Biyosorbsiyon, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis,
AAS.
Removal of Zinc(II) metal in a water solution with biosorption method and
determination of kinetic parameters
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Abstract
In this study, Bacillus subtilis (ATTC6051) and two wild Bacillus licheniformis (FL, FS) strain
isolated from soil samples taken from the Tigris River were used as adsorbents in the biosorption process. The aim of this study is to use three different bacterial species which are low
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cost, quick and harmless for toxic metal (zinc) removal. Zn (II) aqueous 1000 ppm stock
solution was prepared for bio-sorption process. The biomass and stock zinc solution prepared
for this process were prepared according to experimental working conditions. Depending on
the different temperature and time kinetic parameters were measured using atomic absorption
spectroscopy (AAS). The results showed that the bacteria used as biomass had heavy metal
retention properties. As a result, it was determined that the biosorbents used in the study remove
Zn (II) metal ion from the aqueous solutions which are prepared effectively and selectively.
Keywords: Zinc metal, biosorption, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, AAS.
Giriş
Biyosorpsiyon Kinetiği
Katı veya akışkanlar içinde moleküller her yönden çekildikleri için, bu çekim kuvvetleri
dengededir. Oysaki fazlar arası yüzeyde, moleküllere etki eden çekim kuvvetleri farklılık
göstermektedir. Bu yüzden malzemenin derişimi ara yüzeye yakın bölgede ara yüzeyi oluşturan
fazlar içerisindeki yığın derişiminden farklıdır. Dolayısıyla katı yüzeylerine değmekte olan
gazlar, sıvılar veya bunların içerisinde çözünmüş olan maddeler bu yüzeyler tarafından tutulur.
Katı yüzeyindeki atom ve moleküllerin etkileşim kuvvetlerinden dolayı adsorbsiyon katı
yüzeyinde meydana gelir. Yüzey tarafından tutunan, gaz veya sıvı olabilir. Adsorbsiyon
malzeme veya malzemelerin derişiminin ara yüzeyde yığın derişimine göre artışı şeklinde
tanımlanabilir. Yüzeyde tutunan malzemeye “adsorblanan maddde” ve üzerinde adsorbsiyonun
gerçekleştiği katıya ise “adsorbent” ismi verilmektedir. Ayrıca adsorbsiyon işleminin tersine
adsorplanan maddenin ortama geri verilmesine yani yüzeyde derişimin azalması işlemine
“desorbsiyon” prosesi denir. Adsorbsiyon, adsorbe edilenin yüzeyde tutulmasını sağlayan
kuvvet çeşitlerine göre “fiziksel adsorbsiyon” ve “kimyasal adsorbsiyon “ olmak üzere ikiye
ayrılır. Fiziksel adsorpsiyonda etkileşim zayıf bağlar ve çekim kuvvetleri sonucunda meydana
gelir. Fiziksel adsorpsiyonda etkili olan kuvvetler Van Der Waals kuvvetleridir. Kimyasal
adsorpsiyon ise adsorbat ile absorbent arasında kimyasal reaksiyon oluşması, elektron alış
verişi olması sonucunda meydana gelir. Fiziksel adsorpsiyonda bağ kuvvetleri moleküller
arasında olurken kimyasal adsorpsiyonda moleküller içinde gerçekleşmektedir. Fiziksel
adsorpsiyonun kimyasal adsorpsiyona karşı en büyük üstünlüğü tersinir olmasıdır. Yani fiziksel
adsorbent rejenere edilip yeniden kullanılabilirken kimyasal adsorbent rejenere edilebilirliği ise
etkileşimde olduğu adsorbata göre değişir. Fiziksel adsorpsiyonda etkileşim hızlı
gerçekleşirken kimyasal adsorpsiyonda etkileşim hızı sıcaklığa bağlı olarak değişir. Dolayısıyla
fiziksel adsorpsiyon enerjisi düşüktür ve hem tek hem de çok tabakalı olabilirken kimyasal
adsorpsiyon enerjisi yüksek ve tek tabakalı olabilir. Biyosorpsiyon olayının kinetiği iki
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basamakta incelenmektedir. Birinci basamak, organizma yüzeyinde gerçekleşen fiziksel
adsorpsiyondur. Bu basamak çok hızlıdır ve mikroorganizma metal ile etkileştikten kısa bir süre
geçtikten sonra denge meydana gelmektedir. Pasif giderim adı verilen bu hızlı giderim
genellikle yüzey adsorpsiyonu sonucu gerçekleşmektedir. Metal alımında ikinci basamak ise
aktif giderimdir. Bu basamak metal iyonlarının hücre zarından içeri taşınmasını içeren,
metabolik aktiviteye bağlı daha yavaş ve hücre içi giderim basamağıdır. Adsorpsiyon
işleminde; adsorbentin özellikleri, yüzey etkileşimleri, yüzeyde tutunan madde ve çözücünün
özellikleri önemli etkenlerdir. Adsorbantın yüzey özellikleri arasında adsorbsiyon işlemini
etkileyen en önemli parametre yüzey alanıdır. Dolayısıyla yüzey alanı arttıkça adsorbsiyon
miktarı da artar. Bundan dolayı gözenekli malzemeler veya çok ufak parçalara bölünmüş katılar
yüksek adsorbsiyon kapasitesi gösterirler. Adsorpsiyonda, adsorbentin özellikleri, yüzey
etkileşimleri, adsorbat ve çözücünün özellikleri önemli etkenlerdir. Adsorbantın yüzey
özellikleri arasında adsorbsiyon işlemini etkileyen en önemli parametre yüzey alan değeridir ve
artan yüzey alan değeri ile adsorbsiyon miktarı artış gösterir. Dolayısıyla gözenekli malzemeler
veya çok ufak parçalara bölünmüş katılar yüksek adsorbsiyon kapasitesi sağlamaktadırlar.
Adsorbsiyon verileri genellikle “adsorbsiyon izotermi” şeklinde sunulur. Sabit sıcaklıkta
birim adsorbent miktarı tarafından adsorblanan miktarın denge çözelti derişimi veya basıncı ile
ilişkisi “adsorbsiyon izotermi” olarak bilinir. Adsorpsiyon işlemi sırasında sistem dengeye
geldiği anda, adsorban maddenin birim kütlesinin adsorpladığı madde miktarı, sıcaklık,
derişim, basınç yada denge basıncının bir fonksiyonudur. Sıcaklığın sabit tutulduğu durumlarda
bu fonksiyon aşağıdaki (4.3.) denkleme eşittir; (Xing ve ark. 2008)

𝑞𝑒 =

(𝐶𝑜−𝐶𝑒).𝑉

(4.3.)

𝑚

qe= Adsorbentin adsorpsiyon kapasitesi (mg/g, mol/g)
Co = adsorplanan maddenin başlangıç derişimi (mg/L, mol/L)
Ce= adsorplanan maddenin denge anındaki derişimi (mg/L, mol/L)
V = Çözelti hacmi (L)
m = adsorbentin ağırlığı (g) (Himmelblau ve Riggs 2004).
Toksik metal iyonlarının mikroorganizma yüzeyine tutunması olayı adsorpsiyon izotermleri ile
gösterilebilen tersinir bir taşınım olayıdır. Adsorbsiyon verileri genellikle “adsorbsiyon
izotermi” şeklinde verilir. Sabit sıcaklıkta birim adsorbent miktarı tarafından adsorblanan
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miktarın dengede kalan çözelti derişimi ile ilişkisi “adsorbsiyon izotermi” olarak bilinmektedir.
Adsorpsiyon izotermleri biyosorpsiyon olayını ifade eden hız denklemleridir. Biyosorpsiyon
sırasında hız denklemi, biyokütle yüzeyine adsorplanan metal iyonu miktarı ve çözeltide
adsorplanmadan kalan metal iyonu miktarı arasında ilişki kurulmaktadır. Biyosorpsiyon
dengesi, su ve atık su arıtma uygulamaları verilerinin analiz edilmesinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Langmuir veya Freundlich adsorpsiyon izotermleri ile gösterilmektedir.
Adsorpsiyon Kapasitesi Tayin Yöntemi
Adsorpsiyon kapasitesinin tayini için sistemin dengeye gelmesi gerekli olduğundan
kolon sistemi yerine kesikli çalkalamalı yöntemi kullanıldı. Bu amaçla uygun metal çözeltileri
hazırlanarak 50 mL’lik örnek çözeltilerinin pH değeri deneysel olarak belirlenen optimum
değere ayarlandıktan sonra uygun miktarda (örneğin 0.025 g) biyosorbent içeren erlenlere ilave
edildi. Metal çözeltileri iki saat boyunca 150 rpm de oda sıcaklığında çalkalandı. Daha sonra
her bir çözeltiden 2’er mL alınarak santrifüjlendi ve alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi
ile tayin edildi. Metal iyonunun denge derişimine karşı biyosorbentin gram başına adsorplanan
metal iyonu miktarı grafiğe geçirilerek Langmuir veya Freundlich adsorpsiyon izotermine
uyumluluğu test edilmiştir.
Adsorpsiyon Hız Sabitlerinin Hesaplanması
Pseudo-First Derece Hız Denklemi

𝑑𝑞𝑡
𝑑𝑡

= 𝑘1 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)

(4.4.)

qe ve qt ; dengede ve t zamanında biyosorbe edilen metal iyonu miktarı (mg/g)
k1 ; pseudo-first derece adsorpsiyon hız sabiti (dak-1)
Burada ki ifadenin integrali alınırsa;

𝑞𝑒

𝑘

1
𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒−𝑞𝑡 = 2,303
𝑡

(4.5.)

Eşitliği düzenlersek;
𝑘

1
𝑙𝑜𝑔(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 − 2,303
𝑡

(4.6.)

Eşitliğine dönüşür.
t’ye karşı 𝑙𝑜𝑔(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) grafiğe geçirilirse eğim ve kaymadan qe ve k1 değeri bulunmuş
olur.(Ertugay ve Bayhan, 2008).
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Pseudo -Second Derece Hız Denklemi,
𝑑𝑞𝑡
𝑑𝑡

= k2(qe-qt)2

(4.7.)

Burada (4.7.) ifadesinin integrali alınırsa;
k2, pseudo-second derece adsorpsiyon hız sabiti (g/mg.dak).
1
𝑞𝑒−𝑞𝑡

1

= 𝑞𝑒 + 𝑘2 𝑡

(4.8.)

Eşitliğini (4.8.)lineer forma dönüştürülürse;
𝑡
𝑞𝑡

=𝑘

1
2
2 𝑞𝑒

1

+ 𝑞𝑒 𝑡

(4.9.)

𝑡

t’ ye karşı 𝑞𝑡 grafiğe geçirilirse eğim ve kayma değerlerinden k2 ve qe değerleri hesaplanır
(Ertugay ve bayhan 2008).

Adsorpsiyon İzotermleri
Langmuir İzotermi (1918):
Biyokütle yüzeyinin tekli tabaka halinde kaplanması durumunda bu izoterm geçerli
olmaktadır. Bu denklem aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
Langmuir adsorpsiyon izotermi aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur.
-Yüzeyde adsorplanan moleküller tek tabaka halinde adsorplanırlar, adsorpsiyon
monomolekülerdir.
-Adsorpsiyonda yüzeyin her tarafıörtülmez, yer yer örtülmeler olur.
-Yüzeyin her tarafında adsorpsiyon enerjisi aynıdır.
-Yüzeyde tutunan moleküller arasında etkileşme yoktur(Şahan 2008).
Genel Langmuir adsorpsiyon eşitliği aşağıdaki gibidir(Quintelas ve ark. 2008)
𝑏𝐶𝑒

𝑄𝑒 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 1+𝑏𝐶𝑒

(4.10.)

Bu eşitliği düzenleyecek olursak ;
𝐶𝑒
𝑄𝑒

1

1

= 𝑄𝑚𝑎𝑥𝑏 + 𝑄𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑒
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Bu denkleme göre 𝐶𝑒’ ye karşı

𝐶𝑒
𝑄𝑒

grafiğe geçirilirse doğrunun eğiminden 𝑄𝑚𝑎𝑥 ,

kayma değerinden ise bsabiti hesaplanır.
Burada ;
Qe

(mmol/g) ; birim miktar adsorblayıcı üzerinde adsorblanan metal iyonu miktarı.

Qmax(mmol/g);

tek tabaka kapasitesi.

Ce (mmol/g); denge çözeltisindeki metalin konsantrasyonu.
b (L/mmol) ; Langmuir adsorpsiyon denge sabiti.
Langmuir parametrelerinden b değeri, boyutsuz ayırma faktörü (RL) değeri kullanılarak da
hesaplanır.
(Oğuz 2005). RL= 1 ise izoterm lineardır, 0 <RL< 1 ise izoterm favoridir, RL> 1 ise izoterm
favori değildir ve RL=0 ise; izoterm tersinmezdir. Bu değer aşağıdaki eşitlik yardımıyla
hesaplanır [(Yahaya ve ark., 2008); (Horsfall ve Spiff, 2005);(Baran ve ark. 2019)].
1

𝑅𝐿 = 1+𝑏𝐶𝑜

(4.12.)

Freundlich İzotermi (1906):
Üslü eşitlik biçiminde ilk izoterm eşitliğini geliştirmiştir. Bu eşitlik çözeltideki tutunan
konsantrasyon arttığı zaman adsorbent yüzeyindeki tutunan konsantrasyonunda artacağınıileri
sürer. Bu deneysel eşitlik multi (çoklu) tabaka adsorpsiyon gibi heterojen bir yüzey üzerindeki
adsopsiyonu temel almaktadır.
Bu denklem aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
𝑞𝑒 = 𝑘. 𝐶𝑒 1/𝑛

(4.13.)

Yukarıdaki eşitliğidüzenlersek;
1

𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝑘 + 𝑛 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒

(4.14.)

Bu denkleme göre (4.14);
𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒’ye karşı 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 grafiğe geçirilirse doğrunun eğiminden n, kayma değerinden ise 𝑙𝑜𝑔𝑘
sabiti bulunur(Baran ve ark. 2018;Baran ve Duz 2019)
Burada ;
qe:birim miktar adsorblayıcı üzerinde adsorblanan metal iyonu miktarı,
Ce: denge çözeltisindeki metalin konsantrasyonu,
k: Biyokütlenin adsorpsiyon kapasitesi,
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n: Adsorpsiyon kapasitesi üzerine derişimin etkisi.
Freundlich izotermi çok yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen, Langmuir modelinin
aksine tekli tabaka adsorpsiyon kapasitesi hakkında fazla bilgi vermez. Langmuir ve Freundlich
denklemlerindeki k, n, Qmax ve b değerlerini tayin etmek için bu eşitlikler doğrusallaştırılır.
Freundlich eşitliğinin doğrusallaştırılması ile eğimi 1/n ve kayması lnkolan bir doğru elde edilir.
Langmuir eşitliğinin doğrusal şekli ise eğimi 1/Qob ve kayması 1/Qo olan bir doğru denklemidir
[(Dönmez ark. (2004); Özer ve ark. (1998); Aslan ve ark. (2007)].

2. Materyal ve metot
Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Çözeltiler
Hazırlanan 1000 ppm’lik çinko stok çözeltisinden alınıp gerekli seyreltmeler yapılarak
deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere gerekli konsantrasyonlarda çinko metal çözletileri
hazırlandı.
Hidroklorik Asit(HCI) Çözeltisi, 1M
HCI asit çözeltileri, analitik saflıktaki yoğunluğu 1.19 g/mL olan % 37’lik hidroklorik
asit çözeltisinden 41.46 mL alınarak saf su ile 500 mL’ye tamamlandı.

Nitrik Asit Çözeltisi HNO3 (1M)
Analitik saflıktaki HNO3 asit çözeltisi (Yoğunluğu 1.40 g/mL olan % 65’lik) nitrik asit
çözeltisinden 34.62 mL alınarak saf su ile 1000 mL’ye tamamlandı.
Çinko Stok Çözeltisi, 1000 mg/L
1.05 g Zn(NO3)2.4H2O yeterli miktarda saf su ile çözülerek toplam hacim 250 mL’ye
tamamlandı.

Bakteri üretimi ve Hazırlanması
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Katı besi yerine ekilen mikroorganizmalar 24 saat 37oC’de inkübasyona bırakıldı. Daha
sonra 1.0 litrelik Nutrient Broth sıvı besi yerlerine ekim yapıldı ve 24 saat 37 oC’de
çalkalayıcıda inkübeye bırakıldı. Besi yerleri 7.000 rpm’de 15 dak santrifüjlendikten sonra
pellet iki kez steril saf su ile yıkanarak 65 oC’de 24 saat kurumaya bırakıldı. Kurutulan
bakteriler havanda toz haline getirilerek ve 180 µm lik bir elekten geçirildi. Bir ön işlem
uygulamadan biyosorpsiyon çalışmalarında kullanılmak üzere steril bir kabta muhafaza edildi.
Kullanılan Diğer Materyaller
Erlen, Beher, Balon joje, Pipet, Mezür, Magnet, Spatül, Petri kabı, Nutrient Broth (NB),
besiyeri [Sigma-aldrich] ve Lutrient Broth (LB) besiyeri [Sigma-aldrich].
Kullanılan Biyolojik Materyaller
Çalışmamızda Prof.Dr. Fikret UYAR ve ark. tarafından izole edilen ve tanımlanan
Bacillus subtilis ve Bacillus licheniformis. türü bakterileri kullanıldı.
pH metre
Deneylerde kullanılan çözeltilerin pH ayarlamaları için cam elektrotlu HANNA HI2211 7000 seven multi marka pH metre kullanıldı.
Santrifüj Cihazı
Birlikte Çöktürme deneylerinde çözeltilerin santrifüj basamakları için ALC-4235 A
marka santrifüj cihazı kullanıldı.
Çalkalayıcı
Nüve marka sıcaklık kontröllü magnetik karıştırmalı su banyosu kullanıldı.
Hassas Terazi
Deney çalışmalarında tartımlar için 0.1 mg’a kadar duyarlı DENVER INSTRUMENT
marka kafesli analitik terazi kullanıldı.
3.Bulgular ve Tartışma
Zn(II) Biyosorpsiyonunda Hız Mertebe Sabitleri
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Çizelge 1. B1, Fl ve Fs biyosorbentlerinin farklı sıcaklıklarda Zn (II)'ninbiyosorpsiyon kinetiği
Pseudo-First ve Pseudo-Second mertebe verileri (Co= 2.5ppm, V=50 mL, m=0.025 g, 90
dak, hız=150 rpmve t=90 dak)

35
45

Sıcaklık (oC)

25

B1

Fl

Fs

t
(dak)

Ct

qt

Ct

qt

Ct

qt

(ppm)

(mg/g)

(ppm)

(mg/g)

(ppm)

(mg/g)

5

1,15

7,70

1,09

7,82

1,30

2,39

10

1,10

7,81

1,04

7,92

1,17

2,66

15

0,98

8,05

0,97

8,07

1,05

2,89

20

0,89

8,22

0,91

8,18

1,01

2,97

25

0,78

8,45

0,85

8,30

0,95

3,11

30

0,75

8,51

0,90

8,21

0,90

3,21

40

0,65

8,70

0,75

8,50

0,86

3,27

50

0,61

8,79

0,72

8,57

0,83

3,33

60

0,59

8,82

0,65

8,70

0,81

3,39

75

0,55

8,91

0,63

8,74

0,76

3,47

5

0,97

3,07

0,71

3,59

0,87

3,25

10

0,81

3,38

0,66

3,68

0,85

3,30

15

0,72

3,55

0,62

3,75

0,79

3,42

20

0,57

3,87

0,69

3,63

0,74

3,52

25

0,5

4,00

0,64

3,71

0,68

3,63

30

0,46

4,08

0,59

3,81

0,62

3,75

40

0,45

4,10

0,52

3,95

0,59

3,83

50

0,43

4,14

0,48

4,03

0,56

3,88

60

0,4

4,21

0,45

4,10

0,51

3,98

75

0,36

4,29

0,44

4,12

0,50

3,99

5

0,45

4,07

0,47

4,06

0,62

3,77

10

0,41

4,17

0,41

4,18

0,59

3,82

15

0,36

4,23

0,38

4,25

0,56

3,88

20

0,35

4,3

0,34

4,32

0,51

3,97

25

0,33

4,37

0,32

4,35

0,47

4,06

30

0,26

4,47

0,28

4,45

0,42

4,15

40

0,18

4,64

0,25

4,50

0,36

4,27

50

0,17

4,66

0,21

4,57

0,32

4,35

60

0,13

4,74

0,20

4,60

0,31

4,38

75

0,13

4,75

0,19

4,61

0,29

4,41

(Ct(ppm):t anındaki konsantrasyon, qt (mg/g): t anında 1 g adsorplayıcı üzerinde adsorplanan metal iyonu miktarıdır.)

Çizelge 2. Farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon kinetiği kinetiği Pseudo-First ve PseudoSecond mertebe hız sabitleri(Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 mg/L, m=0.025g, V=50 ml, hız=150
rpm ve t=90 dak)

Pseudo-First mertebe sabitleri
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Bakteri
Türü

B1

FI

Fs

Sıcaklık
(oC)

KpF

qe

(1/dak)

(mg/g)

25

0,0509

1,7326

0,9897

0,0713

9,0253

0,9980

35

0,0442

1,2511

0,9332

0,0840

4,3879

0,9997

45

0,0714

1,5783

0,8674

0,1040

4,8497

0,9995

25

0,0514

1,5406

0,8955

0,0875

8,7951

0,9964

35

0,0527

1,0132

0,8562

0,1222

4,1701

0,9979

45

0,0675

1,0539

0,9330

0,1530

4,6838

0,9996

25

0,0451

1,2165

0,9894

0,0859

3,5524

0,9995

35

0,0620

1,4411

0,8951

0,0956

4,0900

0,9988

45

0,0569

1,1779

0,9666

0,1078

4,5005

0,9989

R2

Kps(g/mgdak)

qe

R2

(mg/g)

(Kpf: Pseudo-First mertebe sabiti, Kps: Pseudo-Second mertebe sabiti, qe:denge anında 1 g adsorplayıcı üzerinde adsorplanan
metal iyonu miktarıdır, R2:Korelasyon katsayısı)

Çizelge 2’de gürüldüğü gibi farklı sıcaklıklarda korelasyon katsayısı (R2) > 0.99
değerinden görüldüğü üzere pseudo-second mertebe hız denklemine uygun olduğu
anlaşılmıştır. Sıcaklık arttıkça Kps hız sabitinin arttığı buda biyosorpsiyonun sıcaklık arttışıyla

qt (mg/g)

hızının arttığını ifade etmektedir.
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Şekil 1. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyonuna sürenin etkisi(Co =2.5

t/qt

ppm, V=50 mL, m=0.025 g, pH=5.5, t=60dak ve hız=150 rpm)
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y = 0,2062x + 0,4091, R² = 0,9980
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y = 0,1108x + 0,1723, R² = 0,9997

308 K

y = 0,2279x + 0,6184, R² = 0,9995

298 K

80

t (min)

Şekil 2. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon kinetiği Pseudo-Second
mertebe çizimleri (Co =2.5 ppm, V=50 mL, m=0.025 g, pH=5.5, t=60dak ve hız=150 rpm)
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y = -0,0221x + 0,2387, R² = 0,9897
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-2
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-2,5
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Şekil 3. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklardaZn(II)'nin biyosorpsiyon kinetiği Pseudo-First
mertebe çizimleri(Co =2.5 ppm, V=50 mL, m=0.025 g, pH=5.5, t=60 dak ve hız=150 rpm)
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Şekil 4. Flbiyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyonuna sürenin etkisi(Co =2.5
ppm, V=50 mL, m=0.025 g, pH=6.5, t=60dak ve hız=150 rpm)
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t/qt

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

20

40

60

y = 0,1137x + 0,1478, R² = 0,9964
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318 K

80

t (min)
Şekil 5. Flbiyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon kinetiği Pseudo-Second
mertebe çizimleri (Co =2.5 ppm, V=50 mL, m=0.025 g, pH=6.5, t=60dak ve hız=150 rpm)
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Şekil 6. Fl biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon kinetiği Pseudo-First
mertebe çizimleri(Co =2.5 ppm, V=50 mL, m=0.025 g, pH=6.5, t=60 dak ve hız=150 rpm)
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Şekil 7. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyonuna sürenin etkisi(Co =2.5
ppm, V=50 mL, m=0.025 g,pH=6.0, t=60dak ve hız=150 rpm)
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t/qt
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Şekil 8. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon kinetiği Pseudo-Second
mertebe çizimleri (Co =2.5ppm, V=50 mL, m=0.025 g,pH=6.0, t=60dak ve hız=150 rpm)
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Şekil 9. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon kinetiği Pseudo-First
mertebe çizimleri(Co =2.5 ppm, V=50 mL, pH=6.0, m=0.025 g, t=60 dak ve hız=150 rpm)

4.SONUÇ
Zn(II) metali için; farklı sıcaklıklarda ve zamanlarda korelasyon katsayısı (R2)>0.99
değerinden görüldüğü üzere pseudo-second mertebe hız denklemine uygun olduğu anlaşıldı.
Zn(II)’nin B1, F1 ve Fs biyosorbentler üzerindeki deneysel verilerle çizilen izotermlerin
R2 değerlerinin büyüklüğünden izotermlerin Langmuir tipine uyduğu anlaşıldı (çizelge 5.31).
Tek tabaka biyosorpsiyon kapasiteleri (Qm) sıcaklığa bağlı olarak 4-9 mg/g arasında değiştiği
tespit edilmiştir. Biyosorbentlere ait tek tabaka biyosorpsiyon kapasiteleri arasında kayda değer
bir fark olmadığı görüldü.
Sonuç olarak maliyeti düşük, ekonomik ve çevreye zararsız biyosorbentlerin toksik
metal gideriminde etkili oldukları görülmüştür.
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FARKLI MİKROORGANİZMALAR İLE ÇİNKO (II) METALİNİN SULU
ORTAMLARDA GİDERİMİ VE TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN
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Özet
Metallerin uzaklaştırılması için fiziksel ve kimyasal yöntemlerin yerine biyolojik
materyallerin kullanımı, alternatif ve oldukça etkili bir yöntemdir. Metal gideriminde biyolojik
materyallerin kullanıldığı uygulamalar arasında biyosorpsiyon, adsorbsiyon ve fitoremediasyon
yöntemleri yer almaktadır. Bu çalışmada yapay olarak hazırlanan Çinko(II) çözeltisinden üç
farklı mikroorganizma kullanılarak metal giderimi ve termodinamik parametreler incelendi.
Biyosorpsiyon yöntemi metal iyonu türü, biyokütle türü ve miktarı, derişim, sıcaklık, pH gibi
fizikokimyasal faktörlerden etkilenmektedir. Günümüz koşullarında çevre kirliliği canlı
organizmaların sağlığını ciddi olarak tehdit etmektedir. Bu kirlilikler arasında su kirliliği
önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda çalışmamızda canlı biyokütleler kullanılarak yapay
olarak hazırlanan metal çözeltilerinden çinko metalini uzaklaştırma kapasitesi ve reaksiyonun
termodinamik parametreleri tespit edildi.
Anahtar kelimeler: termodinamik, biyosorbsiyon, mikroorganizma, çevre kirliliği, çinko.
INVESTIGATION OF THERMODYNAMIC PARAMETERS OF ZINC (II) METAL
IN WATER ENVIRONMENT WITH DIFFERENT MICROORGANISMS
Mehmet Firat BARAN1*, Cumali KESKİN2 and Hilal ACAY2
1

Mardin Artuklu University, Medical Laboratory Techniques, Vocational Higher School of
Healthcare Studies, 47200 Mardin, Turkey.
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Correspondance: m.firatbaran@gmail.com

Abstract
The use of biological materials instead of physical and chemical methods for the removal of
metals is an alternative and highly effective method. Biosorption, adsorption and
phytoremediation methods are among the applications using biological materials for metal
removal. In this study, metal removal and thermodynamic parameters were investigated by
using three different microorganisms from the Zinc (II) solution prepared artificially.
Biosorption method is affected by physicochemical factors such as metal ion type, biomass type
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and amount, concentration, temperature and pH. In today's conditions, environmental pollution
seriously threatens the health of living organisms. Among these impurities, water pollution has
an important place. In this study, the capacity of removing zinc metal from the artificially
prepared metal solutions and thermodynamic parameters of the reaction were determined using
living biomass.
Keywords: thermodynamics, biosorption, microorganism, environmental pollution, zinc.
1.Giriş
Biyosorpsiyon
Biyokütleler ile (Fungus, bakteri, alg vb. gibi) yapılan adsorpsiyon işlemine
“biyosorpsiyon” işlemi denir. Bir diğer deyişle biyosorpsiyon işlemi ölü veya inaktif biyolojik
materyaller tarafından toksit maddelerin belli ortamlardan uzaklaştırılması olarak tanımlanır.
Biyosorpsiyon, pek çok metabolizmadan bağımsız olarak çalışan işlemlerdir. Biyosorpsiyon
tekniği genellikle su kirliliği gideriminde çok sık kullanılmaktadır (Vijayaraghavan ve Sang
Yun 2008). Son yıllarda etkin, kolay üretilebilen ve maliyeti düşük adsorbent kullanımı için
yoğun araştırmalar yapılmaktadır (Tunalı ve ark. 2006). Bu araştırmaların içerisinde
mikroorganizmaların adsorbent olarak kullanımı bu alanda büyük ilgi görmektedir (Kapoor ve
ark. 1999). Biyosorbentler organik yapılı maddeler olduklarından doğaya fazla zarar vermezler.
Biyosorpsiyon yönteminin; ekonomik olması ve toksik metal içeriği çok düşük olan sulardan
bile verimli bir biçimde metal giderebilme kapasitesinden dolayı çok avantajlı bir metottur.
Metal iyonlarının sulu ortamlardan giderilmesi üzerine farklı teknolojiler geliştirmektedir ve
günümüzde önemli bir araştırma konusudur. Bu konuda geliştirilen yöntemlerden biri de
biyosorpsiyon yöntemidir. Mikroorganizmalar adsorpsiyon için uygun olmaları, kolay elde
edilebilir olmaları ve yüksek adsorpsiyon kapasitelerine sahip olmalarından dolayı avantajlı bir
duruma sahiptirler. Bu işlemler genellikle hücre duvarında gerçekleşmektedir.
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Şekil 1. Metal ile biyosorbent arasındaki etkileşim mekanizmaları (Lloyd 2002).

Biyosorbent Materyali

Belirli mikroorganizmaların metal iyonlarına karşı güçlü biyosorbent olması mikrobiyal
hücrelerin kimyasal yapısındankaynaklanmaktadır. Bu tür biyosorbentler ölü ve metabolik
olarak inaktif hücrelerdir. Bazı biyosorbentlerin biyosorpsiyon aralığı geniştir, bu tür
biyosorbentler çoğunlukla toksik metalleri spesifik etkinlik olmadan bağlar ve biriktirirler,
bazıları ise sadece belirli metallere karşı spesifik özellik gösterir. Biyokütlelerin yapısında
metal ile etkileşime girebilecek birçok kimyasal grup bulunmaktadır. Bunlar arasında; kitinin
asetamido grupları, yapısal polisakkaritler, nükleik asitlerin fosfat grupları, amino grupları,
proteinlerin sülfidril ve karboksil grupları, polisakkaritlerde de hidroksil, karboksil ve sülfat
grupları yer almaktadır.
Metal giderimi için kullanılan biyosorbentler arasında bakteriler, siyanobakteriler,
funguslar, algler, endüstriyel ve tarımsal atıklar ile polisakkarit yapısındaki diğer maddeler
bulunmaktadır. Biyosorbent olarak önemli bir yere sahip olan mikrofungus ve mayalar da tercih
edilmektedir. Mikrofungal biyokütleler, çok iyi metal bağlama özelliği gösteren hücre duvarı
yapısına

sahip

olduklarından

biyosorpsiyonprosesindeavantajlı

mikroorganizmalardır.

Özellikle Rhizopus, Aspergillus, Streptoverticillum ve Saccharomyces biyosorpsiyonda
oldukça etkili fungal cinslerdir (Gupta ve ark. 2002).
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Şekil 2. Bakteriyal biyosorbentlerdebiyosorpsiyon mekanizmaları (Sud ve ark. 2008)

2.Materyal ve metot
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)
Bu çalışmada metal iyonlarının tayinlerinde UNICAM 929 model atomik absorpsiyon
spektrometresi cihazı kullanıldı. Fe(II), Pb(II), Cu(II), Cd(II), Zn(II) ve Ni(II) metallerinin
tayini alevli AAS yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışma şartları çalışma öncesi optimize edilerek
belirlendi. En düşük konsantrasyon yöntemi kullanılarak dedeksiyon limiti ve kantitatif tayin
limiti belirlendi. Burada kör numune yedi defa analiz edildi ve aşağıda verilen formüller
kullanılarak dedeksiyon limiti ve kantitatif tayin limitleri hesaplandı.
LOD=Xort+3Sd
LOQ=Xort+10Sd

(% 95 güven aralığında)

(4.1.)

(% 95 güven aralığında)

(4.2.)

LOD = Dedeksiyon limiti
LOQ = Kantitatif tayin limiti
Xort = Sonuçların ortalaması
Sd = Sonuçların standart sapması ( Yıldız ve ark. 1993)
Çizelge 1. AAS cihazının LOD ve LOQ değerleri.

Element

Dalga boyu

Lamba Akımı

LOD

LOQ

(nm)

(mA)

(ppm)

(ppm)

228,8
327,7
296,7
234,6

10
10
25
15

0,0256
0,0236
0,0510
0,0246

0,0867
0,0786
0,1670
0,0818

Cd
Cu
Fe
Ni
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Pb
217,0
Zn
213,9
N=3, % 95 güven aralığında.

7,5
10

0,0410
0,0240

0,1362
0,0846

Kullanılan Biyolojik Materyaller
Çalışmamızda Prof.Dr. Fikret UYAR ve ark. tarafından izole edilen ve tanımlanan
Bacillus subtilis ve Bacillus licheniformis. türü bakterileri kullanıldı.
Çinko Stok Çözeltisi, 1000 mg/L
4.02 g Zn(NO3)2.4H2O yeterli miktarda saf su ile çözülerek toplam hacim1000 mL’ye
tamamlandı.

Hidroklorik Asit (HCI) Çözeltileri (0.05, 0.1, 0.5 M)
Daha önceden hazırlanan HCI asit çözeltisinden gerekli seyreltmeler yapılarak istenilen
konsantrasyonlarda(0.05, 0.1, 0.5 M)hidroklorik asit çözeltileri hazırlandı.
Nitrik Asit (HNO3) Çözeltileri (0.05, 0.075, 0.10,M)
Daha önceden hazırlanan HNO3 asit çözeltisinden gerekli seyreltmeler yapılarak
istenilen konsantrasyonlarda (0.05, 0.1, ve 0.5 M) Nitrik asit çözeltileri hazırlandı.
Sodyum Hidroksit (NaOH) Çözeltisi (1M)
Analitik saflıktaki maddeden 40 g sodyum hidroksit alınarak saf suda çözüldü ve hacmi
1000 mL’ye tamamlandı. Daha sonra hazırlanan 1M sodyum hidroksit çözeltisinden gerekli
seyreltmeler yapılarak istenilen konsantrasyonlarda (0.05, 0.1, 0.5M) sodyum hidroksit
çözeltileri hazırlandı.
Aktivasyon Enerjisi ve Adsorpsiyon Termodinamiğinin Hesaplanması
Biyosorpsiyon aktivasyon enerjisinin hesaplanmasında, biyosorpsiyonun uyumlu
olduğu kinetik modelden hesaplanarak farklı sıcaklıklardaki k2 (second derece) hız sabitleri
bulunup değerler kullanıldı. Aşağıda belirtilen Arrhenius eşitliğinden yararlanılarak hesaplamar
yapıldı.
𝑙𝑛𝑘 = 𝑙𝑛𝐴𝑜 -

𝐸𝑎

(4.15)

𝑅𝑇

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

858

k; Biyosorpsiyonun uyumlu olduğu kinetik modelden hesaplanan hız sabitinin değeri.
Ea; Biyosorpsiyon aktivasyon enerjisi (J/mol)
Ao; Arrhenius sabiti
R; İdeal gaz sabiti (8,314 J/mol.K)
T; Sıcaklık (Kelvin)
Burada 1/T’ye karşı lnk grafiğe geçilirse; doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisini
hesaplarız.

Sabit basınç (1atm) altında sıcaklığın fonksiyonu olan ve artan sıcaklık değeriyle
farklılık gösteren termodinamik parametreler aşağıdaki eşitliklerden hesaplanmaktadır (Vinod
ve ark. 2000).
𝐾𝑑 =

𝐶𝑎

(4.16)

𝐶𝑠

Ca ve Cs, qe (Deneysel ve hesaplanan, (mg/g)) değerleri kullanılarak bulunur. Hesaplanan qe:
(biyosorpsiyonun uyumlu olduğu kinetik model tarafından bulunan değerdir).
ΔGº = -RTlnKd

(4.17.)

Burada (4.17.)’deki eşitlikte;
Kd, denge sabiti
Ca; dengede adsorpsiyon edilen metal iyonu miktarı (mol/L).
Cs; dengede çözeltide kalan miktar (mol/L).
ΔGº = ΔHº - TΔSº

(4.18.)

Yukarıdaki (4.18.)’deki eşitlikte her tarafı -RT’ ye böldüğümüz zaman;

𝑙𝑛𝐾𝑑 =

∆𝑆°
𝑅

−

∆𝐻°

(4.19)

𝑅𝑇

Burada; ΔHo, ΔSo ve

ΔGo, sırasıyla standart entalpi, entropi ve serbest enerji

değişikliklerini ifade etmektedir.
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ΔHº:sabit basınç altında yürüyen tepkimeler için ısı alışverişini göstermektedir. Bu
değerin eksi olması sistemin ısı veren yani ekzotermik, pozitif olması ise tepkimenin ısı alan
yani endotermik olduğunu göstermektedir (Apirakularve Pavasant2008); (Baran ve ark. 2019).
ΔSº :tepkimedeki düzensizliğin göstergesidir. Dolayısıyla düzensizlik arttıkça entropi
artacak, düzensizlik azaldıkça ise entropi azalacaktır.
ΔGº: Standart entalpi ve entropinin birlikte oluşturduğu durumu karakterize eder.
ΔGº<0 ise tepkime kendiliğinden belirtilen yönde gerçekleşmektedir yani istemlidir, ΔGº > 0
ise tepkimenin tersi kendiliğinden belirtilen yönde gerçekleşmekte olduğunu gösterir.
Clasius-Clapeyron denkleminde lnKd‘in, 1/T’ye karşı grafiği çizilirse, eğimden ΔHº/R
(R=8,314) değeri bulunur ve kesim noktasından (kaymadan) ise ΔSº değeri hesaplandı(Baran
ve ark. 2019).
Yukarıdaki formülleri ve elimizdeki verileri kullanarak, Zn(II) metali için termodinamik
parametreler (ΔHo, ΔSo ve ΔGo) hesaplandı ve elde edilen veriler çizelgelerde verildi.
3. Bulgular ve tartışma
Zn(II) için Biyosorpsiyon Verileri
Zn(II) Biyosorpsiyonunda İzoterm Sabitleri Verileri
Çizelge2. Farklı biyosorbentler üzerinde Zn(II) biyosorpsiyonuna ilişkin Freundlich ve
Langmuir sabitleri (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V=50 ml,m=0.025g, hız=150
rpm ve t=90 dak)

Freundlich sabitleri
T

KF

Qm
n

B1

F1

Langmuir sabitleri
R2

b
(L/mg)

R2

(K)

(1/dak)

298

2,79

2,93

0,9015

4,15

2,617

0,9975

308

5,19

2,74

0,9475

5,25

3,500

0,9977

318

3,86

2,82

0,8978

6,74

4,301

0,9976

298

3,88

1,95

0,9632

6,99

1,413

0,9907

308

6,66

2,13

0,9412

7,59

2,150

0,9897

318

5,04

2,07

0,9473

8,26

3,421

0,9929
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Fs

298

4,44

2,37

0,9164

5,19

2,511

0,9923

308

5,39

2,43

0,9616

6,22

2,849

0,9903

318

3,50

2,54

0,8570

7,15

3,344

0,9930

(KF: Freundlich Sabiti (adsorpsiyon kapasitesi L/g ), Qm : Langmuir sabiti maksimum metal sorpsiyonu (mmol/g); n:
Freundlich Sabiti, b : Langmuir adsorpsiyon denge sabiti(L/mmol) ,R2:Korelasyon katsayısı.)

Çizelge 2’de görüldüğü gibi,

Zn(II)’nin B1, F1 ve Fs biyosorbentler üzerindeki

deneysel verilerle çizilen izotermlerin R2 değerlerinin büyüklüğünden izotermlerin Langmuir
tipine uyduğu anlaşılmaktadır. Tek tabaka biyosorpsiyon kapasiteleri (Qm) sıcaklığa bağlı
olarak 4-9 mg/g arasında değiştiği tespit edilmiştir. Biyosorbentlere ait tek tabaka
biyosorpsiyon kapasiteleri arasında kayda değer bir fark olmadığı görülmektedir. Yine verilere
baktığımızda, tüm biyosorbentler için tek tabaka kapasitelerinin sıcaklık artışıyla düzenli bir
şekilde artmaktadır.

Çizelge 3. Farklı sıcaklıklarda B1 biyosorbentinin üzerinde Zn(II)'nin biyosorpsiyonuna ilişkin
izoterm verileri (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=5.5, m= 0.025 g, hız
=150 rpm ve t =60 dak )

Freundlich
verileri
Bakteri
türü

Co

T
( C)

Ce

qe

o

25

logCe

logqe

Ce

Ce/qe

(mg/L)

(mg/L)

(mg/g)

1

0,25

1,5

-0,6

0,17

0,25

0,168

1,5

0,41

2,17

-0,38

0,34

0,41

0,191

2

0,68

2,65

-0,17

0,42

0,68

0,255

2,5

0,98

3,04

-0,01

0,48

0,98

0,322

3

1,36

3,28

0,13

0,52

1,36

0,414

4

2,18

3,64

0,34

0,56

2,18

0,598

5

3,18

3,64

0,5

0,56

3,18

0,875

1

0,16

1,69

-0,81

0,23

0,16

0,092

1,5

0,27

2,46

-0,57

0,39

0,27

0,11

2

0,42

3,15

-0,37

0,5

0,42

0,135

2,5

0,65

3,71

-0,19

0,57

0,65

0,174

3

0,94

4,13

-0,03

0,62

0,94

0,227

4

1,68

4,65

0,22

0,67

1,68

0,36

B1

35

Langmuir
verileri
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45

5

2,67

4,66

0,43

0,67

2,67

0,573

1

0,09

1,84

-1,1

0,27

0,09

0,042

1,5

0,17

2,67

-0,78

0,43

0,17

0,062

2

0,28

3,45

-0,56

0,54

0,28

0,08

2,5

0,43

4,14

-0,37

0,62

0,43

0,103

3

0,64

4,73

-0,2

0,67

0,64

0,135

4

1,13

5,74

0,05

0,76

1,13

0,197

5

2,09

5,82

0,32

0,76

2,09

0,36

(Co: İlk konsantrasyon (mg/L), Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal iyonu miktarı
(mg/g))

7,00

qe (mg/g)

6,00
5,00

298 K

4,00

308 K

3,00

318 K

2,00
1,00
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Ce (mg/L)

Şekil 1. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon izotermleri (Co=1.0, 1.5, 2.0,
2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=5.5, m= 0.025 g, hız =150 rpm ve t =60 dak )

1,000

Ce/qe

0,800
0,600
0,400
0,200

y = 0,1484x + 0,0345, R² = 0,9975

318 K

y = 0,1904x + 0,0544, R² = 0,9977

308 K

y = 0,241x + 0,0921, R² = 0,9976

0,000
0,00

1,00

2,00

3,00

298 K

4,00

Ce(mg/L)
Şekil 2. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin Langmuir
tipi çizgisel hali (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=5.5, m= 0.025 g, hız =150
rpm ve t =60 dak )
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log qe
-1,50

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
-1,00
-0,50

y = 0,3411x + 0,4457, R² = 0,9015
y = 0,365x + 0,7153, R² = 0,9479

298 K
308 K

y = 0,354x + 0,5861, R² = 0,8978
318 K

0,00

0,50

1,00

log Ce
Şekil 3. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin Freundlich
tipi çizgisel hali (Co=1.0, 1.5, 2.0,2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=5.5, m= 0.025 g, hız =150
rpm ve t =60 dak )

Çizelge 3. Farklı sıcaklıklarda F1 biyosorbentinin üzerinde Zn(II)'nin biyosorpsiyonuna ilişkin
izoterm verileri (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=6.5, m= 0.025 g, hız =150
rpm ve t =60 dak )

Freundlich
verileri
Bakteri
türü

T
(oC)

Co

Ce

qe

(mg/L)

(mg/L)

(mg/g)

1

0,20

1,5
25

FI

35

Langmuir verileri

logCe

logqe

Ce

Ce/qe

1,59

-0,69

0,20

0,20

0,129

0,37

2,27

-0,44

0,36

0,37

0,162

2

0,52

2,95

-0,28

0,47

0,52

0,178

2,5

0,75

3,51

-0,13

0,55

0,75

0,212

3

0,97

4,07

-0,02

0,61

0,97

0,237

4

1,47

5,06

0,17

0,70

1,47

0,291

5

2,38

5,25

0,38

0,72

2,38

0,452

1

0,14

1,72

-0,85

0,23

0,14

0,083

1,5

0,23

2,53

-0,63

0,40

0,23

0,092

2

0,34

3,32

-0,47

0,52

0,34

0,102

2,5

0,56

3,88

-0,25

0,59

0,56

0,144

3

0,73

4,55

-0,14

0,66

0,73

0,16

4

1,10

5,81

0,04

0,76

1,10

0,188

5

1,99

6,03

0,30

0,78

1,99

0,329

1

0,08

1,83

-1,08

0,26

0,08

0,045

1,5

0,15

2,70

-0,82

0,43

0,15

0,056

45
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2

0,24

3,53

-0,63

0,55

0,24

0,067

2,5

0,34

4,31

-0,46

0,63

0,34

0,080

3

0,46

5,08

-0,34

0,71

0,46

0,091

4

0,74

6,52

-0,13

0,81

0,74

0,113

5

1,58

6,84

0,20

0,84

1,58

0,231

qe (mg/g)

(Co: İlk konsantrasyon (mg/L), Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal iyonu miktarı(mg/g))

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0,00

318
K
308
K

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Ce (mg/L)

Şekil 4. FI biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon izotermleri (Co=1.0, 1.5,

Ce/qe

2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=6.5, m= 0.025 g, hız =150 rpm ve t =60 dak )

0,500
0,450
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,00

y = 0,1431x + 0,1013, R² = 0,9907

298 K

y = 0,1211x + 0,0353, R² = 0,9929

308 K

y = 0,1318x + 0,0613, R² = 0,9897
0,50

1,00

1,50

2,00

318 K

2,50

Ce (mg/L)
Şekil 5. FI biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin Langmuir tipi
çizgisel hali (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=6.5, m= 0.025 g, hız =150 rpm ve t
=60 dak )
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log qe
-1,50

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
-1,00

-0,50

y = 0,5123x + 0,5886, R² = 0,9632

298 K

y = 0,4692x + 0,8237, R² = 0,9416

308 K

y = 0,4842x + 0,7028, R² = 0,9473

318 K

0,00

0,50

log Ce
Şekil 6. FI biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin Freundlich
tipi çizgisel hali (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=6.5, m= 0.025 g, hız =150 rpm
ve t =60 dak )

Çizelge 4. Farklı sıcaklıklarda Fs biyosorbentinin üzerinde Zn(II)'nin biyosorpsiyonuna ilişkin
izoterm verileri (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=6.0, m= 0.025 g, hız =150 rpm
ve t =60 dak )

Freundlich verileri
Bakteri
türü

Co

Ce

qe

(mg/L)

(mg/L)

(mg/g)

1

0,21

1,5

T
(oC)

25

Fs
35

45
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Langmuir verileri

logCe

logqe

Ce

Ce/qe

1,58

-0,68

0,20

0,21

0,133

0,37

2,26

-0,43

0,35

0,37

0,164

2

0,52

2,96

-0,28

0,47

0,52

0,176

2,5

0,68

3,64

-0,17

0,56

0,68

0,187

3

0,99

4,03

-0,01

0,61

0,99

0,245

4

1,89

4,22

0,28

0,63

1,89

0,448

5

2,75

4,50

0,44

0,65

2,75

0,611

1

0,14

1,72

-0,85

0,24

0,14

0,081

1,5

0,27

2,45

-0,56

0,39

0,27

0,111

2

0,41

3,18

-0,39

0,50

0,41

0,129

2,5

0,56

3,88

-0,25

0,59

0,56

0,144

3

0,76

4,48

-0,12

0,65

0,76

0,170

4

1,32

5,36

0,12

0,73

1,32

0,246

5

2,37

5,26

0,37

0,72

2,37

0,451

1

0,09

1,83

-1,07

0,26

0,085

0,046

1,5

0,18

2,64

-0,74

0,42

0,180

0,068

2

0,32

3,36

-0,49

0,53

0,320

0,095

2,5

0,46

4,07

-0,33

0,61

0,463

0,114
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3

0,59

4,82

-0,23

0,68

0,590

0,122

4

1,03

5,93

0,01

0,77

1,034

0,174

5

1,94

6,12

0,29

0,79

1,940

0,317

(Co: İlk konsantrasyon (mg/L), Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal iyonumiktarı(mg/g))

7,00

qe (mg/g)

6,00
5,00
4,00

298 K

3,00

308 K

2,00

318 K

1,00
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Ce (mg/L)

Şekil 7. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon izotermleri (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5,
3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=6.0, m= 0.025 g, hız =150 rpm ve t =60 dak )

0,700
0,600

Ce/qe

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0,00

0,50

1,00

1,50

y = 0,1926x + 0,0767, R² = 0,9923

298 K

y = 0,1607x + 0,0564, R² = 0,9903

308 K

y = 0,1398x + 0,0418 ,R² = 0,993

318 K

2,00

2,50

3,00

Ce (mg/L)
Şekil 8. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin Langmuir tipi
çizgisel hali (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=6.0, m= 0,025 g, hız =150 rpm ve t
=60 dak )
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log qe

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
-1,00

-1,50

-0,50

y = 0,4224x + 0,6469, R² = 0,9164

298 K

y = 0,412x + 0,7318, R² = 0,9616

308 K

y = 0,394x + 0,5435, R² = 0,857

318 K

0,00

0,50

1,00

log Ce
Şekil 9. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin Freundlich
tipi çizgisel hali (Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 ppm, V= 50 ml, pH=6.0, m= 0.025 g, hız =150 rpm
ve t =60 dak )

Zn(II) için Termodinamik Fonksiyonların Hesaplanması
Çizelge 5. Farklı biyosorbentler üzerinde Zn(II) biyosorpsiyonunun termodinamik fonksiyonlarının
verileri(Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 ve 5.0 mg/L, V=50 ml, m=0.025g, hız= 150 rpm ve t=90 dak

B1

F1

Fs

ΔGo

ΔHo

ΔSo

(kj/mol)

(kj/mol)

(j/molK)

19,6

73,89

34,8

119,58

11,26

45,48

T
(K)

1/T

Inb

298

3,36.10-3

0,961

-2,4112

308

3,25.10-3

1,252

-3,1501

318

3,14.10-3

1,459

-3,889

298

3,36.10-3

0,345

-0,8354

308

3,25.10-3

0,765

-2,0313

318

3,14.10-3

1,229

-3,2272

298

3,36.10-3

0,921

-2,292

308

3,25.10-3

1,047

-2,747

318

3,14.10-3

1,207

-3,202

(b:Langmuir sabiti(L/mg), ΔGo:serbest enerjisi değişimi, ΔHo: Entalpi, ΔSo: Entropi.)
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Çizelge 5’de görüldüğü gibi ΔGo değerlerin negatif olması adsorpsiyonun istemli
olduğunu göstermekte ve sıcaklığın artmasıyla olayın daha da negatife doğru kaydığı ve
tercihen yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiği görülmektedir. Pozitif ΔSo değeri biyosorpsiyon
boyunca katı sıvı ara yüzeyinde düzensizlikte bir artış teyit etmektedir.Başka bir değişle ΔS’in
pozitif olması hem biyosorplayıcının aktif merkezlerindeki hem de biyosorplananı saran ve
düzenli bir yapı teşkil eden çözücümoleküllerinin, metal biyosorpsiyonu sonucu çözeltiye
salınmasıyla açıklanabilinir. ΔHo’ın pozitif olması ise biyosorpsiyon sürecinin endotermik

In b

olduğunu gösterir.
1,6
1,4
1,2
1
y = -2358,5x + 8,8875, R² = 0,9937
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,0031 0,00315 0,0032 0,00325 0,0033 0,00335 0,0034

1/T
Şekil 10. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon için 1/T-lnb çizimi
(Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0ve 5.0, V=50 ml, pH=5.5, m= 0.025g, t=90 dak ve hız=150 rpm )

1,4
1,2
1

In b

0,8
y = -4186,9x + 14,384, R² = 0,9977

0,6
0,4
0,2

0
0,0031 0,00315 0,0032 0,00325 0,0033 0,00335 0,0034

1/T
Şekil 11. Fl biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon için 1/T-lnb çizimi
(Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0ve 5.0, V=50 ml, pH=6.5, m= 0.025g, t=90 dak ve hız=150 rpm )
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1,40000
1,20000

In b

1,00000
0,80000
0,60000

y = -1355,8x + 5,4633, R² = 0,9925

0,40000
0,20000
0,00000
0,0031

0,00315

0,0032

0,00325

0,0033

0,00335

0,0034

1/T

Şekil 12. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyon için 1/T-lnb çizimi
(Co=1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0ve 5.0, V=50 ml, pH=6.0, m= 0.025g, t=90 dak ve hız=150 rpm )

Zn(II)'nin Aktivasyon Enerjisi Verileri
Çizelge 6. Farklı sıcaklıklarda Zn(II)'nin biyosorpsiyonunda aktivasyon enerjisi (Ea) değerleri(Co=2.5
ppm(mg/L), V=50 ml, m=0.025g, hız= 150 rpm ve t=90 dak)

Bakteri
türü

B1

F1

Fs

T
(K)

1/T

kps

Inkps

298

3,36.10-3

0,0713

-2,6415

308

3,25.10-3

0,0840

-2,4771

318

3,14.10

-3

0,1039

-2,2643

298

3,36.10-3

0,0875

-2,4365

308

3,25.10-3

0,1222

-2,1019

318

3,14.10

-3

0,1530

-1,8776

298

3,36.10-3

0,0859

-2,4541

308

3,25.10-3

0,0956

-2,3474

318

-3

0,1078

-2,2277

3,14.10

Ea
(kj/mol)

14,83

22,05

8,91

(Kps: Pseudo-Second mertebe sabiti, Ea:Aktivasyon enerjisi(kj/mol).)

İki tip adsorpsiyon meydana gelebilir: Fiziksel ve kimyasal adsorbsiyon. Fiziksel
adsorbsiyon dengesine zayıf kuvvetler içerdiğinden dolayı enerji gereksinimi küçük olması
(genellikle en fazla 50 kjoule/mol) nedeniyle hızlı ulaşılır ve tersinirliği kolaydır. Kimyasal
adsorpsiyon spesifiktir ve fiziksel adsorpsiyondan çok daha güçlü kuvvetler içerir. Bu nedenle
kimyasal adsorpsiyon için aktivasyon enerjisi Arrhenius denkleminde ölçülebilir aktivasyon
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enerjisine (800 kjoule/mol) arasında uygun olarak çeşitli değerlerde ifade edilen reaksiyon ısısı
büyüklüğüne sahiptir.
Benzer çalışmada Saygıdeğer ve Deniz (2010) da yaptıkları çalışmada aktivasyon
enerjisinin(Ea) 5-50 kj/mol arası çıkan değerlere fiziksel adsorpsiyon 60-800 kj/mol arası çıkan
değerlerede kimyasal adsorpsiyon olarak değerlendirmişlerdir. Bu çalışmamızda Zn(II) için B1,
FI ve Fs biyosorbentlerine ait aktivasyon enerjisinin(Ea) sırasıyla 14.83, 22.05 ve 8.91 çıktığı
Çizelge 6.’da da görülmektedir. Bunun da fiziksel adsorpsiyon değerleri arasına girdiği

In kps

anlaşılmaktadır.

-2,20000
0,0031 0,00315 0,0032 0,00325 0,0033 0,00335 0,0034
-2,25000
-2,30000
-2,35000
-2,40000
-2,45000
y = -1784,5x + 3,3369, R² = 0,9915
-2,50000
-2,55000
-2,60000
-2,65000
-2,70000

1/T

Şekil 13. Farklı sıcaklıklarda B1 biyosorbentininZn (II)'nin biyosorpsiyonu için 1/T - ln kps
çizimi(Co=2.5ppm, V=50ml, pH=5.5, m= 0.025 g, hız=150 rpm ve t=90 dak)

In kps

0,00000
0,0031 0,00315 0,0032 0,00325 0,0033 0,00335 0,0034
-0,50000
-1,00000
y = -2653x + 6,4809, R² = 0,9911

-1,50000
-2,00000
-2,50000
-3,00000

1/T

Şekil 14. Farklı sıcaklıklarda Fl biyosorbentinin Zn (II)'nin biyosorpsiyonu için 1/T - ln kps
çizimi(Co=2.5ppm, V=50ml, pH=6.5, m= 0.025 g, hız=150 rpm ve t=90 dak)
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-2,20000
0,0031 0,00315 0,0032 0,00325 0,0033 0,00335 0,0034
-2,25000

In kps

-2,30000
y = -1072x + 1,1398, R² = 0,9973

-2,35000
-2,40000
-2,45000
-2,50000

1/T

Şekil 15. Farklı sıcaklıklarda Fs biyosorbentinin Zn (II)'nin biyosorpsiyonu için 1/T - ln kps
çizimi(Co=2.5ppm, V=50ml, pH=6.0, m= 0.025 g, hız=150 rpm ve t=90 dak)

4. SONUÇ
Tüm metal iyonları için B1, FI ve Fs biyosorbentlerine ait aktivasyon enerjisinin
sonuçlarına bağlı olarak fiziksel ve kimyasal adsorbsiyon vardır. Fiziksel adsorbsiyon
dengesine zayıf kuvvetler içerdiğinden dolayı enerji gereksinimi küçük olması (genellikle en
fazla 50 kjoule/mol) nedeniyle dengeye hızlı ulaşılır ve tersinirliği kolaydır. Kimyasal
adsorpsiyon spesifiktir ve fiziksel adsorpsiyondan çok daha güçlü kuvvetler içerir. Bu nedenle
kimyasal adsorpsiyon için aktivasyon enerjisi Arrhenius denkleminde ölçülebilir aktivasyon
enerjisi (800 kjoule/mol) arasında uygun olarak çeşitli değerlerde ifade edilen reaksiyon ısısı
büyüklüğüne sahiptir. Zn(II)’nin B1, F1 ve Fs biyosorbentler üzerindeki deneysel verilerle
çizilen izotermlerin R2 değerlerinin büyüklüğünden izotermlerin Langmuir tipine uyduğu
anlaşıldı . Tek tabaka biyosorpsiyon kapasiteleri (Qm) sıcaklığa bağlı olarak 4-9 mg/g arasında
değiştiği tespit edilmiştir. Biyosorbentlere ait tek tabaka biyosorpsiyon kapasiteleri arasında
kayda değer bir fark olmadığı görüldü.
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TÜRKİYE’DEKİ TEKNOPARKLARIN BAŞARILI ÖRNEKLERİNİN MİMARİ
ÖLÇÜTLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ*

ARŞ. GÖR. DR. HALE DEMİR
Dicle Üniversitesi
PROF. DR. AYHAN BEKLEYEN
Dicle Üniversitesi

ÖZET
Ofis binaları çalışanlarının yaşamlarının büyük bir kısmını içinde geçirdikleri mekânlardır. Bu
nedenle ofis binalarının çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması
oldukça önemlidir. Türkiye’nin inovasyon merkezleri arasında olan teknoparklar ise ofis
mimarisinin yeni örneklerindendir. Teknopark alanlarındaki mekânsal koşullar, çalışanların iş
verimini etkilemektedir. Bu çalışmada ülkemizdeki teknopark alanları çevre, tasarım, konfor,
mimari yüzeyler, hizmetler, teknik, olanaklar ve sosyal donatılar yönünden incelenmiştir. 1639
çalışan ile yapılan anket ve görüşmelerden elde edilen bilgi, SPSS İstatistik Veri Analizi
Programı ile çözümlenmiş ve kullanıcı memnuniyet düzeyleri en iyi olan en başarılı örnekler
(teknopark binaları) belirlenmiştir. Bu örnekler kullanıcı memnuniyet seviyelerinin yüksek
olduğu çeşitli ölçütler üzerinden değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teknoparklar, Ofis Binaları, Kullanıcı Memnuniyeti
EVALUATION OF THE SUCCESSFUL EXAMPLES OF TECHNOPARKS IN
TURKEY IN TERMS OF ARCHITECTURAL CRITERIA
ABSTRACT
Office buildings are spaces where employees spend a great deal of their lives. Therefore, it is
quite important that office buildings meet the physical, psychological and social needs of
employees. Technoparks which are among Turkey's innovation centers are new examples of
office architecture. The spatial conditions in technopark areas affect the productivity levels of
employees. In this study, technopark areas in our country are examined in terms of environment,
*

Bu araştırma, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinasyon Birimi

Koordinatörlüğü’nce desteklenmiştir (Proje Numarası: MİMARLIK.15.007, 2019).

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

873

design, comfort, architectural surfaces, services, techniques, facilities and social equipments.
The information obtained from the surveys and interviews administered to 1639 employees
were analyzed with the SPSS Statistical Data Analysis Program and the technopark buildings
with the best user satisfaction levels were determined. These examples (technopark buildings)
have been evaluated over various criteria in which user satisfaction levels are high.
Key Words: Technoparks, Office Buildings, User satisfaction

Giriş
Scognamillo’ya göre ofis “bir işin yapıldığı bir uğraşın sürdürüldüğü yer”dir (Dökmeci,
Dülgeroğlu ve Berköz 1993). Ofisleri ve ilgili gereksinimleri karşılayan diğer birimleri içinde
barındıran binalar ise ofis binaları olarak tanımlamaktadır (Hasol 2019). Gereksinimleri
karşılamanın yanında günümüzdeki ofis binaları “yönetim ve ticaretin en önemli/güçlü
gösterenleri” (Kuruç 2014) olarak algılanmaktadır. Ofis binalarının yeni örnekleri olan
teknoparklar ise içinde teknolojik keşiflerin üretilmesinin hedeflendiği yeni alanlardır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri olarak da adlandırılan teknoparklar; Birleşik Devletler’de
araştırma parkı, İngiltere’de bilim parkı, Fransa’da teknopolis, Japonya’da teknopol, girişim,
yenilik merkezi, Almanya’da endüstriyel park ve kuluçka (fikirlerin yeşerdiği yer) merkezi gibi
isimler almaktadır (Ay 1996).
Teknopark kavramı ülkemizde 1990 yılında ortaya çıkmış (Durmaz, 2010), 2000
yılından sonra mekânsal olarak biçimlenmeye başlamıştır. Cırıkçı’nın araştırması (1997)
teknoparkların çevresel özellikleri ve içermesi gerekli temel birimler üzerine yapılan bu
alandaki ilk çalışmadır. Güneli, Bekleyen, Yıldırım ve Demir (2011) tarafından teknoparklar
üzerine yapılan çalışma ise Dicle Teknopark Binası örneği üzerinden teknoparkların tasarım ve
uygulama aşamalarına odaklanmaktadır. Tasarım ölçütleri ve kullanıcı memnuniyetine
odaklanan teknoparklar konusundaki ilk mimari çalışmalar ise Demir’e (2013 ve 2019) aittir.
Demir ve Bekleyen (2019) tarafından yapılan çalışma da Türkiye’deki teknoparkları hem
çevresel hem de tasarım özellikleri bakımından en başarılı örnekler üzerinden incelemektedir.

Demir’in (2013) 2000-2010 tarihleri arasındaki ilk çalışması ülkemizde teknopark
binası olarak üretilen ve dönüştürülen binaları kapsamaktadır. Demir’in (2019) ikinci çalışması
ise 2000-2015 yılları arasında Türkiye’de teknopark olarak tasarlanan ve üretilen

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

874

(dönüştürülenler hariç) binaların performanslarının belirlenmesine yönelik kullanıcı odaklı
incelemelerden oluşmaktadır.

Bu bildiride ise çeşitli ölçütler üzerinden kullanıcı odaklı

değerlendirmeler ile Türkiye’deki teknopark binalarının performans bakımından en başarılı
örnekleri bulunmuştur. Mimari ölçütler bağlamında bu örnekler, bu binaları öne çıkaran
özellikler bağlamında değerlendirilmiştir.
Geniş bir alan çalışması ile ülkemiz genelindeki teknopark binalarına yönelik kullanıcı
değerlendirmelerine odaklanan ve seçilen parametrelere göre en üst düzeyde memnuniyet
seviyelerinin elde edildiği ofis ve bina örneklerini kategorize etmeyi hedefleyen bu çalışma;
yeni tasarlanacak teknopark binalarının tasarımında önemli ölçütlerin saptanması bakımından
bir taban oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada çeşitli kategorilerde en iyi memnuniyet
düzeylerine sahip çalışma alanı mimarisinin, gelecekte üretilecek tasarımlarda ölçütler dizisi
olarak kullanılabilecek veya yorumlanabilecek özelliklerine vurgu yapılmaktadır. Çalışmanın
sonuçlarının;

yeni

üretilecek

teknopark

binalarının

tasarımlarına

fayda

sağlaması

beklenmektedir.
Yöntem
Türkiye’nin 21 şehrindeki 23 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki 40 Teknopark binası
bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Araştırılan teknopark alanları; çevre, tasarım, konfor,
mimari yüzeyler, hizmetler, teknik altyapı, olanaklar ve sosyal donatılardan oluşan çeşitli
parametrik özellikleri bakımından inceleyebilmek için uygun bir anket formu hazırlanmıştır.
Anket formundaki soruların cevapları bilginin daha kolay işlenebilmesi için beş dereceden
oluşan (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum, fikrim yok)
Likert tutum ölçeğine göre düzenlenmiştir. Anket formları ile kullanıcılardan elde edilen bilgi,
SPSS İstatistik Veri Analizi Programı ile değerlendirilmiş, kullanıcıların memnuniyet
seviyelerine ilişkin frekansları bulunmuştur. Ayrıca anket tekniğinin yanında kullanıcılarla
görüşmeler de yapılarak binalarının olumlu ya da olumsuz özellikleri belirlenmiştir.
İncelenen tüm teknopark binalarına ilişkin sayısal bilgiler tablolaştırılarak daha somut
bir

hale

getirilmiştir.

Kullanıcı

memnuniyet

ortalamalarının

değerlendirilmesinde,

Dominowski’nin (1980) memnuniyet endeksi formülü kullanılmıştır (Hassanain, Mathar ve
Aker, 2016).
5

Memnuniyet

Endeksi

(I ) =

 (a )(x )
i

i =1

5

5 xi

i

x100 %

i =1

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

875

Memnuniyet endeksi için

ai

, i’ye atanan ağırlığı sembolize eden sabit bir değerdir. Bu

değer “fikrim yok” seçeneği için 1, “kesinlikle katılmıyorum” seçeneği için 2, “katılmıyorum”
seçeneği için 3, “katılıyorum” seçeneği için 4, “kesinlikle katılıyorum” seçeneği için ise 5 sabit
değerini almaktadır. Diğer değişken olan

xi

ise i’ye atanan frekansı temsil eden değişkendir.

Bu değişken yukarıdaki her bir seçeneğe ilişkin kullanıcıların verdiği yanıtların frekans
değerleridir.
Yapılı çevrenin kalitesine yönelik daha yüksek düzeyde bir kullanıcı memnuniyetini
hedefledikleri için Hassain, Mathar ve Aker (2016) tarafından performans endeksi %70’in
altında olan değerler, memnuniyet seviyesi eşiğinin altında yorumlanmıştır. Aynı yazarlar,
memnuniyet endeksi %55’in altında olan değerleri çok olumsuz, %55,1 ile %70 arasında olan
değerleri olumsuz, %70,1 ile %85 arasındaki değerleri olumlu, %85’in üzerindeki değerleri ise
çok olumlu olarak değerlendirmiştir.
Bu çalışma kapsamında da anket sorularına kullanıcılar tarafından verilen cevaplar,
yukarıda açıklanan memnuniyet endeksi ile hesaplanmıştır. Endeks yüzdelerinin anlamları da
yukarıdaki değerlendirme biçimine paralel olarak yapılmıştır. Memnuniyet endeksi %55’in
altında olan değerler için (--) sembolü ile kullanıcının hiç memnun olmadığı, %55,1 ile %70
arasında olan değerler için (-) sembolü ile kullanıcının memnun olmadığı, %70,1 ile %85
arasındaki değerler için (+) sembolü ile kullanıcının memnun olduğu ve %85’in üzerindeki
değerler için ise (++) sembolü ile kullanıcının çok memnun olduğu ifade edilmiştir.
Her bir parametrede (çevre, tasarım, konfor, mimari yüzeyler, hizmetler, teknik altyapı,
olanaklar ve sosyal donatılar) memnuniyet seviyeleri en yüksek olan teknopark binaları bu
çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. İlgili parametreler kapsamında kullanıcı memnuniyet
seviyesi en üst seviyede olan binaların öne çıkan özellikleri açıklanmıştır.
Bulgular ve Değerlendirme: Teknoparkların En Başarılı Örnekleri
Çevresel özellikler bakımından en başarılı bina
Çevresel özellikler bakımından incelenen 40 teknoparktan kullanıcı memnuniyeti
bakımından Pamukkale Üniversitesi TGB (Çizelge 1) binasının en başarılı örnek olduğu
saptanmıştır (Resim 1 ve 2). Bu bina arsa konumu ve büyüklüğü, ulaşım, otopark, çevre
aydınlatması ve bariyeri, peyzaj, hava kalitesi, çevre binalara uyum gibi çeşitli alt parametrelere
ilişkin kullanıcı memnuniyet değeri ortalaması bakımından en yüksek puanı almıştır (Çizelge
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2). Konumu (%85,00) kampüs girişinde ve oldukça beğenilen bir noktada yer alan, arsa boyutu
(79,68) kullanıcısı tarafından yeterli olarak değerlendirilen bu bina, toplu taşıma (%78,75) hattı
üzerindedir. Ana cadde üzerinde bulunan bu binanın hem otopark sayısı (%78,43) hem de çevre
aydınlatması (%82,18) bakımından kullanıcı memnuniyet seviyeleri oldukça yüksektir. Çevre
bariyeri (%77,81) duvarlarla binanın bahçesini çevreden ayırarak kontrollü bir kullanıma
hizmet etmektedir. Özellikle çim kaplı bahçesi bitki ve peyzaj düzenlemesi (%83,12)
bakımından kullanıcısı tarafından beğenilmektedir. Bahçenin hemen gerisinde bulunan
ormanın

ise

hava

kalitesini

(%90,00)

oldukça

yükselttiği

kullanıcısı

tarafından

desteklenmektedir. Dış cephesinde kullanılan taş görünümlü kaplama ve cam ile cephe uyumu
(%77,50) bakımından çevredeki binalara göre aykırı bir tasarımı bulunmamaktadır.
Çizelge 1. Pamukkale Üniversitesi TGB binası
Teknopark Adı
Üniversite
Şehir
Kuruluş
Yılı
Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Denizli
2007
TGB
Pamukkale
Teknokent Binası
Kınıklı Yerleşkesi

Çizelge 2. Pamukkale Üniversitesi TGB binasının çevresel özellikler ve diğer alt
parametreler bakımından kullanıcı memnuniyet ortalamaları
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Çevre
Binalara
Uyum

Ortalama

+
+
77,81 83,12

Hava Kalitesi

+
82,18

Peyzaj

Çevre
Bariyeri

Yeterli
Otopark

+
+
78,75 78,43

Çevre
Aydınlatması

+
+
85,00 79,68

Ulaşım
Kolaylığı

Arsa Boyutu

Arsa Konumu

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

++
90,00

+
77,50

+
81,38
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Resim 1. Pamukkale Teknokent’in konumu, arsa boyutu, ulaşım aksı, otopark alanı,
çevre bariyeri, peyzaj düzenlemesi, çevre yapılar ve çevre orman alanı (URL 1)

Resim 2. Pamukkale Teknokent çevre bariyeri (kontrollü girişi), peyzajı ve gece görünümü
Bina tasarım özellikleri bakımından en başarılı bina
İlko Argem binası ise 3 ana parametrede en başarılı örnek olmuştur (Çizelge 3 ve Resim
3). Bina tasarım özellikleri (Çizelge 4) bağlamında incelendiğinde uyarı ve yönlendirme
işaretlerinin (%81,33) kolay algılandığı, içinde konumlandığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe
yerleşkesinde güçlü bir yer algısına (82,66) sahip olduğu, binanın giriş algısının (%84,00)
oldukça belirgin olduğu, tasarım kurgusunun (%78,66) ise tamamıyla yap-işlet-devret
modeliyle üretilen binanın firmanın özel ihtiyaçları doğrultusunda kurgulandığı için kullanıcı
odaklı memnuniyet ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kullanıcılarının bina
yüksekliğini (%86,66) insan ölçeğine uyumlu, bina kütlesinin teknopark mimarisine uyumlu ve
estetik (%76,00), bina formunu güzel (%77,33), bina-engelli ilişkisinin (%74,66) doğru

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

878

kurgulandığı, binanın güneşe göre konumunun (%88,00) oldukça iyi, gereksinimlerin
karşılandığı (%73,33), merdivenler (%88,00), asansörler (%78,66), koridorlar (%84,00) ve
yangın merdivenine erişim (%81,33) özellikleri bakımından en beğenilen bina olduğu tespit
edilmiştir.
Çizelge 3. Hacettepe Üniversitesi TGB İlko Argem binası
Teknopark Adı
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi TGB Hacettepe Üniversitesi
İlko Ar-Gem Binası
Beytepe Yerleşkesi

Şehir
Ankara

Kuruluş Yılı
2003

Çizelge 4. Hacettepe Üniversitesi TGB İlko Argem binasının bina tasarım özellikleri ve diğer
alt parametreler bakımından kullanıcı memnuniyet ortalamaları

Uyarı ve Yönlendirme
İşaretleri

Yer Algısı (Bina)

Bina Girişi Algısı

Bina Tasarım
Kurgusu

Bina Yüksekliği

Bina Estetiği

Bina Formu

Bina-Engelli İlişkisi

Binanın Güneşe göre
Konumu

Gereksinimleri
Karşılama

Merdivenler

Asansörler

Koridorlar

Yangın Merdivenine
Erişim

Bina Ortalaması

BİNA TASARIMI

+

+

+

+

++

+

+

+

++

+

++

+

+

+

+

81,33 82,66 84,00 78,66 86,66 76,00 77,33 74,66 88,00 73,33 88,00 78,66 84,00 81,33 81,04

Resim 3. İlko Argem Binası
Ofis tasarım özellikleri bakımından en başarılı bina
Ofislerin tasarımı bağlamında yapılan değerlendirmelerde (Çizelge 5) ofislerin bina
içindeki kolay bulunabilirliğinin (bina içi erişebilirlik) (%80,00) yüksek, ofis iç (mekân)
tasarımının (%78,66) araştırma geliştirme işlevleri için açık ofis, yöneticiler için ise geleneksel
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tipte, işleve uygun; cam yüzeylerin çok olduğu, büyüklüğün (%82,66) işleve uygun, en/boy
oranı (%80,00) yeterli olan çalışma alanlarının daha çok beğenildiği İlko Arge Teknopark
binası en çok beğenilen ofis tasarımı özellikleri göstermektedir (Resim 4). Ayrıca bu binadaki
ofislerin mekân yüksekliği (%85,33), çalışma alanı iç mimarisi (%77,33), pencere büyüklüğü
(%88,00), sessiz çalışma ortamı (%80,00), ofis büyüklüğü-çalışan sayısı (%78,66) orantısı,
ofisin mekânsal kullanımının (%77,33) kullanıcıya uygunluğu, ofisin formu (%76,00), ortamçalışma verimi (%70,66), ofis-iç iletişimi (%88,00), esnek donatı konumlandırabilme olanağı
(%80,00), iç ortam (%73,33), donatı yerleşimi (%80,00) ve donatıların (%80,00) çalışanlara
uygunluğu, görsel mahremiyet (73,33), manzara (%78,66) ve ofisin güneşe göre konumu
(%76,00) gibi avantajlı özellikler sergilediği belirlenmiştir. Ancak bu avantajlı özelliklerinin
yanında esnek tasarım (%65,33) ve işitsel mahremiyet (%68,00) gibi kullanıcı memnuniyeti
bakımından düşük olan bazı dezavantajlara sahip olduğu da saptanmıştır.

Resim 4. İlko Argem Binası iç mekân görüntüleri
Çizelge 5. Hacettepe Üniversitesi TGB İlko Argem binasının ofis tasarım özellikleri ve diğer
alt parametreler bakımından kullanıcı memnuniyet ortalamaları

Esnek Tasarım

Donatı Yerleşimleri

Donatılar

Görsel Mahremiyet

İşitsel Mahremiyet

Manzara

+

++

+

+

+

+

+

++

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

80,00

78,66

82,66

80,00

85,33

77,33

88,00

80,00

78,66

77,33

76,00

70,66

88,00

65,33

80,00

73,33

80,00

80,00

73,33

68,00

78,66

76,00

78,05

79,54

Toplam Ortalama

Ofis -İç İletişim

++

Ofisin Güneşe Göre
Konumu
Ofis Ortalaması

OrtamÇalışma Verimi)

+

Esnek Donatı
Konumlandırma
İç Ortam

Ofis Formu

Ofis Büyüklüğü -Çalışan
Sayısı
Ofis Mekânsal Kullanımı

+

Çalışma Alanı İç
Mimarisi
Pencere Büyüklüğü

Ofis Yüksekliği

+

Ofis İç (mekân )
Tasarımı
Ofis Büyüklüğü

+

Bina İçi Erişebilirlik

Ofisin En/Boy Oranı

Sessiz Çalışma Ortamı

OFİS TASARIMI

Konfor özellikleri bakımından en başarılı bina
Konfor özellikleri bakımından Sakarya Teknokent’in en başarılı örnek olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 6, Resim 5). Bina konforunun (%76.81) iyi, rahatlığın (%85.45) oldukça
olumlu bulunduğu, doğal aydınlatmanın (%79.54) yeterli düzeyde, yapay aydınlatmanın
(%86.36) oldukça iyi düzeyde olduğu, gürültüsüz bir ortamda (%75.45) çalışıldığı, akustik
kalitenin (%78.63) yüksek olduğu, ısı yalıtımının (%78.63) iyi olduğu, yazın serin (%83.18),
kışın sıcak (%77.27) bir ortama sahip olduğu, dış mekân, havalandırma ya da wc gibi alanlardan
yayılan kokudan (%82.72) bir rahatsızlık duyulmadığı, doğal havalandırmanın (%80.90) iyi
olduğu belirlenmiştir (Çizelge 7). Bu avantajlarına karşın, bu binanın dıştan gelen (%66.36) ve
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iç mekânlar arasında olduğu belirtilen gürültü (%68.63) sorunları ile ortaya çıkan ses yalıtımı
eksikliği kullanıcısı tarafından belirtilen dezavantajlarıdır.
Çizelge 6. Sakarya Teknokent
Teknopark Adı
Sakarya Üniversitesi
TGB
Sakarya
Teknokent
Binası

Üniversite
Şehir
Sakarya Üniversitesi
Sakarya
Sakarya Üniversitesi Yerleşkesi

Kuruluş
Yılı
2008

Koku

-

+

+

+

+

+

+

76.8 85.4 79.5 86.3 75.4 66.3 68.6 78.6 78.6 83.1 77.2 82.7 80.9
1
5
4
6
5
6
3
3
3
8
7
2
0

Ortalama

Kışın Sıcaklık

-

Doğal
Havalandırma
Yapay
Havalandırma

Yazın Serinlik

+

Isı Yalıtımı

++

Akustik Kalite

+

Mekânlar Arası
Gürültü

++

Ses Yalıtımı

Rahatlık

+

Doğal
Aydınlatma
Yapay
Aydınlatması
Gürültüsüz
Ortam

Bina Konforu

Çizelge 7. Sakarya Teknokent binasının konfor özellikleri ve diğer alt parametreler
bakımından kullanıcı memnuniyet ortalamaları
KONFOR

+
78.4
5

Resim 5. Sakarya Teknokent’in iç mekân görüntüleri
Mimari yüzeyler bakımından en başarılı bina
Mimari yüzey özellikleri bakımından (Çizelge 8) Kayseri Tekno 1 binasının en başarılı
örnek olduğu belirlenmiştir. Üretildikten sonra cephesi (%78.66), teknopark mimarisini
yansıtmadığı gerekçesi ile kompozit ve cam malzemelerle giydirilmiştir (Resim 6). Bina içinde
(%74.66) ve ofislerde (%82.66), (duvar: boya, tavan: taş yünü, zemin: seramik) kullanılan
malzemelerden kullanıcıların memnun olduğu belirlenmiştir (Resim 7). Zeminde (%78.66)
kullanılan seramik; sert ve kolay temizlenebilen bir malzemedir. Tadilat yapılan alanlarda
parlak (granit) olarak kullanılmıştır. Duvarda (%82.66) boya, tavanda (%77.33) kolay sökülüp
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takılabilen ve tadilat için kırıp dökmeden erişime imkân veren taş yünü, donatılarda ofis
mobilyalarında suntalam malzeme kaplaması (%80,00) kullanıldığı görülmektedir. Mimari
yüzeylerde kullanılan malzemeden çok uygulama işçiliğinin mimari ürünün kalitesini
belirlediği bilinmektedir. Bu binada uygulama işçiliğinin (%78.66) iyi düzeyde olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 9, Resim 8).
Çizelge 8. Kayseri Tekno 1
Teknopark Adı
Üniversite
Şehir
Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Kayseri
TGB Üniversitesi TGB İdare Binası ve İnkübatör Merkezi 1
Erciyes

Kuruluş
Yılı
2004

Cephe
Kaplaması

Bina İç
Malzemeleri

Ofis İç
Malzemeleri

Yer
Kaplaması

Duvar
Kaplaması

Tavan
Kaplaması

Donatı
Kaplaması

Uygulama
İşçiliği

Ortalama

Çizelge 9. Kayseri Tekno 1 binasının mimari yüzey özellikleri ve diğer alt parametreler
bakımından kullanıcı memnuniyet ortalamaları
MİMARİ YÜZEYLER

+
78.66

+
74.66

+
82.66

+
78.66

+
82.66

+
77.33

+
80,00

+
78.66

+
79.16
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Resim 6. Giydirilen Tekno 1 binasının cephe görüntüleri

Resim 7. Tekno 1 binasının ofislerinin iç malzemeleri

Resim 8. Kayseri Tekno 1 binasının iç malzemelerinin görüntüsü
Hizmetler bakımından en başarılı bina
Hizmetlerde en başarılı örnek, ülkemizde kurulan ilk teknopark olan ODTÜ
Teknokent’in İkizler binasıdır (Çizelge 10). Bu bina güvenlik önlemleri (%84.33) (Resim 9),
kontrollü giriş-çıkış (%79.33), güvenlik elemanları (%82.33), bina bakımı (%82.33) (Resim
10), genel temizlik hizmetleri (%85.66), düzenli çöp toplama (%87.33) ve bina yönetimi
(%81.33) gibi yüksek kullanıcı memnuniyet ortalamaları ile diğer teknoparklara göre öncü bir
konumdadır (Çizelge 11).
Çizelge 10. ODTÜ Teknokent’in İkizler binası
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Teknopark Adı
Üniversite
ODTÜ Teknopark TGB ODTÜ Üniversitesi
İkizler Binası
ODTÜ Yerleşkesi

Şehir
Ankara

Kuruluş
Yılı
2001

Çizelge 11.ODTÜ Teknokent’in İkizler binasının verilen hizmetler ve diğer alt parametreler
bakımından kullanıcı memnuniyet ortalamaları

Güvenlik
Önlemleri

Kontrollü
Giriş-Çıkış

Güvenlik
Elemanı

Bina
Bakımı

Genel
Temizlik

Çöp
Toplama

Bina
Yönetimi

Ortalama

HİZMETLER

+
84.33

+
79.33

+
82.33

+
82.33

++
85.66

++
87.33

+
81.33

+
83.23

Resim 9. Bina girişi ve güvenliği
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Resim 10. ODTÜ İkizler Binası Bina bakımı

Teknik özellikleri bakımından en başarılı bina
Sakarya Teknokent teknik özellikleri (Çizelge 12) bakımından yine en başarılı örnek
olarak belirlenmiştir. Soğutma (%79.09) ve ısıtma sistemi (%78.63), çok fazla olmayan elektrik
kesintisi (%76.81), elektrik tesisatı (%83.18), kablosuz internet (wi-fi) (%70.45), sıhhi tesisat
(%71.81), yangın güvenliği (%73.63), asansör-işlev kalitesi (%74.09), yağmura karşı önlem
(%82.27) bakımından kullanıcı memnuniyet düzeyleri iyi ya da yüksek, ancak internetten
memnuniyetin (%68.18) ise düşük seviyede olduğu saptanmıştır.
Çizelge 12. Sakarya Teknokent binasının teknik özellikleri ve diğer alt parametreler
bakımından kullanıcı memnuniyet ortalamaları

Isıtma Sistemi

Elektrik
Kesintisi

Elektrik
Tesisatı

İnternet

Kablosuz
İnternet Wifi

Sıhhi Tesisat

Yangın
Güvenliği

Asansör -İşlev
Kalitesi

Yağmura Karşı
Önlem

Ortalama

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

79.09

78.63

76.81

83.18

68.18

70.45

71.81

73.63

74.09

82.27

75.81

Havalandırma
Sistemi

Soğutma
Sistemi

TEKNİK

Olanaklar bakımından en başarılı bina
Olanaklar bakımından İlko Argem teknopark binasının (Çizelge 13) en yüksek kullanıcı
memnuniyet değerleriyle yine en başarılı örnek olduğu belirlenmiştir. Kullanıcılar depolama
(%77.33) özellikleri bakımından ve kendilerine ayrılan alanda bireysel eşyaları (fotoğrafları
gibi) ile özel bir alan oluşturabildikleri ve kişiselleştirmeye (%77.33) olanak sağlandığı için
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çalışma alanlarından memnundur. Çalışanlar sürekli yer değiştirmedikleri ve kendilerine
ayrılan özel sabit kişisel alanlara (%84,00) sahip oldukları için memnuniyet ortalaması yüksek
bulunmuştur. Binanın bahçesinde bulunan oturma (kamelya) ve yürüyüş alanlarından oluşan
rekreasyon alanı (%84,00) ve voleybol sahasından oluşan spor alanından(%78.66) memnundur
(Resim 11). Ayrıca masa tenisi ve langırt masasının bulunduğu sosyalleşme alanından
(%76,00), kargo imkânından (%88,00), kullanıcıların yangın anında itfaiyenin müdahale, girişçıkış ve manevra (%80,00) olanakları bakımından kullanıcı memnuniyet seviyelerinin yüksek
olduğu belirlenmiştir.

Çizelge 13. Hacettepe Üniversitesi TGB İlko Argem binasının olanaklar ve diğer alt
parametreler bakımından kullanıcı memnuniyet ortalamaları

Ortalama

İtfaiye

Kargo İmkânı

Sosyalleşme
Alanı

Spor Alanı

Rekreasyon
Alanı

Sabit Kişisel
Alan

Kişiselleştirme

Depolama

OLANAKLAR

+
+
+
+
+
+
++
+
+
77.33 77.33 84,00 84,00 78.66 76,00 88,00 80,00 80.66

Resim 11. İlko Argem voleybol sahası, kamelya, masa tenisi, langırt alanları
Sosyal donatı özellikleri bakımından en başarılı bina
Sosyal donatı özellikleri bakımından (Çizelge 14) Hacettepe Üniversitesi TGB İlko
Argem Teknopark binası sosyal donatı özellikleri bakımından en başarılı örneklerdendir. Bu
binada yemekhanenin içinde bulunan kat mutfağı kullanıcılara açık olmasa da ihtiyaçları
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karşılamaktadır. Bina içinde bulunan yemek yeme alanı (%88,00) yemekhane şeklinde ve
çalışanlara özeldir (Resim 12). Bina içinde bulunan toplantı salonu (%82.66) ihtiyaçları
karşılamaktadır (Resim 12). Teknokentin yönetim merkezinde içinde yer aldığı Safir
binalarının bodrum katındaki konferans salonu (%77.33) beğenilmekte (Resim 13), jeneratör
(%77.33) sosyal donatılar bakımından kullanıcısı tarafından uygun bulunmaktadır. Kesintisiz
su temini (%70.66) memnuniyeti kritik bir düzeydedir. Kütüphane ise fiziki olarak
bulunmamaktadır. Bu binada bulunan laboratuvar (%86,66) kullanıcıları tarafından
beğenilmektedir. Kullanıcılar, sağlık hizmetini yakında bulunan özel bir hastaneden
alabilmekte, kreş, postane, avm, atm, banka, otel/misafirhane gibi sosyal donatı olanaklarına
ise üniversite ve yakın çevresindeki avantajlar ile sahip olabilmekte, teknopark bu hizmetleri
vermemektedir.

++

+

+

+

+

Otel
Misafirhane
Ortalama

Banka

Atm

Avm

Postane

Sağlık
Hizmeti
Kreş

Laboratuar

Kesintisiz Su
Temini
Kütüphane

Toplantı
Salonu
Konferans
Salonu
Jeneratör

Kat
Mutfağı
Yemek Alanı

Çizelge 14. Hacettepe Üniversitesi TGB İlko Argem binasının sosyal donatı özellikleri ve
diğer alt parametreler bakımından kullanıcı memnuniyet ortalamaları
SOSYAL DONATILAR

+

88,00 82.66 70.66 77.33 70.66

79.32

Resim 12. İlko Argem yemekhane ve toplantı salonu
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Resim 13. Safir Bloklardaki Hacettepe Teknokent Konferans Salonu
Sonuç
Çevresel özellikler bakımından Pamukkale Üniversitesi TGB binasının kullanıcı
memnuniyet seviyeleri bakımından en başarılı teknopark alanı olduğu belirlenmiştir. Çevresel
özellikler bakımından bu binayı öne çıkarın özelliklerin arsa konumu ve boyutu, ulaşım
kolaylığı, yeterli otopark, çevre aydınlatması ve bariyerleri, peyzaj özellikleri, hava kalitesi,
çevre binalara uyum gibi niteliklerinin beğenilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
Bina ve ofis tasarım özellikleri, sosyal donatı özellikleri ve olanaklar bakımından İlko
Argem (Hacettepe Üniversitesi TGB) binasının kullanıcı memnuniyet seviyeleri bakımından
en başarılı teknopark alanı olduğu belirlenmiştir. Bina tasarım özellikleri bakımından bu binayı
öne çıkaran özelliklerin uyarı ve yönlendirme işaretleri, konum ve giriş algısı, tasarım kurgusu,
yüksekliği ve estetiği, formu, engelsiz olması, güneşe göre konumu, gereksinimleri karşılaması,
merdivenler, asansörler, koridorlar ve yangın merdivenine erişim bakımından binanın yeterli
olduğu ve beğenildiği saptanmıştır. Ofis tasarım özellikleri bakımından bu binayı özel yapan
özelliklerin erişilebilirlik, iç mekân tasarımı, büyüklüğü, en-boy oranı, tavan yüksekliği, iç
mimarisi, pencere büyüklüğü, sessiz ortamı, büyüklüğü ve çalışan sayısı uyumu, kullanımı, iç
formu, ortam ve çalışma verimliliği uyumu, iç iletişim, esnek donatı konumlandırma, iç ortam,
donatı ve yerleşimleri, görsel mahremiyet, manzara, göneşe göre konumu olduğu tespit
edilmiştir. Yemek yeme alanı, toplantı ve konferans salonları, jeneratör ve kesintisiz su temini
gibi sosyal donatısal özellikleri bu binayı öne çıkaran nitelikleri arasındadır. Bireysel ve
rekreasyon alan, spor ve sosyalleşme alanları, depolama, kargo gibi öne çıkan özellikler bu
binanın olanaklar bakımından beğenilen özellikleri arasındadır.
Konfor ve teknik özellikleri bakımından Sakarya Teknokent binasının kullanıcı
beğenileri bakımından en başarılı teknopark alanı olduğu bulunmuştur. Konfor özellikleri
bakımından bu binayı öne çıkaran özelliklerin yeterli doğal ve yapay aydınlatma, gürültüsüz
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ortam, akustik kalite, yazın serin ve kışın sıcak olmasını sağlayan ısı yalıtımı, yeterli doğal ve
yapay havalandırma gibi niteliklerinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Teknik özellikler
bakımından soğutma ve ısıtma sistemi, elektrik ve sıhhi tesisatı, kablosuz internet, yangın
güvenliği ve asansörlerin işlev kalitesi gibi özellikler doğrudan göze çarpan kullanıcı
memnuniyetleri arasındadır.
Mimari yüzey özellikleri bakımından Kayseri Tekno 1 binasının kullanıcı beğenileri
bakımından en başarılı teknopark alanı olduğu belirlenmiştir. Bina ve ofis iç malzemeleri, dış
cephe, donatı, döşeme, duvar ve tavan kaplamaları ile uygulama işçiliği gibi nitelikleri
bakımından bu binanın mimari yüzey özellikleri bakımından öne çıktığı saptanmıştır.
Hizmetler bakımından ODTÜ Teknokent’in İkizler binasının kullanıcı beğenileri
bakımından en başarılı tektopark alanı olduğu belirlenmiştir. Güvenlik önlemleri ve elemanları,
kontrollü giriş ve çıkış, bina bakımı, genel temizlik işleri gibi beğenilen hizmetler ve memnun
olunan bina yönetimi hizmetler bakımından bu binayı diğerlerine göre daha ön plana
çıkarmaktadır.
İncelenen 40 binadan sadece beş tanesi teknopark temel tasarım ölçütleri bakımından
ön plana çıkmaktadır. Pamukkale Üniversitesi TGB Binası sadece çevresel özellikler
bakımından, Kayseri Tekno 1 Binası sadece mimari yüzeyler bakımından, ODTÜ Teknokent
İkizler Binası sadece hizmetler bakımında ön plana çıkmasına karşın, Sakarya Teknokent
Binası hem konfor hem de teknik özellikler bakımından liderliği korumaktadır. Ancak, İlko
Argem Binası hem bina hem de ofis tasarım özellikleri bakımından lider bir konumda olmasının
yanında, sosyal donatı özellikleri ve çeşitli olanaklar bakımından da çalışanları tarafından en
çok beğenilen özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalışma kapsamında yüksek
kullanıcı memnuniyet seviyelerine sahip olduğu keşfedilen teknopark binalarının öne çıkan
özellikleri, gelecekte üretilecek teknopark binalarının tasarımlarında ölçütler dizisi olarak
kullanılabilir.
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DİCLE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜNDEKİ YÜKSEK LİSANS
EĞİTİMİNİN ÇALIŞMA HAYATINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARŞ. GÖR. DR. HALE DEMİR
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ÖZET
Çalışma hayatı en temel anlamıyla “düşünsel veya bedensel gücün emekçi tarafından bir mal
veya hizmet üretmek için kullanıldığı süreç” olarak tanımlanmaktadır. Mimarlar aldıkları
eğitim sonrasında proje üretme, uygulama, gerekli yapım detaylarını sağlama gibi tasarımdan
uygulamaya kadar tüm yapım aşamalarında yer alarak bu sürece dâhil olmaktadır. Lisans
eğitiminden sonra, mezunların merkezi sınavlarla (dil ve ales) akademik personel olma, KPSS
ile kamu personeli, özel bir firmada çalışma ve kendi iş yerini açma seçenekleri bulunmaktadır.
Mezuniyet sonrası lisansüstü eğitime yönelen bireyler ise mesleki alanda bilgi üretme,
kullanma, eleştirme ve üretken bir düşünce biçimiyle problem çözebilecek daha nitelikli insan
gücüyle meslek yaşamında yer almayı amaçlamaktadır.
Bu çalışma kapsamında; Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 20072017 yılları arasında kayıtlı yüksek lisans öğrencilerinin mevcut durumda nerede çalıştıkları,
işyerlerinin lisansüstü eğitimi gerektirip gerektirmediği, lisansüstü eğitime başladığı ve bitirdiği
yıl nerde ve hangi alanda çalıştıkları ile lisansüstü eğitimini meslektaşlarına önerip
önermedikleri sorgulanmıştır. Yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere online olarak
yönlendirilen 20 sorudan oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS
istatistiki analiz programında değerlendirilmiştir. Katılımcıların yüksek lisans yapma amaçları
ve bu eğitimi aldıktan sonra yaşantılarına mesleki olarak hangi alanda devam ettiklerinin
sonuçları bulgu olarak verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dicle Üniversitesi, mimarlık bölümü, yüksek lisans
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ABSTRACT
Business life is defined as the process in which intellectual or physical power is used by the
laborer to produce a good or service. Architects are involved in all stages of the project from
design to implementation, such as project planing and project implementation. After the
undergraduate education, graduates have the option of being academic staff with centralized
exams (language and ales), being public staff with KPSS, working in a private company and
opening their own business place. In other respects individuals aiming to graduate education
after graduation aim to take part in the professional life with a more qualified manpower that
can solve problems by producing, using, criticizing and productive thinking in the professional
field. Within the scope of this study, it was questioned where the graduate students enrolled in
Dicle University Faculty of Architecture Department of Architecture between 2007-2017,
where they work, whether the workplaces require graduate education, where and in which year
they started graduate education, and where they worked and recommended their graduate
education to their colleagues. An online questionnaire consisting of 20 questions was applied
to the students enrolled in the graduate program. The data obtained from the questionnaires
were evaluated in SPSS statistical analysis program. The aims of the participants and the results
of their professional life after receiving this training are given as findings.

1. Giriş
Çalışma hayatı en temel anlamıyla “düşünsel veya bedensel gücün emekçi tarafından
bir mal veya hizmet üretmek için kullanıldığı süreç” olarak tanımlanmaktadır (URL 1).
Mimarlık ise insan yaşamını kolaylaştıran ve barınma, çalışma, dinlenme, eğlenme vb.
eylemlerini sürdürebilecekleri mekânları, fonksiyonel ihtiyaçları ekonomik ve teknik
imkânlarla bağdaştırıp estetik yaratıcılık ile tasarlama ve inşa etme sanatıdır (Hasol 2019).
Mimarlık mesleği; yeni binaların tasarımını yapma, tarihi binalar üzerinde çalışma ve var olan
binalara yeni kullanım yolları geliştirme olarak da tanımlanmaktadır. Mimar tasarımdan
uygulamaya bina üretiminin her aşamasında görev alabilmektedir (URL 2). Çalışma
yaşamlarını seçerken mesleki anlamda akademisyenlik, kamu personeli olma veya özel sektör
de çalışma seçenekleri arasında bulunmaktadır. Mesleğine akademik düzeyde devam etmek
isteyen ya da alanında uzmanlaşmak isteyen mimarlar öncelikle lisansüstü eğitimine
yönelmektedir.
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Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Mimarlık bölümünde 2007-2017 yılları arasında kayıtlı
yüksek lisans öğrencileri içerisinde mevcut durumda nerede çalıştıkları, işyerlerinin yüksek
lisans eğitimi gerektirip gerektirmediği, yüksek lisans eğitimine başladığı ve bitirdiği yıl,
nerede ve hangi alanda çalıştıkları ile yüksek lisans eğitimini meslektaşlarına önerip
önermedikleri sorgulanmıştır. Programa kayıt yapan öğrencilerin beklentileri ve arayışları
üzerine hazırlanan 20 soruluk anket yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere online olarak
gönderilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik analiz programında değerlendirilmiştir.
1.1.

Yüksek Lisansın Tanımı ve Eğitim Gerekçeleri

Bilgi üreten, kullanan, eleştiren ve üretken bir düşünce tarzıyla problem çözebilecek
nitelikli insan gücünü yetiştirmek lisansüstü eğitiminin temel amacıdır. Ülkemizde bu eğitim
üniversitelere bağlı enstitüler tarafından yürütülmektedir (Karaman ve Bakırcı 2010).
Yüksek Lisans; uzmanlık alanı oluşturabilecek şekilde eğitim ve araştırma faaliyetlerini;
bir lisans eğitimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koyabilecek ve
ilgili konularda bilimsel yöntemler kullanabilme kabiliyeti geliştirilerek sürdürmeyi amaçlayan
bir yüksek eğitim programıdır (Karaman ve Bakırcı 2010).
Bireyler lisans eğitiminin ardından, üniversitelerin enstitülerince açılan lisansüstü
programlarında ilgi duydukları bilim dalında devam etmektedir. Böylece yüksek lisans ve
sonrasındaki doktora öğrenimi ile üst düzey bir eğitim programına dâhil olabilmektedirler.
Bilimsel ve akademik alanda uzmanlaşma, mesleki alanda yüksek bilgi donanımı ile yetişen
araştırmacı bireyler ve alanında uzmanlık gerektiren kurum ve üniversitelerde bilim insanı
olarak yer alabilmektedirler (Demir ve Halifeoğlu 2019).
Lisansüstü eğitim; bireye lisans eğitimine nazaran daha kapsamlı bilimsel araştırmalar
yapabilme, karmaşık problemleri çözebilme, bilgi üretebilme, mesleki alanda uzmanlaşma ve
sentez yapabilme metot ve becerisi kazandırmaya yöneliktir. Bireyleri lisansüstü eğitime
yönlendiren bir diğer durum ise günümüzde üniversitelere akademik personel yetiştirmenin
dışında, endüstriyel alanlarda ve diğer çalışma alanlarında iş edinmenin bir ön koşulu olarak
yüksek lisans ve doktora derecesinin aranır hale gelmesidir. Bu durum lisansüstü eğitime olan
ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere lisansüstü eğitim programları
ortaya çıkmıştır. Bu programlara başvuru ve kabul edilme şartları üniversiteden üniversiteye
birtakım farklılıklar göstermekle beraber tümünde ortak olan şart, adayların başvurdukları
programın gerektirdiği bilimsel yeterliliği göstermeleridir (Demirtaşlı Çıkrıkçı 2002 ve Alhas
2006).
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1.2.

Yüksek Lisans Eğitiminde Mimarlık Mesleğinin Yeri ve Hedefi

Mimarlık eğitiminde amaç; mimar adaylarına araştırma, öğrenme, eleştiriye açık olma,
ifade etme, tartışmalardan olumlu sonuçlar çıkarma ve örgütleme yeteneği kazandırmaktır. Her
mimarlık öğrencisi, teknolojideki yeni ilerlemeleri kullanabilmek, açık fikirli olmak, mesleki
bilgi temelinde yaratıcı olabilmek, kuramsal alt yapı zenginliğine ve sosyal bilim alanlarıyla
beslenen tasarım anlayışına sahip olabilmek üzerine eğitilmektedir (Nalçakan ve Polatoğlu
2008).
Genellikle dört yıllık mesleki bir eğitim sonrasında mimarlık fakültelerinden mezun
olan mimarlar, birçok farklı alanda iş dünyasına katılmaktadır. İnsan ihtiyaçları doğrultusunda
barınmadan, toplumsal kullanımlara yönelik birçok yapıyı tasarlamakla birlikte, iç donanım ile
beraber tüm yapım sürecinde yer alabilmektedirler. Bunun yanı sıra tarihi dokuda malzeme,
yapım teknolojileri ve koruma ile ihtiyaç duyulan çalışma alanları genişlemektedir. Bu
bakımdan akademik ve bilimsel ilkelerle iş yaşamında verimliliği artırmak ve mesleğinde belirli
bir alanda uzmanlaşmak isteyen birçok mimar, aldığı lisans eğitimine lisansüstü düzeyde
devam etmek istemektedir. Gerekli kriterleri sağlayan mimarlar, yer almak istediği üniversite
enstitülerinin (çoğunlukla Fen Bilimleri Enstitüsü) açtıkları sınavlara katılmaktadırlar. Başarılı
olan adaylar Mimarlık bölümlerinin alt anabilim dallarında seçtikleri öğretim üyesinin
danışmanlığında eğitimlerini dersler, seminerler ve belirlenen konuda hazırladıkları tezlerle
tamamlamaktadırlar (Demir ve Halifeoğlu 2019).
1.3.

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Yüksek Lisans Eğitimi

İki bölümden oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi bünyesinde
1983 yılında kuruldu. Yönetim ve Mimarlık Bölümü Diyarbakır’da, İnşaat Mühendisliği
Bölümü ise Şanlıurfa’da uzun süre hizmet verdi. Harran Üniversitesi rektörlüğünün 1992
yılında kurulmasıyla Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Harran Üniversitesine
bağlandı. Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ise 2010 yılında iki ayrı
fakülteye bölündü. 1983 yılından itibaren Mimarlık bölümü ile eğitim faaliyetlerini sürdüren
mimarlık fakültesi, 20 si öğretim üyesi olan 33 öğretim elemanı ile eğitim alanında hizmet
vermektedir (Demir ve Halifeoğlu 2019, URL 2).
Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 1991 yılından bu yana lisansüstü eğitim
verilmektedir (Dicle Üniversitesi). Çalışma kapsamında 2007-2017 yılları arasında yüksek
lisans programına kayıt yaptıran 164 kişiden 30’u ile anket yapılmıştır.
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Lisansüstü eğitim süreci şu şekildedir: enstitü tarafından ders dönemi başlamadan
mimarlık bölümümde çalışan öğretim üyelerinden çalışmak istedikleri öğrenci sayısı talep
edilmektedir. Güz ve bahar yarıyıllarında belirlenen öğrenci kontenjanı ilana çıkmaktadır.
Öğrencilerin merkezi sınavlardan alınan puanlarına, lisans ortalamalarına ve son birkaç yıldır
yapılan bilim sınavı sonuçlarına göre belirli yüzdelerle çarpılarak puanları hesaplanmaktadır.
En yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru öğrenciler sıralanmakta, ilana çıkan
kontenjan sayısı kadar öğrenci alınmaktadır. Kazanıp kayıt yapan öğrencilere danışman
atanarak ders seçimleri yapılmaktadır. Öğrenciler Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın
Etiği dersini zorunlu; diğer dersleri danışmanının yönlendirmesiyle seçmeli olarak almaktadır.
Bir yıl süren ders dönemi sonunda öğrenci tamamladığı 21 kredi ile tez konusu veya farklı bir
konu ile ilgili seminer vererek tez aşamasına geçmektedir. Tezini tamamlayan öğrenci
danışmanı tarafından danışman ile birlikte üç kişiden oluşan bir jüri (bir jüri üyesinin başka
bölümden olması koşuluyla) tarafından savunma sınavına alınmaktadır. Başarılı bulunan
öğrenci “yüksek mimar” unvanı alarak lisansüstü eğitiminin ilk adımını tamamlamaktadır.
Sonrasında isteyen öğrenciler için doktora aşaması ile lisansüstü eğitim devam etmektedirler.
2. Yöntem
Mimarlık lisans eğitimi sonrasında mimarların lisansüstü eğitime yönelme sebeplerini
ve sonuçlarını sorgulayan bu çalışma; yüksek lisans öğrencilerinin çalıştıkları işler, bu işlerin
yüksek lisans eğitimini gerektirip gerektirmediği, bu eğitimi tamamlamadan önce ve sonra ne
iş yaptıkları ve meslektaşlarına önerip önermediklerine odaklanmaktadır. Dicle Üniversitesi
örneği üzerinden ele alınan araştırmada 2007-2017 yılları arasında kayıtlı 164 öğrenciden 30’u
ile anket yapılmıştır. Anket kapsamında öğrencilerin yaş, cinsiyet, lisansüstü eğitim durumları,
anabilim dalları, mevcut durumda nerede çalıştıkları, işyerlerinin yüksek lisans eğitimi
gerektirip gerektirmediği, yüksek lisans eğitime başladığı ve bitirdiği yıl nerede ve hangi alanda
çalıştıkları ile yüksek lisans eğitimini meslektaşlarına önerip önermedikleri sorgulanmıştır.
Yapılan pilot çalışmanın ardından aksayan yönleri düzenlenen 20 soruluk form, online
olarak gönderilmiş, alınan cevaplar istatistiki analiz programında (SPSS) çözümlenmiş, yanıtlar
grafiksel olarak ifade edilmiştir. Ancak bu çalışmada Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümünde
yüksek lisans eğitimi alan bireylerin, bu eğitim ile çalışma hayatlarına etkisi hangi aşamaları
geçtikleri ve sonuçta meslektaşlarına önerip önermediklerine yönelik sonuçlarının aktarılması
hedeflenmektedir.
2.1.

Katılımcılar
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Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde on yıllık (20072017 yılları arasında) kayıtlı lisansüstü öğrencileri içinde programı tamamlayan/bırakan/devam
eden 30 katılımcı (19 kadın (%63,3), 11 erkek (36,7)) ile gerçekleştirilmiştir.
3. Bulgular
Yapılan anket çalışmasından elde edilen bulgulara göre katılımcıların %36,7’si erkek,
%63,3’ü kadın olup, çoğunluğu 28-29 yaş aralığındadır. Anket yapılan 30 kişiden 21’i mezun
(%70), 6’sı tez aşamasında (%20), 3’ü (%10) de yüksek lisans eğitimlerini yarıda bıraktıklarını
belirtmiştir. Katılımcılardan 14 kişi Bina Bilgisi, 14 kişi Restorasyon, 1 kişi Şehircilik ve 1 kişi
de Mimarlık Tarihi anabilim dalında yüksek lisans programına devam etmektedir.
Katılımcılara nerede çalıştıkları sorulmuştur. Ankete katılan 11 kişi (%36,7)
akademisyen, 9 kişi (%30,0) kamu personeli, 7 kişi (%23,3) özel sektör, 3 kişi (%10,0) de kendi
işyerlerinde çalıştıklarını belirtmiştir (Şekil 1).

9(%30.0)

11(%36.7)

Kamu
Kendi İşim
Özel

3(%10.0)

Üniversite

7(%23.3)

Şekil 1. Katılımcıların çalıştıkları yerler

Ankete katılan mimarlara çalıştıkları iş yerinin lisansüstü eğitim gerektirip
gerektirmediği sorulmuştur. Katılımcılardan 17’si (%56,7) hayır cevabı verirken, 13’ü (%43,3)
evet cevabını vermiştir (Şekil 2).
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13(%43.3)

Evet
Hayır

17(%56.7)

Şekil 2. Katılımcıların iş yerinin lisansüstü eğitim gerektirip gerektirmediği

Katılımcılara lisansüstü eğitime başladığı yıl nerede çalıştıkları sorulmuştur. Ankete
katılan 15 kişi (%50) özel sektörde, 5 kişi (%16,7) kamuda, 4 kişi çalışmadığını (%13,3), 3 kişi
(%10,0) kendi işyerinde, 3 kişi (%10,0) ise üniversitede akademisyen olarak çalıştığını
belirtmiştir (Şekil 3).

3(%10.0)

4(%13.3)
Çalışmıyordum
Kamuda

5(%16.7)

Kendi işim
Özel sektör

15(%50.0)

3(%10.0)

Üniversite

Şekil 3. Katılımcıların lisansüstü eğitimlerine başladığında çalıştıkları iş yeri
Katılımcılara

lisansüstü

eğitimi

bitirdiğinde

nerede

çalıştığı

sorgulanmıştır.

Katılımcılardan 11 kişi (%36,7) üniversitede akademisyen, 6 kişi (%20,0) özel sektörde, 4 kişi
(%14,3) kamu kurumunda, 8 kişi (%26,7) çalışmadığını, 1 kişi (%3,3) ise kendi işyerine sahip
olduğunu ifade etmiştir (Şekil 4).
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çalışmıyordum

8(%26.7)
11(%36.7)

Kamu kurumu
Kendi ofisim
Özel sektörde

4(%13.3)

Üniversite
6(%20.0)
1(%3.3)

Şekil 4. Katılımcıların lisansüstü eğitimlerini bitirdiğinde çalıştıkları iş yeri
Ankete katılan mimarlara hangi alanda çalıştıkları sorulmuştur. Katılımcılardan 1 kişi
(%3,33) uluslararası işlerde serbest uzman, 1 kişi (%3,33) Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünde
teknik personel, 4 kişi (%13,33) rölöve ve restorasyon uygulamasında mimar olarak çalışan, 2
kişi (6,66) rölöve ve restorasyon projesi hazırlayan, 1 kişi (%3,33) rölöve, restitüsyon,
restorasyon projesi kontrolörü, 2 kişi (%6,66) modern mimari uygulamalarında çalışan, 4 kişi
(%13,33) modern mimari proje çalışanı, 1 kişi (%3,33) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğünde raportör, 1 kişi (%3,33) kamu kurumunda yönetici, 13 kişi (%43,33)
akademik personel olarak çalıştığını beyan etmiştir (Şekil 5).
Uluslararası işlerde Serbest uzman
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
Rölöve Restorasyon Uygulamasında Çalışıyorum
Rölöve Restorasyon Proje Çiziyorum
Rölöve Restitüsyon Restorasyon proje kontrolü
Modern Mimari Uygulamasında Çalışıyorum
Modern Mimari Proje Çiziyorum
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu…
Kamu kurumunda yöneticilik
Akademik Alanda Çalışıyorum

1
1
4
2
1
2
4
1
1
13
0

2

4

6

8

10

12

14

Şekil 5. Katılımcı mimarların çalıştıkları alanlar
Katılımcılara lisansüstü eğitimi meslektaşlarına önerip önermedikleri ile ilgili sorulan
soruda büyük bir çoğunluğu 24 kişi (%80,0) önerdiğini belirtmiştir. Katılımcılardan 5 kişi
(%16,7) kararsız kalırken, 1 kişi (%3,3) önermediğini belirtmiştir (Şekil 6).
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5(%16.7)
1(%3.3)

Evet
Hayır
Kararsızım
24(%80.0)

Şekil 6. Katılımcıların lisansüstü eğitimi meslektaşlarına önerme eğilimleri
4. Sonuç
Lisansüstü eğitim ülkemizde 2547 sayılı yükseköğretim kanununa göre yüksek lisans,
doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik kademelerinden oluşmaktadır (URL 4).
Üniversitelerde öğretim elemanı yetiştirme, bu alanda verimliliği arttırma ve öğretim üyeliğine
yükselmenin temel adımı lisansüstü eğitimin ilk adımı olan yüksek lisans programı ile
başlamaktadır. Bunun yanı sıra bilimsel araştırmalar yapmak, mesleki alanda uzmanlaşmak ve
edinilen unvanla saygınlık kazanımı, meslek sahibi bireyleri yüksek lisans eğitimine
yönlendirmekte önemli bir etkendir. Böylece üniversitelerin yanında kamu kurumunda, özel
sektörde veya kişisel ofis alanlarında da yüksek lisans yapma çabası artmaktadır.
Dicle Üniversitesi Mimarlık bölümünde her yarıyıl açılan yüksek lisans alımlarına artan
bir katılım oranıyla başvurular yapılmaktadır. Üniversitenin kendi mezunlarının dışında farklı
üniversitelerin mimarlık bölümlerinden mezun bireyler, açılan sınavlara katılarak kendi ilgi
alanlarına uygun anabilim dallarında yüksek lisans eğitimi almaktadırlar. Bu çalışmada 20072017 yılları arasında başvuru yapan bireyler içerisinde 30 kişiye yöneltilen anketle “mevcut
durumda nerede çalıştıkları”, “işyerlerinin yüksek lisans eğitimi gerektirip gerektirmediği”,
“yüksek lisans eğitime başladığı ve bitirdiği yıl nerede ve hangi alanda çalıştıkları”, “yüksek
lisans eğitimini meslektaşlarına önerip önermedikleri” araştırılmıştır. Sonuç olarak “yüksek
lisans yapma amaçları”, “bu eğitimi aldıktan sonra mesleki yaşantıları” ile ilgili yargılara
varılmıştır.
Dicle Üniversitesi Mimarlık bölümünde yüksek lisans eğitimi mimarların farklı
nedenlerle devam etmek istediği bir lisansüstü eğitim programıdır. Yüksek lisans eğitimine
başlanıldığı 1991 yılından itibaren artan talepler ve öğretim üyelerinin sınırlılıkları içerisinde
devam eden program doğrultusunda çok sayıda tez tamamlanmıştır.
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Sonuç olarak, yüksek lisans yapan mimarlardan ankete katılanların birçoğunun
başladıkları yıl farklı alanlarda çalışsalar da bitirdikten sonra akademisyen oldukları
görülmektedir. Bireylerin yüksek lisans eğitimine pozitif yaklaşımla yöneldikleri ve çalıştıkları
iş alanı; kamu, üniversite, özel sektör fark etmeksizin bu alana ilgi duyduklarını göstermektedir.
Ancak çalıştıkları iş yerlerinde alacakları yüksek lisans eğitimlerinin konum ve bilgi açısından
yararlı olacağı görüşü hâkim görülmektedir. Bunun yanında akademik alana yönelen ya da iş
olarak akademisyenliği seçen mimarların istek ve zorunluluk düşüncesiyle yüksek lisans
eğitimi aldıkları anlaşılmaktadır.
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MALİGNİTELERE BAĞLI AKUT BÖBREK HASARI NEDENİYLE ACİL
HEMODİYALİZE ALINAN HASTALARIN İNCELENMESİ

Uzm. Dr. Serkan Feyyaz Yalın
S.B.Ü Kartal Dr. Lütfi Kırdar E.A.H

ÖZET
Kanser, dünyada her yıl 15 milyon kişinin yakalandığı ve 8,5 milyon kişinin ölümüne sebep olan
önemli bir sağlık sorunudur. Türkiye’de yılda 165000 civarında yeni kanser vakası teşhis
edilmektedir. Erkeklerde en sık görülen kanser akciğer kanseri iken kadınlarda ise en sık meme
kanseri görülmektedir. Kanser hastalarında kullanılan ilaçlar veya kanserin doğrudan genitoüriner
sistemi etkilemesiyle akut böbrek hasarı gelişebilir. Bu çalışmamızda, acil servise başvuran ve
malignite komplikasyonlarına bağlı

diyaliz

ihtiyacı olan akut böbrek hasarlı hastalar

incelenmiştir. Bu retrospektif çalışmada, 2006-2016 tarihleri arasında İ.Ü Cerrahpaşa-Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi’nin acil servisine başvurup malignite komplikasyonlarına bağlı akut böbrek hasarı
nedeniyle acil hemodiyalize alınan hastaların genel özellikleri, diyalize alınma nedenleri ve
hastaların renal ve genel sürvileri incelenmiştir. Çalışmada SPSS 17.0 kullanılarak istatistiksel
analizler yapıldı ve p<0,05 olması anlamlı olarak bulundu.Çalışma döneminde acil servise 185
malignite hastası, diyaliz ihtiyacına neden olan akut böbrek hasarı ile başvurdu. Hastaların yaş
ortalaması 60,4 ± 14,1 idi. Bu hastaların 116’sı (%62,7) erkek idi. Bu 185 hastanın 38’inde (%20,4)
multiple myeloma; 33 hastada (%17,7) gastrointestinal kanser; 20’sinde (%10,7) prostat kanseri;
18’inde (%9,7) mesane kanseri; 17 hastada (%9,1) kadın genital kanseri; 13 hastada (%7,1)
lösemi/lenfoma; 12’inde (%6,4) akciğer kanseri; 11 hastada(% 5,9) kemik tm; 11 hastada (%5,9)
renal hücreli karsinom; 9 hastada (%4,6) meme kanseri; 3 hastada ise kranial tm (%2,5) mevcuttu.
Prerenal tip böbrek yetmezliği 23 (%12,5) hastada, renal tipte böbrek yetmezliği 87 hastada (%47),
postrenal tip ise 75 hastada (%40,5) saptandı. Prerenal tipte olanlar genel olarak kemoterapi,

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

901

sonrası gelişen diyare,bulantı- kusmaya sekonder geliştiği saptanmıştır. Özellikle gastrointestinal
kanserli, meme kanserli , akciğer kanserli , kemik tm li ve kranial tm li hastalarda bu tip renal hasar
saptanmışır. Renal tipte ise en sık nedenler 41 hastada (%47,1) sepsis ve 25 hastada (%28,7) ise
multiple myeloma sekonder gelişen böbrek hasarı olarak saptanmıştır. Postrenal tipte ise en sık
neden özellikle prostat kanseri , genitoüriner kanser veya rektum kanserine bağlı gelişen üriner
sistem obstruksiyonlarıdır. Hastaların 90’ı (%48,6) öldü. Mortalite ile böbrek yetmezliğinin tipi
arası ilişki incelendiğinde renal tip, mortalite ile ilişkili saptandı (p<0,05). Sağ kalanların 50 ‘sinde
(%52,6) tam renal iyileşme görülürken; 30’unda (%31,6) diyaliz bağımsız böbrek yetmezliği; 15
‘i ise (%15,8) diyaliz bağımlı olarak kaldı. Dünyada ve ülkemizde yaşam sürelerinin uzamasıyla
malignite hastalarının sıklığı da artmaktadır. Genel olarak toplumda sık görülen malignite
çeşitlerinin aksine çalışmamızda multiple myelom en sık görülen kanser olmuştur. Bu bulguda,
multiple myelomun doğrudan böbreği etkilemesi ana etkendir. Mortalitenin renal grupta yüksek
çıkmasının ana nedeni ise yüksek mortalite oranına bağlı sepsis varlığıdır. Malignitelere bağlı akut
böbrek hasarı acil servislerde daha sık karşımıza çıkmakta olup bu hastalarda daha dikkatli olunup,
ivedililikle hareket edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Malignite, Akut böbrek hasarı, Sepsis
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CURRENT RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRONIC COMMERCE AND
MEXICAN SMES
Theoretical analysis under the vision based on the industry

Prof. Dr. José G. Vargas HERNÁNDEZ
University Center for Economic and Managerial Sciences

Dr. David Iván Pérez ROSAS
University Center for Economic and Managerial Sciences

ABSTRACT
In this essay, first, the current situation in which SMEs in Mexico are related to e-commerce is
exposed, since this last one provides a significant opportunity for the improvement of
business results for this class of companies. In addition, a review of the empirical literature is
provided in which models that allow to measure the degree of adoption of e-commerce
by SMEs are exposed, as well as to understand the behavior of these economic agents with the
e-commerce worldwide as in territory Mexican. Finally, an analysis is carried out under
the model of the Porter pyramid in relation to Mexican SMEs and e-commerce. The objective
of this essay is to present a different approach on thePorter’s Five forces model and to make the
reader aware of the topic of industrial competence and e-commerce in Mexico
Keywords: Comercio electrónico, PYMES, México
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NEMATODLARINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
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ÖZET
Bu araştırma, farklı organik ve konvansiyonel gübre karışımlarının çilek bitkisinde toprakta serbest yaşayan
nematodlara etkisinin belirlenmesine yönelik yapılmıştır. Çalışmada piroliz işleminden üretilmiş biyoçar
(biyokömür) atığı, tavuk gübresi atığı (organik üretim yapılan işletmeden), büyükbaş hayvan gübresi
(konvansiyonel işletmeden), ticari leonardid, öküzgözü üzüm çeşidinin şarap çıkarıldıktan sonra kalan atıkları
(şarap üretim fabrikasından), atık kompost (istiridye mantarı işletmesinden), ticari solucan gübresi ve istiridye
mantarının atıkları kullanılmıştır. Tüm uygulamalarda, bir kısım toprak ve gübre (kullanılan gübre çeşitlerinin
farklı ölçülerine göre karıştırılmış oranları) bir ay boyunca ıslak ve nemli bir muamele sonrasında karıştırılarak
saksılara konulmuştur. Çalışmada, iki ayrı deneme kurulmuştur. nematod popülasyonunun diğer uygulamalara
göre daha çok olduğu belirlenmiştir. Toprak, leonardid ile büyük baş hayvan gübresi karışımı (A) ve üç ölçek
üzüm posası, bir ölçek tavuk gübresi, 1 kg NPK ile toprak karışımındaki (B) muamelelerde nematod
populasyonunun diğer gruplara göre daha çok olduğu belirlenmiştir. Bu muamelelerdeki sonuçların yapılacak
çalışmalara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çilek, Nematod, Gübre

1.GİRİŞ
Çilek, çok yıllık ve otsu yeşil (Şekil 1) ve yüzeysel köklere sahip bir bitkidir. Rosales
takımının Rosaceae familyası içerisinde Fragaria cinsine dâhildir. Çilek değişik iklim
koşullarına yüksek uyum yeteneğinden dolayı dünyada geniş yetiştirme alanına sahiptir.
Anayurdu Kuzey ve Güney Amerika'dır. Çilek, en çok tüketilen meyvelerden biri olup özellikle
İspanya ve dünyada önemli meyvedir. Botanik anlamda üzümsü meyveler “yarı çalımsı veya
çalımsı, yumuşak etli, sulu, çoğu kez küçük, yenebilen meyveleri olan bitkiler” olarak
tanımlanmaktadır. Üzümsü meyve olan çileğin üretimi ülkemizde artmaktadır Farklı iklim
şartlara uyum sağlayabilen çeşitleri sayesinde dünyada ve ülkemizde son yıllarda önem kazanan
bir meyvedir. Nematodlar çilek alanlarında zaman zaman bitki koruma sorunlarına yol
açmaktadırlar.
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Şekil 1. Çalışmada Kullanılan Yediveren Çiçek. (Fotoğraf: Z.Gül, Sadak).
Ülkemizde çileklerde nematodlar üzerine yapılmış çalışmalardan Göksel (1948),
Samsun yöresinde yetiştirilen çileklerde nematod tespitinde bulunmuş ve bunların teşhisine
yönelik çalışmalar yapmıştır. Çilek nematodu'nun belirtilerinden erken ilkbaharda görüldüğü
ve yapraklarda buruşma, kıvrılma, renk açılması, yaprak sapında kısalma ve küçük açık renkte
meyve teşekkülüne sebep olduğu bildirilmektedir (Özarslandan, 2019). Çok hücreli hayvansal
organizmaların % 80’ini oluşturan Nematoda şubesi içindeki bitki paraziti nematodlar, tarımsal
üretimde % 10-20 oranında yıllık ürün kaybına yol açan önemli zararlılardandır (Mennan &
Katı, 2010).
Nematodların mücadelesinde biyofumigant materyal olarak öncelikle hayvansal
gübreler ve özellikle tavuk gübresi kullanılmaktadır. Bu gübre, azot, fosfor ve potasyum,
kalsiyum, magnezyum ve mikro besin elementlerinin yüksek oranda içermektedir. Ayrıca azot
içeriği yönünden diğer gübrelere oranla daha önemlidir. Tavuk gübresi yüksek miktarlarda
organik ve inorganik azot içermektedir. Bu nitrojenin büyük bir çoğunluğu, uygun koşullarında
amonyum nitrata dönüşebilmektedir. Üretilen bu amonyak nematodların hücre zarlarına nüfuz
ederek, ölümlerine neden olmaktadır. Tavuk gübresi yüksek miktarda azot içerdiğinden,
toprağa doğrudan uygulanması halinde bitkilerde yanmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle
bitkilerde oluşabilecek fitotoksiteyi azaltmak için, sap, saman, yosun, bitki yaprakları, yabancı
otlar gibi maddelerle ile karıştırılıp, kompost haline getirildikten sonra toprağa
uygulanmaktadır (Mennan & Katı, 2010).
Organik gübre uygulanması, toprak verimliliğini ve yapısını iyileştirmek için
geleneksel bir uygulamadır. Bitki parazit nematodları da dahil olmak üzere toprak kaynaklı
hastalıkların kontrol yöntemi olarak da bilinir. Son yıllarda, hayvan ve yeşil gübre, kompost ve
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protein atıkları gibi çeşitli organik maddeler bu amaçla kullanılmaktadır. Toprak
nematodları; besin kaynaklarına göre farklı trofik gruplara (bitki parazitleri, bakterivor,
fungivor ve omnivor ve avcı) ayrılırlar. Bitki paraziti nematodlar; ot oburlar ve dolayısıyla
birincil tüketicilerdir. Bakterivorlar ve fungivorlar ise yaygın ikincil tüketicilerdir. Bitki
organizmaları ve diğer toprak patojenlerinin düzenlenmesinde diğer organizmalarla beslenen
herbivor-avcı nematodlar da yer alabilir. Bakterivor ve fungivorların bolluğu toprak organik
maddesinin ayrışması ile yakından ilişkilidir ve bu iki trofik grubun sayılarının oranı dolaylı
olarak organik maddenin ayrışmasını ve nitrojen ve karbonun mineralizasyonunu
yansıtmaktadır.
Organik gübre ile muamele edilen topraklarda bakteri ve mantar sayıları kimyasal gübre
ile tedavi edilenlerden daha yüksektir. Omnivor ve predatörlerin arazi kullanımındaki
değişimlerden kaynaklanan çevresel rahatsızlıklara karşı en hassas olanlarıdır, doğal bir
arazide, bozulmuş bir tarım arazisinden daha yüksektirler. Nematod topluluğu ayrıca toprak
kalitesinin değerlendirilmesi için ekolojik bir araç sunmaktadır. Örneğin; daha yüksek nüfus
yoğunluğu ve nematod topluluğunun çeşitlendirilmiş yapısı, çok sayıda ekolojik işlevi yerine
getirme kapasitesini yansıtmakta ve dolayısıyla toprak verimliliği ve sağlığını sürdürmektedir.
Tarımsal topraklar; nematodlar için gübre eklenmesiyle zenginleştirilebilecek geniş gıda
kaynaklarına sahip olduğu bilinmektedir. Organik gübreler (örneğin hayvansal gübreler,
mahsul artıkları, yeşil gübre ve kompostlar) sadece ekin üretimi ve toprak verimliliği artışı için
besin sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toprak biyoçeşitliliğini de teşvik ederler. Bununla
birlikte, nematod gruplarının organik gübrelere verdiği cevap, organik materyalin kalitesi ile
kontrol altına alınma eğilimindedir.
Bu çalışma da, farklı organik ve konvansiyonel gübre karışımları kullanılarak hazırlanan
ve çilek bitkileri ekilen topraklar da serbest olarak yaşayan nematodların varlığı ve yapılan
uygulamalardan etkilenme durumları araştırılmıştır.
2. Materyal ve Metot

2.1. Materyal
Materyal olarak saksılar, yediveren çilek bitkisi ve gübre karışımları kullanılmıştır.
2.2. Metot
Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Biyomühendislik fakültesinde yapılmıştır. Çalışmada kullanılan
toprak aynı agro-ekosistemden alınmıştır. Biyomühendislik laboratuvarında yürütülen piroliz
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çalışmasının biyoçar (biyokömür) atıkları, organik üretim yapılan işletmeden alınan tavuk
gübresi atığı, konvansiyonel işletmeden büyükbaş hayvan gübresi, ticari leonardid, şarap
fabrikasından çıkan öküzgözü üzüm çeşidinin şarap çıkarıldıktan sonra kalan atıkları, istiridye
mantarı işletmesinden çıkan atık kompost, ticari solucan gübresi ve istridye mantarının atıkları
kullanılmıştır. Tüm uygulamalarda bir kısım toprak ve kullanılan gübrelerin farklı ölçülerine
göre karıştırılmış oranları bir ay süresince ıslak ve nemli tutularak karıştırılarak saksılara
konulmuştur. Çilek bitkisi dikildikten sonra bitkiler çiçeklenme başlangıcına kadar düzenli
larak kontrol edilmiştir. Deneme sonucunda nematod sayımı için saksı toprağındaki
bütünselliği temsilen 100 gr toprak örnekleri alınmıştır (Yıldız ve ark., 2017; Koç, 2019).
Nematodların trofik grupları, Yeates (1971) ile Yeates ve ark. (1993)’e göre baş yapılarındaki
farklı morfolojik özelliklerinden yararlanılarak ayrılmış,

sayımları mikroskopta (×10)

yapılmıştır.
Çalışma iki farklı aşamada yürütülmüş ve karışımları aşağıda verilmiştir (Tablo1 ve
Tablo 2).
Tablo 1. İlk denemede kullanılan karışımlar
Karışım içeriği

Kodu
A

Toprak, biyoçar (biyokömür) ve tavuk gübresi karışımı

B

Toprak, leonardit ve büyükbaş hayvan gübresi karışımı

C

Toprak, büyükbaş hayvan gübresi ve üzüm posası karışımı

D

Toprak, üzüm posası ve tavuk gübresi karışımı

E

Toprak, kompost ve biyoçar (biyokömür) karışımı

Şekil 2. Çalışmada kullanılan organik ve inorganik gübrelerden örnek görüntü
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Tablo 2. İkinci denemede kullanılan karışımlar
Karışım içeriği

Kodu
A

Mantar kompostu, biyoçar (biyokömür), solucan gübresi, üzüm posası ve toprak karışımı

B

Mantar kompostu, biyoçar (biyokömür), büyükbaş hayvan gübresi, üzüm posası ve toprak
karışımı
Üç ölçek üzüm posası, bir ölçek büyükbaş hayvan gübresi, bir kg NPK ve toprak karışımı
Üç ölçek üzüm posası,bir ölçek tavuk gübresi, bir kg NPK ve toprak karışımı

C
D

Şekil 3. Çilek ekimi yapılmış denemeden örnek görüntü.

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
İlk çalışma (A) sonucunda yapılan sayımlarda elde edilen sonuçlar Tablo3’de
gösterilmektedir.
Tablo 3. Birinci denemeden elde edilen sonuçlar
Trofik Düzeyine Göre Nematodlar
Bakterivor
Fungivor
Bitki Paraziti
Omnivor-Avcı
Toplam

A
311
271
62
7
651

B
201
308
222
16
747

C
38
64
46
2
150

D

E
192
278
74
14
568

52
13
31
12
108

Kontrol
11
16
9
4
40

Tablo 3’e bakıldığında, bakterivor nematodların en çok A karışımında (311) en az C
karışımda (38); fungivor nematodların en çok B karışımında (308) en az E karışımında
(13);bitki paraziti nematodların en çok B karışımında (222) en az E karışımında (31); omnivoravcı nematodların da en çok B karışımında (16) en az da C karışımında (2) olduğu
görülmektedir. Nematod populasyonunun toplamına bakıldığında ise nematodların en çok B
karışımında (747) en az E karışımında (108) olduğu bulunmuştur.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

908

Tablo 4. İkinci denemeden elde edilen sonuçlar
Trofik düzeyine göre nematodlar
Bakterivor
Fungivor
Bitki Paraziti
Omnivor-Avcı
Toplam

A B
21 6
6 2
1 7
0 0
28 15

C
296
309
257
7
869

D Kontrol
1136
8
803
4
587
8
0
5
2526
25

Tablo 4’e yani ikinci denemeden bulgulara bakıldığında, bakterivor nematodların en
çok D karışımında (1136) en az B karışımında (6); fungivor nematodların en çok D karışımında
(803) en az B karışımında (2); bitki paraziti nematodların en çok D karışımında (587) en az A
karışımında (1); omnivor-avcı nematodların en çok C’de (7) en az A, B ve D karışımlarında
(0) olduğu tespit edilmiştir. Toplam nematod populasyonlarına bakıldığında, ise en çok D’de
(2526) en az ise B karışımında(15) olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; toprak, leonardid ile
büyük baş hayvan gübresi karışımı ve üç ölçek üzüm posası, bir ölçek tavuk gübresi, bir kg
NPK ile toprak karışımında toplam nematod populasyonunun diğer gruplara göre fazla olduğu
belirlenmiştir. Bu gruplardaki karışımların daha detaylı bir şekilde çalışılmasının benzer
çalışmalara ışık tutacağı kanaatindeyiz.
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TARIM ALANLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR ZARARLI: Halyomorpha halys (Stål)
(HETEROPTERA: PENTATOMIDAE): EKONOMİK ÖNEMİ ve MÜCADELESİ
İnanç ÖZGEN¹*

Gözde BAYDOĞAN¹

Tuba ASLAN¹

¹ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Elazığ
*inancozgen@gmail.com
ÖZET
Halyomorpha halys Stål (Heteroptera: Pentatomidae) istilacı bir tür olup, polifag bir zararlıdır.
Bu zararlı; yüzlerce konukçu bitki ile beslenebilen bu bitkiler içerisinde meyveler, sebzeler ve
süs bitkileri bulunmaktadır. Dünya genelinde zararlı elma, şeftali, armut, üzüm, soya fasulyesi,
mısır, domates ve biber gibi kültür bitkilerinde önemli ekonomik kayıplar oluşturduğu
bilinmektedir. Tür; Doğu Asya (Çin, Kore ve Japonya) kökenli bir zararlıdır. Zararlının; 1996
yılında Amerika Birleşik Devletlerinde kültür bitkilerinde önemli zararlar oluşturduktan sonra,
hızla Avrupa ülkelerinden İsviçre, Fransa, İtalya, Macaristan ve Yunanistan’da yayılış
gösterdiği tespit edilmiş ve ülkemizde de 2017 yılında saptanmıştır. Zararlının; Karadeniz
bölgesinde fasulye, mısır, kivi, turunçgil ve fındık bitkilerin de zararı tespit edilmiştir. Bu
zararlının ileri ki yıllarda daha geniş alanlarda farklı kültür bitkilerin de zarar oluşturacağı
tahmin edilmektedir. Bu makalede türün tanımı, zarar durumu ve mücadelesi ile ilgili kısa
bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Halyomorpha halys, Ekonomik Önemi, Mücadelesi

1. GİRİŞ

Halyomorpha halys (Stål), Asya kökenli, polifag bir türdür (Şekil 1) . Asya’dan
Amerika kıtasına taşınmıştır (Hoebeke and Carter 2003). Tür; Kuzey Amerika'dan, Avrupa'ya
hızla yayılmıştır. Ülkemizde de 2017 yılında saptanmıştır (Çerçi and Koçak 2017). Tür istilacı
bir türdür ve bir sezonda 116 km'ye kadar uçabilmektedir. Hızlı hareket edebilmesi nedeniyle
birçok kültür bitkisinde zararını arttırabilmektedir (Lee & Leskey 2015).
Konukçu bitki olarak 300'den bitki ile beslenebilmektedir.

Bu bitkiler üzerinde

beslenme, yeniden üretme ve yaşam döngüsünü tamamlayarak, hem kalitede hem de verim
kaybında sayısız zarara yol açmaktadır. Türün zararı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte
abiyotik faktörlerden sıcaklık ve kışı geçirme durumlarına göre farklılık arz etmektedir (Rice
et al., 2017). Tür ülkemizde de fındık, kivi, mısır, portakal, yabanmersini, fasülye ve
domates bitkilerinde özellikle Karadeniz bölgesinde; Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Arhavi
(Artvin) ve

Fındıklı (Rize) bölgelerinde zarar oluşturmuş bu nedenle ülkemizin diğer

alanlarında da önemli zararlar oluşturma eğilimindedir (Ak et al., 2019). Zararlının ülkemizde
biyolojisiyle ilgili yapılan çalışmada Artvin ilinde 2 döl verdiği bildirilmiştir (Göktürk et al.,
2018). Bu nedenle ülkesel tarım politikasında zirai mücadele açısından önemle üzerinde
durulması gereken zararlılar içerisindedir.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

910

Tür ile mücadelede geniş spektrumlu insektisitler kullanılmakta olup entegre mücadele
programlarında geniş yer bulmuştur. Bunun yanı sıra değişik tuzak sistemleri, feromonlar bu
zararlı ile mücadelede kullanılmaktadır (Rice et al.2017).

Şekil 1. Soya Fasülyesi’nde Beslenen Halyamorpha halys ergini
Bu derlemede türün tanıtımı ve mücadelesine esas bilgiler verilecektir.
2. TÜRÜN TANIMI
2.1 YUMURTA
Türün yumurtaları açık yeşil ve açık mavi renkte ve 1 mm çapındadır. Her yumurta
bırakışında yaklaşık 28 yumurta bırakır. Yumurtalar genellikle konukçu bitkilerin yapraklarının
altına bırakılır. Embriyoların gelişimi ile yumurtalar belirginleşir ve iki kırmızı nokta halinde
gözler görülür.
2.2. NİMFLER
Birinci dönem nimfler yaklaşık 2.4 mm uzunluğundadır. Baş kısmı ve thorax siyah,
abdomen turuncu ve kırmızı renklidir. İkinci nimf dönemine doğru, turuncu kırmızı rengini
kaybetmektedir. İkinci dönem nimfler koyu gözükür ve thoraxın yan kısmına doğru yüzeysel
iğne kısmı gözükmektedir. Kanat izleri her deri değiştirmede belirginleşmeye başlar. Son nimf
döneminde bacak ve anten kenarlarında beyaz renkli bantlar gözükmektedir.
2.3. ERGİNLER
Erginler 12-17 mm uzunluğundadır. Renk dorsal yüzeyde kahverengi, kırmızı ve
siyahın tonlarıdır. Thorax’ın ventrali üzerinde metalik yeşil renkler ve krem renk yoğunluktadır.
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Tür tanımlamasında anten ve bacaklar üzerinde beyaz bantlar, abdomenin köşesinde siyah ve
açık bantlar yoğunlukla kullanılırlar.
3. EKONOMİK ÖNEMİ VE MÜCADELESİ
Halyomorpha halys (Stål), istemsiz bir şekilde Doğu Asya'dan (Çin, Japonya, Kore ve
Tayvan) yayılış gösteren istilacı polifag bir türdür (Lee ve ark., 2013). Çok salgın bir tür olduğu
için, Doğu Asya’da salgınlar oluşturduğu bilinmektedir.
Tür: 1996 yılında Allentown'da Birleşik Devletlerde ilk kez bulunmuştur (Zhu et al,
2012; Lee et al., 2013). Günümüze kadar bu tür, Amerika Birleşik Devletleri'nde 42 eyalette ve
Kanada'da 3 bölgede tespit edilmiştir ve tarımsal alanlar için en zararlı türlerden biri olarak
kabul edilmiştir. Avrupa'da da İsviçre, Fransa, Almanya, Lichtenstein, İspanya ve İtalya’da
önemli salgınlar oluşturmuştur. Sadece,2000 yılında elma bitkisinde ABD’de 37 milyon
dolarlık bir kayıp oluşturmuştur (Morrison et al., 2015).
Son zamanlarda Avustralya ve Yeni Zelanda'dan İtalya ve ABD'ye gelen kargo
gemilerinin bu zararlı nedeniyle ilaçlanmıştır. Asya menşeili tür bu ülkelerde maksimum 2 döl
vermesine rağmen Amerika'da ve Avrupa'da yılda 4-6 döl verdiği bilinmektedir. Ülkemizde ise
zararlı; 2017 tespit edilmiştir (Çerçi ve Koçak, 2017).
Bu tür; Nisan ayında yeni nesil ergin olarak kışlaklardan çıkarlar. Çiftleşme sonrası
Mayıs ayının ortalarında yumurtlarlar. Dişiler, konukçu bitkinin yaprak tabakasının alt kısmına
yaklaşık 28’lik gruplar halinde yumurta bırakırlar. Yeni açılmış yumurtalar açık yeşil renktedir
ve çıkış öncesi beyaza dönüşürler.
Yumurtlama dönemleri çevre koşullarının uygun olduğu 32-35 gün boyunca devam eder
ve sıcaklıkların optimum da 30 ° C'de veya 14 ° C ila 35 ° C arasında gerçekleşir. Tür; kışlama
için ağaçların kalın çatlak kısımlarını tercih etmektedirler. Bu böcek çok hareketli ve yıl
boyunca o bölgedeki tüm yeşil alanlara yayılabilir ve bu özellik polifag olması ile doğru
orantılıdır. Nimfler; 5 saatte yaklaşık 20 metre uzaklığa giderken, yetişkinler günde 2 km'ye
kadar ulaşabilen uçuşlar yapmaktadır. Tür gece vakti daha çok görülmekte ve kültür bitkileriyle
beslenebilmektedir (Nielsen et al., 2013). Türün; tahıllar arasında ana konuk soya (Glycine
max), ardından mısır, buğday, pamuk, sorgum, şerbetçiotu ve ayçiçeğinde zarar yapmaktadır.
Ayrıca türün; armut, şeftali, trabzon hurması, elma, mandalina, salatalık, bezelye ve biber gibi
birçok kültür bitkisinde de zarar yapmaktadır (Leskey and Nielsen, 2018). Zararlının;

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

912

Karadeniz bölgesinde fasulye, mısır, kivi, turunçgil ve fındık bitkilerin de zararı tespit edilmiştir
(Ak et al., 2019). Türün soya fasulyesin de yapmış olduğu zarar Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Soya Fasülyesi’nde Emgi Öncesi ve Sonrası Tohumun Durumu.
Biyolojik mücadele ile ilgili olarak türün; Trissolcus Ashmead'a, özellikle de Trissolcus
japonicus'a (Ashmead) ait bazı parazitoid türleri yumurta parazitoiti olarak tespit edilmiştir.
Türün Kuzey Amerika’da tespit edilen bazı doğal düşmanları Tablo1’de gösterilmektedir (Rice
et al., 2014).
İtalya'da ise, Anastatus bifasciatus (Geoffroy) türü yumurta parazitoiti olarak
belirlenmiştir. Kimyasal mücadele ile ilgili olarak, bu tür çok hareketli bir tür olduğundan,
mücadelesi zordur. Bazen salgınları çok şiddetli olduğundan kimyasal mücadele etkisizdir.
Çünkü tür; kültür bitkisi dışında da yayılış gösterebilmektedir.
Pestisit uygulamalarının doğal düşmanlara ve ikincil zararlılara negatif etkilerinden
dolayı, sekonder salgınlara yol açma riski bulunmaktadır. Bu nedenle, geniş spektrumlu
insektisitlerin entegre zararlı yönetimi programlarında zararlı olma ihtimali vardır. Kimyasal
mücadelenin sürdürülebilir olması, insektisitlerin etkili bir şekilde kullanılmasına ve H. halys'
in biyolojisi ve davranışının daha iyi anlaşılmasını gerektirmektedir. Avrupa ülkelerinde
mevcutta; en çok kullanılan ürünler fosfororganik, neonikotinoid, piretrinler ve piretroidlerdir.
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Tablo 1. Türün Kuzey Amerika’da Tespit Edilen Bazı Doğal Düşmanları.
Takım

Aranea
Coleoptera
Dermaptera
Diptera
Hemiptera

Arachnida
Coccinellidae
Forficulidae
Tachinidae
Anthocoridae
Geocoridae
Reduviidae

Hymenoptera Crabrionidae

Encyrtidae
Eupelmidae

Mantodea
Neuroptera

Tür

Trichopoda pennipes
Orius sp.
Geocoris sp.
Arilus cristatus

Doğal Düşmanın H.
halys’e Etkili Olduğu
Biyolojik Dönemi
Yumurta, nimf, ergin
Yumurta
Yumurta
Ergin, son dönem nimf
Yumurta
Yumurta ve nimf
Yumurta, nimf, ergin

Astata unicolor
Astata bicolor
Bicyrtes quadrafaciata
Ooencyrtus sp.
Anastatus mirabilis
Anastatus pearsalli
Anastatus reduvii
Gryon obesum

Ergin, son dönem nimf
son dönem nimf
son dönem nimf
Yumurta
Yumurta
Yumurta
Yumurta
Yumurta

Familya

Harmonia axyridis

Platygastridae
(Scelioninae)
Platygastridae Telenomus podisi
(Telenominae) Telenomus utahensis
Trissolcus brochymenae
Trissolcus edessae
Trissolcus euschisti
Trissolcus thyantae
Trissolcus utahensis
Mantidae
Tenodera sinensis
Chrysopidae
Teşhis edilemeyen larva

Yumurta
Yumurta
Yumurta
Yumurta
Yumurta
Yumurta
Yumurta
Nimf ve erginler
Yumurta ve erken dönem
nimf

Türün kışı geçirme alanlarının tespitinde ağaçlara asılan kartonlarda önem taşımaktadır. Bu
alanlara toplanılan erginlerin imhası ile populasyonda azalmalara yol açabilir. (Şekil 3).
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Şekil 3. Türün kışı geçirebileceği ağaçlar ve karton levhalar.
Yine ışık tuzakları ile ilgili yapılan bir çalışmada; türün çeşitli ışık uyarıcılarına tepkileri
çalışılmış ve 0.1, 10, 50, 75, 100, ve 155 lx’lük yedi yoğunluk ve karanlık koşullarda kontrol
olarak belirlenmiş ve sonuç olarak; H. halys ‘in 75 lx ışık yoğunluğunun erkek ve dişi bireyleri
için en uygun çekim etkinliği gösteren ışık yoğunluğu olarak bulunmuştur (Cambridge et al.,
2017). Siyah piramit tuzak, feromon ve ışık kombinasyonların çalışıldığı bir çalışmada;
feromon ve ışık ile kombine edilmiş tuzaklarda daha fazla ergin bireyin yakalandığı tespit
edilmiştir (Rice et al., 2017). Yapılan bir tuzak çalışmasında da 1.22 m uzunluğunda koroplast
ile dizayn edilen büyük siyah tuzaklara yakalanan birey sayısının, odundan yapılmış büyük
piramit siyah renkli tuzak ile kaçış deliği içeren modifiye edilmiş küçük piramit tuzaktan daha
fazla olduğu tespit edilmiştir (Morrison et al., 2015). Gelecek çalışmalarda bu tuzak
dizaynlarının davranış değiştirici kimyasalarla kombine edilmiş şekillerde kullanılmasının
önemli olacağı ve yeni tuzak dizaynlarının yapılmasının IPM çalışmaları için önem taşıdığı
bilinmektedir. Ülkemizde de türün kısa sürede yayılış göstermesi ve özellikle tek ve çok yıllık
bazı bitkilerde anahtar zararlı olması muhtemeldir. Bu nedenle ileri ki yılarda ki çalışmaların
bu bakış açısıyla çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
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The Some Faunistic Notes About Araneae and Insecta in Malatya (Turkey) provinces
and pest status of Conorhynchus kindermanni (Faust, 1904) (Coleoptera: Curculionidae)
on Sugar Beet
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ABSTRACT
This study was carried out between 2017 to 2018 years in Elazığ and Malatya provinces of
Turkey. The species were collected by sweep nets and under the stones. Totally; The four
species were recorded in Aranea and Insecta. These species are Steatoda bipunctata (Linnaeus,
1758), Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)
and Conorhynchus kindermanni (Faust, 1904). All of species; were newly recorded in their
faunas. Additionally; The short information are given with pest status of C. kindermanni which
causes important harm in sugar beet area in Yazıhan distict (Malatya).
Key words: Aranea, Insecta, Fauna, Conorhynchus kindermanni, Pest status
INTRODUCTION
Fauna studies are important for the determination of biodiversity in a region. n this respect, the
Eastern Anatolia region contains important insect and spider species. It is important to
determine the biological functions of these species in nature. Damage and beneficial
relationships and habitat preferences need to be elaborated. This study presents a short faunistic
study data and data on the damage of the Conorhynchus kindermanni (Faust, 1904) species.
MATERIAL and METHODS
The specimens were collected by sweeping net and under the stone in natural habitat. The
specimens were identified by Assoc. Prof Dr. Tarık DANIŞMAN (Aranea), Assoc Prof Dr.
Memiş KESDEK (Carabidae) and, Boris Korotyaev (Curculionidae). All the material is
preserved in the Collections of Fırat University, En-gineering Faculty, Bioengineering Department, Elazığ, Turkey.
RESULTS
ARANEAE
Theridiidae
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)
Distribution in Turkey: Ordu, Giresun (Bayram et al., 2007).
Material examined, Malatya, Arguvan, Omikan, 27.10.2018, leg. Özgen.
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INSECTA
Carabidae
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Material examined, Malatya, Arguvan, Omikan, 27.10.2018, 5 exc., leg. Özgen.
Distribution in Turkey: Adana, Ardahan, Artvin, Burdur, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane,
Kars, Iğdır, Isparta, Konya, Muğla, Trabzon (Kesdek and Yıldırım, 2004; Kesdek, 2012).
Note: First faunistic record in Malatya province.
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)
Material examined, Malatya, Arguvan, Omikan, 27.10.2018, leg. Özgen.
Distribution in Turkey: Adana, Kahramanmaraş (Avgın and Prunier, 2010; Göktürk and
Çelik, 2017).
Note: First faunisctic record in Malatya province.
Conorhynchus kindermanni (Faust, 1904)
Material examined: Malatya, Yazıhan, 05.05.2018, 55 exc., sugar beet, leg. Özgen.
Note: It has done extensive damage to harmful sugar beets. After the emergence in the field of
about 50 acres of seedlings caused damage and the farmer was forced to sow seeds again (Figure
1).

Figure 1. The pest status of Conorhynchus kindermanni (Faust, 1904).
Distribution in Turkey: Ankara, Kayseri (Sert and Çağatay, 1999).
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BAZI BİTKİSEL KÖKENLİ YAĞLARIN KÖK-UR NEMATODU (Meloidogyne
incognita) ÜZERİNE ETKİSİ
Nesim ŞİMŞEK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı
ÖZET
Bu çalışma, bazı bitkisel yağların kök-ur nematodu (Meloidogyne incognita)’na
etkinliğini belirlemek için 2018-2019 yılları arasında serada iki ayrı saksı denemesi, 4×2×3×2
tesadüfi bloklar desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede, 4 adet ikili bitkisel
kökenli
yağ
kombinasyonu
(anason+gül,
karanfil+menekşe,
kantaron+ısırgan,
zencefil+lavanta), 2 bitki (biber, domates), 3 farklı nematod popülasyon seviyesi (0, 500, 750
larva/saksı) ve 2 farklı yağ (50 ve 150 μl/saksı) dozu kullanılmıştır. Denemde boy uzunluğu, ur
sayısı, yumurta paketi sayısı, kök yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı, gövde yaş ağırlığı ve gövde
kuru ağırlığı verileri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, yapılan çalışmada, biber
bitkisinde boy, anason+gül (21,47±2,79) ortalaması ve zencefil+lavanta (19,92±2,51)
ortalamasının kantaron+ısırgan (14,10±10,80) ortalamasından daha büyük olduğu, domates
bitkisinde ise boy ortalamasında anason+gül ve kantaron+ısırganının daha belirgin farklılıklar
meydana getirdiği görülmüştür. Biber ve domates bitkisinde yumurta paketi sayısı ve ur
sayısının ortalamasının ekstrak sayısına göre farklılaşmadığı görülmüştür yapılan çalışmada
anason + gül ve kantaron + ısırganın diğer muamelelere göre daha baskın çıktığı görülmüştür
yapılan çalışmada birinci denemede boy ortalaması, ur sayısı, kök yaş ağırlığı, gövde yaş
ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve gövde kuru ağırlığının ikinci denemedeki verilerden farklılık
meydana getirdiğini ancak yumurta paketi sayısında farklılık olmadığı görülmüştür. Yapılan
yağ muamelelerinde nematodlara karşı var olan nematisitlere alternatif olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meloidogyne incognita, uçucu yağlar, biber, domates,
1. GİRİŞ
Tarım insanlık için her çağda önemli olmuştur. Tarım sektörü, çeşitli besinleri üreten,
bu besinleri işleyerek çeşitlendiren, insanların bu konuda ihtiyacını karşılayan toplumların
sağlığı ve kalkınması üzerinde önemli etkiye sahip bir sektördür (UİB, 2019). Bitki paraziti
nematodları dünya genelinde yetiştiriciliği yapılan sebze ve meyvelerde ekonomik olarak verim
kayıplarına neden olan önemli zararlılardandır. Toplam hastalık ve zararlılardan oluşan kaybın
¼ miktarı bitki paraziti nematodlardan kaynaklanmakta olup, dünyada yıllık 100 milyar dolar
ekonomik zarara neden olmaktadır. Kök-ur nematod (Meloidogyne spp.)’ları çok geniş
konukçu dizisine sahip olan önemli zararlılardan biridir. Kök-ur nematodları bitki
yetiştiriciliğinin yapıldığı tropik, subtropik ve ılıman bölgelerde yetiştirilen ürünlerin çoğunda
büyük bir tehdit oluşturmaktadır (Temirkulov, 2018). Sebze yetiştiriciliğinde, bitki koruma
sorunlarından birisi de kök-ur nematodlarıdır. Özellikle kumlu topraklarda bitkilerin
köklerinde irili ufaklı urlara neden olan kök-ur nematodları, bitkinin topraktan su ve besin
alışverişini engelleyerek önemli zararlar meydana getirmektedir. Ayrıca, bitki köklerinde
açtıkları yaralar ile birçok hastalık etmeninin bitkiye girişini kolaylaştırmaktadır. Kök-ur
nematodlarının en önemli konukçuları arasında domates, biber, patlıcan, fasulye, hıyar, patates,
şekerpancarı, pamuk, tütün, havuç, ıspanak, muz, şeftali, erik, incir, dut gibi bitkiler yer
almaktadır (Whitehead, 1998).

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

920

Şekil 1. Kök-ur nematodunun yaşam döngüsü (Haque, 2017).
Dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretimde birim alandan verimde artışı sağlayacak
çalışmalar ile birlikte, bu alanda oluşan ve oluşması muhtemel ekonomik kayıpların en düşük
seviyede tutulması için bir dizi çalışmalar yapılmaktadır. Sebzeler içerisinde üretimi yoğun
olarak yapılan domates bitkisi de bu çalışmaların bir parçası olup bu bitkide ekonomik anlamda
büyük kayıplara neden olan Meloidogyne türleri ile savaş büyük önem taşımaktadır. Kök-ur
nematodlarına karşı kullanılan kimyasal mücadeleye alternatif olarak daha ekonomik, daha
etkin, insan sağlığına ve doğaya dost yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması ihtiyaç haline
gelmiştir (Temirkulov, 2018).
2. AMAÇ
Tarımsal üretimde ekonomik kayıplara neden olan nematodlara karşı kullanılan
nematisitlere alternatif ve pratik bir çözüm yolu üretebilmek için bitkisel kökenli yağların
değişik dozlarda kullanılarak nematodlara karşı etkinliği araştırılmıştır.
3. YÖNTEM
Bu çalışmada Meloidogyne incognita kontrolünde, 4 adet ikili bitkisel kökenli yağ
kombinasyonu (anason+gül, karanfil+menekşe, kantaron+ısırgan, zencefil+lavanta), 2 bitki
(biber, domates), 3 farklı nematod popülasyon seviyesi (0, 500, 750 larva/saksı) ve 2 farklı yağ
(50 ve 150 μl/saksı) dozu kullanılmıştır. Denemde boy uzunluğu, ur sayısı, yumurta paketi
sayısı, kök yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı, gövde yaş ağırlığı ve gövde kuru ağırlığı verileri elde
edilmiştir. Bitkisel materyaller, zencefil (Zingiber Officinale), lavanta (Lavandula officinalis),
gül (Rosa gallica), menekşe (Violaceae), ısırgan (Urtica), anason (Pimpinella anisum),
kantaron (Hypericum perforatum L.) ve karanfil (Caryophyllaceae). Bu bitkisel yağlar çalışma
kapsamında kontrol saksılar ile birlikte iki farklı nematod aşılama popülasyonuna karşı saksı
başına 50 ile 150𝜇’luk dozlarda uygulanmıştır. 20.03.2019 tarihinde %70 kum, %30 killi
topraktan oluşan toprak-kum karışımı hazırlanmıştır. Steril haldeki saksı toprağı 1.15 L
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hacmindeki saksılara doldurulduktan sonra üç haftalık domates fideleri şaşırtılmış üç hafta
bekletildikten sonra Meloidogyne incognita ikinci dönem larvaları inoküle edilmiştir. Daha
sonra laboratuvar şartlarında iklim odasında 65 + 5 gün boyunca nematod çoğaltılması
yapılmıştır. Daha sonra çoğaltması yapılan nematodlar denemede kullanılmak için hazır hale
getirilmiştir. 24.06.2019 tarihinde 384 adet saksı denemesi yapılmıştır. Bunlardan 192 adeti
biber 192 adeti domates fidesinden oluşmaktadır. Denemede %70 kum, %30 killi topraktan
oluşan toprak-kum karışımı yapıldıktan sonra 1.5 L saksılara doldurulmuştur. Daha sonra üç
haftalık viyollerde olan hassas domates ve biber fidelerini saksılara şaşırtılmıştır. Ardından 20
ml can suyu ile birlikte 1 saat sonra çoğaltılmış olan nematodlar fidelere 500 ve 750 olacak
şekilde inekülasyonu yapılmıştır. Bu işlem yapıldıktan sonra 25.06.2019 tarihinde bitkisel
kökenli yağlar inoküle edilmiştir. Sökülen her bitkiye ve köke etiket yapıştırılarak diğerleri ile
karıştırılmaması sağlanmış olup kökü gövdeden kesilerek önce bitki yeşil aksamının ağırlığı
daha sonra kökün yaş ağırlığı ölçülmüştür. Bu bütün denemede diğer bitkilere aynı şekilde de
uygulanmıştır. Bu işlem yapılmadan önce kökler su ile yıkanarak topraktan arındırılmıştır daha
sonra bir kap suya konulan gıda boyasının içerisine kökler konulup 3-4 dk renk alınması için
bekletilmiştir daha sonra yumurta paketi sayıları sayılmıştır yumurta paketi sayılmış olan
kökler ile gövde yeşil aksamın kurumaları için sıcak sera ortamına düzenli bir şekilde etiket
sırasına göre serilmiş olup 10-15 gün bekletildikten sonra kuru ağırlıkları alınmıştır.
4. BULGULAR
Denemelerin ölçümlere göre farklılık gösterip göstermediği sonuçları Çizelge 1’de
ayrıntılı şekilde verilmiştir. Yumurta paketi sayısı hariç diğer ölçümlerin denemelere göre
farklılık gösterdiği görülmüştür (p<0.05). Buna göre 1.deneme boy ortalaması (25,96±10,44)
2.deneme boy ortalamasından (21,55±8,14) daha büyük, 1.deneme ur sayısı (62,95± 73,45)
2.deneme ur sayısından (42,04±47,34) büyük, 1.deneme kök yaş ağırlığı (22,81±14,85)
2.deneme kök yaş ağırlığından (17,58±13,93) büyük, 1.deneme gövde yaş ağırlığı
(34,06±15,86) 2.deneme gövde yaş ağırlığından (27,99±16,06) büyük, 1.deneme kök kuru
ağırlığı (8,06± 5,95) 2.deneme kök kuru ağırlığından (6,23±5,82) büyük, 1.deneme gövde kuru
ağırlığı (12,38± 5,56) 2.deneme gövde kuru ağırlığından (10,27±5,67) büyüktür.
Çizelge 1. 1. ve 2. Denemenin tüm varyans
ortalama ve t tesi sonuçları
Parametreler
Deneme
1.deneme
Boy ortalaması
2.deneme
1.deneme
Yumurta paketi sayısı
2.deneme
1.deneme
Ur Sayısı
2.deneme
1.deneme
Kök yaş ağırlığı
2.deneme
1.deneme
Gövde yaş ağırlığı
2.deneme
1.deneme
Kök kuru ağırlığı
2.deneme
1.deneme
Gövde kuru ağırlığı
2.deneme
p<0,05
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analizlerine bakılarak iki deneme arasındaki
Ortalama
25,96±10,44
21,55±8,14
234,35±213,29
213,375 ±197,86
62,95±73,45
42,04±47,34
22,81±14,85
17,58±13,93
34,06±15,86
27,99±16,06
8,06±5,95
6,23±5,82
12,38±5,56
10,27±5,67

P
0,000*
0,000*
0,384
0,385
0,001*
0,001*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,002*
0,002*
0,000*
0,000*

Grup
b
a
a
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
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5. SONUÇ

Bu araştırmada, sera ortamında yetiştirilen biber ve domates bitkilerinde bitkisel kökenli
yağlar Denemede, dört adet ikili bitkisel kökenli yağ kombinasyonu şeklinde (anason + gül,
karanfil + menekşe, kantaron + ısırgan, zencefil + lavanta) kullanılarak kök-ur nematodunun
etkinliği M. incognita için araştırılmıştır. üç farklı nematod popülasyon seviyesi (0, 500, 750
larva/saksı) ve iki farklı yağ (50 ve 150 μl/saksı) dozu kullanılmıştır. Diğer kontrol bitkileri
sadece yağ ile muamele edilmiştir. Bu gruptaki bitkiler de boy uzunluğu, ur sayısı, yumurta
paketi sayısı, kök yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı, gövde yaş ağırlığı ve gövde kuru ağırlığı
verileri elde edilmiştir.
1. ve 2. denemede elde edilen sonuçlara göre, yapılan çalışmada, biber bitkisinde boy,
anason+gül (21,47±2,79) ortalaması ve zencefil+lavanta (19,92±2,51) ortalamasının
kantaron+ısırgan (14,10±10,80) ortalamasından daha büyük olduğu, domates bitkisinde ise boy
ortalamasında anason+gül ve kantaron+ısırganının daha belirgin farklılıklar meydana getirdiği
görülmüştür. Biber ve domates bitkisinde yumurta paketi sayısı ve ur sayısının ortalamasının
ekstrak sayısına göre farklılaşmadığı görülmüştür yapılan çalışmada anason + gül ve kantaron
+ ısırganın diğer muamelelere göre daha baskın çıktığı görülmüştür yapılan çalışmada birinci
denemede boy ortalaması, ur sayısı, kök yaş ağırlığı, gövde yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve
gövde kuru ağırlığının ikinci denemedeki verilerden farklılık meydana getirdiğini ancak
yumurta paketi sayısında farklılık olmadığı görülmüştür.
Bu çalışma sera koşullarında yapıldığı için muamele edilen bitkisel yağların açık
alanlarda uygulanması durumunda nasıl bir tepki ile karşılaşılacağı tam olarak bilinmemektedir.
Doğal koşullarda uygulanırsa çalışmanın muhtemel sonuçlarını teyit etmiş olacaktır ve aynı
zamanda tarım alanlarında önemli bir zararlı olan M. incognita kontrolünde önemli bir adım
kaydedilecektir. Bu bitkisel yağların toprakta tutunma hareketleri, dönüşümü ve taban suyuna
karışabilirliği toprakta ve bitkide kalıntı bırakma gibi özellikleri araştırıldıktan sonra söz
konusu bu bitkisel kökenli yağların, kök boğazına temas etmeyecek şekilde ekimden önce veya
ekimden bir gün sonra 1.15 L hacmindeki toprak için 50 ve 150 µl dozlarda sera ve tarım
alanlarında kullanılmaları durumunda bitkisel yağların nematositlere alternatif oluşturacağı,
pratikte daha etkin ve ekonomik avantaj sağlayacağı unutulmamalıdır.
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MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME KAYNAKLI DİSTORSİYONUN
RADYOCERRAHİ TEDAVİ PLANLARINA ETKİSİ
Duygu Sena Turan
İstanbul Aydın Üniversitesi
Sinan Kuday
İstanbul Aydın Üniversitesi

ÖZET
Amaç: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), kafa içi stereotaktik radyocerrahi
(SRS) tedavileri için hem hedef hem de kritik hacimleri konturlamak için yüksek
oranda kullanılır. Bu çalışmanın amacı SRS planlamasında farklı tipte MRI tarayıcı
distorsiyonlarının klinik etkisini değerlendirmektir.
Yöntem ve Gereçler: Tedavi edilen 40 beyin lezyonunun (13 hasta) 2017-2019
yıllarında retrospektif olarak incelendi. Tüm bilgisayar taramaları için aynı bilgisayarlı
tomografi kullanıldı. 20 lezyon 1.5 Tesla (T) MRI (Siemens Magnetom Avanto) ile
tarandı ve diğer 20 lezyon 3 T MRI (Siemens Magnetom Skayra) ile tarandı. Her iki
MRI taramasından 10 lezyon manyetik alanın merkezinde lokalize ve diğer 10 lezyon
3 cm uzakta idi. MR görüntülerini düzeltmek için MRG bozulma düzeltme algoritması
(Brainlab, Element) kullanıldı. Aynı radyasyon onkoloğu hem düzeltilmemiş hem de
düzeltilmiş bürüt tümör hacmine (GTV) konturlandı. Planlama hedef hacmi (PTV)
oluşturmak için 1 mm marj kullanıldı. Düzeltilmemiş PTV hacimleri SRS planlaması
için kullanıldı. Yer değiştirme vektörleri ve PTV kapsamları tüm SRS planları için
değerlendirildi. Ek olarak, her iki MR'da da distorsiyon fantomu (StereoPhan, Sun
Nuclear) tarandı. Geometrik yer değiştirme belirlendi ve gerçek hasta sonuçlarıyla
karşılaştırıldı.
Bulgular: Manyetik alan merkezi çevresinde, 1.5 T ve 3 T MRI için gradyana bağlı
PTV'nin ortalama yer değiştirme 3T MRG cihazında 1,5T MRG cihazında gözlenenden
daha fazla idi. Düzeltilmemiş ve düzeltilmiş SRS planları için ortalama kapsama
sırasıyla% 95.04 ve% 84.75 idi. Fantom ölçümünde, T1-ağırlıklı taramalar için,
fantomun merkezinde ve merkezi eksenden 3 cm uzakta olan ortalama yer değiştirme
1.5 T tarama için sırasıyla 0.14 mm ve 1.5 mm ve 3 T tarama için 0.17 mm ve 1.6
mm'dir. T2 ağırlıklı taramalarda, fantomun merkezinde ve merkezi eksenden 3 cm
uzakta olan ortalama yer değiştirme 1.5 T tarama için sırasıyla 0.2 mm ve 1.9 mm ve 3
T tarama için 0.2mm ve 1.9 mm idi.
Tartışma: MRG taramasındaki bozulma kafa içi hedeflerin geometrik olarak gözden
kaçmasına neden olabilir. Distorsiyon değerleri 3D beyin MRG görüntülerinde
değişiklik gösterir.
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Anahtar Kelimeler: MRG, distorsiyon, SRS tedavi planlaması, gradyan doğrusal
olmama, fantom
GİRİŞ
Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan radyoterapi alanında son yıllarda geliştirilen
cihaz ve teknikler sayesinde büyük ilerleme kaydedilmiştir. Radyoterapi tedavisinde
asıl amaç hedefin maksimum dozu alması ve etrafındaki sağlıklı dokuların ve
organların korunmasını sağlamaktır. Tümörü tamamen saran konformal izodoz
dağılımları oluştururken alan dışında keskin doz granyentlerini sağlayabilmek
günümüzde mevcut teknolojiler ile daha da kolaylaşmıştır [1,2].
Günümüzde giderek yaygınlaşan, modern cihazlar ve profesyonel ekipler ile birçok
tümör tipinde kullanılan stereotaktik radyocerrahi ile sonuçlar gelecek için cesaret
vermektedir. İlk olarak İsveç’li beyin cerrahı Lars Leksell tarafından 1951 yılında
modern stereotaktik radyocerrahi tanımlanmış ve ilk hastalar 1967 de tedavi edilmeye
başlanmıştır. Güncel tedavi seçenekleri içinde stereotaktik radyocerrahinin yeri
oldukça büyüktür. Bu yöntem sayesinde herhangi bir cerrahi işlem uygulamadan düşük
fraksiyonda yüksek doz verilerek cerrahi işlem ile ulaşılması mümkün olmayan alanlar
tedavi edilebilmektedir.
Geçmişten günümüze hızla gelişen görüntüleme teknikleri sayesinde tanı/tedavi
kolaylaşmış ve aynı zamanda radyoterapide kullanılan ışınların istenilmeyen bölgelere
gönderilme olasılığı azalmıştır. Bu nedenle radyoterapi tedavisi için en önemli
aşamalardan birisi de görüntüleme aşamasıdır[3]. Çünkü planlama yapılırken hastanın
MRG, PET/CT gibi yardımcı görüntülerinden yararlanılarak BT görüntüleri üzerinde
hedef ve kritik organlar konturlanmaktadır. Her ne kadar teknolojinin gelişmesi ile
hassasiyet ve doğruluk oldukça yüksek olsa bile çok küçük tümörlerin yüksek dozlarla
tedavisi aşamasında görüntüdeki milimetrik bozulmalar hayati öneme sahip
olabilmektedir. Bu bozulmalar MRG da hasta kaynaklı, kimyasal shift veya
görüntüleme kaynaklı distorsiyonlar olabilmektedir.
Stereotaktik radyocerrahi için kritik organ ve dokuların korunması hayati önem
taşımaktadır. Görüntüleme sırasında oluşabilecek hasta, cihaz ve distorsiyonun hesaba
katılmadığı durumlarda sağlıklı dokular yüksek dozlara maruz kalabilir ve bu durum
istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir[4].
Bu çalışmanın amaçı, stereotaktik radyocerrahi (SRC) yapılan beyin metastazlı
hastalarda tedavi planlama aşamasında kullanılan MRG yardımcı görüntülerindeki
olası distorsiyonun tedavi plan kalitesine etkisini araştırmaktır.
GELİŞME
Çalışma iki basamaklı planlanmıştır. Çalışmanın ilk basamağında Sun Nuclear
firmasına ait Stereophan fantomu (içinde büyük, küçük L, küçük R hacimleri mevcuttur)
kullanılarak CT ile beraber 1.5T ve 3T MRI görüntüleri çekilmiştir. MR görüntüleri
T1 ve T2 ağırlıklı alınmıştır. Rijit füzyon yapılarak manyetik alan şiddetine ve çalışma
setine bağlı distorsiyonlar hesaplanmıştır. Çalışmanın ikinci basamağında beyin
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radyocerrahisi yapılan 13 hastaya ait farklı yerleşimli 40 lezyon seçilmiştir.
Lezyonların 1.5T ve 3T’da MRI görüntüleri alınmıştır. Lezyonlar manyetik alanın
merkezine yakın (Grup1) ve manyetik alan merkezine göreceli uzak lezyonlar (Grup 2)
olarak iki gruba ayrılmıştır. Her lezyona Brainlab distorsiyon düzeltme algoritması ile
distorsiyon düzeltmesi yapılmıştır. Her lezyon için
geometrik distorsiyon
hesaplanmıştır. Düzeltme yapılmayan orijinal ve distorsiyon düzeltmesi yapılarak
oluşturulan yeni PTV’lere Eclipse planlama sisteminde radyocerrahi planı yapılarak
distorsiyona bağlı reçete doz kapsama oranları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın istatistiği
Mann-Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır.
SONUÇ
Fantom ölçümlerinde T1 ve T2 ağırlıklı serilerde belirgin distorsiyon farklı
gösterilmiştir. Manyetik alan şiddetine bağlı distorsiyon farklı gösterilememiştir.
Manyetik alan merkezinden uzaklaştıkça distorsiyonda artış görülmektedir. 1.5 T
taramalar için, Büyük, Küçük R ve Küçük L hacimleri için ortalama yer değiştirme
sırasıyla 0.14 mm, 1.35 mm ve 1.73 mm olarak hesaplanmıştır. T2 ağırlıklı, 1.5 T
taramalar için, Büyük, Küçük R ve Küçük L hacimleri için ortalama yer değiştirme
sırasıyla 0.2 mm, 2.27 mm ve 1.73 mm olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde T2
ağırlıklı, 1.5 T taramalar için, Büyük, Küçük R ve Küçük L hacimleri için ortalama yer
değiştirme sırasıyla 0.17 mm, 1.88 mm ve 1.4 mm olarak hesaplanmıştır. T2 ağırlıklı,
3 T taramalar için, Büyük, Küçük R ve Küçük L hacimleri için ortalama yer değiştirme
sırasıyla 0.2 mm, 2.06 mm ve 1.84 mm olarak hesaplanmıştır. Tüm gerçek hasta tedavi
planlama gruplarında düzlemsel boyutta distorsiyon hesaplamaları yapıldığında,
yüksek manyetik alan şiddeti (3T) ve merkez eksen dışı yerleşimli tümörlerde
distorsiyonun daha fazla olduğu görülmüştür. 1,5T ve 3T MRG cihazlarının her ikisi
için de maksimum yer değiştirme tümörün merkezden en az 3 cm den daha uzak olduğu
Grup 2 tümörlerde gerçekleşmiştir. Manyetik alan şiddetinden bağımsız merkezi
yerleşimli tümörlerde (Grup 1) distorsiyon benzerdir. (1.5T=0.68 mm, 3T=0.75 mm).
Distorsiyon düzeltmesi yapılmayan tüm gruplarda ortalama kapsama %90’ın (%76.9%96,37) altındadır. 1.5 T MRI görüntüleme yapılan Grup 1 hastalarda ortalama
kapsamalar distorsiyon düzeltmesi yapılan planlarda daha iyi bulunmuştur. Sonuç
istatiksel olarak anlamlıdır (p=0,001). 1.5 T MRI görüntüleme yapılan Grup 2
hastalarda ortalama kapsamalar distorsiyon düzeltmesi yapılan planlarda daha iyi
bulunmuştur. Sonuç istatiksel olarak anlamlıdır (p=0,002). Benzer şekilde 3T MRI
görüntüleme yapılan Grup 1 hastalarda ortalama kapsamalar distorsiyon düzeltmesi
yapılan planlarda daha iyi bulunmuştur. Sonuç istatiksel olarak anlamlıdır (p=0,000).
3T MRI görüntüleme yapılan Grup 2 hastalarda ortalama kapsamalar distorsiyon
düzeltmesi yapılan planlarda daha iyi bulunmuştur. Sonuç istatiksel olarak anlamlıdır
(p=0,000).
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ÖZET
Gıda, insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından elzemdir. Gıdaların, insan
sağlığa olumsuz etki oluşturmaması ve uluslar arası standartlara uygunluğu önem taşımaktadır.
Tarladan sofraya gıda güvenilirliği zincirindeki gıda ile temas eden malzemelerin
güvenirliliğinin sağlanması, gıda kalitesi ve gıda güvenliği üzerine etkisinin belirlenmesi ayrıca
bu malzemelerden kaynaklanan sağlık risklerinin tanımlanması, tüketici sağlığı ve tüketici
haklarının korunması açısından zorunludur. Eski dönemlerden günümüze insanlar ellerindeki
gıdaları bozulmadan saklayabilmenin yollarını aramışlardır. Bu arayışlar sonucunda, ihtiyaçları
doğrultusunda çeşitli saklama malzemeleri üretmişlerdir. Bunlardan biri de cam ve seramik
malzemelerdir. Cam ve seramik malzemeler, Türk Gıda Kodeksi’nin Gıda ile Doğrudan Temas
Eden Malzemeler Yönetmeliğinde yer almaktadır. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Doğrudan
Temas Eden Malzemeler Yönetmeliği’nin amacı, gıda ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas
eden veya temas etmesi beklenen madde ve malzemelerin; insan sağlığının yüksek seviyede
korunmasının sağlanması ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanması da dikkate alınarak, üretim,
işleme ve dağıtımın tüm aşamalarındaki özelliklerini belirlemektir. Bu Yönetmeliğe göre
seramik malzeme; genel olarak yüksek killi veya silikat içerikli inorganik maddelerin
karışımlarından üretilen, küçük miktarda organik maddelerin ilave edilebildiği, önce
şekillendirilip pişirilerek sabitlenen, sırlanıp cilalanabilen ve/veya dekore edilebilen maddeleri,
ifade eder. Cam malzeme, ana yapısında silisyum dioksit olan, yüksek sıcaklıkta yüksek
viskoziteye sahip bir sıvı olup, normal sıcaklıkta kristalleşmeden katılaşabilen, katı cisimlerin
yanında sıvı cisimlerinde özelliklerini gösterebilen bir maddedir. Son haliyle gıda ile temas
etmesi beklenen veya gıda ile temas etmekte olan veya bu amaç için üretilmiş olan seramikten,
gıdaya kurşun ve kadmiyumun muhtemel migrasyonunun maksimum kalıntı limitleri Avrupa
Birliği ile uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir, ancak cam malzemelerden gıdaya geçebilecek
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kimyasal migrasyona ait limitler henüz belirlenmemiştir. Bu bildiride cam ve seramik ürünleri
tanımlanması, üretiminde kullanılan başlıca hammaddelere değinilmesi, son yıllarda insan
sağlığını tehdit eden en önemli bulaşanlardan biri olan ağır metallerin cam ve seramik
malzemelerden gıdaya bulaşma risklerinin ele alınması, ilgili yasal mevzuatlar, cam ve seramik
malzemelerin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime: seramik malzemeler, cam malzemeler, ağır metaller, migrasyon

GİRİŞ
Düşük molekül ağırlığına sahip ve gözenek yapısı fazla olan materyallerden gıdaya geçiş daha
fazla gözlenmektedir 1935/2004/EC sayılı Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler
Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğüne (27 Nisan 2004 yılında yayınlanan)
göre, Gıda ile temas eden madde ve malzeme, gıda maddeleri ile temasta bulunan veya
bulunmak üzere üretilen her türlü madde ve malzemeyi, ifade eder. Seramik ve cam malzemeler
de bu tebliğin altında yer almaktadır. 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik
Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine göre seramik malzeme; Genel olarak yüksek killi
veya silikat içerikli inorganik maddelerin karışımlarından üretilen, küçük miktarda organik
maddelerin ilave edilebildiği, önce şekillendirilip pişirilerek sabitlenen, sırlanıp cilalanabilen
ve/veya dekore edilebilen maddeleri, ifade eder (Anonim 2012).
Cam malzeme, ana yapısında silisyum dioksit olan, yüksek sıcaklıkta yüksek viskoziteye sahip
bir sıvı olup, normal sıcaklıkta kristalleşmeden katılaşabilen, katı cisimlerin yanında sıvı
cisimlerinde özelliklerini gösterebilen bir maddedir. Sır, kil çanak çömleklerin üzerine eritilmiş,
sağlamlık ve canlılık vermek amacıyla kullanılan camsı bir tabakadır (Valadez-Vega ve ark.
2011). Sırrın seramikte kullanımının dışında tek başına kullanılmasıyla camsı ürünler elde
edilir. Seramik ve cam malzemelerden gıdaya ağır metallerin kimyasal migrasyonu söz konusu
olabilmektedir. Bu da tüketici sağlığı açısından olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Bu
kimyasal bileşenler malzemelerin GMP (İyi Üretim Tekniklerine) uygun üretilip üretilmediğine
bağlı olarak gıdaya migrasyonu gözlenebilmektedir. Migrasyon, belirli koşullar altında gıdanın
konulduğu materyalden, gıdaya doğru gözlemlenen bir kütle transferidir. Migrasyon, kullanılan
malzemenin özelliklerine bağlıdır. Gıdanın yağ ve alkol içeriği, asitlik düzeyi ve temas halinde
olacağı materyalle temas süresi, ve sıcaklığı migrasyonu arttırıcı etki gösterebilmektedir
(Doğan,2012).
Bu bildiride seramik sofra malzemelerinde gıdaya geçebilecek kurşun ve kadminyum üzerinde
durulmuştur.
SERAMİK VE CAM MALZEMELER
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Tarihsel olarak seramik malzemenin dayanıklılığını arttırmak ve işlenebilirliğini
kolaylaştırmak için sır kullanılmıştır (Omolaoye ve ark. 2010). Sır camsı bir malzemedir ve
yüksek basınç gerilmelerine dayanabilir (Ezzat ve ark. 2015). Sır, üretim aşamasında uygun bir
şekilde hazırlandığı ve mühürlendiği zaman kurşundan gıdaya migrasyon gözlenmez. Bununla
birlikte, herhangi bir kurşun ihtiva eden sırlı malzeme düşük sıcaklıkta ateşleme işlemi
gerçekleşirse veya sır zarar görürse migrasyon gözlenebilir (Lehman 2002). Genelde sırlar
metal oksit ile kombine edilmiş bir frit kil süspansiyonundan oluşmaktadır. Dekoratif emaye
veya metal ateşlemeden önce üzerine püskürtülerek uygulanabilmektedir bu metal oksitler
ürünün işlenebilirliğini kolaylaştırarak dayanıklılığını arttırması aynı zamanda daha parlak veya
kristal bir görüntü sağlaması amacıyla kullanılabilmektedir (Turner 2018).
İnsan sağlığı üzerinde tehdit oluşturan ağır metaller, toprak, kayaç ve yer altı sularında bulunan
elementlerdir (Bakar ve Baba 2009). Ağır metal terimi, özgül ağırlığı olan ve suyun özgül
ağırlığının en az beş katı olan kimyasal elementler için kullanılmaktadır (Omalaoye 2010). Ağır
metaller; tarımsal ürünlerden, sulardan, veya gıdayla temas eden malzemelerden gıdaya
bulaşabilmektedir (Bradl 2004). Kurşun ve kadminyum yüksek toksilojik etkileri olan ve
insanlarda kalıcı hasara neden olan ağır metallerdir. Kurşunun sinir, böbrek, endokrin ve üreme
sisteminde olumsuz etkileri mevcuttur (Hrnĉĭřová 2008). Kadmiyum toksik madde özelliği
taşır, vücutta birikebilir ve vücut tarafında kolay atılmamaktadır. Kadmiyum maruziyetinde
akut olarak; mide bulantısı, kusma ve kramp şeklinde karın ağrıları oluşur Kronik olarak ise
karaciğer ve böbreklerde yetmezliğe, hipertansiyona, demir metabolizmasında bozukluk gibi
belirtilere neden olmaktadır (Türközü ve Şanlıer 2014). Ayrıca kurşun ve kadminyum gibi ağır
mettaller vücuda alındığı taktir de, kararlı biyotoksik bileşikler oluşturmak için proteinler ve
enzimler gibi vücudun biyomolekülleriyle birleşir, böylece yapılarını parçalayarak işlevlerinin
biyoreaksiyonunu engellemektedir (Duruibe ve ark. 2007).Tüketicilerin seramik
malzemelerden geçen kurşun veya kadminyumdan zarar görmelerini önlemek amacıyla 1984
yılında Avrupa seviyesinde seramik malzemelerden taşınan azami kurşun ve kadmiyum
miktarları belirlenmiştir (Anonim 2004a).
Seramikler, evde, ticari mutfaklarda ve sosyal işlevlerde kullanım için iyi kabul edilebilir kılan
çeşitli avantajlara sahiptir; korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklığa dayanabilen, kolay
temizlenen, sert ve iyi renklere sahip iyi izolatörlerdir. Seramik kaplarda saklanan gıdanın
özellikleri de migrasyonun artmasına sebep olabilir. Bununla ilgili Nsengimana ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada seramik çömleklerin içerisine fasulye, muz likörü, domateshavuç gibi gıdaları koyarak deney gerçekleştirilmiştir. Analizin sonucunda fasulyenin seramik
çömlekte pişirilmesi sonucunda Pb ve Cd migrasyonu diğer gıdalardan daha fazla olduğu
gözlenmiştir (Nsengimana 2012). Başka bir çalışmada alkollü içeceklerin uzun süre sırlı toprak
kaplarda saklanması Pb migrasyonu artmasına sebep olduğu gözlenmiştir (Dong ve ark 2014,
Reilly ve ark 2007). Grace L. Anderson (2017) ve arkadaşlarının yaptığı bir pilot çalışmada
günlük olarak kullanılan 5 kupa seçilmiş bu kupalardan kahve ve çaya Pb, Cd migrasyonu
olduğu gözlenmiştir. Geleneksel seramik ürünleri ağır metal zehirlenmesinin kaynağı olarak
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bilinmektedir. Geleneksel seramik çömlekler yanlış bir şekilde sırlanmış olabilir veya çömlek
yapımında kullanılan sır, fazla miktarda ağır metal içerebilir. Bu sırlı seramik kaplardan
ölümcül ağır metaller gıdaya geçebilmekte ve sağlık tehlikeleri oluşturabilmektedir. Ahmet ve
arkadaşlarının (2017) Doha (Katar), Kahire (Mısır) ve Gharyan (Libya) yerel pazarlarında
bulunan ürünlerden rastgele seçilen seramik kaplardan yapılan analizlerin sonucunda gıdaya
geçen Pb ve Cd’ un insan sağlığına risk oluşturacak düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Nijerya’da
yapılan bir çalışmada kullanılan seramik ürünlerin hammaddeden ağır metal migrasyonunun
yok denecek kadar az olduğu ancak ağır metallerin migrasyonunun yüksek oranda sırdan
kaynaklandığı tespit edilmiştir (Aderemi ve ark. 2017). Yine benzer bir çalışma Meksika’nın
Güney’inde fakir bir eyalet olan Oaxaca kentinde bulunan geleneksel yollarla üretilen seramik
kaplar üzerinde yapılan analizlerde Pb ve Cd miktarı FDA’nın belirlediği limitlerin üzerinde
olduğu tespit edilmiştir (Lynch ve ark. 2018, Rothenberg ve ark. 2010). Hindistan’da 231 çeşit
sırlı seramik çömlekle yapılan çalışmada sıcaklık ve gıdaların sırlı çömleklerde bekleme süresi
arttıkça Pb migrasyonununda arttığı gözlenmiştir (Seth ve ark. 1970). Belgaied ‘in (2002)
Tunus’ta yaptığı çalışmada sarı, yeşil, beyaz renklerden alınan seramik kaplardan yüksek
konsantrasyonda Pb ve Cd gıdaya migrasyonu gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda da
görüldüğü gibi seramik ürünün üretim şekli, içersine konulan gıdanın özelliği ve ortam koşulları
ağır metallerin migrasyonu üzerine etki etmektedir.
Cam, ana yapısında silisyum dioksit olan, yüksek sıcaklıkta yüksek viskoziteye sahip bir sıvı
olup, normal sıcaklıkta kristalleşmeden katılaşabilen, katı cisimlerin yanında sıvı cisimlerinde
özelliklerini gösterebilen bir maddedir. Sırrın seramikte kullanımı dışında tek başına
kullanılmasında camsı ürünler elde edilmektedir (Krochta 2007). Kristal yapıda olmadığı halde
kristal cam diye nitelendirilen cam türünün, dünyanın her köşesinde rahatça bulunabilen kum,
kuvars ve sodadan meydana gelmiş son derece basit bir madde olan normal camdan farkı sadece
içine katılan PbO’tir. Kurşun oksit camın parlamasını ve düz cama nazaran ışığı daha iyi
yansıtmasını sağlar (Kantur 2009). Parlaklık, işleme kolaylığı amaçlı üretilen kristal camlardan
gıdaya migrasyon gözlenmektedir. Kristal camlardan kurşun kontaminasyonu ile ilgili yapılan
çalışmada, kristal içki şişelerinde 3-4 ay saklanan şarap ve alkollü içkilerde 1-2 mg/L kurşun
saptanırken, birkaç yıl saklananlarda bu miktar 21 mg/L olarak tespit edilmiştir (Reilly 2007).
Camsı ürünlerde kurşun oksit içeriği ile karşılık gelen kurşun salınımı arasında kesin bir
korelasyon bulunmamaktadır. Kurşun migrasyonunun yalnızca camdaki kurşun içeriği ile ilgili
olmadığı, ancak esas olarak ağ matrislerinin ağ oluşturucuları ve değiştiricileri arasındaki orana
bağlı olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle camda kadminyum migrasyonu çok dikkate
alınmamaktadır. Bunun nedeni hammadde de çok az miktarda bulunmasından
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden migrasyonu önemsenmeyecek kadar azdır (Anonim 2004b).
Rebeniak ve arkadaşlarının (2014) Polonya’da yaptıkları bir çalışmada satış yerlerinden
toplanan cam bardak ve seramik kaplarla, sümilant kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir.
Analiz sonucunda toplanan kapların yasal mevzuata uygun olduğu gözlenmiştir. Ancak
özellikle desenli cam bardakların ağız kısmından gıdaya yoğun miktarda Pb ve Cd migrasyonu
söz konusu olduğu gözlenmiştir. Birleşik Krallıkta farklı cam çeşitlerinde yapılan çalışmalarda
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kurşun ekstraksiyonunun pH’ın düşmesiyle daha şiddetli hale geldiğini göstermiştir (Wolfram
Höland ve George Beall 2002). Birleşik Krallıkta yapılan bir diğer çalışmada, hem yeni hem de
ikinci elden elde edilen camsı eşyaların dış dekoratif emayesinde Pb ve Cd varlığına
rastlanmıştır (Turner 2018).
Sırlı çömleklerde depolanan asitli içeceklerin tüketiminden kaynaklanan kurşun zehirlenmesi
vakaları oldukça yüksektir. Literatür raporları, çekirdekten yetişmiş ustalar tarafından
geleneksel teknikler kullanılarak üretilen seramik veya cam eşyaların endüstriyel imalattan
gelenlerden daha yüksek migrasyon olasılığına sahip olduğunu göstermiştir. Bu, kaynaklar ve
hammaddelerin nasıl elde edildiğine ve ısıtma, soğutma sırasında yetersiz sıcaklık kontrolüne
bağlı olduğu gözlenmiştir (Szynal ve ark. 2016 ve Tomasz ve ark. 2016). Teorik olarak, Pb ve
Cd gibi tehlikeli metallerin seramik yüzeylerden migrasyonu, sır yanlış bir şekilde formüle
edilmediği veya ateşlenmediği sürece aşırı derecede düşük olduğu gözlenmiştir (Turner 2018).
Yüksek metal migrasyon seviyeleri nedeniyle, bu tür ürünler pazar sunulmadan önceki aşamada
yeterli kontrol bulunmadığından tüketicilerin sağlığına ciddi bir tehdit oluşturabilmektedir
(Szynal ve ark. 2016 ve Tomasz ve ark. 2016). Seramik çömleklerin yanı sıra geleneksel metal
çaydanlıklarda da kurşun migrasyonu gözlenmiştir. Brükselde Fas kökenlik bir ailenin metal
çaydanlıklarda çay tüketmesi sonucu kurşun ve nikelden kaynaklı bir zehirlenmenin ortaya
çıktığı gözlenmiştir (Bolle ve ark. 2012). Ayrıntılı bir Amerikan araştırması, bebeklerin ve
küçük çocukların ortalama kan Pb seviyelerinin sürekli olarak yetişkinlerinkinden daha yüksek
olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, genellikle Pb'nin en genç nüfus grubu üzerinde ciddi bir
toksik etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır (Bolle ve ark. 2010).
Birçok ağır metal, düşük dozlarda akut ve kronik toksisiteye yol açabildiğinden, hem sofralık
ürünlerde azaltmaya hem de giderek artan çevresel düzenlemeler yoluyla insanların doğrudan
maruz kalması engellenmeye çalışılmıştır. Uzun süre içerisinde bulunan gıdanın tüketilmesi
başlıca maruziyet yollarından biri olduğu için, ambalajlama, saklama kapları, tabaklar ve çatal
bıçak takımları, mutfak eşyaları ve fırın kapları gibi gıdayla temas edecek veya temas etme
potansiyeli olan ürünlerde insan sağlığına zararlı metaller bulunabilmektedir. Gıda ile temas
eden malzemeler arasında seramik malzemeler, son birkaç yılda, çeşitli ağır metallerin son
işlemlerinde kullanılmasından dolayı insan sağlığına olumsuz etkileri büyük ilgi odağı
olmuştur. Yanlış uygulamalar sonucunda, seramikten gıdaya geçen ağır metaller sonucunda
akut metal zehirlenmesi vakaları ortaya çıkmış olsa da ağır metallerin birçok etkisi, uzun zaman
süresince vücutta düşük dozların birikmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Turner 2018).
Ağır metal zehirlenmesi klinik olarak teşhis edilip tedavi edilebilmesine rağmen, en iyi seçenek
ağır metal kirliliğini önlemek ve ağır metallerin zararlı etkilerinden insanları uzak tutabilmektir
(Duruibe ve ark. 2007). Ağır metaller tüketilen gıdadan da bulaşabilmektedir. Caldas ve
arkadaşlarının (2000) bir araştırmasında Brezilya’da cachaça, şeker kamışı fermantasyonu ile
üretilen dünya çapında tüketime sunulan bu içecekteki Pb, As ve Cu miktarını araştırmışlardır.
Sonuç olarak insanların günlük tükettikleri bu gıdalardaki ağır metal konsantrasyonu insan
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sağlığı için tehlike arz etmektedir. Bunlarla ilgili insanların bilinçlendirilmesi ve yasal
mevzuatlarla insan sağlığını güvence altına alınması gerekmektedir.

SONUÇ
Seramik bileşenlerinin iyi ayarlanması, karıştırılması ve pişirilme ısısının ve süresinin uygun
olması gıdaya geçebilecek riskleri sınırlayabilir. Bütün bunların yanında, seramikle temas eden
gıdanın yağ, alkol, asit içeriği ve asit çeşidi de önem taşımaktadır. Gıdanın malzemeyle temas
etme süresi, gıdanın sıcaklığı gibi etkenler migrasyon hızını ve miktarını etkilemektedir Bunlar
göz önünde bulundurularak gıdanın yapısına uygun materyal seçimi ve ortam koşulları önem
taşımaktadır.
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki cam malzemenin özellikle dış kaplamasından kaynaklı Pb ve
Cd tehlikesi mevcuttur. Bununla ilgili insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Cam
malzemelerden gıdaya muhtemel migrasyonla ilgili bir tebliğ Türk ve AB mevzuatlarında
mevcut değildir. Bundan kaynaklı olarak camla ilgili çalışmalarda sınırlı kalmıştır. Ancak
kristal camlardan gıdaya kurşun migrasyonu ile ilgili bir çalışmanın yapılmakta olduğu
bilinmektedir.

KAYNAKÇA
Anonim, 2004a. Lead and Cadmium from Ceramics. Bfr, Yayın no: 023/2005, Almanya.
Anonim, 2004b. Lead Leachhing from Glass Tableware into Foodstuffs. Public Health
Committe, Yayın No: 1, Fransa.
Anonim, 2012. Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Seramik Malzemeler. Tarım ve
Orman Bakanlığı, Tebliğ No: 2012/30, Ankara.
Anonim, 2014. Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sayı:30382, Ankara.
Aderemi, T.A., Adenuga, A.A., Oyekunle, J.A.O., A. Ogunfowokan, A.O. 2017. High level
leaching of heavy metals from colorful ceramic foodwares: a potential risk to human. Springer,
(24) :17116–17126.
Ahmad, M.I. Abdelfatah, S. Al-Meer S. 2017. Health and Safety Concerns: Quantitative
Studies of Leaching of Metals from Glazed Surfaces of Traditional Ceramic Potteries.
International Journal of Public Health Research, 5(1):13-19.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

934

Anderson, G.C., Garnick, L., Fung, M.S., Gaffneyi, S.H. 2017. A pilot study to assess lead
exposure from routine consumption of coffee and tea from ceramic mugs: comparison to.
International Journal of Food Contamination, (4): 2-11.
Azcona-cruz, M.I., Rothenberg, J.S., Schnaas, L., Zamora-Muñoz, J.S., Romero-placeres,
M. 2010. Lead-Glazed Ceramic Ware and Blood Lead Levels of Children in the City of Oaxaca,
Mexico. Archives of Environmental Health: An International Journal. 55(3): 217-222.
Bakar, Ç., Baba, A. 2009. Metaller ve insan sağlığı: yirminci yüzyıldan bugüne ve geleceğe
miras kalan çevre sağlığı sorunu. 1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı., 30 Ekim–1 Kasım 2009, Ürgüp
Belediyesi Kültür Merkezi, Nevşehir.
Belgaied, J. 2002. Release of Heavy Metals From Tunisian Traditional Earthenware. Food and
Chemical Toxicology, (41): 95-98.
Bradl, H.B. 2004. Adsorption of heavy metal ions on soils and soils constituents. Journal of
Colloid and Interface Science, (277): 1-18.
Bolle, F., Parmentier, K., Baeyens, W., De Beer, J., Goeyens, L. 2010. Cadmium and lead
concentrations in acid food simulants: the values of validation parameters are predominantly
affected by interspecific differences of utensils. Food Additives and Contaminants, 17(9):755762.
Bolle, F., Brian, W., Petit, D., Boutakhrit, K., Feraille, G., Loco, J.V. 2012. Tea brewed in
traditional metallic teapots as a significant source of lead, nickel and other chemical elements.
Food Additives and Contaminants, (1): 1-15.
Caldas, M.N., Jorge L. Raposo, J.L., Neto, J.A.G., Barbosa, F. 2009. Effect of modifiers
for As, Cu and Pb determinations in sugar-cane spirits by GF AAS. Food Chemistry, (113):
1266-1271.
Türközü, D., Şanlıer, N. 2012. Gıdalardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Güncel Bakış.
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26(4): 73-80.
Dong, Z., Lu, L., Liu, Z., Tang, Y., Wang, J. 2014. Migration of Toxic Metals from Ceramic
Food Packaging Materials into Acid Food Simulants. Hindawi, (759018): 1-7.
Duruibe, J., Ogwuegbu, M., Egwurugwu, J., 2007. Heavy metal pollution and human
biotoxic effects. International Journal of Physical Sciences, 2 (5): 112-118.
Favaro, N., Scarpa, M. 2015. Food Contact in Glass Articles. Stazione Sperimentale del Vetro,
Murano. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4(4): 474-487.
Gilmore, T., O'Malley, F.G., Lau, W.B., Vann, D.R., Bromberg, A., Martin, A., Gibbons,
A., Rimmer, E. 2012. A Comparison of the Prevalence of Lead-Contaminated Imported

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

935

Chinese Ceramic Dinnerware Purchased Inside Versus Outside Philadelphia's Chinatown.
Journal of Medical Toxicology, (9):16-20.
Höland, W., Beal, G. 2002. Glass- Ceramic Technology. The American Ceramic Society,
America, 361pp.
Hrnĉĭřová, D., Batáriová, A., Ĉerná, M., Procházka, B., Dlouhý, P., Anděl, M. 2008.
Exposure of Prague’s homeless population to lead and cadmium, compared to Prague’s general
population. International Journal of Hygiene and Environmental Health, (211): 580-586.
Kantur, U. 2009. Kurşun Geçirmez Cam Üretim Sürecinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi,
TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Edirne.
Lehman, R.L., 2002. Lead Glazes for Ceramic Foodware. The InternationalnLead
Management Center, Rutgers University, USA, 183 pp.
Lynch, R., Elledge, B., Peters, C. 2018. An Assessment of Lead Leachability From LeadGlazed Ceramic Cooking Vessels. Journal of Environmental Health. 70(9): 36-41.
MIN. S. and J. M. Krochta. 2007. Edible coatings containing bioactive antimicrobial agents.
In Packaging for Nonthermal Processing of Food, J. H. Han (ed.) Blackwell Publishing/IFT
Press. Ames, IA.
Nsengimana, H., Munyentwali, A., Muhayimana, P., Muhizi, T. 2012. Assessment of heavy
metals leachability from traditional clay pots “inkono”and “ibibindi” used as food contact
materials. Rwanda Journal, (25):52-65.
Seth, T.D. Sırcar, S. Hasan, M.Z. 1970. Studies on Lead Extraction From Glazed Pottery
Under Different Conditions. Industrial Toxicology Research Centre, 80:1-6.
Omolaoye, J.A., Uzairu, A., Gimba, C.E. 2010. Heavy metal assessment of some ceramic
products imported into Nigeria from China. Scholars Research Library, 2(5):120- 125.
Rebeniak, M., Wojciechowska-Mazurek, M., Mania, M., Szynal, T., Strzelecka, A.,
Starska, K. 2016. Exposure to lead and cadmium released from ceramics and glassware
intended to come into contact with food. Department of Food Safety National Institute of Public
Health– National Institute of Hygiene, 65(4): 301-309.
Reilly, C.2007.Heavy Metals.Pollutants in FoodMetals and Metalloids.Taylor&Francis
Group:LLC:364-367.
Turner, A., 2018. High levels of migratable lead and cadmium on decorated drinking
glassware. Science of the Total Environment, 616–617:1498–1504.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

936

Türközü, D., Şanlıer, N. 2014. Gıdalardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Bulaşma
Kaynakları, Sağlık Riskleri ve Ulusal/Uluslararası Standartlar. Electronic Journal of Food
Technologies, (9):29-46.
Valadez-Vega, C., Zúñiga-Pérez, C., Quintanar-Gómez, S., Morales-González, J.A.,
Madrigal-Santillán, A., Villagómez-Ibarra, J.R., Sumaya-Martínez, M.T., GarcíaParedes, J.D. 2011. Lead, Cadmium and Cobalt (Pb, Cd, and Co) Leaching of Glass-Clay
Containers by pH Effect of Food. International Journal of Molecular Sciences, (12): 23362350.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

937

GIDA GÜVENLİĞİ STANDARTLARI
Rüya Bulut1, Perihan YOLCİ Ömeroğlu2
1

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Bursa, Türkiye;
501608026.uludag.edu.tr

2

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Bursa, Türkiye;
pyomeroglu.uludag.edu.tr

ÖZET
Gıda güvenliği, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf
edilmesi için alınan tedbirler bütününü oluşturmaktadır. Kalite yönetim ve güvence sistemleri,
müşteri istek ve beklentilerine odaklı, uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasından
başlayarak, satış ve sonrası aşamaları da kapsayan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Önceleri
ülkelerin kendi koyduğu yasalar şeklinde devam eden bu sistemler daha sonra globalleşen
dünya düzeniyle birlikte tüm ülkeleri kapsayan temel standartlar halini almıştır. Türk Gıda
Mevzuatı ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı, vatandaşlarının sağlığını ve refahını sağlamak için
gıda güvenliğine büyük önem vermektedir. AB gıda güvenliği politikasının temelini 178/2002
sayılı konsey tüzüğü oluşturmaktadır, buna uyumlu olarak 11/6/2010 tarihinde yürürlüğe giren
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda ve ilgili
yönetmeliklerde gıda ve yem işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP)
ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü olduğu
belirtilmiştir. HACCP gıda güvenliğini satın alma, üretim ve dağılımın tüm aşamalarında,
hammaddeden son ürünün tüketilmesine kadar fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri
belirleyerek kontrol altına alan ve sürekliliği sağlayan bir yaklaşımdır. Uluslararası
Standartlaştırma Organizasyonu (ISO) HACCP ve ISO 9001 standartlarıyla uyumlu ISO
2200:2005 gıda güvenliği yönetim sistemini oluşturmuştur. ISO standartlarına göre daha yerel
ve küçük işletmeleri de kapsayan standartlarda mevcuttur. Bunlar; BRC (İngiliz Perakendeciler
Birliği) , IFS (Uluslararası Gıda Standardı), FSSC 22000(Gıda Güvenliği Sistem
Sertifikasyonu) 22000, PAS 220’ dir. Bu bildiride, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde (AB) gıda
standartlarının durumu, gıda güvenliği konuları ve gıda güvenliği yönetim sistemleri hakkında
bilgi sunulması amaçlanmıştır.
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GİRİŞ
Beslenmeye insanlar tüm yaşamları boyunca ihtiyaç duyarlar ve vücut sağlığının korunabilmesi
için elzemdir. Beslenme insan vücuduna alınan gıda maddeleriyle sağlanmaktadır. Gıda,
insanların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, gelişip, çoğala bilmeleri için
vücutlarına aldıkları temel maddelerdir (Onoğur ve Ark. 2011). Vücuda alınan gıda maddeleri
vücut fonksiyonlarının düzenli ve dengeli bir şekilde çalışmasına yardım etmektedir. Canlıların
gereksinim duydukları enerji ile dokuların yapımı ve onarımında kullanılan ayrıca vücuda
alınan keyif vericilerle (alkol, sigara) ilaçlar dışındaki her şey gıda sayılabilmektedir. Bu
sebeple gıda maddesi yalnızca besin öğelerini (protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral
madde vb.) içeren maddelerdir (Başoğlu 2011).
Değişen dünya düzeniyle beraber firmalar bir ürünü müşterinin güvenerek satın alabileceği ve
uzun bir süre güvenle kullanabileceği kalite güvenliği sağlamaktadır. Gıda kalitesine ilişkin
genel özellikler görünüş, boyut, şekil, raf ömrü kararlılığı, viskozite, insan gıdası olarak
kullanıma uygunluğu, sağlamlık, hacminin beyanı, gıda maddesinin bir veya birden fazla
bileşeninin beyanı ve talep edilen miktarı, ambalaj ve etiketleme gibi kalite özelliklerinden
bazıları gıdaları ilgilendiren yasaları ve yönetmelikleri kapsamaktadır (Alli 2004, Tanyel 2001).
Gıda güvenliği, genel anlamda, gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve
tüketildiğinde tüketiciye zarar vermemesi demektir (Kırdar ve Kurşun 2008). Daha geniş
anlamda ise, gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri
önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını
tanımlayan süreci ifade eder. Güvenilir gıda üretmek amacıyla başlangıç noktası olan çiftlikten
sofraya her aşamada gerekli tedbirlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple gıda
güvenliği, “çiftlikten sofraya” kadar hammadde temini, gıdaların üretimi, işlenmesi,
depolanması, taşınması, dağıtımı ve sunulması aşamalarının tümünü içine almaktadır.
Tüketicilerin seçiciliğinin artması, yaşam standartlarındaki değişimler sonucunda standart,
güvenli, kaliteli ve sürekliliği olan ürün üretme isteği farklı yaklaşımların ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Kalite yönetim ve güvence sistemleri, müşteri istek ve beklentilerine odaklı, uygun
mal ve hizmet üretiminin sağlanmasından başlayarak, satış ve sonrası aşamaları da kapsayan
geniş bir yelpazeyi içine almaktadır (Özbek ve Fidan 2009).
Bu bildiride Dünya’da mevcut olarak kullanılan Gıda Güvenliği Yönetim sistemleri hakkında
bilgi sunulmuştur.
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GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
Gıda güvenliği çiftlikten tüketiciye kadar olan aşamalarda hammadde temini, gıdanın üretimi,
işlenmesi, depolanması, taşınması, dağıtımı ve sunulmasını kapsamaktadır. Tüm dünyada kabul
görmüş ve günümüzde gıda sektörünün tercih ettiği başlıca gıda güvenliği yönetim sistemleri
arasında; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), International Organization for
Standardization (ISO 22000), British Retail Consortium (BRC), International Food Standard
(IFS), The Food Safety Management System (FSSC 22000), PAS 220 dir (Özbek ve Fidan
2009).

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

HACCP, Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktaları olan bir gıda güvenlik sistemidir. Gıdanın
özelliklerine göre düzenlenen koruyucu bir sistemdir (Başoğlu 2011). HACCP sisteminin
kurulması ile ilgili planlama, uygulama, sürdürme ve geliştirme ile ilgili çeşitli sorumluluklar
tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. Sistem içerisindeki personelin yetki ve sorumlulukları
tanımlanmalıdır. Ayrıca, kuruluş içerisinde iletişim sağlanmalı ve öncelikle üst yönetime
olmakla beraber, tüm personele HACCP eğitimi verilmelidir (Dalgıç ve Belibağlı 2002).
HACCP sisteminde 7 temel prensip mevcuttur.
Bunlar;
Tehlikenin Belirlenmesi; HACCP ekibi oluşturulur, ürün tanımlanır, ürünün kullanım alanı
tanımlanır, ürünün akış şeması oluşturulur.
Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi,
Kontrol Kriterleri ve Limitlerin Belirlenmesi,
İzleme Sisteminin Belirlenmesi,
Düzeltici İşlemlerin Belirlenmesi,
Doğrulama ve Denetim,
Kayıt ve Dokümantasyon olarak verilmiştir (Topal 2000, Anonim 2003).
BRC (2015)’e göre HACCP gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan
değerlendiren ve kontrol eden sistemdir.
ISO 9001, Uluslararası bir belgelendirme standardıdır. Bu standard’da belirtilen kalite yönetim
sistemi şartları, ürün şartlarını tamamlayıcıdır (Anonim 2009). Bu standart en yaygın kullanılan
standarttır. Standart, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi için olması gereken prosedürü belirler
(Alli 2004).
ISO 22000, Gıdaların üretiminde üreticiden tüketiciye kadar ki aşamaları değerlendirip güvenli
gıda üretimini gerçekleşmesini sağlayan bir sistemdir. Hammadde temininden başlayarak gıda
zincirinin her aşamasında; tehlike analizleri yaparak, kritik kontrol noktalarını belirleyen ve
takip eden, problem oluşmasını engelleyen, güvenilir gıda üretimini sağlayan; her kuruluşa
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uygulanan, bir gıda güvenliği yönetim sistemidir. Gıda zincirinin büyüklüğüne bakılmaksızın
tüm organizasyonda uygulanabilmektedir (Başoğlu 2011).
ISO 22000 Gıda güvenlik sistemini kurma aşamaları altı basamakta olmaktadır. Bunlar;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mevcut Durumun Belirlenmesi
Gıda Güvenliği Sisteminin Planlanması
Personel Eğitimi
Gıda Güvenliği Sisteminin Kurulması
Sistemin Doğrulanması ve Geçerli Kılınma İşleminin Gerçekleştirilmesi
Sistemin Gözden Geçirilmesi aşamalarıdır (Kırdar ve Kurşun 2008).
ISO 22000 Standard serileri;

✓ ISO/TS 22002-1:2009 Gıda güvenliği ile ilgili ön koşul programları şartlar - Gıda imalatı
✓ ISO/TS 22002-4:2013 Gıda güvenliği ile ilgili ön koşul programları
✓ ISO 22003:2013 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin
tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar,
✓ TS EN ISO 22004:2014 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2005’in uygulanması
ile ilgili kılavuz
BRC (Global Gıda Güvenliği Standardı), İngiliz Perakendeciler Birliği tarafından oluşturulmuş
olup kuruluşların büyüklüğüne ve kapasitesine bağlı olmadan tüm gıda üreticileri için
hazırlanmış bir standarttır. Bu standart bir süreç ve ürün belgelendirme programını
kapsamaktadır. Ayrıca HACCP temeline dayanan bir gıda güvenliği planını oluşturmaktadır.
BRC gıda güvenliği yönetim sistemi; gereklilikler, denetim protokolü, programın yönetimi ve
denetimi olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Gıda Güvenliği Global Standardı
perakende ürünleri, markalı gıda ürünleri ve gıda hizmeti veren kuruluşları, yemek firmaları ve
gıda üreticileri tarafından tedarik edilen işlenmiş gıdaların imalatı ve birincil ürünlerin
hazırlanması ile ilgili gereklilikleri ortaya koymaktadır. Bu standart üst yönetim taahhüdü,
HACCP, kalite yönetim sistemleri ve ön gereklilik programlarına uyulması ve bunların
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır (Anonim 2015).
IFS (Uluslararası Gıda Standardı), Alman Perakendeciler Birliği tarafından hazırlanan, küçük
ve orta ölçekli işletmeleri de kapsayan sürekli iyileştirme ve yenileme politikasını benimseyen
bir sistemdir. IFS gıda standardının temel hedefleri; ‘tek düzen bir değerlendirme sistemi ile
ortak bir standart oluşturmak, akredite belgelendirme kuruluşları ve nitelikli IFS onaylı
denetçilerle çalışmak, tüm tedarik zinciri boyunca karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık sağlamak
aynı zamanda hem tedarikçiler hem de perakendeciler için maliyet ve zamanı azaltmak’ olarak
belirtilmiştir. IFS gıda denetimleri ile ilgili organizasyonlarda uygulanan spesifik gereklilikleri
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açıklamaktadır. Protokolün amacı, IFS şartlarına ve akreditasyon normuna uygun denetimler
yapan bir belgelendirme kuruluşunun izleyeceği aşamaları tanımlamaktır. IFS' ye göre denetim
yaparken, denetçi, bir kuruluşun kalite ve gıda güvenliği sisteminin çeşitli unsurlarının
belgelenip, uygulanmakta, sürdürülmekte ve sürekli olarak geliştirildiğini değerlendirmektedir
(Anonim 2014).
PAS 220, İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından hazırlanmıştır. Bu PAS 220, BS EN
ISO 22000: 2005'te belirtilen ihtiyaçları karşılamak ve desteklemek için tasarlanmıştır. Bu
standart; bina ve yardımcı tesislerin inşası, bina düzenleri ve yerleşimi, hava, su, enerji vb. diğer
yardımcı malzemelerin tedariki, atıklar ve çöpler gibi diğer üretim destek basamakları, ekipman
yapısı, temizliği ve bakımı, satın alma ve malzemelerin yönetimi, temizlik ve dezenfeksiyon,
haşere kontrolü, çapraz kontaminasyonu önleme tedbirleri, personel hijyeni, yeniden işleme,
ürün geri çağırma prosedürleri, depolama, gıda etiketleme bilgileri ve tüketicinin
bilgilendirilmesi, gıda terörü ve sabotaj yönetimi konularında gereklilikleri içermektedir
(Anonim 2008).
FSSC 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi), tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin,
gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslar arası
kabul görmüş ISO temeli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, TS EN ISO 22000, ISO
22002-1 /PAS 220 standartlarının şartlarını da içerir. FSSC 22000, birçok kuruluş ve
organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. Bu standart, gıda güvenliği tehlikelerinin
kontrol edilmesini ve azaltılmasını, şeffaf bir gıda zinciri oluşmasını, kamu ve özel sektör
işbirliğinin arttırılmasını ve sektörün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, yasal mevzuat
şartlarına uyulmasını da kolaylaştırmaktadır (Anonim 2016). FSSC 22000 standardının genel
olarak, belgelendirme kuruluşlarının gereksinimlerini ortaya koymaktadır ( FSSC 22000 2010).

SONUÇ
Gıda mevzuatı, tüketiciyi korumak için çıkarılan ve gıda maddelerinin üretildiği, depolandığı,
satıldığı yerlerin niteliklerini belirleyen kanun, tüzük ve yönetmeliklerin bütününü
oluşturmaktadır. Ülkemizde de 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem
kanunu ile insan sağlığı güvence altına alınmıştır. 13/06/2010 tarihinde yayınlanan Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda Yem Kanun’u Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar
için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde HACCP sisteminin temel prensiplerinin
uygulanması zorunluluğuna değinilmiştir. Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar için
Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 852/2004/EC sayılı Gıdaların Hijyenine İlişkin Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne paralel olarak, hazırlanmıştır (Anonim 2011, Anonim
2014).
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HACCP sistemi tüm işletmelerin uygulaması gereken bir sistemdir. Önleyici ve düzenleyici
faaliyetlerle insan sağlığını tehlikeye atabilecek her aksilik önceden düşünülerek engellenmesi
amaçlanır. HACCP sistemi, insan sağlığını riske edecek durumlar karşısında önlem alınmasını
gerektirir. ISO22000 ve diğer standartlar ise insan sağlığının yanı sıra kaliteyi de içinde
barındıran sistemlerdir. Bu sistemlerin önceliği insan sağlığı olmasıyla birlikte ürünün kalitesini
etkileyecek durumları da kontrol altına almayı amaçlamaktadır.
PAS 200, ISO 22000’ belirtilen şartları desteklemek amacıyla kurulmuştur. PAS 200 VE ISO
22000 birleştirilerek FSSC 22000 diye daha kapsamlı tek bir standart oluşturulmuştur. FSSC
22000, ISO 22000 standart şartlarını, ISO 22002-1/PAS 220 ön gereksinim program şartları ve
HACCP prensiplerini içeren bir standarttır.
HACCP, ISO 22000, BRC ve IFS standartlarının ortak özellikleri gıda üreticileri tarafından
kullanılmalarıdır. Bu ortak özellikler dışında ISO 22000, BRC, IFS standartları hammadde
tedarikçileri, yem üreticileri, nakliye firmaları, ambalaj üreticileri, depolar, makine üreticileri
ve temizlik sektörleri için malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri, depolama ve taşıma
hizmeti veren firmalar tarafından belgelendirme amaçlı kullanılabilmektedir.
Türkiye ve AB yönetmelikleri ülkemizde ve diğer ülkelerde gıda sektörüne ve halk sağılığını
önemli faydalar sağlamaktadır. Bu faydalar; halk sağlığının korunması, sanayide daha sağlıklı,
güvenilir ve kaliteli gıdaya erişim ve sektörün sürekli gelişerek ekonomiye katkı sağlamasıdır.
Otoriteler tarafından belirlenen yasal mevzuatlar insan sağlığının korunması açısından önem
taşır. Tarladan sofraya sloganıyla halk sağlığının her aşamada korunduğu bu sistemler gelişerek
devamlılığını sürdürmektedir. Bu yapılan uygulamalar sayesinde güvenilir gıdaya ulaşım
kolaylaşmış, daha sağlıklı, kaliteli ve daha az maliyetli ürünler üretilebilmektedir. Günümüz
şartlarında insanların güvenilir ve kaliteli gıdaya olan arzusu artmış toplum daha bilinçli hale
gelmiştir. Bütün bunların ışığında yürütülen çalışmalarla beraber insan sağlığı açısından daha
iyi sonuçlara ulaşmak mümkündür.
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TO SEARCH THE WORKING CONDITIONS OF THE FOOTBALL CLUBS THAT TAKE PART IN
TOURNAMENTS IN THE ELAZIĞ CITY PROVINCE
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ABSTRACT
The aim of this study according to the views of athletes amateur sports clubs in Turkey,
Elazig and working conditions of the athletes that are participating in the Football League was
to investigate the sources of. In this study 200 licensed sportsmen participated in the amateur
soccer league in 15 sports club in Elazig. Data sources for sports clubs and working
conditions of the athlete, obtained by the researcher and validity/ reliability of the research by
questionnaire (a total of 21 questions) it was obtained. It was found that athletes %73,5 age
range of 15-24, 87% of high school and high school graduates and 91% were found to have a
profession. 62% of athletes played football for more than 5 years, 25.5% were in the
preparatory camp, 88,5% takes place in the preparation period, 97% takes place in the
competition period and 74% of them carried out transition studies. It was determined that
36.5% of the athletes do not consider their management, financial and physical resources
sufficient in their clubs, 35.5% of them could receive in-kind and cash aid. In addition, it was
seen that 55.5% of the athletes expect to be transferred from other clubs to other clubs. As a
result of the research, it was determined that sports clubs are not sufficient in terms of
sportsmen resources and working conditions. It was concluded that providing professional
management of sports clubs in order to bring club facilities and working conditions to an
appropriate level, to provide a structure that can bring income to them in terms of financial
resources of clubs and in-kind and cash benefits should be equal and sufficient in terms of
encouraging athletes.
Key Words: athletic resources, football, Elazig region
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VE AĞRI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Metin Can KALAYCI
Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
metincan.kalayci@dicle.edu.tr

Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Gönültaş
İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
burakgonultas.4423@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Betül AKYOL
İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
betul.akyol@inonu.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmada, yaşlı erkeklerde fiziksel aktivite düzeyine göre yorgunluk düzeyi ve ağrı
düzeyinin incelenmesi ve fiziksel aktivite düzeyi ile yorgunluk düzeyi ve ağrı düzeyinin
ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı. Belirlenen amaç doğrultusunda; araştırma, betimsel
araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini
Türkiye’deki yaşlı erkekler oluştururken; örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmak
isteyen, ortalama değerleri yaş için 68.8±1.3 yıl, vücut ağırlığı için 76.3±5.2 kg, boy uzunluğu
için 171.4±5.3 cm ve vücut kitle indeksi 27.8±3.2 kg/m2 olan 188 yaşlı erkek oluşturdu.
Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ile birlikte fiziksel aktivite
düzeyinin belirlenmesi için ‘‘Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi(Kısa Form)’’, yorgunluk
düzeyinin belirlenmesi için ‘‘Piper Yorgunluk Ölçeği’’ ve ağrı düzeyinin belirlenmesi için
‘‘Sayısal Ağrı Ölçeği’’ kullanıldı. Verilerin çözümlenmesi SPSS 16.0 for Windows istatistik
paket programında gerçekleştirildi. Elde edilen bütün verilerin aritmetik ortalamaları, standart

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

946

sapmaları, en düşük ve en yüksek değerleri tespit edildi. Verilerin normallik dağılımı
Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile tespit edildi. Araştırmanın model ve tasarımına
uygun olarak; gruplar arası farklılıklar tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ve posthoc LSD Testi ile tespit edilirken, değişkenler arası ilişki ise Pearson Korelasyon Testi ile
belirlendi. Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre; yaşlı
erkeklerde fizik aktivite düzeyine göre yorgunluk düzeyi değerlerinde anlamlı bir farklılık tespit
edildi(p<0.05). Belirlenen bu farklılıkta; aktif gurubun minimal aktif ve inaktif guruptan,
minimal aktif grubun da inaktif gruptan daha düşük yorgunluk düzeyi değerlerine sahip
oldukları saptandı(p<0.05). Yaşlı erkeklerde fizik aktivite düzeyine göre ağrı düzeyi
değerlerinde anlamlı bir farklılık bulundu(p<0.05). Bulunan bu farklılıkta; aktif gurubun
minimal aktif ve inaktif guruptan daha düşük yorgunluk ağrı düzeyi değerlerine sahip oldukları
saptandı(p<0.05). Buna ek olarak; fiziksel aktivite düzeyi değerleri ile ağrı düzeyi değerleri
arasında negatif yönde ve düşük kuvvette anlamlı bir ilişki belirlenirken, fiziksel aktivite düzeyi
ile yorgunluk düzeyi değerleri arasında negatif yönde orta kuvvette anlamlı bir ilişki belirlendi.
Sonuç olarak; yaşlı erkeklerde fiziksel aktivite düzeyi artıkça yorgunluk düzeyinin ve ağrı
düzeyinin azalabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Fiziksel Aktivite, Yorgunluk, Ağrı.
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ABSTRACT
The aim of this study was to examine the sleep quality and pain level according to the physical
activity level in older women and to determine the relationship between the physical activity
level and sleep quality and pain level. In line with the stated aim, the research was carried out
in accordance with the screening model from descriptive research methods. Older women in
Turkey create the universe of research; and on the other side the sample consisted of 194 older
women who wished to participate voluntarily, with mean values of 68.8±1.3 years for age,
76.3±5.2 kg for body weight, 171.4±5.3 cm for height length and body mass index of 27.8±3.2
kg/m2. "International physical activity questionnaire(short Form) ‘was used to determine the
level of physical activity,’ Richard Campbell sleep scale ‘was used to determine the quality of
sleep and’ numerical Pain Scale ‘was used to determine the level of pain. The analysis of the
data was performed in SPSS 20.0 for Windows statistical package program. The arithmetic
mean, standard deviations, lowest and highest values of all the data obtained were determined.
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The normality distribution of the data was determined by the Kolmogorov-Smirnov normality
Test. In accordance with the model and design of the study, differences between groups were
determined by one-way analysis of variance (One-way ANOVA) and post-hoc LSD Test, while
the correlation between variables was determined by Pearson correlation test. Significance p <
0.05 was considered. According to the results of the statistical analysis, a significant difference
in sleep quality values was found in older women according to their physical activity
level(p<0.05). In this difference, it was determined that the active group had higher sleep quality
values than the minimally active and inactive group and the minimally active group had higher
sleep quality values than the inactive group(p<0.05). There was a significant difference in pain
level values compared to physical activity level in older women(p<0.05). Found in this
difference; it was found that the active group had lower pain levels in the minimally active and
inactive group than the inactive group(p<0.05). In addition, a negative and moderate strength
relationship was determined between physical activity level values and pain level values, while
a negative moderate strength relationship was determined between physical activity level and
sleep quality values. As a result, as the level of physical activity in older women increases, it
can be said that sleep quality may increase and pain level may decrease.
Key Words: Elderly, Physical Activity, Sleep, Pain.
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GİRİŞ ve AMAÇ
İnsanoğlunun uzun yaşama dürtüleri eski tarihlerden günümüz modern zamanlarına
kadar geldiği düşünülmektedir. Zamanın süregelen olması ve süreklilik arz eden zaman
dilimlerinden oluşuyor olması, insanoğlunun fiziksel, fizyolojik ve morfolojik birtakım
yaşlanma olgularının olumsuz etkilerini oluşturabildiği bilinmektedir. Bu negatif durumların
vuku bulduğu olayların bireyler üzerinde yaşam kalitelerini engellememek ve yaşamdan zevk
alma algılarını üst seviyelerde tutmak gibi bazı kaygı durumları içerisine itebilmektedirler.
Genel anlamda fiziksel aktivite; iskelet kasları tarafından üretilen enerji tüketimine dayanan
herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Yapılması planlanan egzersiz orta
şiddette ya da ana evre doğrultusunda mevcut fiziksel performansı geliştirmek veya mevcut
durumu devam ettirmek için yapılandırılan, belirli yüklenme ilkelerini de kapsayan işlevler,
fiziksel performansın bir alt kategorisi olarak görülmektedir. Fiziksel aktivitenin sıklığı ve
düzeyi kişinin sağlıklı olma şartıyla paralel düzenlenmesini gerektirmektedir[1,2,3,4,5].
Egzersizleri belirli şiddet ve yüklenme yöntemleriyle yapılmasının yaşlı bireyler üzerinde
birçok faydası olmasına rağmen, yaşlı bireylerin çoğunda haftalık spor yapma ortalamaları 150
dakika/hafta düzeyinde olduğunda görülmektedir[6]. Buradan yola çıkacak olursak önemli
olan noktanın herhangi bir fiziksel aktivite içerisinde olmak yerine; icra edilen sportif
etkinliklerin belirli yüklenme periyotlamalarıyla yapılmasıdır.
Yapılan literatür çalışmalarında yorgunluğun ifade biçimlerinde; halsizlik, bitkinlik,
ağırlık hissi, çabuk yorulma, yavaşlama, enerji kaybı, kuvvet azalma ve güç kaybı şeklinde
tanımlanmaktadır. İnsanlar günlük aktivitelerinin dışında kalan boş zamanlarını, birtakım özel
uğraşlarla ilgilenerek ruhsal biçimde dinlenmeyi ve ruhsal biçimde doygunluk düzeyini
sağlamaktadır. İnsanoğlunun yaşamsal faktörler ve kendisini stresten uzak tutan zevk veren
uğraşlar edinmesi dinlenme açısından önemli olduğuna inanılmaktadır. Yorgunluğun türleri
arasında Akut ve Kronik yorgunluk şeklinde iki başlık bulunmaktadır. Akut yorgunluk, kişinin
günlük ihtiyaçlarını yerine getirmesi aşamasında ortaya çıkan ve dinlenim durumuyla
düzeltilebilen bir vaka iken; kronik yorgunluk birtakım genetik faktörlere bağlı olabilmekte
olan, örneğin akciğer yorgunluğu gibi dinlenim şartlarıyla düzelmesi mümkün görünmeyen
durumlar olabilmektedir.
Gerçekleştirilen birtakım araştırmalar neticesinde; yaşlı erkek bireylerde bazen
dönemsel oluşan bazen de kronik ağrı oluşumlarının meydana geldiği görülebilmektedir. Yaşlı
erkeklerde ağrının meydana gelme sıklığı, birtakım fizyolojik ve fiziksel hazır bulunurluk
durumlarına olumsuz etkiler oluşturmasından dolayı, yaşlı erkekler arasında meydana gelen en
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dikkate değer sağlık sorunları arasında gösterilmektedir[7,8]. Yaşlanmayla belirtilerinin artış
gösterdiği ağrı eşiklerinin; bireylerin yaşamsal alanları ve içerisinde bulundukları ortamlara da
bağlı olarak (özellikle kronik ağrı düzeyinin) görülme seviyesinin %45 ile %80 düzeylerinde
değişimler gösterdikleri tahmin edilmektedir[9,10]. Ağrının farklılık göstermesi durumları, ev
ortamında yaşamakta olan kişilerde genel bir sorun olduğu, evde yaşayanlarda ortalamanın %27
ile %74 oranında değişim gösterdiği, huzurevinde yaşamakta olanlarda ise bu seviyenin %1,5
ile %65,3 aralarında değişimler gösterdiği de görülmektedir[11-12].

GEREÇ ve YÖNTEM
Yaşlı erkeklerde fiziksel aktivite düzeyine göre yorgunluk düzeyi ve ağrı düzeyinin
incelenmesi ve fiziksel aktivite düzeyi ile yorgunluk düzeyi ve ağrı düzeyinin ilişkisinin
belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırma, belirlenen amaç doğrultusunda; araştırma, betimsel
araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini
Türkiye’deki yaşlı erkekler oluştururken; örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmak
isteyen, ortalama değerleri yaş için 68.8±1.3 yıl, vücut ağırlığı için 76.3±5.2 kg, boy uzunluğu
için 171.4±5.3 cm ve vücut kitle indeksi 27.8±3.2 kg/m2 olan 188 yaşlı erkek oluşturdu.
Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ile birlikte fiziksel aktivite
düzeyinin belirlenmesi için ‘‘Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi(Kısa Form)’’, yorgunluk
düzeyinin belirlenmesi için ‘‘Piper Yorgunluk Ölçeği’’ ve ağrı düzeyinin belirlenmesi için
‘‘Sayısal Ağrı Ölçeği’’ kullanıldı[13-16].
Bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite
Anketi’nin kısa formu (UFAA kısa formu) kullanılmıştır. UFAA kısa formu fiziksel aktivite
şiddetini ölçen dokuz adet sorudan oluşmaktadır. Sorular son yedi gün içindeki fiziksel
aktiviteleri - merdiven çıkma, yürüyüş alış-veriş, oturma süresi- hakkında bilgi vermektedir. Bu
verilerden toplam haftalık fiziksel aktivite düzeyi (MET/saat/hafta) düşük, orta ve yüksek
olarak sınıflanmaktadır. Fiziksel aktivitesi olmadığını belirten bireyler düşük fiziksel aktivite
seviyesi x≤600 MET-dakika/hafta, yoğun şiddette veya orta düzey fiziksel aktivite seviyesinde
olmak için ise total fiziksel aktivitenin minimum x≥600-3000 MET-dakika/hafta’ya ulaşılmış
olması gerekmektedir (13).
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Piper Yorgunluk Ölçeği: son bir ay içerisindeki uyku kalitesi ve uyku bozukluğunun tipi
ve şiddeti konusunda bilgi sağlayan bir ölçektir. Toplam 24 sorudan oluşan ölçekte 19 soru kişi
tarafından cevaplanırken, 5 soru kişinin yatak arkadaşı tarafından doldurulmaktadır. Kişi
tarafından cevaplanan sorular değerlendirmeye alınırken yatak arkadaşı tarafından cevaplanan
sorular değerlendirmeye alınmamaktadır. Kişi tarafından cevaplanan 19 soru ile öznel uyku
kalitesi, uyku latensi, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı
kullanımı, gündüz işlev bozukluğu olmak üzere 7 alt boyut değerlendirilmektedir. Ölçekteki
her bir madde 0 (hiç sıkıntı olmaması)-3 (ciddi sıkıntı) puan arasında bir değer almaktadır. Yedi
alt boyuta ilişkin puanların toplamı ise toplam PUKİ puanını vermektedir. Her bir alt boyutun
puanı 0 ile 3 arasında değişmektedir. Toplam PUKİ puanı ise 0-21 arasında değişmektedir.
Toplam puanı 5 ve altında olanların uyku kalitesi “iyi” olarak değerlendirilir[14]. Ölçeğin
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ağargün ve arkadaşları tarafından yapılmış olup iç
tutarlılık katsayısı 0.80 olarak bildirilmiştir[15].
Ağrı değerlendirme ölçeği kapsamında; Bu yöntem, hastanın ağrısını sayılarla
açıklamasını amaçlar. Sayısal ölçeklerde ağrı yokluğu (0) ile başlayıp dayanılmaz ağrı (10-100)
düzeyine kadar ulaşır. Sayısal ölçeklerin, hastalar tarafından ağrı şiddeti tanımını
kolaylaştırmasında, puanlama ve kayıtta kolaylık sağlamasında, tavan ve taban etki
değerlendirmesinde yararlı oldukları için daha çok benimsendiğinin belirtilmesine karşın; bazı
araştırmalarda hemşirelerin sayısal ölçeklerde hastaların ağrı bildirimlerinin yüksek olduğuna
inandıkları düşünceler yer almaktadır[16].
Verilerin çözümlenmesi SPSS 16.0 for Windows istatistik paket programında
gerçekleştirildi. Elde edilen bütün verilerin aritmetik 2 ortalamaları, standart sapmaları, en
düşük ve en yüksek değerleri tespit edildi. Verilerin normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov
Normallik Testi ile tespit edildi. Araştırmanın model ve tasarımına uygun olarak; gruplar arası
farklılıklar tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) ve post-hoc LSD Testi ile tespit
edilirken, değişkenler arası ilişki ise Pearson Korelasyon Testi ile belirlendi. Anlamlılık p<0.05
olarak kabul edildi[17].
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BULGULAR
Araştırmaya ait bulgular Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’de detaylı olarak
sunulmaktadır.
Tablo 1. Yaşlı Erkeklerin Tanımlayıcı Değerleri
n

En Düşük

En Yüksek

𝑿

Ss.

Yaş(yıl)

188

65.0

72.0

68.8

1.3

Vücut Ağırlığı(kg)

188

60.4

97.8

76.3

5.2

Boy uzunluğu(cm)

188

158.8

181.4

171.4

5.3

Vücut Kitle İndeki(kg/m2)

188

23.4

29.7

27.8

3.2

Parametre

𝑿: Ortalama, Ss.: Standart Sapma, n: Denek Sayısı
Tablo 1’e göre yaşlı erkeklerin ortalama değerleri yaş için 68.8±1.3 yıl, vücut ağırlığı
için 76.3±5.2 kg, boy uzunluğu için 171.4±5.3 cm ve vücut kitle indeksi 27.8±3.2 kg/m2 olarak
bulundu.
Tablo 2. Yaşlı Erkeklerin Fiziksel Aktivite, Ağrı ve Yorgunluk Düzeyi Değerleri
n

En Düşük

En Yüksek

𝑿

Ss.

Fiziksel Aktivite(MET)

188

223.1

2008.2

700.5

99.4

Ağrı Düzeyi(puan)

188

1.0

10.0

7.1

1.4

Yorgunluk Toplam(puan)

188

1.0

10.0

7.1

1.1

Davranış/Şiddet(puan)

188

1.0

10.0

7.4

1.2

Duygulanım(puan)

188

1.0

10.0

6.2

1.3

Duyusal(puan)

188

1.0

10.0

6.3

1.1

Bilişsel/Ruhsal(puan)

188

1.0

10.0

6.9

1.0

Parametre(Birimi)

𝑿: Ortalama, Ss.: Standart Sapma, n: Denek Sayısı
Tablo 2’ye göre yaşlı erkeklerin ortalama değerleri fiziksel aktivite düzeyi için
700.5±99.4 MET, ağrı düzeyi için 7.1±1.4 puan, toplam yorgunluk için 7.1±1.4 puan,
yorgunluk davranış/şiddet alt boyutu için 7.4±1.2 puan, yorgunluk duygulanım alt boyutu için
6.2±1.3 puan, yorgunluk duyusal alt boyutu için 6.3±1.1 puan, yorgunluk bilişsel/ruhsal alt
boyutu için 6.9±1.0 puan olarak belirlendi.
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Tablo 3. Yaşlı Kadınlarda Yaş, Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı, Vücut Kitle İndeksi ve Fiziksel
Aktivite Düzeyi Değerleri ile Uyku Kalitesi ve Ağrı Düzeyi Değerlerinin İlişkisi
Ağrı

Yorgunluk

Davranış

Düzeyi

Toplam

/Şiddet

(puan)

(puan)

(puan)

r

.433

.412

p

.000**

n

Duyusal

(puan)

(puan)

.675

.336

.374

.403

.000**

.000**

.002**

.001**

.000**

188

188

188

188

188

188

r

.102

.101

.042

.050

.102

.101

p

.321

.323

.683

.625

.321

.323

n

188

188

188

188

188

188

r

.167

.187

.132

.164

.222

.197

p

.028*

.034*

.038*

.033*

.021*

.018*

n

188

188

188

188

188

188

r

.177

.144

.155

.112

.201

.188

p

.031*

.042*

.043*

.021*

.013*

.020*

n

188

188

188

188

188

188

r

-.168

-.466

-.513

-.378

-.399

-.488

p

.016*

.000**

.000**

.002**

.001**

.000**

n

188

188

188

188

188

188

Değişken

Yaş(yıl)

Boy
Uzunluğu(cm)
Vücut
Ağırlığı(kg)
Vücut

Kitle

İndeksi(kg/m2)

Fiziksel
Aktivite(MET)

Bilişsel

Duygulanım

/Ruhsal
(puan)

*p<0.05, **p<0.01
Tablo 3’e göre; yaşlı erkeklerin boy uzunluğu değerleri ile ağrı düzeyi ve yorgunluk
düzeyi değerleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi(p>0.05). Ancak yaşlı erkeklerde
vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi değerleri ile ağrı düzeyi ve yorgunluk düzeyi değerleri
arasında düşük kuvvette ve pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu(p<0.05).
Buna ek olarak; yaşlı erkeklerin yaş değerleri ile değerleri ağrı düzeyi ve yorgunluk düzeyi
değerleri arasında orta kuvvette ve pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
belirlenirken(p<0.01), yaşlı erkeklerin fiziksel aktivite düzeyi değerleri ile ağrı düzeyi ve
yorgunluk düzeyi değerleri arasında orta kuvvette ve negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki belirlendi(p>0.01).
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Tablo 4. Yaşlı Erkeklerin Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Ağrı Düzeyi ve Yorgunluk Düzeyi
Farklılıkları
Grup(Grup No)

n

Ranj

𝐗±Sd.

İnaktif (1)

84

3.0-10.0

8.1±2.0

Minimal Aktif (2)

61

1.0-9.0

7.8±1.4

Çok Aktif (3)

43

1.0-8.0

6.3±1.1

2<1

İnaktif (1)

84

1.0-10.0

8.2±2.2

3<1*

Toplam

Minimal Aktif (2)

61

2.0-9.0

7.9±1.9

(puan)

Çok Aktif (3)

43

1.0-8.0

6.9±1.5

2<1

İnaktif (1)

84

4.0-10.0

6.1±1.5

3<1*

Şiddet

Minimal Aktif (2)

61

1.0-9.0

5.9±1.1

(puan)

Çok Aktif (3)

43

1.0-8.0

4.9±1.3

2<1

İnaktif (1)

84

2.0-10.0

6.0±1.5

3<1*

Minimal Aktif (2)

61

2.0-9.0

5.8±1.1

Çok Aktif (3)

43

1.0-8.0

4.9±1.3

2<1

İnaktif (1)

84

3.0-10.0

7.2±1.3

3<1*

Minimal Aktif (2)

61

3.0-9.0

7.0±1.2

Çok Aktif (3)

43

2.0-8.0

6.2±1.3

2<1

Bilişsel/

İnaktif (1)

84

4.0-10.0

7.3±1.3

3<1*

Ruhsal

Minimal Aktif (2)

61

1.0-9.0

7.1±1.1

(puan)

Çok Aktif (3)

43

2.0-8.0

6.1±1.3

Parametre
Ağrı Düzeyi
(puan)
Yorgunluk

Davranış/

Duygulanım
(puan)

Duyusal
(puan)

Sd.

p

Post Hoc
3<1*

2

2

2

2

2

2

,000*

,000*

,000*

,000*

,000*

,000*

3<2*

3<2*

3<2*

3<2*

3<2*

3<2*
2<1

*p<0.05
Tablo 4’ e göre yaşlı erkeklerin fiziksel aktivite düzeylerine göre ağrı düzeyi
değerlerinde anlamlı bir farklılık bulundu(p<0,05). Bulunan bu farklılıkta çok aktif grubun
minimal aktif ve inaktif gruptan daha düşük ağrı düzeyi değerlerine sahip olduğu
saptandı(p<0.05). Buna ek olarak; yaşlı erkeklerin fiziksel aktivite düzeylerine göre toplam
yorgunluk düzey değerlerinde ve yorgunluk düzeyi tüm alt boyut değerlerinde anlamlı bir
farklılık belirlendi(p<0.05). Belirlenen bu farklılıkların tamamında çok aktif grubun minimal
aktif ve inaktif gruptan daha düşük yorgunluk düzeyi değerlerine sahip olduğu tespit edildi.
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SONUÇ
Yaşlı erkeklerde fiziksel aktivite düzeyine göre yorgunluk düzeyi ve ağrı düzeyinin
incelenmesi ve fiziksel aktivite düzeyi ile yorgunluk düzeyi ve ağrı düzeyinin ilişkisinin
belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada, yaşlı erkeklerin ortalama değerleri yaş için
68.8±1.3 yıl, vücut ağırlığı için 76.3±5.2 kg, boy uzunluğu için 171.4±5.3 cm ve vücut kitle
indeksi 27.8±3.2 kg/m2 olarak bulundu.
Yaşlı erkeklerin ortalama değerleri fiziksel aktivite düzeyi için 2008.2±99.4 MET, ağrı
düzeyi için 7.1±1.4 puan, toplam yorgunluk için 7.1±1.4 puan, yorgunluk davranış/şiddet alt
boyutu için 7.4±1.2 puan, yorgunluk duygulanım alt boyutu için 6.2±1.3 puan, yorgunluk
duyusal 6.3±1.1 puan, yorgunluk bilişsel/ruhsal alt boyutu için 6.9±1.0 puan olarak belirlendi.
Yaşlı erkeklerin boy uzunluğu değerleri ile ağrı düzeyi ve yorgunluk düzeyi değerleri
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi(p>0.05), ancak yaşlı erkeklerde vücut ağırlığı ve
vücut kitle indeksi değerleri ile ağrı düzeyi ve yorgunluk düzeyi değerleri arasında düşük
kuvvette ve pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu(p<0.05). Buna ek olarak;
yaşlı erkeklerin yaş değerleri ile değerleri ağrı düzeyi ve yorgunluk düzeyi değerleri arasında
orta kuvvette ve pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenirken(p<0.01), yaşlı
erkeklerin fiziksel aktivite düzeyi değerleri ile ağrı düzeyi ve yorgunluk düzeyi değerleri
arasında orta kuvvette ve negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlendi(p>0.01).
Yaşlı erkeklerin fiziksel aktivite düzeylerine göre ağrı düzeyi değerlerinde anlamlı bir
farklılık bulundu(p<0,05). Bulunan bu farklılıkta çok aktif grubun minimal aktif ve inaktif
gruptan daha düşük ağrı düzeyi değerlerine sahip olduğu saptandı(p<0.05). Buna ek olarak;
yaşlı erkeklerin fiziksel aktivite düzeylerine göre toplam yorgunluk düzey değerlerinde ve
yorgunluk düzeyi tüm alt boyut değerlerinde anlamlı bir farklılık belirlendi(p<0.05). Belirlenen
bu farklılıkların tamamında çok aktif grubun minimal aktif ve inaktif gruptan daha düşük
yorgunluk düzeyi değerlerine sahip olduğu tespit edildi.
Sonuç olarak; yaşlı erkeklerde fiziksel aktivite düzeyi artıkça yorgunluk düzeyinin ve
ağrı düzeyinin azalabileceği, yaş artıkça ağrı ve yorgunluk düzeyinin artabileceği, vücut ağırlığı
ve vücut kitle indeksi arttıkça ağrı ve yorgunluk düzeyinin artabileceği söylenebilir.
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ÖZET
Bu Araştırmanın amacı yetişkin erkeklerde düzenli egzersizin cinsel yaşama olan etkisini
belirlemekti. Belirlenen amaç doğrultusunda; araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel
modele göre yapıldı. Kontrol grubu yaş ortalaması 35,7±1,9 olan ve cinsel işlev bozukluğu
olmayan 24 yetişkin erkekten oluşturulurken deney grubu ise yaş ortalaması 36,1±1,6 olan ve
cinsel işlev bozukluğu olmayan 24 yetişkin erkekten oluşturuldu. Deney grubuna 16 hafta
boyunca haftada 4 gün %50-70 şiddetinde kuvvet ve %50-50 şiddetinde kardiyovasküler
dayanıklılık egzersizleri içeren bir egzersiz programı uygulandı. Cinsel yaşam McGahuey ve
ark.(2000) tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki geçerlik-güvenirlik çalışması Soykan(2004)
tarafından yapılan Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile değerlendirildi. Verilerin çözümlenmesi
SPSS 22.0for Windows istatistik paket programında yapıldı. Ölçüm sonuçlarının aritmetik
ortalaması, standart sapmaları, en düşük ve en yüksek değerleri tespit edildi. Verilerin normallik
dağılımı Shapiro-Wilk Normallik Testi ile tespit edildi. Gruplar arası farklılıklar deney
tasarımına uygun olarak bağımsız örneklem t-testi ile belirlendi. Anlamlılık p<0.01 olarak
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kabul edildi. Kontrol grubunun ön test ortalama değerleri cinsel yaşam için 8.7±0.5 puan olarak
belirlendi. Deney grubunun ön test ortalama değerleri ise cinsel yaşam için 8.8±0.3 puan olarak
bulundu. Kontrol grubunun son test ortalama değerleri cinsel yaşam için 8.6±0.6 puan olarak
belirlendi. Deney grubunun son test ortalama değerleri ise cinsel yaşam için 7.7±0.7 puan olarak
saptandı.Kontrol ve deney grubunun cinsel yaşam değerlerinin ön test-son test fark puanları
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık belirlendi(p<0.05). Belirlenen bu farklılıkta; deney
grubunun kontrol grubuna göre daha olumlu cinsel yaşam değerlerine sahip olduğu tespit
edildi(p<0.05). Buna ek olarak; bu farklılıkta geniş etki büyüklüğü değeri hesaplandı.Sonuç
olarak; düzenli egzersizin yetişkin erkeklerin cinsel yaşamlarını olumlu bir şekilde
etkileyebileceği ve iyileştirebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Cinsel yaşam, egzersiz, yetişkin erkek.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

960

THE EFFECT OF REGULAR EXERCISE ON SEX LIFE IN ADULT MEN

Prelector Metin Can KALAYCI(M.Sc.)
Dicle University, College of Physical Education and Sports
metincan.kalayci@dicle.edu.tr

Postgraduate Burak Gönültaş(B.Sc.)
Inönü University, Institute Of Health Science
burakgonultas.4423@gmail.com

Asst. Prof. Faruk AKÇINAR(Ph.D.)
Inönü University, Faculty Of Sport Sciences
faruk.akcinar@inonu.edu.tr

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of regular exercise on sex life in adult men.
Inline with the stated aim, the research pre-test-final test was conducted according to the
experimental model with the control group. The control group was composed of 24 adult males
with a mean age of 35.7±1.9 and no sexual dysfunction, while the experimental group was
composed of 24 adult males with a mean age of 36.1±1.6 and no sexual dysfunction. For 16
weeks, the experimental group under went an exercise program that included 50-70% strength
and 50-50% cardiovascular endurance exercises 4 days a week. So sex life test were developed
by McGahuey et al.(2000) that was evaluated by the scale of Arizona sexual life, and also this
test of the validity-reliability study conducted by Soykan (2004) in Turkey. The analysis of the
data was done in SPSS 22.0 for Windows statistics package. The arithmetic mean, standard
deviations, lowest and highest values of the measurement results were determined. The
normality distribution of the data was determined by the Shapiro-Wilk Normality Test.
Differences between groups were determined by independent sample t-test in accordance with
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the design of the experiment. The significance was considered to be p<0.01. The pre-test mean
values of the control group were determined as 8.7±0.5 points for sex life. The pre-test mean
values of the experimental group were 8.8±0.3 points for sex life. The last test mean values of
the control group were determined as 8.6±0.6 points for sex life. The mean values of the test
groupwere7.7±0.7 points for sex life. There was a significant difference between the pre-test
and final Test difference scores(p<0.05). In this difference, it was determined that the
experimental group had more positive sex life values than the control group(p<0.05). In
addition, the large effect size value was calculated in this difference. As a result, it can be said
that regular exercise can positively affect and improve the sex lives of adult men.
Keywords: Sex life, exercise, men.
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1. GİRİŞ
Fiziksel aktivite, iskelet kasları tarafından oluşturulan ve enerji tüketimine yol açan
herhangi bir vücut hareketidir[1]. Egzersiz, iskelet kaslarının kasılması sonucunda üretilen,
bazal düzeyin üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketlerdir. Egzersiz fizik
aktivitenin alt sınıfı olarak kabul edilir. Egzersizin amacı, oksijen dağılımını ve metabolik
süreçleri yola koymak, kuvveti, dayanıklılığı geliştirmek, vücut yağını azaltmak, kas ve eklem
hareketlerini iyileştirmektir. Bununla beraber egzersizin canlı sistemler üzerine etkisi çok
fazladır. Egzersiz yaparken programlı bir şekilde yapılması gerekir. Sağlık açısından egzersizin
etkileri düşünüldüğünde kasları çalıştırması, kalbin pompalama yeteneğini dengede tutması,
kalp atım sayısının düzenlenmesi ve kan basıncının düzenlenmesidir. Pek çok hayvan için
hareketlilik yaşamın temelidir. insanlar için ise egzersiz; bir süredir yaşamın anlamı, bir yaşam
biçimi, bazen eğlence, bazen de tedavi anlamına gelmektedir [2]. Hareketli olmanın ve egzersiz
yapmanın tüm vücut fonksiyonlarını ve sağlığı koruyucu etkileri vardır. Düzenli fiziksel
egzersizin kardiyovasküler hastalık, kanser, osteoporoz ve diyabet riskini azalttığı iyi bilinen
bir gerçektir[3].
Cinsellik ise, biyolojik düzeyde, temel işlevi üremeyi sağlamak, insanların çocuk sahibi
olmalarını sağlayarak nesillerini devam ettirme olanağı vermektir. Bireyin cinsel işlevi, kasların
da katkıları ile bedenin dolaşım sistemleri ile sinir sistemi ve hormonlar tarafından
düzenlenmektedir[4-6].
Cinsellik kendi alanında çok geniş bir konudur. Cinsellik, cinsel faaliyet, cinsel
birleşme, cinsel işlev bozuklukları v.s. ayrı bir tıp konusunu oluşturur ve birbirine bağlı çok
karmaşık fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik etkilerle ergenlikten sonra kişiden kişiye değişik
değerlerde ortaya çıkabilmektedir[7].
Gençlikten yaşlılık dönemlerine kadar seksüel aktivite insan hayatının köşe taşlarından
biridir. Düzenli fiziksel aktivite seksüel hayata pozitif etki ederek iyi yönde değiştirebilir[8].
Cinsellik pek çok kişi için kişiye özel ve adeta kapalı bir kutu gibidir. Genelde insanlar
kimliklerinin önemli bir bölümünü oluşturan cinsellik konusunu gündeme getirmekten, bilgi
vermekten ve bilgi almaktan kaçınırlar. Bazı insanlar cinsellik konusunu ifade etmek zorunda
oldukları zaman bile çoğu kez sıkılganlık duyabilmektedirler[9,10].
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Tanım ve algılarda farklılık olsa da cinsellik insanlığın varoluşundan bu yana hep vardır
ve çağlar boyu önemini kaybetmemiştir[11]. Cinsellik hem en çok merak edilen, hem de en çok
yasaklanan, hem en çok konuşulan hem de aslında hiç konuşulmayan, çok bilindiği iddia edilen
ama aslında çok az bilinen, bir yanda övünülen diğer yanda ise aslında çok utanılan bir konu
olması nedeniyle zorlu bir konudur[12].
Düzenli egzersizin fiziksel sağlık, ruhsal ve sosyal sağlık ve gelecekteki yaşam üzerine
olan etkileri göz önüne alındığında; cinsel yaşam ve düzenli egzersiz ilişkisi spor-sağlık
bilimleri alanında üzerinde ülkemizde çok az araştırma yapılan konulardan biridir. İlgili alan
yazından yola çıkıldığında; düzenli egzersizin cinsel yaşama olan etkisini incelemek ilgili alan
yazına yeni veriler sunulmasını sağlayacaktır.
Bütün bu bilgilerden hareketle; bu araştırmada yetişkin erkeklerde düzenli egzersizin
cinsel yaşama etkisinin incelenmesi amaçlandı.

2. YÖNTEM
Düzenli egzersizin yetişkin erkeklerdeki cinsel yaşama etkisini inceleyen bu araştırma
deneysel modele göre ön test-son test kontrol gruplu deneysel desene uygun olarak yapıldı[13].
Araştırmaya katılan gönüllülere araştırmaya katılmadan önce araştırmanın içeriği tüm detayları
ile anlatıldı ve bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatıldı. Kontrol grubu yaş ortalaması
35,7±1,9 yıl, vücut kitle indeksi ortalaması 23,6±1,2 kg/m2 olan ve cinsel işlev bozukluğu
olmayan 24 yetişkin erkekten oluşturulurken deney grubu ise yaş ortalaması 36,1±1,6 yıl, vücut
kitle indeksi ortalaması 23,3±1,2 kg/m2 olan ve cinsel işlev bozukluğu olmayan 24 yetişkin
erkekten oluşturuldu. Deney grubuna, Tablo I, Tablo II ve Tablo III’de belirtilen şekilde 16
hafta boyunca haftada 4 gün %50-70 şiddetinde kuvvet ve %50-70 şiddetinde kardiyovasküler
dayanıklılık egzersizleri içeren bir egzersiz programı uygulandı. Ayrıca deneklerin hem deney
öncesi hem de deney sonrası vücut ağırlıkları ve vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü.
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Tablo 1. Isınma Egzersizleri Planı
Düz Koşu

Egzersiz Tipi
Isınma Protokolü

Şiddet: %30-50
Süre: 12'

Dinlenme

Statik Streching

Süre: 3'

Süre: 10'

Mekik/Karın
Power Squat/Bacak
Bench Press/Göğüs

Barbell Curls/Kol
Standing Dumbell Calf
Raise/Bacak
Deadlift/Sırt
Eğimli Sehpada Bacak
Kaldırma/Karın
Triceps Kickback/Kol

Squat/Uyluk
Yukarı Barbell
Row/Omuz

www.anadolukongresi.org

Dinlenme

2. Set

3. Set

Şiddet: %50

Şiddet: %60

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10

Şiddet: %50

Şiddet: %60

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10

Şiddet: %50

Şiddet: %60

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10

Şiddet: %50

Şiddet: %60

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10

Şiddet: %50

Şiddet: %70

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10

Şiddet: %50

Şiddet: %60

5'-8'

Eğimli Sehpada

1. Set

5'-8'

Egzersiz Tipi/ Bölgesi

Dinlenme

Tablo 2. Kuvvet Egzersizleri Planı

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10

Şiddet: %50

Şiddet: %70

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10

Şiddet: %50

Şiddet: %60

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10

Şiddet: %50

Şiddet: %70

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10

Şiddet: %50

Şiddet: %60

Şiddet: %70

Tekrar: 15

Tekrar: 12

Tekrar: 10
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Tablo 3. Kardiyovasküler Dayanıklılık Egzersizleri Planı

Egzersiz
Düz Koşu

1. Set

Dinlenme

2. Set

Dinlenme

3. Set

Şiddet: %50

Şiddet: %30-35

Şiddet: %70

Şiddet: %40-45

Şiddet: %60

Süre: 10'

Süre: 5'

Süre: 10'

Süre: 5'

Süre: 10'

Isınma ve kardiyovasküler dayanıklılık egzersiz protokolleri için deneklere ait hedef
kalp atım rezerv değerleri ‘Karvonen Formülü’ ile belirlendi[14]. Deneklerin Kuvvet
egzersizleri için tek tekrarlı maksimal kuvvetleri ‘Baechle Formülü’ ile belirlenerek egzersiz
planı doğrultusunda belirlenen şiddetlerdeki yükleri hesaplandı[15].
Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 1 milimetre ve 100 gram hassaslığındaki SECA® 769
boy ölçerli dijital terazi ile belirlendi[16]. Boy uzunlukları, baş frankfort düzlemindeyken derin
bir inspirasyonu takiben başın verteksi ile ayak arasındaki mesafenin ölçülmesi ile
belirlenirken; vücut ağırlıkları ise standart spor kıyafeti (şort, tişört) içerisinde, ayakkabısız bir
şekilde standart tekniklere uygun olarak belirlendi. Vücut kitle indeksi değerleri boyun metre
cinsinden karesinin kilogram cinsinden vücut ağırlığına bölünmesiyle elde edilen formül
kullanılarak hesaplandı[16].
Cinsel yaşam ‘Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği Erkek Formu’ ile değerlendirildi.
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (Arizona Sexual Experiences Scale), 2000 yılında McGahuey
ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş bir ölçektir[17,18]. Beş sorudan oluşan 5’li likert tipi öz
değerlendirme ölçeği olup, kadın ve erkek formları mevcuttur. Bu ölçek cinsel işlevin beş temel
bileşenini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu bileşenler: uyarılma, tahrik olma, penis
sertleşmesi/ vajina ıslanması, orgazma ulaşma yeteneği ve orgazmdan alınan tatmindir[17,18].
Her sorunun 1’den 6’ya kadar değişen puanlamasıyla toplam skor 5’ten 30’a kadar değişir.
Düşük skorlar cinsel yanıtın güçlü, kolay ve tatmin edici olduğunu gösterirken, yüksek skorlar
cinsel işlev bozukluğunun varlığını gösterir. Daha yüksek skor, daha çok cinsel işlev
bozukluğuna işaret eder[17,18]. Ülkemizde Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’nin geçerlilik
güvenilirlik çalışması Soykan tarafından 2004 yılında son dönem böbrek yetersizliği olan
hastalar ile yapılmıştır. Ölçeğe göre hastaların cinsel işlev bozukluğu kesme puanı 11 olarak
bulunmuştur. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’nin Cronbach Alpha değeri 0.90’dır[19].
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Bu araştırmada ise Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’nin Cronbach Alpha değerleri ön
test için α=0.88 ve son test için ise α=0.85 olarak hesaplandı.
Verilerin çözümlenmesi SPSS 22.0 for Windows® istatistik paket programında yapıldı.
Ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması, standart sapmaları, en düşük ve en yüksek değerleri
tespit edildi. Verilerin normallik dağılımı Shapiro-Wilk Normallik Testi ile tespit edildi.
Gruplar arası farklılıklar deney tasarımına uygun olarak bağımsız örneklem t-testi (Independent
Samples T-Test) ile belirlendi. Anlamlılık p<0.01 olarak kabul edildi[20].

3. BULGULAR
Kontrol ve deney gruplarına ait ön test- son test ölçümlerine ait fiziksel özellikler, cinsel
yaşam değerleri ve ön test- son test vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve cinsel yaşam farklılığını
gösteren bulgular tablolar halinde detaylı olarak sunulmaktadır.

Tablo 4. Kontrol ve Deney Gruplarının Yaş ve Boy Uzunluğu Değerleri
Parametre
Yaş(yıl)
Boy Uzunluğu(cm)

Grup

n

Minimum-Maksimum

𝑿±Ss.

Kontrol

24

32,0-39,0

35,7±1,9

Deney

24

34,0-39,0

36,1±1,6

Kontrol

24

166,0-178,0

171,8±3,3

Deney

24

168,0-179,0

173,2±3,0

Tablo 4’e göre kontrol grubunun ortalama değerleri yaş için 35,7±1,9 yıl ve boy
uzunluğu için 171,8±3,3 cm olarak hesaplanırken, deney grubunun ortalama değerleri ise yaş
için 36,1±1,6 yıl ve boy uzunluğu için 173,2±3,0 cm olarak hesaplandı.
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Tablo 5. Kontrol ve Deney Gruplarının Ön Test Vücut Ağırlığı, Vücut Kitle İndeksi ve Cinsel
Yaşam Değerleri
Parametre
Vücut Ağırlığı(kg)
Vücut Kitle İndeksi(kg/m2)
Cinsel Yaşam(puan)

Grup

n

Minimum-Maksimum

𝑿±Ss.

Kontrol

24

66.1-79.3

72.9±3.2

Deney

24

71.6-83.7

76.3±3.0

Kontrol

24

23.4-25.8

24.7±0.7

Deney

24

23.6-27.7

25.4±0.9

Kontrol

24

9.0-10.0

8.7±0.5

Deney

24

9.0-10.0

8.8±0.3

Tablo 5’e göre kontrol grubunun ön test ortalama değerleri vücut ağırlığı için 72.9±3.2
kg, vücut kitle indeksi için 24.7±0.7 kg/m2, cinsel yaşam için 8.7±0.5 puan olarak belirlendi.
Deney grubunun ön test ortalama değerleri ise vücut ağırlığı için 76.3±3.0 kg, vücut kitle
indeksi için 25.4±0.9 kg/m2, cinsel yaşam için 8.8±0.3 puan olarak tespit edildi.

Tablo 6. Kontrol ve Deney Gruplarının Son Test Vücut Ağırlığı, Vücut Kitle İndeksi ve Cinsel
Yaşam Değerleri
Parametre
Vücut Ağırlığı(kg)
Vücut Kitle İndeksi(kg/m2)
Cinsel Yaşam(puan)

Grup

n

Minimum-Maksimum

𝑿±Ss.

Kontrol

24

66.4-81.1

72.9±2.8

Deney

24

70.7-76.2

73.1±1.8

Kontrol

24

23.5-26.4

24.7±.6

Deney

24

23.1-25.7

24.4±.8

Kontrol

24

8.0-10.0

8.6±0.6

Deney

24

8.0-10.0

7.7±0.7

Tablo 6’ya göre kontrol grubunun son test ortalama değerleri vücut ağırlığı için 72.9±2.8
kg, vücut kitle indeksi için 24.7±.6 kg/m2, cinsel yaşam için 8.6±0.6 puan olarak belirlendi.
Deney grubunun son test ortalama değerleri ise vücut ağırlığı için 73.1±1.8 kg, vücut kitle
indeksi için 24.4±.8 kg/m2, cinsel yaşam için 7.7±0.7 puan olarak tespit edildi.
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Tablo 7. Kontrol ve Deney Gruplarının Vücut Ağırlığı, Vücut Kitle İndeksi ve Cinsel Yaşam
Değerlerinin Ön Test – Son Test Fark Puanlarının Karşılaştırılması
Parametre
Vücut Ağırlığı(kg)
Vücut Kitle İndeksi(kg/m2)
Cinsel Yaşam

Grup

n

𝑿±Ss.

Kontrol

24

0.06±1.70

Deney

24

3.04±2.07

Kontrol

24

0.13±0.68

Deney

24

1.06±0.64

Kontrol

24

0.16±0.56

Deney

24

1.08±0.58

Sd.

t

p

η2

46

-5.224

.000*

.372

46

-5.112

.000*

.362

46

-5.530

.000*

.399

*p<0.01
Tablo 7’ye göre; kontrol ve deney grubunun vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve cinsel
yaşam değerlerinin ön test-son test fark puanları ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık
belirlendi(p<0.05). Belirlenen bu farklılıkta; deney grubunun kontrol grubuna göre daha olumlu
vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve cinsel yaşam değerlerine sahip olduğu tespit
edildi(p<0.05). Buna ek olarak; bu farklılıkların tamamında geniş etki büyüklüğü değerleri
hesaplandı.

4. SONUÇ
Yetişkin erkeklerde düzenli egzersizin cinsel yaşama etkisinin incelendiği bu
araştırmada; kontrol grubunun ortalama değerleri yaş için 35,7±1,9 yıl ve boy uzunluğu için
171,8±3,3 cm olarak hesaplanırken, deney grubunun ortalama değerleri ise yaş için 36,1±1,6
yıl ve boy uzunluğu için 173,2±3,0 cm olarak belirlendi.
Kontrol grubunun ön test ortalama değerleri vücut ağırlığı için 72.9±3.2 kg, vücut kitle
indeksi için 24.7±0.7 kg/m2, cinsel yaşam için 8.7±0.5 puan olarak belirlendi. Deney grubunun
ön test ortalama değerleri ise vücut ağırlığı için 76.3±3.0 kg, vücut kitle indeksi için 25.4±0.9
kg/m2, cinsel yaşam için 8.8±0.3 puan olarak bulundu.
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Kontrol grubunun son test ortalama değerleri vücut ağırlığı için 72.9±2.8 kg, vücut kitle
indeksi için 24.7±.6 kg/m2, cinsel yaşam için 8.6±0.6 puan olarak belirlendi. Deney grubunun
son test ortalama değerleri ise vücut ağırlığı için 73.1±1.8 kg, vücut kitle indeksi için 24.4±.8
kg/m2, cinsel yaşam için 7.7±0.7 puan olarak saptandı.
Kontrol ve deney grubunun vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve cinsel yaşam
değerlerinin ön test-son test fark puanları ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık
belirlendi(p<0.05). Belirlenen bu farklılıkta; deney grubunun kontrol grubuna göre daha olumlu
vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve cinsel yaşam değerlerine sahip olduğu tespit
edildi(p<0.05). Buna ek olarak; bu farklılıkların tamamında geniş etki büyüklüğü değerleri
hesaplandı.
Sonuç olarak; düzenli egzersizin yetişkin erkeklerin cinsel yaşamlarını iyileştirebileceği
ve düzenli egzersizin yetişkin erkeklerin vücut ağırlıklarını ve vücut kitle indekslerini olumlu
bir şekilde etkileyebileceği söylenebilir.

5. KAYNAKÇA
1. Kozanoğlu ME. Adölesan ve egzersiz. Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Ders Notları 2007
2. Ji LL. Antioxidants and oxidative stress in exercise, Proc Soc Exp Biol Med 1999; 222:283292.
3. Hara M, Iigo M, Ohtani-Kaneko R, Nakamura N, Suzuki T, Reiter RJ, HirataK.
Administration of melatonin and related indoles prevents exercise- induced cellular
oxidative changes in rats. Biol Signals 1997;6:90-100.
4. Yılmaz, B. (1984). Fizyoloji. Hacettepe Kitapçılık. Ankara.
5. Guyton, A.C. & Hall, J.E. (2007). Tıbbi Fizyoloji. (Çev. Hayrunnisa Çavuşoğlu). Ankara:
Nobel Tıp Kitabevleri.
6. Fox, E.J. (1988). The physiological basic of phsical educaiton and atletics. Philadelphia,
USA: Saunders College Publishing.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

970

7. Kuter, T.M., Öztürk, F. & Başer, U.D.E. (1992). Türk sporcularında cinsellik üzerine bir
çalışma. Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 19-27.
8. Akın, Y. & Gülüm, M. (2014). Spor ve kadın cinselliği. Kadın Cinsel Sağlığı, 59. 309-311.
9. Özgüven, İ.E. (1997). Cinsellik ve Cinsel Yaşam. PDREM Yayınları, Ankara.
10. Tekeş, F. (2006). Türkiye erkekler hentbol süper lig’inde oynayan hentbol oyuncularının
cinsel yaşam ve alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
11. Bozdemir, N. & Özcan, S. (2011). Cinselliğe ve cinsel sağlığa genel bakış. Tjfmpc, 5(4),
37-46.
12. İncesu, C. (2004). Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3,
3-13.
13. Büyüköztürk Ş. Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi.
Ss.27-29. 4. Baskı, Pegem Akademi, 2014.
14. Bompa, TO. Theory and methodology of training: the key to athletic performance. Pp. 359364. Kendall Hunt Publishing Company, 1994.
15. Beachle TR. & Groves BR. Weight Training: Step to Success. Pp. 55-57. Campaining:
Leisure Press, 1992.
16. Tanner, R., Gore, C., Physiological tests for Elite Athletes, Human Kinetics, Champaign.
pp.98-110, 2013.
17. McGahuey CA, Gelenberg AJ, Laukes CA, Moreno FA, Delgado PL. The Arizona Sexual
Experience Scale (ASEX) : Reliability and validity. Journal of Sex, Marital Therapy 2000;
26: 25- 40.
18. Algül A. İnfertilite sorunu yaşayan çiftlerde cinsel işlev durumu ve yaşam kalitesinin
incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Adnan menderes üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü
doğum kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalı, 2013.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

971

19. Soykan A. The reliability and validity of Arizona Sexual Experiences Scale in Turkish
ESRD Patients Undergoing Hemodialysis. Inter Journal Impotance Research 2004; 16:531534.
20. Bland, M., An Introduction to Medical Statistics, Oxford University Press, Oxford, 2015.

www.anadolukongresi.org

ISBN: 978-605-80174-3-6

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

972

