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ÖZET 

Sturm-Liouville teorisi iki asra yakın bir süredir önemini git-gide daha da arttırmaktadır. Başlangıçta 

ısı yayılımı sürecinin incelenmesinde ortaya çıkan Sturm-Liouville problemi günümüzde fiziğin 

neredeyse her alanında başarılı bir biçimde uygulama alanı bulmaktadır. Sturm-Liouville teorisinin 

temelleri ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bu teoriye ismini veren C. Sturm ve J. Liouville tarafından 

atılmıştır. 

 

Matematiksel fiziğin birçok probleminin Fourier yöntemi ile çözümünü seri biçiminde elde etmek için 

uygun spektral problemin en temel spektral özelliklerinin bulunması gerekir. Fiziksel süreçlerin 

matematiksel modeli kurulurken genellikle ikinci mertebeden kısmi türevli lineer diferensiyel 

denklemlerin ortaya çıktığı iyi bilinmektedir. Böyle problemlere uygun spektral problemler ise Sturm-

Liouville problemleri olarak adlandırılmaktadır. Son yıllarda farklı doğa bilimlerinde ortaya çıkan 

süreçlerin matematiksel modeli kurulurken yeni tipten, yani klasik olmayan kısmi türevli denklemler 

için başlangıç ve sınır-değer problemleri ile karşılaşılmaktadır. Bu durum beraberinde Sturm-Liouville 

problemlerinin de farklı yollarda genelleştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. H. Weyl'in 

1910'uncu yılda yaptığı çalışma ile Sturm-Liouville teorisinin yeni bir dalının singular (tekil) Sturm-

Liouville problemleri teorisinin temeli atılmıştır. 20. Yüzyılın ilk yarısında (Dixon,1912; Stone,1932; 

Titchmarsh,1962)  çalışmaları bu teorinin farklı yönlerde gelişmesinde etkili olmuştur. Bu teori 

sonraki yıllarda da yüzlerce matematikçi ve fizikçi tarafından yoğun bir biçimde geliştirilmiştir. 

Çünkü fizikte ve başka doğa bilimlerinde ortaya çıkan yeni-yeni problemlerin araştırılması neticesinde 

bu teoride yeni-yeni sonuç ve yöntemler elde edilir. 

 

Periyodik Sturm-Liouville problemlerinin matematiksel fiziğin ve akışkanlar mekaniğinin birçok 

alanında ortaya çıktığı biliniyor. Örneğin klasik mekanik problemleri, elektro manyetik teori, kuantum 

fiziği, termodinamik problemleri ve özellikle dalga denklemlerinde bu problemlere sıkça 

rastlanmaktadır. İlk olarak 19. yüzyılın ortalarında Sturm tarafından ısı iletimi problemlerinin 

incelenmesiyle ortaya çıkan bu tipten problemler günümüzde güncelliğini daha da arttırarak yoğun bir 

şekilde incelenmektedir. Bu çalışmada periyodik sınır şartları ile verilmiş bir Sturm-Liouville 

probleminin bazı temel spektral özellikleri incelenmiştir. Araştırılan problem bir sıra somut fizik 

probleminin spektral yöntemle incelenmesi sonucunda ortaya çıkan sınır-değer-geçiş problemi 

biçiminde olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Periyodik Sınır Değer Problemi,  Geçiş Şartları, Sınır Şartları. 

Keywords:  Sturm–Liouville Problems, Transmission  Conditions, Bondary Coundations. 
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Abstract 
In this study, extraction of copper from blended copper slag with a hydrometallurgical method was 

investigated by using APS and NH4CI. In the experiments; the effect of parameters such as APS 

concentration, NH4CI concentration, leaching time and leaching temperature were investigated. As a 

result of the experiments, it was determined that the optimum leaching conditions was obtained as 

APS concentration: 100 g/L, NH4CI concentration: 50 g/L leaching time: 120 min, leaching 

temperature: 35 
o
C, liquid-solid ratio:25 ml/g and stirring speed: 400 rpm. Under these conditions, 

copper and iron extraction efficiency were obtained as 87.3% and 0.3% respectively. 

 

Keywords: Leaching; Copper; Selective exraction; İron 

 

1. INTRODUCTION 
Slags are a residue of the pyrometallurgical stages of recovery of non-ferrous metals from sulfide 

materials. Production of 1 t of copper results on average in formation of 2.2 t of slag; the annual global 

output of copper-smelting slags is ~25 Mt (Gorai et al., 2003). Due to the absence of an accepted 

efficient technology for extraction of iron and non-ferrous metals from slags, they are accumulated in 

heaps. In recent years, some researchers have been focused on the find new techniques for metal 

discovery from slags.. Several methods for the copper slags processing have been suggested which 

including reductive sulfidizing (Kim, 1981), sulfating roasting with H2S, H2SO4, Fe2(SO4)3·xH2O, 

(NH4)2SO4 and other reagents, and flotation. The resulting products are processed further or returned 

for smelting, while the waste is collected in heaps (Muravyov et al., 2012). The flotation process plays 

an important role in the evaluation of slags and it is utilized in some copper smelting processes. 

Hydrometallurgical techniques for processing (leaching) the slags and the products of their application 

are taken attention, recently. These techniques include: leaching with chlorate (Yang et al., 2010), 

hydrogen peroxide (Banza et al., 2002), solutions of sulfuric acid, ferric sulfate or chloride (Carranza 

et al., 2009a, 2009b), and potassium dichromate (Altundogan et al., 2004). Industrial application of 

these techniques is, however, impeded by their high cost and the heavy environmental problems 

caused by discharge of toxic liquid waste. 

 

In the Black Sea Copper Plant (Samsun, Turkey) about 35,000 tons of blister copper is produced 

annually, and approximately 100,000 tons of slag, which is disposed to a slag area and  
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left there for 24 h for cooling. Then, slag is treated by flotation after being crushed and ground. The 

flotation concentrate is fed to the flash smelting furnace. Metal contents of smelterand converter slags, 

which materialize in copper smelting plants, are very high and should be recovered from an economic 

viewpoint ( Arslan, 2002). 

 

The aim of this research is to investigate the possibility of recovering Cu from copper blended slag 

through a hydrometallurgical route. For this purpose, blended copper slag was leached in presence of 

ammonium persulphate (APS) and ammonium chloride, and effect of some leaching parameters was 

investigated. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

The blended copper slag was supplied from Black Sea Copper Plant, Turkey. Samples were first 

crushed and ground before the leaching. 80% of samples were passed below 74 µm,and stored in 

closed vessel for use in experiments. Chemical analyses of the blended slag werecarried out by ICP in 

clear supernatant that was obtained by the digestion process. Chemical analysis of the slag sample is: 

20.44 % Si, 4.08 % Cu, 38.14 % Fe, 1.78 % S and 0.15 % Pb. Leaching experiments were performed 

with mix solution that including((NH4)2S2O8) and(NH4CI). All experiments were carried out under 

atmospheric pressure and with magnetic stirrer with temperature control. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The parameters studied on copper extraction in these experiments are: APS concentration (10-150 

g/L), NH4CI concentration (10-100 g/L) leaching time (5-180 min), leaching temperature (25-65 
o
C). 

At the end of the leaching period, the contents were cooled and filtered. Filtered solutions were 

analyzed for copper and iron using an AAS (Perkin Elmer-AAnalyst 400). 

 

As shown in Fig 1, it is observed that copper dissolution through the solution increases with increasing 

APS concentration. However, the extraction yield of copper decreased after 100 g/L APS 

concentration. Persulfate compounds are strong oxidizing agents that are reduced tosulfates in solution 

during the oxidation process. The oxidizing properties are thought to be a significant advantage for the 

leaching of sulfide materials. In Fig 2, the effect of NH4CI concentration on the metal extraction is 

showed. As seen in figure, small amount of NH4CI has significant effect on the results. It was 

observed that the Cu dissolution was maximal when the amount of NH4CI concentration was kept in 

75 g/L. Many minerals such as CuO and ZnO can easily dissolve into the basic solution, because these 

minerals have high complexation characteristics with ammonia and chloride ions. In addition, due to 

the relatively high pH (6-7) of the medium, such as Fe2O3 and SiO2 are not soluble during leaching 

process. Therefore, all experimental results showed that negligible iron ions passed in to leaching 

solution which indicates that selective leaching is possible with stabilization of iron in the leach 

residue. As shown in Fig 3, as a result of the experiments performed between 5-180 min, it is seen that 

the highest copper extraction is 89.03% after 120. Temperature is known to be the most important  

factor affecting the rates of chemical reactions. In figure 4, effect of temperature on the dynamics of 

leaching of copper from blended copper slag was therefore investigated. We seen that efficiency of 

copper recovery increased with temperature. Increase in temperature from 25 to 35 °C resulted in 1.5-

fold increase in copper recovery. 
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Fig 1.Effect of APS concentration (NH4CI concentration: 50 g/L; Leaching time: 60 min; Leaching temperature: 

45 ℃, Liquid-solid ratio: 25 ml/g, Stirring speed: 400 rpm). 

 

 

Fig 2.Effect of NH4CI concentration (APS concentration: 100 g/L; Leaching time: 60 min; Leaching  

temperature:45 ℃, Liquid-solid ratio: 25 ml/g, Stirring speed: 400 rpm). 
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Fig 3.Effect of leaching time  (APS concentration: 100 g/L; NH4CI concentration: 50 g/L; Leaching 

temperature:45 ℃, Liquid-solid ratio: 25 ml/g, Stirring speed: 400 rpm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.Effect of leaching temperature  (APS concentration: 100 g/L; NH4CI concentration: 50 g/L; Leaching 

time: 120 min, Liquid-solid ratio: 25 ml/g, Stirring speed: 400 rpm). 
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Abstract 

In this study, it was investigated to removing iron as selective extraction process from bauxite ore that 

supplied from Konya Seydişehir Eti Aluminum Plant. The selective removal of iron from bauxite ore 

was investigated by using oxalic acid so that this organiccomponent is known environmental friendly. 

In this context, removal of iron from bauxite is carried out by optimizing various leaching 

parameters.The parameters studied were leach time, leaching temperature and oxalic acid 

concentration.The optimum leaching conditions were determined for selective metal extraction. The 

optimization criterion was defined to maximize iron dissolution, while keeping the aluminum 

extraction minimum 

 

Keywords: Bauxite, Oxalic acid, Hydrometallurgy, Leaching, Iron. 

 

1. INTRODUCTION 

The most widely used aluminum source bauxite with various mineral resources in the world aluminum 

production.Of the mineral raw materials that are treated hydrometallurgically, bauxite is one of the 

most significant. The global annual consumption of bauxite is currently increasing at a rate of close to 

6% per annum, and in 2007 it exceeded 200 million tonnes for the first time. Over 70% of the tonnage, 

and most of the growth, is from the lateritic deposits of the African, South Asian, Australian, and 

South American provinces[1]. 

 

The bauxite ore which comes from a mixture of many minerals, is mainly aluminum oxide mineral 

and the ores with more than 50% aluminum content are classified as high quality. About 90% of the 

world bauxite reserves are found in tropical and subtropical regions, 73% are found in only five 

countries: Guinea, Brazil, Jamaica, Australia and India. Guinea has the largest bauxite supply of 5.3 

billion tons and its bauxite has very high quality[2]. Turkey is also more environmentally Zonguldak, 

the western part of the Toros Mountains bauxite and management of Konya Seydişehir district of 

Muğla's Milas district is made.[URL-1]Today, hydrometallurgical processes are mostly applied to 

oxide ores. The base of bauxite aluminum production is the hydrometallurgical Bayer process. This 

process involves bauxite leaching with a sodium hydroxide solution at a high boiling point in a 

pressurized reactor.After removal of the insoluble portion after leaching the solution is added with 

aluminum hydroxide particles (core) so that the aluminum is precipitated as pure aluminum hydroxide 

crystals from the solution[3].These precipitates are filtered off, washed, dried and then calcined to 

obtain pure Al2O3. The resulting Al2O3 is fed to electrolytic reduction cells. Electrolysis process yields 

1 unit of aluminum from 2 units of alumina. 

The production of alumina from bauxite ore by the Bayer process generates large quantities of highly 
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alkaline waste calledbauxite residue, which is of serious environmental concern[4]. The desanded 

bauxite residue is separated from the sodium aluminateliquid by a series of gravity thickeners with 

polymer addition toincrease the settling velocity These thickeners are typically operated according to 

the countercurrentprinciple in order to minimizethe loss of alkali and aluminate with the bauxite 

residue[5].The compositionof the bauxite residue depends on many factors, such asthe quality of the 

bauxite ore and the Bayer process parameters.It has been observed that harmful components may also 

leach from bauxite residues. In addition to alkaline compounds such as NaOH  the leaching of heavy 

metals, such as Cr,Cu, Ni, and Pb, can cause problems although the leachable alkali may be of a 

greater concern in some cases[6]. 

 

In this study, the selective removal of iron from bauxite ore was investigated by using oxalic acid so 

that this organic component is known environmental friendly. Different solubility features of iron and 

aluminum compounds in presence of leaching reagent were utilized, so that this was caused to remove 

the iron from bauxite.In this context, removal of iron from bauxite is carried out by optimizing various 

leaching parameters. 

2. MATERIAL AND METHODS 

The bauxite was supplied from Eti Aluminum Inc. located in Konya Seydisehir,Turkey. Samples were 

first crushed and ground before the leaching.  80% of samples were passed below 74 µm,andstored in 

closed vessel for use in experiments. Chemical analyses of the bauxite were carried out by XRF 

which is the emission of characteristic secondary (or fluorescent) X-rays from a material that has been 

excited by being bombarded with high-energy X-rays. Chemical analysis of thebauxite is given in 

Table 1.  Leaching experiments were performed with oxalic acid(C2H2O4). All experiments were 

performed under atmospheric conditions using a conventional magnetic multistirrer equipped with a 

circulatory water bath. Leaching experiments were carried out in 0.3 L flasks under reflux.The effect 

of various parameters such as leaching temperature, leaching time and oxalic acid concentration were 

investigated. 

 

Table 1. XRF analysis of bauxite. 

Element Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 CuO ZnO MgO  

% 52.78 21.96 8.34 2.83 0.15 0.1 0.28  

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Iron removing from bauxite carried out by using oxalic acid. Up to now, there is not any study about 

the use of oxalic acid for selective aluminum extraction been reported. The parameters studied were 

leach time (10-360 min), leaching temperature (25-85 °C) and oxalic acid concentration (10-110 g/L). 

Fe and Al extraction efficiencies were investigated in these studies for selective removal of iron.At the 

end of the leaching period, the contents were cooled and filtered. Filtered solutions were analyzed for 

aluminum and iron using an AAS (Perkin Elmer-AAnalyst 400). 

 

As shown in Figure 1, in experimental studies conducted at 25 °C, iron extraction efficiencies were 

relatively increased by increasing time and oxalic acid concentration. But, aluminum was almost never 

passed into solution. On the other hand, in high concentrations of oxalic acid was observed a 

significant increase in iron extraction. This case is seen in Figure 2. At 45 C temperature, iron and 

aluminum extraction yields were found to be 29.1% and 1.8% respectively, depending on time and 

concentration change. As seen in Figure 3, in experimental studies performed at relatively high 

temperatures such as 65 ° C, iron extraction efficiency was found to reach around 85%.Finally, the 

experiments conducted at 85 ° C, almost all of the iron passed into the solution as shown in Fig. 4. 

However, aluminum is enriched in the solid residue.The optimum leaching conditions were 
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determined for selective metal extraction. The optimization criterion was defined to maximize iron 

dissolution, while keeping the aluminum extraction minimum. Selective iron dissolution based on 

dissolution difference of aluminum and iron from bauxite can be obtained by using oxalic acid. 

As a result of the experiments, it was determined that the optimum leaching conditions was obtained 

as oxalic acid concentration: 110g/L, leaching time: 120 min, leaching temperature: 85 °C, solid-liquid 

ratio:1/25 g/mland stirring speed: 400 rpm. Under these conditions, iron and aluminum extraction 

efficiency were obtained as 98,23% and 1,96 respectively. 

 

 

 

Figure 1. Investigation of Fe and Al Leaching efficiency at  25 ° C .Leaching Time (10-360 

min), Solid / Liquid Ratio: 1/25 g/ml,Mixing Rate: 400 rpm. Oxalic Acid concentrate: a)10 g 

/ L. b) 70 g / L c) 110 g / L 
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Figure 2.Investigation of Fe and Al Leaching efficiency at  45 ° C .Leaching Time (10-360 

min), Solid / Liquid Ratio: 1/25 g/ml, Mixing Rate: 400 rpm. Oxalic Acid concentrate: a)10 

g / L. b) 70 g / Lc) 110 g / L 

 

 
 

Figure 3. Investigation of Fe and Al Leaching efficiency at  65 ° C .Leaching Time (10-360 

min),Solid / Liquid Ratio: 1/25 g/ml, Mixing Rate: 400 rpm. Oxalic Acid concentrate: a)10 g 

/ L. b) 70 g / L c) 110 g / L. 
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Figure 4. Investigation of Fe and Al Leaching efficiency at  85 ° C .Leaching Time (10-360 

min), Solid / Liquid Ratio: 1/25 g/ml, Mixing Rate: 400 rpm. Oxalic Acid concentrate: a)10 

g / L. b) 70 g / L c) 110 g / L. 
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ABSTRACT 

There are many important parameters that determine the oil properties. In addition to chemical 

parameters, electrical parameters such as complex dielectric constant, reflection and transmission 

coefficients also play an important role in determining the oil properties. Since the dielectric constant 

is a complex number, the measurement of dielectric constant means measuring two parameters. These 

parameters can be measured using qualified laboratory equipment.Moreover, these parameters are 

easier to measure than others and can even be measured where they are used.When dielectric constant 

and loss tangent of olive oil with and without additives are measured, the change in dielectric constant 

and loss tangent can be considered as an indicator of additives in the oil. 

In this study, different ratios of sunflower oil are added to pure olive oil and the changes in dielectric 

constant and loss tangent are investigated. Using a network analyzer, the real and virtual parts of the 

complex dielectric constant are measured. The utilized network analyzer also has a dielectric probe. 

The real part of the complex dielectric constant is known as relative permittivity. Using the imaginary 

part of the complex dielectric constant, the loss tangent can also be obtained.When the frequency 

changes in the range of 4 GHz-8 GHz, it is observed that the dielectric constant changes from 2.85 to 

3.15 depending on the mixing ratio.  

1. INTRODUCTION 

In the world, a wide variety of edible oil is produced as vegetable, fruit or seed oil. Olive oil, due to its 

distinguishable qualities between edible oils, exhibits significant and exceptional properties.Olive oil, 

which is considered as natural fruit oil, has numerous different properties compared to other edible 

vegetable oils [1-3].Some types of olive oil are higher in quality and more expensive than other 

vegetable and seed oils.Therefore, there is an effort to obtain economic advantage by mixing olive oil 

with other less expensive oils. Adding commercial and nutritionally low vegetable and seed oils to 

olive oil often leads to problems for suppliers and consumers.  

Compared to other fruit and seed oils, olive oil is the one of the most adulterated oil products  due to 

its quality and high price.Therefore, to develop simple, quick and economic methods to detect 

adulteration has become an important subject to determine adulteration.Recently, many scientific 

efforts have been made to develop fast, reliable, low-cost solutions to determine the ratiosof other fruit 

and seed oilsadded to olive oil.Methods using gas chromatography/mass spectrometryand high 

performance liquid chromatographyare well known methods which can be applied for this purposes[4-

8].Those methods are often time consuming, expensive and require extensive sample 

preparation.Near-infrared spectroscopymethod can also be considered as one of the methods of food 

fraud detection [9].It is very important to develop a method that does not require sample preparation, 

which is cheap, simple and has a short measurement period. 

The parameters such as refractive index, viscosity, water content, base and acid number, etc. are 

important parameters in determination of oil types. For this reason, it is important to measure these 

parameters. One of the first studies that examined the change in dielectric constant of deteriorated 

frying oil was done in 1979 [10]. In one of the studies carried out in this area, the effect of microwave 

on dielectric constant is also investigated. [11]. The development of microwave technology has led to 
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the possibility of measuring the oil properties such as conductivity and dielectric constant using 

electromagnetic approaches [12-19]. 

2. DIELECTRIC CHARACTERIZATION OF OLIVE OIL WITH DIFFERENT ADDITIVES 

This study aimed to evaluate some quality and purity criteria of olive oil samples by measuring its 

complex dielectric constant. For this purpose, sunflower oil is added to pure olive oil in different ratios 

and the change in dielectric constant is investigated in 4-8GHz frequency regime. 

 

 

Figure 1. Experimental setup for measuring the dielectric constant 

 

Fig. 1 shows the experimental setup for measuring the dielectric constant. This device, consisting of a 

network analyzer and a dielectric probe connected to it, can measure not only the real part of the 

dielectric constant but also the imaginary part. To examine each oil samples electromagnetically, 

vector network analyzeris used. The vector network analyzer and dielectric probe kit are calibrated 

before experimental measurement to obtain accurate results.Real and imaginaryparts of each oil 

samples are measured by dielectric probe kit as shown in Fig. 1. In order to understand the effect of 

sunflower oil in olive oil, the dielectric constants of pure olive oil and pure sunflower oil are measured 

separately in the range of 4-8 GHz. The variation of the relative permittivity of pure olive oil and pure 

sunflower oil in the frequency range of 4-8 GHz is shown in Fig. 2.Then, different amount of 

sunflower oil is added to olive oil and the change in the relative permittivity is investigated in the same 

frequency range. Figure 2 shows that the relative permittivity of olive oil is greater than that of 

sunflower oil with a value around 0.3. 
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Figure 2.The relative permittivity of sunflower and pure olive oil 

 

When different amount of sunflower oil is added to olive oil, the shift in the relative permittivity can 

be seen in Fig.3. It is observed from Fig.3 that as the sunflower oil in the mixture increases, the 

relative permittivity decreases. Considering the frequency of 4 GHz, the relative permittivity of pure 

olive oil is approximately 3.15. 20% increase of sunflower oil in the mixture causes a decrease of 

approximately 0.05 in the relative permittivity. Thus, when the ratio of sunflower oil in the mixture is 

increased to 80%, the relative permittivity decreases to 2.85 at 4 GHz. 

 

 

Figure 3. The relative permittivity of sunflower doped olive oil 
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In addition, the effect of heat on the relative permittivity of pure olive oil is also investigated.  Pure 

olive oil is heated up to 100 centigrade degrees for 9 times and the effect of heat on the relative 

permittivity is observed in the frequency range of 4-8 Ghz.The change in the relative permittivity of 

the heated and cooled olive oil is shown in Fig. 4. 

 

  

Figure 4. The relative permittivity of 9 times fried olive oil 

 

3. CONCLUSIONS 

In this study, we aimed to evaluate the quality and purity criteria of olive oil samples by measuring the 

complex dielectric constant.Since, these parameters can be measured more easily than others and 

measured even when used.It was observed that different amounts of sunflower oil mixed with pure 

olive oil caused significant changes in dielectric constant.The change in the mixing ratio affects not 

only the real part of the dielectric constant but also the imaginary part.The variation between the 

mixture amount and the dielectric constant is linear. Thus, the amount of additives in the mixture can 

be easily found.It is concluded that even if the change in the dielectric constant is examined, it will 

give quick results about the properties of the mixture. 
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REAKTİF SAÇTIRMA TEKNİĞİ İLE BÜYÜTÜLMÜŞ ZİRKONYUM NİTRÜR (ZrN) 

FİLMLERİNİN YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE N2/(N2+Ar) AKIŞ 

ORANIN ETKİSİ 

Uğur AKBABA 

Dr., Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Geçiş metali olan nitratlı ince filmler, yüksek sertlik, hafiflik, dayanıklı kaplama uygulamaları ve 

oksitlenmeye karşı yüksek dayanım gösteren özellikleriyle karakterize edilir. TiN, sert kaplama 

materyallerinden en yaygın kullanılanıdır. Nitratlı ince filmlerden olan ZrN (mononitride), NaCl kübik 

yapısına sahip olup örgü sabiti a=0.4577 nm’ dir. TiN ile karşılaştırıldığında daha yüksek korozyon 

direnci, daha düşük elektriksek direnç (16 mikroohmcm), yüksek mekanik özellikler ve daha sıcak 

altın rengi ile daha iyi kimyasal ve fiziksel özelliklerinden dolayı öne geçmektedir. ZrN filmler, 

iletken özellik göstermekte, Zr3N4  filmler ise yalıtkan ve şeffaf  özellik göstermekte olup 

uygulamalarda elektriksel ve optik açıdan modifikasyona izin veren önemli bir materyaldir.  ZrN ince 

filmler, Josephson eklemleri (güneş enerjisi toplayıcı yüzey film), difüzyon bariyeri, sıcak aynalar ve 

yüksek dayanımlı kaplamalar ( mekanik ve biyolojik) gibi mekanik, elektronik ve biyolojik 

uygulamalarda kullanılmaktadır. Ancak Zr yüksek erime noktasına, düşük buhar basıncına sahiptir. 

Oksijen ve karbon tarafından kirletilmeye hassastır. Bu nedenlerle ZrN filmlerin TiN yada CrN 

filmlere göre büyütülmesi daha zordur. ZrN filmlerin özellikleri büyütme tekniği ve süreç 

parametrelerine bağlıdır. Bu çalışmada reaktif saçtırma tekniği kullanılarak büyütülmüş filmlerin 

yapısal ve optik özellikleri üzerine N2/(N2+Ar) akış oranın etkisi araştırılmıştır.  AFM sonuçları, 

Reaktif Saçtırma yöntemiyle hazırlanan ZrN ince filmlerin Argon gazının 100 sccm olduğu büyütme 

parametresinde yüzey morfolojisi açısından daha kaliteli büyüdüğünü ortaya koymuştur.  X-ışını 

kırınımı (XRD) ölçüm sonuçları, Si altlık kullanılarak elde edilen ZrN ince filmlerin daha kaliteli 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuca ek olarak, hem cam altlık hem de Si altlık kullanılarak yapılan 

büyütmelerde 100/15 scmm (Ar/N2) akış oranına sahip şartlar altında elde edilen filmlerin daha 

kaliteli olduğu açıktır. Böylece gaz akış oranı olarak en uygun değerin 100/15 scmm olduğu 

söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: ZrN ince filmler, Reaktif Saçtırma tekniği, Akış Oranın Etkisi, AFM, XRD 

 

THE EFFECT OF N2/(N2+Ar) FLOW ON THE STRUCTURAL AND OPTICAL 

PROPERTIES OF ZIRCONIUM NITRIDE (ZRN) FILMS GROWN WITH REACTIVE 

SPARKLING TECHNIQUE 

ABSTRACT 

The transition metal nitrate thin films are characterized by high hardness, lightness, durable coating 

applications and high resistance to oxidation. TiN is the most widely used hard coating material. ZrN 

(mononitride), a nitrate thin film, has a NaCl cubic structure with a mesh constant of a = 0.4577 nm. 

Compared with TiN, it has a higher corrosion resistance, lower electrical resistance (16 microohmcm), 

higher mechanical properties and a warmer gold color, which is characterized by better chemical and 

physical properties. ZrN films show conductive properties, while Zr3N4 films show insulating and 

transparent properties and are an important material that allows electrical and optical modification in 

applications. ZrN thin films are used in mechanical, electronic and biological applications such as 

Josephson joints (solar energy collecting surface film), diffusion barrier, hot mirrors and high strength 

coatings (mechanical and biological). However, Zr has a high melting point, low vapor pressure and it 

is sensitive to contamination by oxygen and carbon. For these reasons, ZrN films are more difficult to 

grow than TiN or CrN films. The properties of ZrN films depend on the magnification technique and 

process parameters. In this study, the effect of N2 /(N2+Ar) flow rate on the structural and optical 

properties of the films grown using reactive scattering technique was investigated. AFM results 
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revealed that ZrN thin films prepared with Reactive Scattering method have a better quality in terms of 

surface morphology at the magnification parameter where Argon gas is 100 sccm. X-ray diffraction 

(XRD) measurement results showed that ZrN thin films obtained by using Si underlay were better 

quality. In addition to this result, it is clear that the films obtained under conditions with a flow rate of 

100/15 scmm (Ar / N2) in the magnifications using both the glass base and the Si substrate are of 

better quality. Thus, the best value for gas flow rate is 100/15 scmm.  

 

Keywords: ZrN thin films, Reactive Scattering technique, Effect of flow rate, AFM, XRD 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 20 

 

NEW TYPE INEQUALITIES FOR CONVEX FUNCTIONS USING 

THE HÖLDER-İŞCAN 

Kerim BEKAR 
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ABSTRACT 

In this study, we establish new Hermite-Hadamard type integral inequalities for convex functions 

using the Hölder-İşcan integral inequality. 

Keywords: Convex function, Hermite-Hadamard’s inequality, Hölder-İşcan integral inequality. 

AMS: 26A51, 26D15 

1. INTRODUCTION 

Inequalities present an attractive and active field of research. In recent years, various inequalities for 

convex functions and their variant forms are being developed using innovative techniques. Convexity 

plays an important role in pure and applied mathematics and the other sciences. Convexity theory has 

appeared as a powerful technique to study a wide class of unrelated problems in pure and applied 

sciences. 

Definition 1.1 A function 𝑓: 𝐼 ⊆ ℝ → ℝ is said to be convex if the inequality  

𝑓(𝑡𝑥 + (1 − 𝑡)𝑦) ≤ 𝑡𝑓(𝑥) + (1 − 𝑡)𝑓(𝑦) 

valid for all 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐼 and 𝑡 ∈ [0,1]. If this inequality reverses, then 𝑓 is said to be concave on interval 

𝐼 ≠ ∅.  

Theorem 1.2 Let 𝑓: 𝐼 ⊆ ℝ → ℝ be a convex function defined on the interval 𝐼 of real numbers and 

𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼 with 𝑎 < 𝑏. The following inequality holds.  

 

𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
) ≤

1

𝑏 − 𝑎𝑎

𝑏

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≤
𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)

2
.                                (1.1) 

 

This double inequality is known in the literature as Hermite-Hadamard integral inequality for convex 

functions. See [1, 2, 4, 8], for the results of the generalization, improvement and extention of the 

famous integral inequality (1.1). 

Theorem 1.3 (Hölder Integral Inequality [7]) Let 𝑞 > 1 and 
1

𝑝
+
1

𝑞
= 1. If 𝑓 and 𝑔 are real functions 

defined on [𝑎, 𝑏] and if |𝑓|𝑝, |𝑔|𝑞 are integrable functions on [𝑎, 𝑏] then 

∫  
𝑏

𝑎

|𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)|𝑑𝑥 ≤ (∫  
𝑏

𝑎

|𝑓(𝑥)|𝑝𝑑𝑥)

1
𝑝

(∫  
𝑏

𝑎

|𝑔(𝑥)|𝑞𝑑𝑥)

1
𝑞

. 

 The power-mean integral inequality as a result of the Hölder inequality can be given as follows: 
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Theorem 1.4 (Power-mean Integral Inequality) Let 𝑞 ≥ 1 and 
1

𝑝
+
1

𝑞
= 1. If 𝑓 and 𝑔 are real 

functions defined on [𝑎, 𝑏] and if |𝑓|, |𝑓||𝑔|𝑞 are integrable functions on [𝑎, 𝑏] then 

∫  
𝑏

𝑎

|𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)|𝑑𝑥 ≤ (∫  
𝑏

𝑎

|𝑓(𝑥)|𝑑𝑥)

1−
1
𝑞

(∫  
𝑏

𝑎

|𝑓(𝑥)||𝑔(𝑥)|𝑞𝑑𝑥)

1
𝑞
.

. 

In [3], İşcan gave a refinement of the Hölder integral inequality as follows: 

Theorem 1.5 (Hölder-İşcan Integral Inequality [3]) Let 𝑝 > 1 and 
1

𝑝
+
1

𝑞
= 1. If 𝑓 and 𝑔 are real 

functions defined on interval [𝑎, 𝑏] and if |𝑓|𝑝, |𝑔|𝑞 are integrable functions on [𝑎, 𝑏] then  

∫  
𝑏

𝑎

|𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)|𝑑𝑥 ≤
1

𝑏 − 𝑎
{(∫  

𝑏

𝑎

(𝑏 − 𝑥)|𝑓(𝑥)|𝑝𝑑𝑥)

1
𝑝

(∫  
𝑏

𝑎

(𝑏 − 𝑥)|𝑔(𝑥)|𝑞𝑑𝑥)

1
𝑞

 

+(∫  
𝑏

𝑎

(𝑥 − 𝑎)|𝑓(𝑥)|𝑝𝑑𝑥)

1
𝑝

(∫  
𝑏

𝑎

(𝑥 − 𝑎)|𝑔(𝑥)|𝑞𝑑𝑥)

1
𝑞

}                           

An refinement of power-mean integral inequality as a di¤erent version of the Hölder-İşcan integral 

inequality can be given as follows: 

Theorem 1.6 (Improved power-mean integral inequality [5]) Let 𝑝 ≥ 1. If 𝑓 and 𝑔 are real 

functions defined on interval [𝑎, 𝑏] and if |𝑓|, |𝑓||𝑔|𝑞 are integrable functions on [𝑎, 𝑏] then  

∫  
𝑏

𝑎

|𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)|𝑑𝑥 ≤
1

𝑏 − 𝑎
{(∫  

𝑏

𝑎

(𝑏 − 𝑥)|𝑓(𝑥)|𝑑𝑥)

1−
1
𝑞

(∫  
𝑏

𝑎

(𝑏 − 𝑥)|𝑓(𝑥)||𝑔(𝑥)|𝑞𝑑𝑥)

1
𝑞

 

+(∫  
𝑏

𝑎

(𝑥 − 𝑎)|𝑓(𝑥)|𝑑𝑥)

1−
1
𝑞

(∫  
𝑏

𝑎

(𝑥 − 𝑎)|𝑓(𝑥)||𝑔(𝑥)|𝑞𝑑𝑥)

1
𝑞

} 

 

In [2], Dragomir and Pearce used the following lemma for their main results. 

Lemma 1.7  Let 𝑓: 𝐼 ⊂ ℝ → ℝ be a differentiable mapping on 𝐼∘, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼 with 𝑎 < 𝑏, then we have 

𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)

2
−

1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
(𝑏 − 𝑎)2

2
∫  
1

0

𝑡(1 − 𝑡)𝑓′′(𝑡𝑎 + (1 − 𝑡)𝑏)𝑑𝑡. 

In [4], Kırmacı gave the following Lemma to obtain some midpoint type inequalities for differentiable 

convex functions. 

Lemma 1.8  Let 𝑓: 𝐼∘ ⊂ ℝ → ℝ be a differentiable mapping on 𝐼∘, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼∘ (𝐼∘is the interior) with 

𝑎 < 𝑏. If 𝑓′ ∈ 𝐿[𝑎, 𝑏], then we have 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 22 

 

1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
)                                                                                          (1.2) 

= (𝑏 − 𝑎) [∫  

1
2

0

𝑡𝑓′(𝑡𝑎 + (1 − 𝑡)𝑏)𝑑𝑡 + ∫  
1

1
2

(𝑡 − 1)𝑓′(𝑡𝑎 + (1 − 𝑡)𝑏)𝑑𝑡]. 

In [6], Mehrez and Agarwal used the following lemma to obtain their main results. 

Lemma 1.9  Let 𝑓: 𝐼 ⊂ ℝ → ℝ be a differentiable mapping on 𝐼∘ with 𝑎 < 𝑏. If 𝑓 is a convex function, 

then the following inequalities hold: 

𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
) ≤

1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≤
2𝑓 (

𝑎 + 𝑏
2

) + 𝑓 (
3𝑏 − 𝑎
2

) + 𝑓 (
3𝑎 − 𝑏
2

)

4
               (1.3) 

and 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 −
𝑓 (
𝑎 + 𝑏
2 )

2
| ≤ |

𝑓 (
3𝑏 − 𝑎
2 ) + 𝑓 (

3𝑎 − 𝑏
2 )

4
|.                    (1.4) 

Also, readers can find the proof of the following inequality in [6]: 

1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≤
𝑓 (
𝑎 + 𝑏
2 )

2
+

1

4(𝑏 − 𝑎)
∫  

3𝑏−𝑎
2

3𝑎−𝑏
2

𝑓(𝑡)𝑑𝑡                          (1.5) 

Using the equality (1.2), Kırmacı obtained the following results: 

Theorem 1.10 Let 𝑓: 𝐼∘ ⊂ ℝ → ℝ be a differentiable mapping on 𝐼∘, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼∘ with 𝑎 < 𝑏. If |𝑓′| is 

convex on [𝑎, 𝑏], then we have 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
)| ≤

𝑏 − 𝑎

8
(|𝑓′(𝑎)| + |𝑓′(𝑏)|).                      (1.6) 

In this paper, using Hölder-İşcan integral inequality in order to provide inequality for functions whose 

derivatives in absolute value at certain power are convex, we derive some new integral identity for 

differentiable functions. 

2. MAIN RESULTS 

Theorem 2.1  Let 𝑓: 𝐼 ⊆ ℝ → ℝ be a differentiable mapping on 𝐼∘, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼∘ with 𝑎 < 𝑏, suppose that 

𝑓′: [
3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
] → ℝ, be a continuous function on interval [

3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
] and 𝑓 be a convex function on 

interval [𝑎, 𝑏] Let 𝑞 > 1, 𝑝 =
𝑞

𝑞−1
, if the mapping |𝑓′|𝑞 is convex function on the interval [

3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
], 

then the following inequality holds: 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
)| 
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≤
𝑏 − 𝑎

12

{
 
 

 
 
1

2
(
|𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

+ 3 |𝑓′ (
3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

4
)

1
𝑞

+(
3 |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

+ 5 |𝑓′ (
3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

8
)

1
𝑞

 

+(
5 |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2

)|
𝑞

+ 3 |𝑓′ (
3𝑏 − 𝑎
2

)|
𝑞

8
)

1
𝑞

+
1

2
(
3 |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2

)|
𝑞

+ |𝑓′ (
3𝑏 − 𝑎
2

)|
𝑞

4
)

1
𝑞

}
 
 

 
 

. 

 Proof: From Lemma 1.8, we get the following identity: 

1

2(𝑏 − 𝑎)
∫  

3𝑏−𝑎
2

3𝑎−𝑏
2

𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
) + 2(𝑏 − 𝑎) [∫  

1
2

0

𝑡𝑓′ (𝑡
3𝑏 − 𝑎

2
+ 2(𝑎 − 𝑏)𝑡) 𝑑𝑡 

+∫  
1

1
2

(𝑡 − 1)𝑓′ (𝑡
3𝑏 − 𝑎

2
+ 2(𝑎 − 𝑏)𝑡) 𝑑𝑡].                              (2.1) 

From the inequality (1.5) and the identity (2.1),  we have 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
)| ≤ (𝑏 − 𝑎) [∫  

1
2

0

𝑡 |𝑓′ (𝑡
3𝑏 − 𝑎

2
+ 2(𝑎 − 𝑏)𝑡)| 𝑑𝑡 

+∫  
1

1
2

(1 − 𝑡) |𝑓′ (𝑡
3𝑏 − 𝑎

2
+ 2(𝑎 − 𝑏)𝑡)| 𝑑𝑡].                      (2.2) 

Using the inequality (2.2) and Hölder-İşcan integral inequality, we obtain 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
)| 

≤ (𝑏 − 𝑎) [∫  

1
2

0

𝑡
1−
1
𝑞𝑡
1
𝑞 |𝑓′ (𝑡 (

3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))| 𝑑𝑡 

+∫  
1

1
2

(1 − 𝑡)
1−
1
𝑞(1 − 𝑡)

1
𝑞 |𝑓′ (𝑡 (

3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))| 𝑑𝑡] 

≤ 2(𝑏 − 𝑎)

[
 
 
 
 

(∫  

1
2

0

(
1

2
− 𝑡) 𝑡𝑑𝑡)

1−
1
𝑞

(∫  

1
2

0

(
1

2
− 𝑡) 𝑡 |𝑓′ (𝑡 (

3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))|

𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

 

+(∫  

1
2

0

𝑡2𝑑𝑡)

1−
1
𝑞

(∫  

1
2

0

𝑡2 |𝑓′ (𝑡 (
3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))|

𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

]
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+2(𝑏 − 𝑎) [(∫  
1

1
2

(1 − 𝑡)2𝑑𝑡)

1−
1
𝑞

(∫  
1

1
2

(1 − 𝑡)2 |𝑓′ (𝑡 (
3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))|

𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

 

+2(𝑏 − 𝑎) (∫  
1

1
2

(𝑡 −
1

2
) (1 − 𝑡)𝑑𝑡)

1−
1
𝑞

(∫  
1

1
2

(𝑡 −
1

2
) (1

− 𝑡) |𝑓′ (𝑡 (
3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))|

𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

] 

= 2(𝑏 − 𝑎)

[
 
 
 
 

(
1

48
)
1−
1
𝑞
(
|𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2

)|
𝑞

192
+
|𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2

)|
𝑞

64
)

1
𝑞

+ (
1

24
)
1−
1
𝑞
(
|𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

64
+
5 |𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

192
)

1
𝑞

]
 
 
 
 

 

+2(𝑏 − 𝑎)

[
 
 
 
 

(
1

24
)
1−
1
𝑞
(
5 |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2

)|
𝑞

192
+
|𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2

)|
𝑞

64
)

1
𝑞

+ (
1

48
)
1−
1
𝑞
(
|𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2

)|
𝑞

64
+
|𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2

)|
𝑞

192
)

1
𝑞

]
 
 
 
 

. 

Therefore, if the necessary arrangements are made, the desired result is obtained. This completes the 

proof of the Theorem.  

Theorem 2.2  Let 𝑓: 𝐼 ⊆ ℝ → ℝ be a differentiable mapping on 𝐼∘, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼∘ with 𝑎 < 𝑏 and its 

derivative 𝑓′: [
3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
] → ℝ, be a continuous function on interval [

3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
]. Let 𝑞 > 1, if |𝑓′|𝑞 

is a convex function on the interval [
3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
], then the following inequality holds: 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
)|                                                                                                            (2.3) 

≤ 2(𝑏 − 𝑎)

{
 
 

 
 

(
1

(𝑝 + 1)(𝑝 + 2)2𝑝+2
)

1
𝑝
(
|𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

48
+
5 |𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

48
)

1
𝑞
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+(
1

(𝑝 + 2)2𝑝+2
)

1
𝑝
(
|𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

24
+
2 |𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

24
)

1
𝑞

 

+(
1

(𝑝 + 2)2𝑝+2
)

1
𝑝
(
2 |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2

)|
𝑞

24
+
|𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2

)|
𝑞

24
)

1
𝑞

 

+(
1

(𝑝 + 1)(𝑝 + 2)2𝑝+2
)

1
𝑝
(
5 |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2

)|
𝑞

48
+
|𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2

)|
𝑞

48
)

1
𝑞

}
 
 

 
 

, 

with 
1

𝑝
+
1

𝑞
= 1.  

Proof: Using the inequality (2.2) and Hölder-İşcan integral inequality, we obtain  

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
)|                                                                                                            (2.4) 

≤ 2(𝑏 − 𝑎)

[
 
 
 
 

(∫  

1
2

0

(
1

2
− 𝑡) 𝑡𝑝𝑑𝑡)

1
𝑝

(∫  

1
2

0

(
1

2
− 𝑡) |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏

2
𝑡 + (1 − 𝑡)

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

 

+(∫  

1
2

0

𝑡𝑡𝑝𝑑𝑡)

1
𝑝

(∫  

1
2

0

𝑡 |𝑓′ (
3𝑎 − 𝑏

2
𝑡 + (1 − 𝑡)

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

]
 
 
 
 

 

+2(𝑏 − 𝑎) [(∫  
1

1
2

(1 − 𝑡)|𝑡 − 1|𝑝𝑑𝑡)

1
𝑝

(∫  
1

1
2

(1 − 𝑡) |𝑓′ (
3𝑎 − 𝑏

2
𝑡 + (1 − 𝑡)

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

 

+(∫  
1

1
2

(𝑡 −
1

2
) |𝑡 − 1|𝑝𝑑𝑡)

1
𝑝

(∫  
1

1
2

(𝑡 −
1

2
) |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏

2
𝑡 + (1 − 𝑡)

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

]. 

Here, using sample calculation we get 

∫  

1
2

0

(
1

2
− 𝑡) 𝑡𝑝𝑑𝑡 =

1

(𝑝 + 1)(𝑝 + 2)2𝑝+2
,                                              (2.5) 

∫  

1
2

0

𝑡𝑝+1𝑑𝑡 =
1

(𝑝 + 2)2𝑝+2
,                                                             (2.6) 
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∫  
1

1
2

(1 − 𝑡)|𝑡 − 1|𝑝𝑑𝑡 =
1

(𝑝 + 2)2𝑝+2
,                                                             (2.7) 

∫  
1

1
2

(𝑡 −
1

2
) |𝑡 − 1|𝑝𝑑𝑡 =

1

(𝑝 + 1)(𝑝 + 2)2𝑝+2
,                                               (2.8) 

and using the definition of convexity of the function |𝑓′|𝑞 , we have 

∫  

1
2

0

(
1

2
− 𝑡) |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏

2
𝑡 + (1 − 𝑡)

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

𝑑𝑡 

≤ |𝑓′ (
3𝑎 − 𝑏

2
)|
𝑞

∫  

1
2

0

𝑡 (
1

2
− 𝑡) 𝑑𝑡 + |𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

∫  

1
2

0

(1 − 𝑡) (
1

2
− 𝑡) 𝑑𝑡 

=
|𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2

)|
𝑞

48
+
5 |𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2

)|
𝑞

48
,                                                                             (2.9) 

∫  

1
2

0

𝑡 |𝑓′ (
3𝑎 − 𝑏

2
𝑡 + (1 − 𝑡)

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

𝑑𝑡 

≤ |𝑓′ (
3𝑎 − 𝑏

2
)|
𝑞

∫  

1
2

0

𝑡2𝑑𝑡 + |𝑓′ (
3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

∫  

1
2

0

𝑡(1 − 𝑡)𝑑𝑡 

=
|𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

24
+
2 |𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

24
,                                                             (2.10) 

∫  
1

1
2

(1 − 𝑡) |𝑓′ (
3𝑎 − 𝑏

2
𝑡 + (1 − 𝑡)

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

𝑑𝑡 

≤ |𝑓′ (
3𝑎 − 𝑏

2
)|
𝑞

∫  
1

1
2

𝑡(1 − 𝑡)𝑑𝑡 + |𝑓′ (
3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

∫  
1

1
2

(1 − 𝑡)2𝑑𝑡 

=
2 |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

24
+
|𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

24
,                                                                   (2.11) 

∫  
1

1
2

(𝑡 −
1

2
) |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏

2
𝑡 + (1 − 𝑡)

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

𝑑𝑡 

≤ |𝑓′ (
3𝑎 − 𝑏

2
)|
𝑞

∫  
1

1
2

𝑡 (𝑡 −
1

2
)𝑑𝑡 + |𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎

2
)|
𝑞

∫  
1

1
2

(1 − 𝑡) (𝑡 −
1

2
) 𝑑𝑡 

=
5 |𝑓′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

48
+
|𝑓′ (

3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

48
.                                                                          (2.12) 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 27 

 

Substituting the inequalities (2.5)-(2.12) in the inequality (2.4), we obtain desired result. This 

completes the proof of the Theorem.  

Theorem 2.3  Let 𝑓: 𝐼 ⊆ ℝ → ℝ be a twice differentiable mapping on 𝐼∘, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼∘ with 𝑎 < 𝑏, suppose 

that 𝑓′′: [
3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
] → ℝ, be a continuous function on interval [

3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
]. Let 𝑞 ≥ 1, If the 

mapping |𝑓′′|𝑞 is convex function on the interval [
3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
], then the following inequality holds: 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 −
𝑓 (
3𝑎 − 𝑏
2

) + 𝑓 (
3𝑏 − 𝑎
2

) + 2𝑓 (
𝑎 + 𝑏
2

)

4
| 

≤ 2(𝑏 − 𝑎)2 (
1

12
)

𝑞−1
𝑞

{
 
 

 
 

[
2 |𝑓′′ (

3𝑎 − 𝑏
2

)|
𝑞

+ 3 |𝑓′′ (
3𝑏 − 𝑎
2

)|
𝑞

60
]

1
𝑞

 

+[
3 |𝑓′′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

+ 2 |𝑓′′ (
3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

60
]

1
𝑞

}
 
 

 
 

                                                    (2.13) 

 Proof. Using the Lemma 1.7, we can write the following identity: 

1

2(𝑏 − 𝑎)
∫  

3𝑏−𝑎
2

3𝑎−𝑏
2

𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑓 (
3𝑎 − 𝑏
2

) + 𝑓 (
3𝑏 − 𝑎
2

)

4
  

−2(𝑏 − 𝑎)2∫  
1

0

𝑡(1 − 𝑡)𝑓′′ (𝑡
3𝑎 − 𝑏

2
+ (1 − 𝑡)

3𝑏 − 𝑎

2
) 𝑑𝑡              (2.14) 

From the inequality (1.5) and the identity (2.14), we have 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 −
𝑓 (
3𝑎 − 𝑏
2 ) + 𝑓 (

3𝑏 − 𝑎
2 ) + 2𝑓 (

𝑎 + 𝑏
2 )

4
| 

≤ 2(𝑏 − 𝑎)2∫  
1

0

𝑡(1 − 𝑡) |𝑓′′ (𝑡 (
3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))| 𝑑𝑡             (2.15) 

Now, taking into account the identity (2.15), Hölder-İşcan integral inequality and the definition of 

convexity of the function |𝑓′′|𝑞, we have 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥

−
𝑓 (
3𝑎 − 𝑏
2 ) + 𝑓 (

3𝑏 − 𝑎
2 ) + 2𝑓 (

𝑎 + 𝑏
2 )

4
|                                                                  (2.16) 
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≤ 2(𝑏 − 𝑎)2∫  
1

0

(𝑡 − 𝑡2)
1−
1
𝑞(𝑡 − 𝑡2)

1
𝑞 |𝑓′′ (𝑡 (

3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))| 𝑑𝑡 

≤ 2(𝑏 − 𝑎)2 [(∫  
1

0

(1 − 𝑡)(𝑡 − 𝑡2)𝑑𝑡)

𝑞−1
𝑞

(∫  
1

0

(1 − 𝑡)(𝑡

− 𝑡2) |𝑓′′ (𝑡 (
3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))|

𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

] 

+2(𝑏 − 𝑎)2 [(∫  
1

0

𝑡(𝑡 − 𝑡2)𝑑𝑡)

𝑞−1
𝑞

(∫  
1

0

𝑡(𝑡 − 𝑡2) |𝑓′′ (𝑡 (
3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))|

𝑞

𝑑𝑡)

1
𝑞

]. 

Here, using sample calculation we get 

∫  
1

0

(1 − 𝑡)(𝑡 − 𝑡2)𝑑𝑡 = ∫  
1

0

𝑡(𝑡 − 𝑡2)𝑑𝑡 =
1

12
                                   (2.17) 

and using the definition of convexity of the function |𝑓′′|𝑞, we have 

∫  
1

0

(1 − 𝑡)(𝑡 − 𝑡2) |𝑓′′ (𝑡 (
3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))|

𝑞

𝑑𝑡 

≤
|𝑓′′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

30
+
|𝑓′′ (

3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

20
                                     (2.18) 

∫  
1

0

𝑡(𝑡 − 𝑡2) |𝑓′′ (𝑡 (
3𝑎 − 𝑏

2
) + (1 − 𝑡) (

3𝑏 − 𝑎

2
))|

𝑞

𝑑𝑡 

≤
|𝑓′′ (

3𝑎 − 𝑏
2 )|

𝑞

20
+
|𝑓′′ (

3𝑏 − 𝑎
2 )|

𝑞

30
                                      (2.19) 

Substituting the inequalities (2.17)-(2.19) in the inequality (2.16), we obtain desired result. This 

completes the proof of the Theorem.  

Remark 2.4 If |𝑓′′(𝑥)| ≤ 𝑀 on the interval [
3𝑎−𝑏

2
,
3𝑏−𝑎

2
] in Theorem 2.3, we have 

|
1

𝑏 − 𝑎
∫  
𝑏

𝑎

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 −
𝑓 (
3𝑎 − 𝑏
2 ) + 𝑓 (

3𝑏 − 𝑎
2 ) + 2𝑓 (

𝑎 + 𝑏
2 )

4
| ≤

𝑀(𝑏 − 𝑎)2

3
. 
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ABSTRACT 

The location of any point on the earth was firstly determined by using classical terrestrial methods. In 

parallel with the developing technology, besides the terrestrial techniques, the coordinates of the 

desired point with the satellite-based technique have been started to be determined as 3D. The 

coordinates determined as 3D are subject to a number of displacements as a result of the earth's 

movement, earthquakes or human intervention. Determining the displacement of the geodesic points is 

based on the coordinates determined in 3D. The subject of determining these changes has always 

attracted the attention of academicians and gave them the opportunity to do many researches on this 

subject. The velocities can be determined by geodetic network adjustment, linear regression of relative 

base lengths or by linear regression of coordinate components. The Least Squares Method is usually 

used to determine these velocities.  

 

In this study; selected RINEX data, which are from 2009 to 2015 and one day per each week, of 

ADAN station, one of the CORS-TR stations which are cover Turkey and which have 146 stations 

were processed by using Bernese v52 scientific GNSS software. The evaluations were carried out by 

using 11 IGS station with double differences methods. As a result of the merging of all evaluations, 

coordinates and velocities components of ADAN station were obtained at the reference epoch of 

2005.00 (X = 4159895.20772, Y = 2950137.38326, Z = 3817739.74302, Vx = -0.01317, Vy = 

0.00586, Vz = 0.01034). The most appropriate noise component affecting the coordinate components 

in the direction of each coordinate axis by using the root mean square errors of the coordinate 

components obtained from each evaluation and the differences of these coordinate components was 

determined as only white noise, white noise + flicker noise and white noise + random walk noise. The 

amplitudes of the noise components were also calculated. Then the most appropriate noise model for 

each coordinate axis is presented. Noises removed from velocities and noise-removed velocities were 

presented. There was a difference of ± 0.1 mm between the noise-removed and noise-loaded 

velocities. 

 

Keywords: ADAN, Bernese v5.2, Coodinates, Noise, Velocities. 

 

1. INTRODUCTION 

Nowadays, Global Navigation Satellite System (GNSS) is a method which is the most used when 

determining point positioning. When point positions are determined by GNSS, attention should be 

paid to both GNSS error sources and the noise components in point positions determined by long term 

GNSS measurements. With the GNSS method, point velocities are also estimated based on the 

determined point coordinates after long-term point positions are determined. 

 

Since errors affecting GNSS measurements and noise affecting GNSS signals are mixed with each 

other, it is difficult to determine the accuracy of GNSS time series and the source of noise. The mean 

purpose of the noise analysis is to remove or minimize the possible noise from the data. If noise types 

affecting GNSS signals are not related to time and are related to hardware and measurement errors, 

these errors are referred to as white noise (WN: White Noise) and if it is related to time and errors 

affecting GNSS frequencies, these errors are referred to as colored noise (CN: Colored Noise). The 

process described as power process for FN and RWN except WN is defined as CN. It is necessary to 

remove the noise in the data and determine the noise components free of noise. For example, in the 

data, the correlated noise model is neglected and the determination of the velocity components based 
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on this results give incorrect results. For this reason, it is important to determine the type of noise in 

the estimation of the velocity components and to remove them from the data. 

 

In order to demonstrate correlated noise models, three noise types and combinations of these noise 

types were used in the study. First, the noise was assumed to be WN only, then a combination of WN 

+ flicker noise (FN: Flicker Noise) and WN + random walk noise (RWN: Random Walk Noise) were 

used. The preferred noise model is defined as one of these three combinations. In the second stage, the 

amplitudes and spectral indices of the noise model were simultaneously demonstrated with WN. 

Maximum Likelihood Estimation (MLE) was used to estimate the noise parameters and determine the 

most appropriate noise model. 

 

More information on the GNSS coordinate time series can be found in Jiang et al. (2018), Zanutta et 

al. (2017), Dmitrieva et al. (2015), Khelifa et al. (2013), Wang et al. (2012), Samtamaria-Gomez et al. 

(2011), Aktuğ et al. (2011), Williams (2008, 2003a, 2003b), Williams et al. (2004). 

 

2. NOISE IN GNSS MEASUREMENTS 

From the end of the 20th century, geodetic measurements are used to determine the deformations of 

plate movements. When significant episodic deformations such as major earthquakes occur, a linear 

trend is applied to repeated measures and deformation rates or point velocities are determined. The 

determined point velocities are determined by the conventional methods of geodetic network 

adjustment, linear regression of relative base lengths or by linear regression of each of the coordinate 

components. In order to determine these velocities, the least squares method (LSM) is generally used 

(Williams, 2003b). 

 

The accepted statistical model for the propagation of GNSS signals is considered as the power-law 

process. This statistical model also allows the determination of the noise component. One-dimensional 

time or field behavior of this stochastic process can be expressed in the power spectrum of the 

stochastic process as follows: 

 

Px(f) = P0 (
f

f0
)
κ
        (2.1) 

 

Here f is the spatial or temporal frequency, P0 and f0 are normalized constants, and k is the spectral 

index (Mandelbrot and Van Ness, 1968). Usually the spectral index is in -3 <k<1 (Agnew, 1992). The 

process between these ratios is subdivided into a fractional Brownian motion at -3 <k <-1 and a 

fractional white noise at -1 <k <1 (Mandelbrot and Van Ness, 1968; Mandelbrot, 1977; 1983). In this 

stochastic model, exceptions consist of integer values. In the case of k = 0, it is accepted that the noise 

component is only WN, if k=-1, it is FN and if k=-2, it is RWN.  

 

Most researcher concentrate on integer spectral indices as potential models. Only noise analysis can be 

performed without an integer spectral index. For example, 8/3 to 5/3 spectral index in water vapor 

fluctuations (Tatarskii VI, 1961; Treuhaft, 1987; Davis et al., 1994), in the case of spectral index,k=-

2.3, in the bathymetric dimensions (Malinaverno, 1989) and k= -2.7 in the case of plate deformations 

are used in the noise analysis (Wyatt et al., 1988). 

 

2.1. WEIGHTED LEAST SQUARES(WLS) 

The basic linear regression problem for the determination of velocities is expressed as the following 

when xi is point position and n are taken as the length of time series. 

 

xi = x0 + rti + εx(ti)         (2.2) 

 

Here, εx (ti) is the error term. Here, the εx (ti) is independent linear combination, which is the random 

variable of the uniformly distributed unit variance. α (ti) and a series of time-correlated random 

variables, It can be expressed as; 
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εx(ti) = a. α(ti) + bκβ(ti)                          (2.3) 

 

Scale factors a and bK≠0 are the WN and CN sizes in the K spectral index, respectively. In this case, the 

covariance matrix of the measurements (xi) can be expressed as follows. 

 

Cx = a
2I + bκ

2Jκ               (2.4) 

 

Here I is the unit matrix and JK is the approximate CN covariance matrix. Using WLS, estimates for x0 

and r can be obtained from the following equations. 

 

ŷ = [ATCx
−1A]−1ATCx

−1x               (2.5) 

Here,  

 

x = (x1, x2, … , xn)
T

A = [

1 t1
1 t2
⋮ ⋮
1 tn

]

ŷ = (x̂0, r̂)
T

          (2.6) 

 

and the covariance matrix used for evaluation is given in (2.7) equation. 

 

Ĉŷ = [A
TCx

−1A]−1          (2.7) 

 

In this equations; A is coefficients matrix, ŷ is unknown and Ĉŷ is covariance matrix of unkowns.  

 

2.2. NOISE IN INTEGER SPECTRAL INDEXES 

White noise (κ = 0) 

In the case of White Noise (WN) in the current data, the spectral index is an integer value and it is k= 

0. In the case of WN,  and . The transformation matrix and the covariance matrix are 

equal to the unit variance and become scalar values. In this case, the conversion matrix is independent 

of time. 

 

Random-walk noise (k= -2) 

The integer spectral index for Random-Walk Noise(RWN) is k = -2. For any n,  and in this 

case, the transformation matrix and the covariance matrix as follows.  

 

T =

[
 
 
 
 
1 0 0 … 0
1 1 0 … 0
1 1 1 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 1 1 … 1]

 
 
 
 

                     (2.8) 

, 

J−2 =

[
 
 
 
 
∆T1 ∆T1 ∆T1 … ∆T1
∆T1 ∆T2 ∆T3 … ∆T2
∆T1 ∆T2 ∆T3 … ∆T3
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
∆T1 ∆T2 ∆T3 … ∆Tn]

 
 
 
 

                    (2.9) 

 

Flicker noise (κ = -1) 
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For Flicker Noise (FN), covariance matrix J – 1 is described by Zhang et al. (1997) and adding noise, 

the covariance matrix has also reproduced by Gardner. M. (1978). The constants in this matrix are 

selected in such a way that the magnitudes and periods of the FN and RWN are equal (b - 1 = b- 2). This 

first covariance matrix (2.9) is not exactly the same as the matrix derived from the transformation 

matrix. The most important difference between these two conversion matrices is the scaling (b- 1 = b- 

2). Scaling rates between new and old sizes can be derived from their power spectrum equations. So,  

Pold =
bnew
2 f−1

2π2

Pnew =
bnew
2 f−1

π√fs x 24 x 60 x 60 x 365.25

                  (2.10) 

 

and, 

bnew =
(fs x 24 x 60 x 60 x 365.25)

1/4

√2π
bold                 (2.11) 

 

when the sampling interval is one measure per day (in Hz unit), 

 

bnew = 1.7440 bold                    (2.12) 

Therefore, the values given for FN should be recalculated for any study to be performed before the 

covariance matrix is formed (Zhang et al., 1997). 

 

3. TIME SERIES 

Time series now include different functions used for different purposes. To date, these series have 

been used for different purposes in different disciplines, and in recent years they have been widely 

used in engineering and in geomatics engineering.  

 

A time series is a set of measurements that are sorted over time of a magnitude of interest. The 

purpose of this analysis is to understand the reality represented by the observation cluster and to 

estimate the future values of the variables in the time series. Time series consist of four components. 

These; Trend, Seasonal Movements, Cyclical Movements, Irregular Fluctuations (Anand, 2016), 

(Brockwell and Davis, 1991). 

 

3.1. Coordinate time series analysis 

There is different software for the determination of noise models. These; 

- Coordinate Time Series Analysis (CATS)  (Williams, 2008) 

- Variance Component Analysis (Teunissen and Amiri-Simkooei, 2008) 

- FOGMEX-GPS Solutions (Herring, 2003) 

- SURMODERR (Teza et al., 2010) 

 

In this study, Coordinate Time Series Analysis (CATS) software developed by Williams (2008) was 

used to determine the most suitable noise models. CATS software can be analyzed non-linear data, it 

was obtained free of charge and installation/use files were obtained via the internet.  These reasons we 

choose the CATS is these. 

 

While CATS software analyzes residuals to determine the size and type of the stochastic noise model, 

it uses WLS in the multi-parameter model for time series (Williams, 2008). 

 

4. BERNESE V5.2 GNSS SOFTWARE 

The Bernese GNSS Software is a scientific, high-precision, multi-GNSS data processing software 

developed at the Astronomical Institute of the University of Bern (AIUB). It is, e.g., used by CODE 

(Center for Orbit Determination in Europe) for its international (IGS) and European (EUREF/EPN) 

activities. The software is in a permanent process of development and improvement. 

 

Typical users of the program are; scientists for research and education, survey agencies responsible for 

high-accuracy GNSS surveys (e.g., first order networks), agencies responsible to maintain arrays of 
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permanent GNSS receivers, commercial users with complex applications demanding high accuracy, 

reliability, and high productivity (Dach ve ark., 2015). 

 

5. APPLICATIONS 

Within the scope of the study, RINEX data of ADAN, which is one of CORS-TR stations, were 

obtained from 2009 to 2015 by selected one day per week  and GNSS data were processed using 

Bernese v5.2 Scientific GNSS software. In the evaluation stage with the Bernese v5.2 scientific GNSS 

software, although the high degree of ionospheric correction (HOI: Higher order ionospheric) was 

applied, in order to prevent the results from being affected by any ionospheric storm, solar activity 

(F10.7), geomagnetic storm (kp), geomagnetic activity(dst) values were examined. In the event of a 

storm on the relevant day, the evaluation day was selected as the previous or next day without a storm. 

After the evaluation process, the existing noise components in these data were removed. After 

determining the type and size of the noise components, the noise-removed velocities were determined. 

 

In the evaluation of the obtained GNSS data, point coordinates and root mean square errors were 

obtained by using the RNX2SNX.PCF automatic solution module in the Bernese v5.2 Scientific 

GNSS software. While point coordinates were obtained by the double difference method, the data 

which were obtained by the  user and by downloaded on the internet were used. This data is shown in 

Table 1. In order to provide facilities to users during data downloading, an interface consisting of a set 

of matlab commands was created under the name of Data Download Program and some of the data 

were downloaded automatically (Table 1) (Basciftci, 2017). 

Table 1. Data obtained for RNX2SNX.PCF 

 

                                                                                  

Method             Data 
Automatic Manuel 

IGS data + - 

Needed files for Bernese v5.2 scientific GNSS 

software  
+ - 

CORS-TR data - + 

ABB, ATL, BLQ, CLU, CRD, PLD, STA, VEL - + 

   

 

In the study, the solution of RINEX data was run with Bernese v5.2 GNSS software in Windows 

operating system. As evaluation strategy, the following conditions were selected. 

• IGS precise orbit (sp3) and USNO_Bull_A orbit parameter (EOP) 

• 11 IGS stations 

• Reference frame: ITRF 2005 

• Ocean loading effect: FES2004 

• 9 parameters for Bern model to Radiation pressure parameters 

• Zenith delay: Saastamoinen Troposphere model (2 hours, PWL) 

• For dry / wet atmosphere: GMF reduction function 

• Predictive Troposphere: Global Pressure Temperature Model (GPT) 

• Ionospheric free L3 (L1, L2) linear combination 

• Antenna phase centre: Absolute and Azimuth + Height dependent model 

• Phase ambiguities: Ambiguity-fixed and loose glx 

• Atmospheric loading effect: Model calculated by using atmospheric tide model coefficients 

generated by point coordinates and atmospheric loading effect Anonim1 (2018) were selected (Bulbul 

et al, 2017). 

After all evaluations were processed, the current coordinate and velocities of the ADAN station were 

obtained in the reference epoch to 2005.00 (Table 2). 
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Table 2. Coordinate and speed information of ADAN station at reference epic to 2005.00 (m) 

 

Coordinate component Coordinate Velocity 

X 4159895.20772 -0.01317 

Y 2950137.38326 0.00586 

Z 3817739.74302 0.01034 

 

As a result of evaluating the GNSS measurements, determining of the noise model was started by 

using point coordinates and the root mean square errors obtained from the sessions.  

After all solutions are combined, the outlier detection is done according to the rule of 3*σ. For this 

purpose, outlier detection was performed using the DT.m script prepared using the MATLAB 

programming language (Figure 3). 

 

 
 

Figure 3. A screenshot of the cats.m script 

 

After the outlier detection, the input files for the CATS were prepared with the help of the MATLAB 

program. 

In all 3 coordinate components of the existing data (X, Y, Z), the most suitable noise model was 

examined by CATS software. When the studies are examined, it is stated that WN, WN + RWN and 

WN + FN are affected most of the GNSS measurements  and so the combination of these three noise 

models was used in this study. These three types of noise were analyzed at the selected station to 

determine whether or not they existed. The following commands were used to analyze the noise 

model. 

For WN; 

cats --sinusoid 1y1 --model wh: --verbose --output ADAN_wn.out ADAN.neu 

For WN+ FN; 

cats --sinusoid 1y1 --model wh:  --model pl:k-1 --verbose --output ADAN_wn_fn.out ADAN.neu 

For WN+ RWN; 

cats --sinusoid 1y1 --model wh: --model pl:k-2 --verbose --output ADAN_wn_rwn.out ADAN.neu 

Here, we are taking into account the annual cycle, since the annual analysis of the cats program was 

carried out with --sinusoid 1y1, amplitude was carried out with --model wh: for WN, --model wh: --

model pl: k-1  for WN + FN , --model wh: - model p: k-2  for WN + RWN. --verbose is not used to 

print the results on the screen and --output is the command used to print the results to the file. The 

result of the station name is added wh, wh_fn and wh_rwn .out to show what noise is being analyzed 

in the output file. 
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Using the CATS software, the most suitable noise components in the direction of the 3 coordinate 

components were obtained with the help of related commands. As a result of these evaluations, the 

Maximum Likelihood Estimation(MLE) values for the noise are given in the direction of all three 

coordinate components in Table 3. 

 

Table 3. MLE values for coordinate components 

 

Coordinate component 
MLE for noise models 

WN WN+FN WN+RWN 

N -1300.793 -916.332 -742.555 

E -1164.265 -842.713 -751.537 

U -1033.473 -973.390 -978.364 

 

One of the important parameters for noise analysis is the amplitudes. The amplitudes show the 

magnitude of noise in the present data. The calculated amplitudes for the WN, WN + FN and WN + 

RWN noise models are given in Table 4. 

 

Table 4. Amplitudes and mean errors obtained for each noise model 

 

Coordinate component Amplitudes and root mean square error 

WN WN+FN WN+RWN 

N 12.92 ± 0.51 11.24 ± 2.28 16.46 ± 0.64 

E 8.51 ± 0.33 8.97 ± 2.85 15.98 ± 1.14 

U 5.71 ± 0.22 10.86 ± 1.20 9.63 ± 1.61 

 

Time series are used to determine the velocities that are free of noise components. After determining 

the noise components and amplitudes for ADAN station, noise-removed velocities were obtained. 

Coordinates are expressed in time series and noise-loaded velocity are given. A series of MATLAB 

commands were used to analyze the coordinates with time series. MATLAB function named DT.m 

was used and the analyzes of X coordinate component for ADAN station were analyzed with time 

series. Opening of the coordinate change for the ADAN station to time series, Figure 4 shows the 

coordinate and trend of the coordinate component in time series and Periodic efficiency for ADAN 

station X coordinate and Noise + Trend are shown in Figure 5.  

 

 
 

Figure 4. The time series of X coordinate for ADAN station and trend of it 
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Figure 5. Cyclical Movements for ADAN station X coordinate and Noise + Trend of it 

 

Noise-removed velocities are given in Table 5. 

 

Table 5. Noise-free velocity components (m) 

 

PN VX VY VZ 

ADAN -0.01306 0.00843 0.01019 

  

6. CONCLUSIONS 

Since the end of the 20th century, GNSS techniques have been used to determine the tectonic plate 

movements. Earthquakes occurred as a result of plate movements caused large changes in point 

coordinates and as a result of these changes point velocities were determined. As a result of these 

dynamic movements, the coordinates of the fixed points that have been established before are shifted 

according to time and show a movement. As a result of this movement, the accuracy of the 

measurements to be performed will change and the actual values will not be obtained. 

By processing daily coordinate estimation from GNSS data, the velocities of the points can be 

determined. It has been presented that these velocities has been loaded with noises. In determining the 

actual velocities, it is important to remove the noise. 

As a result of the study, the most suit noise models for coordinate components of the ADAN station 

are shown in Table 3. When Table 3 is examined, it is seen that X and Y coordinate components are 

affected by WN + RWN and Z coordinate component is affected by WN + FN. Table 4 shows the 

amplitudes of amplitude models and root mean square errors, the most effective amplitude of the noise 

model is maximum. 

When the noise-loaded velocities and the noise-removed velocities were examined (Table 2-5), 

differences between noise-loaded velocities and noise-removed velocities were found ± 0.3 mm. 

It was concluded that the noise-removed velocities is important as measurement times move away 

from reference epoch. If your measurement times approach the reference epoch, you can use noise-

loaded velocities besides of noise-removed velocities.  
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ABSCTRACT 

The determination of point coordinates by satellite based positioning techniques is commonly used. 

Satellite based positioning techniques (GNSS) are highly accurate and fast. The location information 

determined by GNSS techniques is expressed geometrically. The height information determined by 

these techniques varies according to the reference ellipsoid used. Geographically defined heights are 

ellipsoidal heights and cannot be used directly in engineering applications. For this reason, ellipsoidal 

heights should be transformed to orthometric height. Interpolation methods are frequently used in 

transforming the ellipsoidal heights to orthometric heights. Polynomial surfaces (linear, bi-linear, 

quadratic, bi-quadratic) and multiquadratic methods used in transformation are frequently used 

methods. Also geoid undulation values can be determined by Turkey Geoid-2003(TG03) and 

ellipsoidal height are transformed to orthometric heights. 

In this study, the transformation of ellipsoidal heights to orthometric heights was investigated. The 3D 

coordinates of the 60 points established at 20 m intervals in the campus area of Selcuk University were 

determined by the Network-RTK and Rapid static GNSS method, and the orthometric heights were 

determined based on SLCK TUTGA point. In appropriate distribution and sufficient number of point 

are selected as control points, the other points were selected as the test point. The geoid undulations at 

the test points are determined by polynomial surfaces (linear, bi-linear, quadratic, bi-quadratic) and 

multiquadratic methods and TG03 based on the control points. When the differences between the 

known orthometric heights of the test points and the heights determined by interpolation and the root 

mean square errors were examined, it was seen that the most suitable surface matching the test region 

was linear surface with ± 0.61 cm, and the linear surface in orthogonal polynomial and bi-linear 

surface in non-orthogonal polynomial gave better results. In addition, the best results when compared 

to all surfaces are linear, bi-linear, quadratic, TG-03, multiquadratic and bi-quadratic surfaces, 

respectively. 

Key words: Linear, Bi-Linear, Quadratic, Bi-Quadratic, Multiquadratic, TG-03, Ellipsoidal height, 

Orthometric height. 

1. INTRODUCTION 

In order to evaluate the measurements made as geodetic, both mathematically and geometrically 

defined surfaces should be used. Geodetic measurements are carried out on the earth and the earth 

cannot be defined as mathematical and geometric. In this case, it is important to transform the 

measurements to a mathematically and geometrically identifiable surface. 

With the developing technology, the information of 3D positioning can be obtained easily and rapidly, 

this situation has led to emerge both different methods for evaluating the measurements and obtaining 

measurements. Global Navigation Satellite System (GNSS) techniques are widely used in geodetic 

measurements. GNSS uses Word Geodetic System 1984 (WGS84) reference ellipsoid as the reference 

surface. Ellipsoidal heights are obtained according to the reference surface used. The ellipsoidal 

heights are geometrically defined. The orthometric height is used in the digital terrain model of any 

region and in the engineering projects (Edwards et al. 2010; Yeh et al. 2012; Lin 2014). Orthometric 
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height is obtained as a result of leveling (Li and Ning, 2019; Featherstone 2008). In this case, it is 

necessary to transform the ellipsoidal heights to orthometric heights. In order to realize the 

transformation, geoid undulations should be determined. Global and local techniques are used to 

determine the geoid undulations. Since the orthometric height is defined as the vertical distance to the 

geoid which is along the plumb line of a point on the physical surface, there is a;  

H=h-N         (1.1) 

relation between the ellipsoidal height determined by GNSS and the orthometric height determined by 

leveling. (Liddle, 1989). In the equation (1.1); H is Orthometric height, h is Ellipsoidal height and, N 

is geoid undulation (Fig. 1). 

 

Figure 1. Relationship between ellipsoidal height and orthometric height 

In this study, it was investigated the interpolation methods commonly used in the determination of the 

geoid undulation, and the results obtained from the test area were interpreted. 

2. THE RELATIVE POSITIONING  

The GNSS technique has been a widely used method since the end of the 1980s. The GNSS including 

the US’s Global Positioning System (GPS), Russia’s GLONASS, EU’s Galileo and China’s Beidou 

(also called COMPASS) as well as several regional navigation satellite systems, can be characterized 

as a highly precise, continuous, all-weather and near-real-time microwave (L-band) technique with 

signals through the Earth’s atmosphere. These characteristics of GNSS imply more and wider 

applications and potentials (Jin et al., 2014). These application areas are positioning, navigation and 

timing, precise orbit determination, intelligent transport systems, terrestrial reference frame, real-time 

active control networks (RTK-CORS), monitoring of plate movements, crustal deformation, 

deformation measurements (dam, bridge, viaduct, etc.), location-based services and cadastral, 

photogrammetric, hydrographic measurements.  

 

2.1. Rapid Static Relative Positioning 

While point coordinates can be determined by using post process with GNSS technique at the 

beginning, in recent times these coordinates can be also determined in real time. With post process, the 

point coordinates can be determined by different methods. These methods are static positioning, rapid 

static positioning and pseudokinematic positioning. In applications requiring high accuracy, such as 

deformation measurements, tectonic plate movements, monitoring of large engineering constructions, 

the static positioning method are preferred because of the high accuracy (Table 1).  
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Table 1. Accuracies for relative positioning (Hofmann-Wellenhof et al., 2008) 

Mode Horizontal accuracy 

Static 5 mm + 0.5 ppm 

Kinematic 5 cm + 5 ppm 

With the static positioning method, base vectors between stations can be calculated by using more than 

one receiver. Session durations of 1-2 hours are usually suggested for static positioning for civil 

engineering applications while for regional and global geophysical studies session durations should be 

10 to 24 hours (Hastaoglu and Sanli, 2011; Stewart and Rizos, 2002). Higher accuracy can be 

achieved with increased session durations. Static relative positioning also includes the rapid static 

techniques based on fast ambiguity resolution techniques. These techniques generally used code and 

carrier phase combinations on all frequencies. Restricting the method to 20 km baselines, accuracies at 

the sub-centimeter level can be achieved (Hofmann-Wellenhof et al., 2008).  Standard values for the 

session durations of static observations (particularly for baselines up to some 20 km) are listed in 

Table 2. 

Table 2. Session durations for static observations 

Receiver Conventional Static Rapid Static 

Single-frequency 20 min + 3 min/km 20 min + 2 min/km 

Dual-frequency 20 min + 2 min/km 10 min + 1 min/km 

 

3. INTERPOLATION METHODS 

Determining of geoid undulations, surface which is defined the area by the points of which ellipsoidal 

height and orthometric height are known is commonly used. The geoid undulations of the intermediate 

points are determined by using the surface. According to the determined geoid undulations, 

orthometric heights are also determined. (King et al., 1985).  

 

Various interpolation methods are used in the determination of geoid undulations. Three approach 

methods are used to solve the interpolation problem (Güler, 1978).,  

- Point interpolation, 

- Interpolation with a single function covering the whole region, 

- Partly interpolated with locally defined functions (Yigit, 2003). 

 

3.1. INTERPOLATION WITH POLYNOMIAL SURFACES 

Interpolation with polynomial surfaces is one of the most widely used techniques. The purpose of this 

technique; the desired region is expressed in a single function. The basis of the problem is based on 

the determination of the geoid undulations of the desired points based on the known points of the 

coordinate and geoid undulations. 

The degree of the polynomial is determined by the highest grade term in a polynomial. The degree of 

polynomial gives an idea about the surface. As n is polynomial degree, n. degree polynomial breaks 

down to n-1 (Inal, 1998). 

 

3.1.1. INTERPOLATION WITH ORTHOGONAL POLYNOMIALS 

The surface is usually defined by high-order polynomials with two variables. 
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𝑁(𝑋, 𝑌) = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥
𝑖𝑦𝑗𝑘

𝑗=𝑘−𝑖
𝑖=0

𝑛
𝑘=0             (3.1) 

The problem is expressed by equation (3.1). In equation (3.1), 𝑎𝑖𝑗 is unknown coefficients of 

polynomials., n is degree of polynomial, and  x,y is projection coordinates. In the equation (3.1), when 

n = 1 is selected, the surface is called linear, and when n = 2, it is called quadratic surface (Inal, 1996). 

In orthogonal polynomials; if 1st degree the linear surface is selected, 3 control points are needed, if 

2nd degree Quadratic surface is selected, 6 the control points are needed. 

 

3.1.2. INTERPOLATION WITH NON-ORTHOGONAL POLYNOMIALS 

The surface is usually defined by high-order polynomials with two variables. 

𝑁(𝑋, 𝑌) = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥
𝑖𝑦𝑗𝑘

𝑗=0
𝑛
𝑖=0            (3.2) 

Interpolation with non-orthogonal polynomials is expressed with equation (3.2). In equation (3.2), 𝑎𝑖𝑗 

is unknown coefficients of polynomials., n is degree of polynomial, and  x,y is projection coordinates. 

In the equation (3.2), when n = 1 is selected, the surface is called bi-linear, and when n = 2, it is called 

bi-quadratic surface (Inal, 1996). 

Orthogonal polynomials; if 1st degree the bi-linear surface is selected, 4 control points are needed, if 

2nd degree bi-quadratic surface is selected, 9 the control points are needed. 

 

3.1.3. MULTIQUADRATIC FUNCTION METHOD 

The method was proposed by Hardy (1971). The purpose of this method is to define the surface with a 

single function using all known control points in the test region. It is an analytical analysis technique. 

In the method, firstly, a trend surface is passed through selected control points (Şanlıoğlu et al., 2002). 

It is appropriate to use a polynomial of first or second order as a trend surface (Leberl, 1973). 

 

4. APPLICATION 

In this study, the transformation of ellipsoidal heights to orthometric heights was investigated. For this 

purpose, Selçuk University campus area was selected as test region. In the selected area, 60 ground 

control points are established at 20 m intervals (Figure 2). 

 

Figure 2. Test region 

In order to transform ellipsoidal heights to orthometric height, the rapid static GNSS measurements 

was carried out. In the measurements, elevation angle was selected 10
o
 and data record interval was 
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selected 15 seconds. The collected data were processed based on SLCK TUTGA points with LGO 7.0 

software. Projections coordinates and ellipsoidal height of the points were obtained at measurement 

epoch. The orthometric height of the points were obtained based on SLCK TUTGA points with 

levelling techniques.  

According to the homogeneously spread control points, geoid undulations of test points were 

determined with interpolation with polynomial surfaces, multiquadratic function method and Turkey 

Geoid-2003 (TG03). The projection coordinates and ellipsoidal height of control points were shown 

Table 3.  

Table 3. Information of the control points 

Point ID y (m) x (m) helips (m) HORT (m) 

1 456433.644 4210204.583 1203.258 1167.440 

3 456404.656 4210186.577 1203.270 1167.453 

14 456378.101 4210308.563 1200.252 1164.432 

23 456360.639 4210361.437 1198.517 1162.701 

31 456367.222 4210413.953 1196.421 1160.590 

33 456340.272 4210414.700 1197.042 1161.221 

38 456353.515 4210445.095 1195.750 1159.923 

47 456360.832 4210491.331 1194.645 1158.816 

58 456383.063 4210575.416 1192.856 1157.025 

60 456404.843 4210559.123 1192.346 1156.519 

According to the homogeneously spread control points, the test statistics of test points were obtained 

with interpolation with polynomial surfaces, multiquadratic function method and TG03 were shown 

Table 4. 

Table 4. Test statistics 

Method 
|ε(min)| 

(cm) 
|ε(max)| (cm) 

Root mean 

square 

error(rms) 

(cm) 

TG-03  2.46 2.05 0.7100 

Interpolation 

with  

Polynomials 

Orthogonal 
Linear 2.77 1.59 0.6179 

Quadratic 2.66 1.42 0.6743 

Non-

Orthogonal 

Bi-linear 2.72 1.55 0.6413 

Bi-quadratic 2.57 2.45 1.0141 

Multiquadratic Interpolation 
Trend surface 

Bi-quadratic 

2.57 2.45 1.0139 

 

5. RESULTS 

Ellipsoidal heights determined by GNSS techniques cannot be used in the production of digital terrain 

model and engineering projects. These heights must be transformed to orthometric heights.  

In the study, it was examined that the transformation of ellipsoidal height to orthometric heights with 

the interpolation methods commonly used and a comparison was carried out with each other’s. the 

geoid undulations of test point were determined with linear, quadratic, bi-linear, bi-quadratic, 

multiquadratic and TG03 based on the control points. In the comparison of the fitting surfaces, the root 

mean square errors were used. When the differences between known orthometric heights and 

determined ellipsoidal heights and the rms were examined (Table 4), the most suitable surface for test 
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area is linear surface with ± 0.61 cm the rms. It was determined that the linear surface for orthogonal 

surface with polynomial gave the better results than bi-linear surface for non-orthogonal surfaces.     In 

addition, when the all surfaces were compared with each other, linear, bi-linear, quadratic, TG03, 

multiquadratic and bi-quadratic surface give the best results, respectively.  
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Abstract 

The choice of digital media for the recording of user data is increasing day by day.  Storing data such 

as characteristics, customer criterion, location, sales time of the products to be purchased by customers 

in commercial sectors is very important for the future plans of the organizations. Too many parameters 

for a single product or a customer makes it difficult to process data. Therefore, an organization should 

be able to manage, analyze and prepare large amounts of data for decision-making processes in order 

to provide competitive advantages. At this point, data warehouses help organizations in decision-

making process with both analytical databases and online OnLine Analytical Processing (OLAP) 

tools. On the other hand, OLAP data is a big data class with information-rich content. Such 

dimensional data analysis techniques allow big data analysts to identify anomalies in the data set and 

to understand the structure of large data. Therefore, OLAP, as a decision mechanism in data based 

systems, is a frequently used system supported by many companies. The growing amount of data and 

the diversity of data has led to the need for OLAP to be used more widely. There are different OLAP 

approaches that are specified at the design stage of data warehouse cubes: MOLAP, ROLAP and 

HOLAP. The multi-dimensional OLAP (Multidimensional Online Analytical Processing, MOLAP) is 

performed by pulling the data completely through the database on the analysis server. Relational 

Online Analytical Processing (ROLAP) is used to retrieve queries from a relational database. Hybrid 

OLAP (Hybrid Online Analytical Processing, HOLAP) is an OLAP approach where total data is 

stored on the analysis server and detailed data is stored on the database resource. In this study, the 

differences between OLAP approaches are examined under the headings such as storage, data form, 

query analysis, access time. AdvantureWorksDW data warehouse was used by Microsoft to create a 

fictional cycling company business data for developers. The performance of the different OLAP 

engines is analyzed on this data warehouse, in which case it will be more efficient. As a result of these 

comparisons, MOLAP offers the best performance in complex calculations. ROLAP stands out in 

processing large amounts of data, especially in big data. 

Anahtar Kelimeler: OLAP, MOLAP, ROLAP, HOLAP, Data Warehouse. 

ÖZET 

Kullanıcı verilerinin kayıtları için dijital ortamın tercihi her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle 

ticari sektörlerde müşterilerin satın alacağı ürünün özellikleri, müşteri kriteri, konum, satış zamanı gibi 

verilerin saklanması organizasyonların ileriye yönelik planları için çok fazla önem arz etmektedir. Tek 

bir ürün veya bir müşteri için çok fazla parametre olması verilerin işlenmesini güç hale getirmektedir. 

Dolayısıyla bir organizasyonun rekabetçi avantajlar sağlaması için büyük miktarlardaki veriyi 

yönetebilmeli, analiz edebilmeli ve karar verme süreçleri için hazır hale getirebilmelidir. Bu noktada 

veri ambarları, hem analitik veritabanları ile hem de Çevrim-içi Analitik İşleme (OnLine Analytical 

Processing, OLAP) araçları ile organizasyonlara karar destek sürecinde yardımcı olurlar. Diğer 

taraftan OLAP verisi bilgi bakımından zengin içeriğe sahip bir büyük veri sınıfıdır. Bu tür boyutsal 

veri analizi teknikleri büyük veri analistlerine veri setindeki anomalilerin tespitinde ve büyük verinin 

yapısını anlamada olanak sağlar. Dolayısıyla veriye dayalı sistemlerde karar mekanizması olarak 

OLAP oldukça sık kullanılan ve birçok firma tarafından desteklenen bir sistemdir. Gün geçtikçe 

büyüyen veri miktarı ve çeşitlilik analiz yapma konusunda OLAP kullanımına daha çok gereksinim 

duyulmasına sebep olmuştur. Veri ambarı küplerinin tasarım aşamasında belirlenen farklı OLAP 

yaklaşımları bulunmaktadır: MOLAP, ROLAP ve HOLAP. Verilerin tamamen analiz sunucusundaki 
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veritabanı üzerinden çekilmesi ile yapılan Çok-boyutlu OLAP (Multidimensional Online Analytical 

Processing, MOLAP), ilişkisel veritabanı üzerinden sorguların alınması ile yapılan İlişkisel OLAP 

(Relational Online Analytical Processing, ROLAP) ve toplam verinin analiz sunucusunda, ayrıntılı 

verilerin ise veritabanı kaynağında tutulduğu Melez OLAP (Hybrid Online Analytical Processing, 

HOLAP) gibi OLAP yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu çalışmada OLAP yaklaşımları arasındaki 

farklar, depolama, veri formu, sorgu analizi, erişim süresi gibi başlıklar altında incelenmiştir. 

Çalışmada Microsoft tarafından geliştiriciler için ücretsiz olarak yayınlanan kurgusal bir bisiklet 

şirketi iş verilerinin tutulduğu AdvantureWorksDW veri ambarı kullanılmıştır. Farklı OLAP 

motorlarının performansı sorgu süresi bakımından, hangi durumda daha verimli olacağı hakkında bu 

veri ambarı üzerinde analiz yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda karışık hesaplamalarda en iyi 

performansı MOLAP, büyük miktardaki verileri işlemede özellikle büyük veride ROLAP öne 

çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: OLAP, MOLAP, ROLAP, HOLAP, Veri Ambarı. 

GİRİŞ 

Veri ambarı, ilişkisel veri tabanındaki verileri Çek, Dönüştür ve Yükle (Extract, Transform and Load, 

ETL) araçlarından geçirerek veri temizleme işlemlerinin sonucunda, boyutlar ve olaylar şeklinde 

ilişkilendirilmiş tablolara dönüştürülerek karar verme işlemi için uygun formda saklar [1]. Yüksek 

seviyeli verilerin çoğalması ve Büyük Veri (Big Data) kavramının hayatımıza girmesi ile birlikte bu 

büyük verilerin analizi için İlişkisel Veritabanı Sistemleri (OLTP, Online Transactional Processing) 

yetersiz kalmaktadır. Bu sorun için OLAP teknolojisi geliştirilmiş ve verilerin özet görünümü için 

OLAP küpü 1995 yılında Gray ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve roll-up, drill-down, slice, dice 

gibi OLAP operatörlerinin işlem hızında artış göstermiştir [2].  

OLAP analizlerinden önce klasik veritabanı olan OLTP verilerinin ETL işleminden geçerek veri 

ambarı dediğimiz veri deposu oluşmaktadır. ETL, ham verinin farklı kaynaklardan çok sayıda veri 

türünün alınması, alınan bu verilerin ihtiyaca göre dönüştürülmesi ve dönüştürülmüş verilerin bir veri 

ambarına ya da veri marketine yüklenmesi işlemlerinin tamamını içermektedir [3]. OLAP veri analizi 

bu veri ambarı üzerinden yapılmaktadır.  

Büyük kuruluşların bilgi almak için ihtiyaç duyduğu güçlü araçlar sunan OLAP teknolojisinin en 

güçlü üç farklı yapısı vardır [4]. Bunlar MOLAP (Multidimensional OLAP), ROLAP (Relational 

OLAP), HOLAP (Hybrid OLAP) şeklindedir (Tablo 1). 

A. MOLAP, verilerin analiz sunucusu yani küplerde tutulduğu OLAP yaklaşımıdır. Küpten 

alınan sorgu çok hızlıdır ama küpün çalışma süreci çok uzun sürer. 

B. ROLAP, sorguların tamamının ilişkisel veri tabanımızdan çekilmesidir. Veriler her zaman 

günceldir. Sorgu performansı düşüktür. Analiz sunucuda veri tutulmaz. 

C. HOLAP, detay verinin kaynak veri tabanında, toplamların ise analiz sunucu üzerinde 

tutulmasıdır. Sunucu kaynağı değişikliklerini dinleyerek analiz sunucusu güncel tutulur. 

Tablo 1. MOLAP, HOLAP, ROLAP Özellikleri 

 

 MOLAP HOLAP ROLAP 

Veri Deposu Veri Küpü İlişkisel Veri Deposu İlişkisel Veri Deposu 

Toplama Deposu Veri Küpü Veri Küpü İlişkisel Veri Deposu 

Alan Gereksinimi Orta Küçük Büyük 

Sorgu Performansı Yüksek Orta Düşük 

İşlem Süresi Hızlı Hızlı Yavaş 

 

OLAP sistemlerinde, analiz verileri genellikle heterojen yapıda olan küpler içerisinde saklanmaktadır. 

Bu veri küplerinin yapısı genelde karar vericiler tarafından bilinmezler. Djiroun, tüm kullanıcıların 

ihtiyacını karşılayacak sorgular için tüm küpleri bir küpte birleştirmeyi amaçlamaktadır. Küplerin 
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birleştirilmesi boyutlar arasında uygunluk kısıtlamalarına dayanmaktadır. Küpleri tasarlamak için 

kullanıcı sorgularına göre "tasarım-küpler-sorgu" isimli bir araç geliştirilmiştir [5]. 

Veri ambarlarında kümeleme ve veri boyutunun, sorgu performansı ve bellek gereksinimleri 

üzerindeki etkilerini analiz eden çalışmalarda bulunmaktadır. Bir market veri ambarı üzerinde 

Microsoft SQL Server2008 Business Intelligence Geliştirme Stüdyosu ile birlikte Red Gate Data 

Generator aracı kullanılarak simülasyon amaçlı sorgular tasarlanmıştır. Analiz sonucunda toplamlar ve 

veri büyüklüğünün, sorgu performansı üzerinde etkisini göstermiştir [6]. 

Veri tabanı sistemlerinde satır tabanlı depolama ilişkisel veritabanları yönetim sistemlerinde genellikle 

tercih edilmektedir. Veri ekleme ve güncelleme satır tabanlı sistemlerde kolaylık sağlamaktadır. 

Özniteliklere erişme durumunda ise tüm satırların okunması gerekir. Büyük verilerde bu durum fazla 

giriş-çıkış yüküne yol açar. Bunun için tüm satırları okumadan istenilen öznitelikleri okuyan sütun 

depolama Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS, Database Management System) ile yapılmıştır. 

Archana Kamal, veri ambarlarında verilerin satır ve sütun tabanlı saklanan veriler üzerinde farklı Veri 

İşleme Dili (DML, Data Manipulation Language) sorgular ile performans analizi yapılmıştır ve genel 

olarak OLAP ortamında sütun tabanlı depolama, satır tabanlı depolamadan daha iyi sonuç vermektedir 

[7]. 

OLAP performans analizleri ile birlikte OLAP performans iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları da 

yapılmaktadır. Dağıtık OLAP sistemlerinin optimizasyonunda, sistem; veri toplama, veri depolama, 

OLAP analizi ve veri görselleştirme gibi dört farklı parça şeklinde çalışmaktadır. İlişkisel veri 

toplamanın yanında akışlı verilerin de toplanmasını yapmakta, toplanan verilerin veri ambarına 

dönüştürülmesinden sonra talep doğrultusunda OLAP motoru türü seçilebilmektedir. Bu sistem 

ROLAP motoru Impala ve MOLAP motoru Kylin’i desteklemektedir. Bunula birlikte kullanım 

kolaylığı ve performans iyileştirmesi için meta veri konfigürasyonunun otomasyonu ve OLAP 

sorguları için önbellek optimizasyonu yapılmıştır [8]. 

MATERYAL VE METOT 

Veri ambarları ilişkisel veri tabanlarının klasik diyagramları yerine analiz işlemleri için farklı şemalar 

oluşturmaktadır. Bu veri ambarı şemalarının en yaygın olanı kar tanesi şemasıdır. Kar tanesi 

şemasında her boyut değeri için kendi niteliklerini veren yan tablolar vardır. Yıldız şemalar ise her 

boyutun tek tablo olduğu şemalardır. Şemaların sorgularına da yıldız sorguları ve kar tanesi sorguları 

denilir [9]. Birçok yıldız şeması bir araya gelerek bir galaksi veya takımyıldızı şeması oluşturabilir. 

Galaksi şemasında gerçek tabloların doğrudan ilişkili olmasına gerek yoktur [10]. 

Performans analizi için sorgu denemeleri ve OLAP araçlarının kullanılması için veri ambarı 

AdventureWorksDW üzerinde denemeler yapılmıştır. AdventureWorksDW, Microsoft’un geliştiriciler 

için sunduğu hayali bir finansal şirketin ürün, müşteri, bayi, alışveriş vb. verilerinin tutulduğu örnek 

bir veri ambarıdır (Şekil 1). 
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Şekil 1. AdventureWorksDW Örnek Şema 

1. Select Sorguları 

Veri ambarı üzerinde 5 farklı sonuç veren senaryo oluşturulmuştur. Bu senaryolar için aynı sonucu 

veren Alt (Sub) sorgu ve Bağlantılı (Join) sorgu yazılmıştır. Her sorgu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 olarak 

isimlendirilmiştir. 

Q1 sorgusunda, 3 boyutlu veri küpünde açılış yılı ve medeni durumu boyutlarında Dilimleme 

işlemlerine denk gelecek şekilde, açılış yılı 2000’den büyük ve medeni durumu evli olanların sonucu 

listelenmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Q1 Sorguları 

 

Bağlantılı 

Sorgu 

SELECT totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci AS frs  JOIN dimreseller AS 

dr ON frs.resellerkey = dr.resellerkey AND dr.yearopened > 2000 JOIN dimemployee A

S de ON frs.employeekey = de.employeekey AND de.maritalstatus = ’m’ 

Alt Sorgu SELECT totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci WHERE  employeekey IN 

(SELECT employeekey FROM   dimemployee WHERE  maritalstatus = ’m’) AND 

resellerkey IN (SELECT resellerkey FROM   dimreseller WHERE  yearopened > 2000) 

 

Q2 sorgusunda, 3 boyutlu veri küpünde ülke kodu ve haftanın gün sayısı boyutlarında Dilimleme 

işlemlerine denk gelecek şekilde, ülkenin bölge kodu (AU, DE, US) ve haftanın gün sayısı (1, 2, 3, 4, 

5) olanların sonucu listelenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Q2 Sorguları 

 

Bağlantılı SELECT frs.totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci AS frs JOIN dimreseller 

AS dr ON dr.resellerkey = frs.resellerkey JOIN dimgeography AS dg ON  

dr.geographykey = dg.geographykey AND dg.countryregioncode IN ( ’au’, ’de’, ’us’ ) 

JOIN dimdate AS dd ON frs.duedatekey = dd.datekey AND dd.daynumberofweek 

IN ( 1, 2, 3, 4, 5 )  

Alt Sorgu SELECT totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci WHERE  duedatekey IN 

(SELECT datekey FROM   dimdate WHERE  daynumberofweek IN ( 1, 2, 3, 4, 5 ))  
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AND resellerkey IN (SELECT DISTINCT resellerkey FROM   dimreseller 

WHERE geographykey IN (SELECT geographykey FROM   dimgeography  

WHERE  countryregioncode IN (’au’, ’de’, ’us’)))  

 

Q3 sorgusunda, 3 boyutlu veri küpünde stok seviyesi ve iş tipi boyutlarında Dilimleme ile Kenarlama 

işlemlerine denk gelecek şekilde, güvenli stok seviyesi 500’den küçük ve iş tipi ‘warehouse’ olanların 

sonucu listelenmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. Q3 Sorguları 

 

Bağlantılı 

Sorgu 

SELECT frs.totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci AS frs 

INNER JOIN dimreseller AS dr ON frs.resellerkey = dr.resellerkey AND 

dr.businesstype = ’warehouse’ INNER JOIN dimproduct AS dp ON 

frs.productkey = dp.productkey AND dp.safetystocklevel < 500 

Alt Sorgu SELECT totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci WHERE  productkey 

IN (SELECT productkey FROM   dimproduct WHERE  safetystocklevel < 500) 

AND resellerkey IN (SELECT resellerkey FROM   dimreseller WHERE  

businesstype = ’warehouse’) 

 

Q4 sorgusunda, 3 boyutlu veri küpünde ürün kategorisi ve haftanın gün sayısı boyutlarında Kenarlama 

ile Dilimleme işlemlerine denk gelecek şekilde, İngilizce ürün kategorisi adı ‘Components’ ve 

haftanın gün sayısı (1, 2, 3, 4, 5) olanların sonucu listelenmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5. Q4 Sorguları 

 

Bağlantılı 

Sorgu 

SELECT frs.totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci AS frs INNER JOIN 

dimproduct AS dp ON frs.productkey = dp.productkey INNER JOIN 

dimproductsubcategory AS dpsc ON 

dp.productsubcategorykey = dpsc.productsubcategorykey INNER JOIN 

dimproductcategory AS dpc ON dpc.productcategorykey = dpsc.productcategorykey  

AND dpc.englishproductcategoryname = ’components’ INNER JOIN dimdate AS 

dd ON frs.duedatekey = dd.datekey AND dd.daynumberofweek IN ( 1, 2, 3, 4, 5 ) 

Alt Sorgu SELECT totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci WHERE  productkey 

IN (SELECT productkey FROM   dimproduct WHERE  productsubcategorykey 

IN (SELECT productsubcategorykey FROM dimproductsubcategory WHERE  

productcategorykey IN (SELECT productcategorykey FROM dimproductcategory  

WHERE englishproductcategoryname = ’components’))) AND duedatekey IN 

(SELECT datekey FROM   dimdate WHERE  daynumberofweek IN ( 1, 2, 3, 4, 5 ))  

 

Q5 sorgusunda, 3 boyutlu veri küpünde medeni durumu ve yeniden sipariş noktası boyutlarında 

Dilimleme işlemlerine denk gelecek şekilde, medeni durumu bekâr ve yeniden sipariş noktası 750’den 

küçük olanların sonucu listelenmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6. Q5 Sorguları 

 

Bağlantılı 

Sorgu 

SELECT frs.totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci AS frs INNER JOIN 

dimemployee AS de ON frs.employeekey = de.employeekey AND de.maritalstatus = 

’s’ INNER JOIN dimproduct AS dp ON frs.productkey = dp.productkey 

AND dp.reorderpoint < 750  

Alt Sorgu SELECT totalproductcost FROM   factresellersalesxl_cci WHERE  employeekey IN 

(SELECT employeekey FROM   dimemployee WHERE  maritalstatus = ’s’) AND 

productkey IN (SELECT productkey FROM   dimproduct WHERE  reorderpoint < 7

50)  
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2. MOLAP Araçları 

Geleneksel OLAP raporlamada daha hızlı işlemler için temel roll-up, drill-down, slicing, dicing, pivot 

operatörleri kullanılmaktadır (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. OLAP Operatörleri (https://commons.wikimedia.org) 

 

Özetleme (Roll-up): Düşük seviyedeki verilerin özetlenmesi, işleminin yapılması, daha üst bilgilere 

gitmek için genişletme yapılması denilebilir. Genel raporlama amaçlı operatördür. Örnek vermek 

gerekirse şehirlerin bölgeler şeklinde birleştirilerek özetlenmesidir. Bazı kullanıcılar tarafından drill-

up olarak da kullanılmaktadır. 

Detaylandırma (Drill-down): Düşük seviyeli verilerin raporları için detaylandırma amaçlı kullanılan 

operatördür. Daha detay bilgilere gitmek için dilimleme denilebilir. Örnek vermek gerekirse şehirlerin 

ilçelere indirilerek daha detaylı bilgi alınması şeklinde yapılabilir. 

Dilimleme (Slicing): Veri küpünün dilimlere ayrılarak raporlanması işlemidir. Örnek olarak zaman 

boyutunda 12 aylık zaman dilimlerinin 1 tanesinin alınarak sadece ocak ayı şeklinde verilmesidir. 

Kenarlama (Dicing): Veri küpünün içerisinden birden fazla dilim alınarak bir alt küp oluşturulması 

işlemidir. 

Eksen Etrafında Döndürme (Pivot): Verilere farklı bir açıdan bakmak için döndürme işlemlerinin 

yapılmasıdır. 

OLAP operatörleri ile Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 sorguları sonucunda elde edilen verilerin aynısını elde 

etmek için; farklı boyut tabloları üzerinden oluşturulan veri küpleri üzerinde OLAP operatörleri 

çalıştırılmış ve sorgulara karşılık gelen veriler elde edilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda sorgu 

süreleri üzerine yapılan maliyet hesabı sonucu Şekil 3 ve Şekil 4 deki sonuçlar elde edilmiştir. 
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Şekil 3. Alt Sorgu ile MOLAP maliyet grafiği 

 

Şekil 4. Bağlantılı Sorgu ile MOLAP maliyet grafiği 

SONUÇ 

Yapılan sorgu denemeleri sonucunda ROLAP ile yapılan Alt Sorgu ve Bağlantılı Sorgu denemelerinin 

zaman ölçüt alınarak yapılan karşılaştırılmasında geleneksel MOLAP operatörlerine göre daha yavaş 

kaldığını görmekteyiz. 

Geleneksel OLAP motoru olan MOLAP, büyük veriler üzerinde ilişkisel OLAP motoru olan ROLAP 

sorgularından daha verimli ve hızlı çıkması MOLAP operatörlerinin büyük verilerde kullanılmasının 

daha faydalı olduğunu göstermektedir. 
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ÖZET 

Kömür; organik, inorganik maddeler ve nemden oluşan önemli bir fosil yakıttır. Linyit kömürü, düşük 

kalorifik değeri ve yüksek uçucu içeriği, yüksek nemi ve kül içeriği nedeniyle en düşük dereceli 

kömürdür. Flotasyon, ince kömür partiküllerinin (-500 µm) sulu çözeltilerde yükselen hava 

kabarcıklarına tutturularak ilişkili minerallerden selektif olarak ayrıldığı bir fiziko-kimyasal prosestir. 

Bu yöntem, hidrofobik (organik) ve hidrofilik (inorganik) partiküllerin yüzey özellikleri arasındaki 

farka dayanmaktadır. Flotasyonda; kömür petrografisi, bileşimi, yapısı, türü ve kömürleşme derecesi 

ana faktörlerdir. Ayrıca; flotasyon reaktiflerinin cinsi ve miktarı, pulp pH’ı, karıştırma hızı, katı oranı, 

flotasyon süresi ve partikül boyutu önemli proses parametreleridir. Linyit kömürünün flotasyonu diğer 

kömürlerin flotasyonundan daha zordur ve flotasyon etkinliği çok düşüktür. Linyit kömürlerinin 

yüzdürülmesinin zorluğu öncelikle iki yönü içerir; kömür yüzeyinde bol miktarda oksijen içeren 

gruplar ve kömür partikülünün gözenekli yüzeyi. Madencilik sırasında üretilen ince kömür miktarının 

artması ve artan çevresel kaygılar nedeniyle linyit kömürünün flotasyonu son zamanlarda daha fazla 

önem kazanmıştır. Bu çalışmada Samsun-Havza (Türkiye) yöresine ait linyit kömürünün flotasyon 

performansı incelenmiştir. Bastırıcı (Na2SiO3) miktarı, toplayıcı (gazyağı) miktarı, köpürtücü (metil 

isobütil karbinol) miktarı, pülp pH’ı, katı oranı, flotasyon süresi ve partikül boyutu gibi birçok proses 

parametresinin linyit kömürünün flotasyon performansı üzerindeki etkileri araştırılmış ve sonuçlar 

verim ve kül açısından değerlendirilmiştir. Optimum koşullar, 50 g/t bastırıcı (Na2SiO3) miktarı, 750 

g/t toplayıcı (gazyağı) miktarı, 250 g/t köpürtücü (metil isobütil karbinol) miktarı, pülp pH’ı 2, katı 

oranı %10 (% ağırlık), flotasyon süresi 5 dakika ve partikül boyutu -500 µm olarak belirlenmiştir. Bu 

optimum koşullarda, linyit kömürünün kül içeriği %51.21 verimle %37.81’den %32.48’e 

düşürülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Linyit, Flotasyon, Verim, Kül 

 

INVESTIGATION OF EFFECTIVE PARAMETERS ON THE LIGNITE COAL FLOTATION 

ABSTRACT 

Coal is an important fossil fuel which is consisting of organic, inorganic materials and moisture. 

Lignite coal is the lowest grade of coal because of its low calorific value and high volatile content, 

high moisture and ash content. Flotation is a physico-chemical process which fine coal particles (-500 

µm) are separated selectively from associated minerals in aqueous solutions, by attachment to rising 

air bubbles. This method based on the difference between the surface properties of hydrophobic 

(organic) and hydrophilic (inorganic) particles. In flotation; coal petrography, composition, structure, 

type and rank are main factors in the process. Moreover; the type and amount of flotation reagents, 

pulp pH, stirring speed, solid ratio, flotation time and particle size are important process parameters. 

Lignite coal flotation is more difficult than flotation of other coals and flotation efficiency is very low. 

The difficult to float reason of lignite coals primarily includes two aspects; abundant oxygen 

containing groups on coal surface and porous surface of coal particle. As a result of increasing amount 

of fine coal being generated during mining and the increasing environmental concerns, flotation of 
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lignite coal has gained much more importance recently. In this study, flotation performance of lignite 

coal which was obtained from Samsun-Havza (in Turkey) region was investigated. The effects of 

many process parameters such as depressant (Na2SiO3) amount, collector (kerosene) amount, frother 

(methyl isobutyl carbinol) amount, pulp pH, solid ratio, flotation time and particle size were 

investigated on lignite coal flotation performance and the results were analyzed on terms of yield and 

ash values. The optimum conditions were determined to be 50 g/t of depressant (Na2SiO3) amount, 

750 g/t of collector (kerosene) amount, 250 g/t of frother (methyl isobutyl carbinol) amount, pulp pH 

of 2, solid ratio of 10% (weight %), flotation time of 5 minute and particle size of -500 µm. Under 

these optimum conditions, the ash content of lignite coal was reduced from 37.81% to 32.48% with a 

yield of 51.21%. 

 

Keywords: Lignite, Flotation, Yield, Ash 

 

1. GİRİŞ 

Kömür; kükürt, talk ve grafit gibi doğal hidrofobik (suyu sevmeyen) mineraller arasında yer 

almaktadır. Kömürler; kömürleşme derecesine göre yapılan A.S.T.M (the American Society for 

Testing and Materials) sınıflamasına göre dört gruba ayrılır: linyit, yarı taş kömür (alt bitümlü), taş 

kömür (bitümlü) ve antrasit (Ateşok, 2009). Kömürün içerdiği ve gerek kullanım gerekse kömür 

temizlemede önem taşıyan safsızlıklar üç grupta toplanmaktadır: nem, kül ve kükürt. Kömür 

flotasyonunda, hidrofobik (organik) ve hidrofilik (inorganik) partiküllerin yüzey özelliklerindeki 

farklılıklara dayanarak, ince kömürden (-500 µm) kül yapıcı mineral maddeler ve inorganik kükürt 

uzaklaştırılmaktadır (Drzymala, 2007). Kömür, doğal olarak yüzebilen bir mineral olduğu halde; bu 

durum karbon miktarı, kül içeriği ve bünye rutubetine göre değişir. En iyi yüzen kömür az uçucu 

madde içeren bitümlü kömür olup, daha yüksek karbonlu antrasite ve daha düşük dereceli linyite 

gidildikçe doğal flotasyon yeteneği azalmaktadır. Kül ve rutubet oranı arttıkça da hidrofobluk 

azalmaktadır. Linyit kömürü, düşük kalorifik değeri ve yüksek uçucu madde içeriği, yüksek nem ve 

yüksek kül içeriğine sahip en düşük dereceli kömürdür. Bu nedenle, diğer kömür türlerine göre 

flotasyon etkinliği düşük ve daha zordur (Kemal ve Arslan, 2010; Laskowski, 2001; Önal ve ark., 

2014).  

Flotasyon, mineralleri uygun reaktiflerle muamele ettikten sonra; bazı mineral yüzeylerinin havaya 

karşı, bazılarının ise suya karşı selektif yakınlaşmalarından yararlanılarak mineralleri birbirinden 

ayıran bir zenginleştirme yöntemidir. Bu yöntemde kömür ve gang minerallerinin yüzey hidrofobisite 

farklılığına bağlı olarak ayırma işlemi gerçekleştirilir (Tan ve ark., 2015). Kömür doğal hidrofobik 

(suyu sevmeyen) özellikte olduğundan pülpe ilave edilecek hidrokarbon yağı ve köpürtücü sayesinde 

kömür partikülleri yüzeyindeki atomların yüzeyleri ince bir hidrokarbon tabakası ile kaplanır ve hava 

kabarcıklarına yapışarak köpükle birlikte konsantre olarak alınırlar. Kömür flotasyonunda; kömür 

petrografisi, bileşimi, yapısı, türü ve kömürleşme derecesi ana faktörlerdir (Glembotskii ve ark., 

1972). Ayrıca; flotasyon reaktiflerinin cinsi ve miktarı, pülp pH’ı, karıştırma hızı, katı oranı, flotasyon 

süresi ve partikül boyutu önemli proses parametreleridir. Kömür flotasyonunda; gazyağı, mazot ve 

fuel-oil gibi hidrokarbonlar veya potasyum amil ksantat, dithiofosfat gibi iyonik toplayıcılar kullanılır. 

Çamyağı, kresilik asit, metil isobütil karbinol (MIBC) ile amil, heksil, heptil ve oktil alkoller 

köpürtücü reaktif olarak kullanılır. Kömür flotasyonunda; piriti bastırmak için kireç ve sodyum 

siyanür, kil ve şisti bastırmak için sodyum silikat ve sodyum karbonat kullanılır (Ateşok, 2009).  

Linyit kömürlerinin yüzdürülmesinin zorluğu öncelikle iki yönü içerir; kömür yüzeyinde bol miktarda 

oksijen içeren hidroksil, karboksil, karbonil gibi polar fonksiyonel gruplar ve kömür partikülünün 

gözenekli yüzeyi (Cebeci, 2002; Vamvuka ve Agridiotis, 2001). Flotasyonda bastırıcı, toplayıcı ve 

köpürtücü gibi flotasyon reaktiflerinin kullanımı ile linyit flotasyon performansının arttırılması 
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gerekir. Reaktif türleri ve miktarları linyit flotasyonunun en önemli parçasını oluşturmaktadır Bu 

çalışmada; linyit kömürünün flotasyonunda; bastırıcı (Na2SiO3) miktarı, toplayıcı (gazyağı) miktarı, 

köpürtücü (metil isobütil karbinol) miktarı, pülp pH’ı, katı oranı, flotasyon süresi ve partikül boyutu 

gibi parametrelerin flotasyon performansına etkileri araştırılmıştır. 

 

2. MATERYAL ve METOD 

Bu çalışmada kullanılan linyit kömürü numunesi Samsun-Havza Türkiye’den temin edilmiştir. 

Kimyasal analiz sonuçlarına göre kömür numunesi; %40.72 nem ve %37.81 kül içermektedir. 

Kalorifik değeri ise (alt ısıl değeri) 2768 kcal/kg (havada kuru bazda)’dır. 

Flotasyonda uygulanan metot aynı olmakla birlikte, değişik proses parametrelerinin flotasyon 

performansına etkileri araştırılmıştır. Flotasyon deneyleri; Denver tipi flotasyon makinası ile, 1.2 L’lik 

flotasyon selülünde, 1100 rpm karıştırma hızında yapılmıştır. Bastırıcı olarak sodyum silikat 

(Na2SiO3), toplayıcı olarak gazyağı ve köpürtücü olarak metil isobütil karbinol (MIBC) kullanılmış ve 

her bir reaktif ilave edildikten sonra 5 dakika kondisyon süresi verilmiştir. Flotasyon işlemi 

tamamlandıktan sonra yüzen (temiz kömür) ve batan (artık) ürünler susuzlandırılmıştır. Elde edilen 

flotasyon konsantreleri (yüzen ürün) 105 °C’de etüvde kurutulmuş ve verim değerleri hesaplanmıştır. 

Temiz kömür konsantrelerinin kül değerleri ise kül analizi yapılarak hesaplanmıştır. Verim ve kül 

değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır: 

 

% Verim = 
Konsantre ağırlığı (g)

Beslenen kömür ağırlığı (g)
 x 100 

 

% Kül =  
Kül analizi sonrası kalan artığın ağırlığı (g)

Beslenen kömür ağırlığı (g)
 x 100 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

3.1. Bastırıcı (sodyum silikat) Miktarının Etkisi 

Bastırıcı reaktifler, kömür numunesindeki gang minerallerini bastırmak ve konsantredeki gang 

minerallerinin miktarını azaltmak amacıyla kullanılan reaktiflerdir. Kömür flotasyonu deneylerinde; 

bastırıcı reaktif olarak sodyum silikat (Na2SiO3) kullanılmıştır. Deneylerde sodyum silikat (Na2SiO3) 

miktarının etkisi 0, 25, 50, 100, 250 ve 500 g/t miktarlarında incelenmiştir. Sodyum silikat (Na2SiO3) 

miktarının flotasyon performansına etkisi Şekil 1’de gösterilmiştir. Sodyum silikat (Na2SiO3) 

miktarına bağlı olarak verim değerleri incelendiğinde; 50 g/t’a kadar verimin arttığı bu değerden sonra 

azaldığı görülmektedir. Kül değerlerinin ise sodyum silikat (Na2SiO3) miktarına bağlı olarak pek fazla 

değişmediği ve 50 g/t kullanıldığında en düşük değerde (%34.20) olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 

%41 verim ve %34.20 kül değerinin elde edildiği 50 g/t sodyum silikat (Na2SiO3) miktarı en uygun 

değer olarak seçilmiştir. 
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Şekil 1. Sodyum silikat (Na2SiO3) miktarının flotasyon performansına etkisi 

(Gazyağı miktarı: 250 g/t; MIBC miktarı: 100 g/t; pH: ortam pH’ı (6.50); katı oranı: %10; flotasyon 

süresi: 5 dakika; partikül boyutu: -500 µm) 

  

3.2. Toplayıcı (gazyağı) Miktarının Etkisi 

Toplayıcı reaktifler; mineral yüzeyine bağlanarak yüzeyi hidrokarbon tabakası ile kaplayan ve 

mineralin hava kabarcığına yapışmasını sağlayan kimyasal maddelerdir. Linyit kömürü flotasyon 

deneylerinde toplayıcı reaktif olarak; düşük viskozite ve yüzey gerilimine sahip, saf parafin içeren 

ticari bir yağ olan gazyağı kullanılmıştır. Deneylerde gazyağı miktarının etkisi 25, 50, 100, 250, 500, 

750 ve 1500 g/t miktarlarında incelenmiştir. Gazyağı miktarının flotasyon performansına etkisi Şekil 

2’de verilmiştir. Gazyağı miktarına bağlı olarak verim ve kül değerleri incelendiğinde; 750 g/t gazyağı 

miktarının en uygun olduğu gözlenmiştir. Bu gazyağı miktarında; %48.78 verim ve %35.57 kül değeri 

elde edilmiştir. Bu nedenle 750 g/t gazyağı miktarı en uygun olarak seçilmiştir.    

 

Şekil 2. Gazyağı miktarının flotasyon performansına etkisi 

(Na2SiO3 miktarı: 50 g/t; MIBC miktarı: 100 g/t; pH: ortam pH’ı (6.50); katı oranı: %10; flotasyon 

süresi: 5 dakika; partikül boyutu: -500 µm) 
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3.3. Köpürtücü (metil isobütil karbinol) Miktarının Etkisi 

Köpürtücü reaktifler; flotasyon ortamında köpük oluşturmak, bazı minerallere hava kabarcığına 

ilişecek yüzey özelliğinin kazandırılması ile köpükte taşınabilmesini sağlamak ve köpüğün direncini 

arttırmak amacıyla kullanılan bazı inorganik kimyasallardır. Kömür flotasyonunda köpürtücü reaktif 

olarak, çoğunlukla kullanılan bir alifatik alkol olan, aynı zamanda toplayıcı özelliğe de sahip olan 

metil isobütil karbinol (MIBC) kullanılmıştır. Deneylerde metil isobütil karbinol (MIBC) miktarının 

etkisi 25, 50, 100, 250, 500 ve 1000 g/t miktarlarında incelenmiştir. Metil isobütil karbinol (MIBC) 

miktarının flotasyon performansına etkisi Şekil 3’de gösterilmiştir. Metil isobütil karbinol (MIBC) 

miktarına bağlı olarak kül değerleri incelendiğinde; en düşük kül değerinin %34.01 ile 250 g/t metil 

isobütil karbinol (MIBC) kullanıldığında elde edildiği görülmüştür. Bu değerde elde edilen verim 

değeri ise %46.44’dür. Bu nedenle en uygun metil isobütil karbinol (MIBC) değeri 250 g/t olarak 

seçilmiştir. 

 

3.4. Pülp pH’ının Etkisi 

Flotasyonda pülp pH’ı, yüzey özellikleri açısından önemli olan seçimliliği arttıran en önemli 

parametrelerden biridir. Flotasyon deneylerinde pülp pH’ının etkisi, 2’den 12’ye kadar değişen pH 

aralıklarında araştırılmıştır. pH değerlerini ayarlamak için sülfürik asit (düşürmek) ve sodyum 

hidroksit (yükseltmek) kullanılmıştır. Pülp’ün ortam pH’ı 6.5 olarak ölçülmüştür. Pülp pH’ının 

flotasyon performansına etkisi Şekil 4’de verilmiştir. Pülp pH’ına bağlı olarak verim ve kül değerleri 

incelendiğinde; pH arttıkça verim değerlerinin düştüğü, kül değerlerinin ise arttığı gözlenmiştir. pH 

2’de en yüksek verim değeri (%51.21) ve en düşük kül değeri (%32.48) elde edilmiştir. Bu nedenle en 

uygun pülp pH değeri 2 olarak seçilmiştir.   

 

 

Şekil 3. Metil isobütil karbinol (MIBC) miktarının flotasyon performansına etkisi 

(Na2SiO3 miktarı: 50 g/t; gazyağı miktarı: 750 g/t; pH: ortam pH’ı (6.50); katı oranı: %10; flotasyon 

süresi: 5 dakika; partikül boyutu: -500 µm) 
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Şekil 4. Pülp pH’ının flotasyon performansına etkisi 

(Na2SiO3 miktarı: 50 g/t; gazyağı miktarı: 750 g/t; MIBC miktarı: 250 g/t; katı oranı: %10; flotasyon 

süresi: 5 dakika; partikül boyutu: -500 µm) 

 

3.5. Katı Oranının Etkisi 

Flotasyonda katı oranının etkisi %5, %10 ve %20 katı oranlarında incelenmiştir. Katı oranının 

flotasyon performansına etkisi Şekil 5’de gösterilmiştir. Katı oranına bağlı olarak verim ve kül 

değerleri incelendiğinde; katı oranı arttıkça verim değerlerinin düştüğü, kül değerlerinin ise arttığı 

gözlenmiştir. Bu nedenle; %51.21 verim ve %32.48 kül değeri ile %10 katı oranı en uygun olarak 

seçilmiştir. 

 

Şekil 5. Katı oranının flotasyon performansına etkisi 

(Na2SiO3 miktarı: 50 g/t; gazyağı miktarı: 750 g/t; MIBC miktarı: 250 g/t; pH: 2; flotasyon süresi: 5 

dakika; partikül boyutu: -500 µm) 

 

3.6. Flotasyon Süresinin Etkisi 
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Flotasyon süresi, maksimum verime ulaşılması ve ekonomik açıdan önemlidir. Flotasyon süresinin 

etkisi 1, 3, 5 ve 7 dakika flotasyon sürelerinde incelenmiştir. Flotasyon süresinin flotasyon 

performasına etkisi Şekil 6’de gösterilmiştir. Flotasyon süresine bağlı olarak verim değerleri 

incelendiğinde; 5 dakika flotasyon süresine kadar verim değerlerinin arttığı bu süreden sonra azalığı 

görülmektedir. Kül değerinin ise 5 dakika flotasyon süresinde en düşük değerde olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle; en yüksek verim (%51.21) ve en düşük kül değerinin (%32.48) elde edildiği 5 dakika en 

uygun flotasyon süresi olarak seçilmiştir.  

 

Şekil 6. Flotasyon süresinin flotasyon performansına etkisi 

(Na2SiO3 miktarı: 50 g/t; gazyağı miktarı: 750 g/t; MIBC miktarı: 250 g/t; pH: 2; katı oranı: %10; 

partikül boyutu: -500 µm) 

3.7. Partikül Boyutunun Etkisi 

Flotasyon deneylerinde partikül boyutunun etkisi -500, -212, -106 ve -63 µm partikül boyutlarında 

incelenmiştir. Partikül boyutunun flotasyon performasına etkisi Şekil 7’de verilmiştir. Partikül 

boyutuna bağlı olarak verim ve kül değerleri incelendiğinde; partikül boyutu azaldıkça verim 

değerinin düştüğü, kül değerinin ise arttığı görülmektedir. Bu nedenle; %51.21 verim ve %32.48 kül 

değerinin elde edildiği en uygun partikül boyutu -500 µm olarak seçilmiştir.   
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Şekil 7. Partikül boyutunun flotasyon performansına etkisi 

(Na2SiO3 miktarı: 50 g/t; gazyağı miktarı: 750 g/t; MIBC miktarı: 250 g/t; pH: 2; katı oranı: %10; 

flotasyon süresi: 5 dakika) 

 

4. SONUÇ 

Samsun-Havza linyit kömürünün flotasyonunda, en yüksek verim ve en düşük kül içeriğinin elde 

edildiği optimum proses parametreleri aşağıdaki gibidir: 

- Bastırıcı (Na2SiO3) miktarı: 50 g/t 

- Toplayıcı (gazyağı) miktarı: 750 g/t 

- Köpürtücü (metil isobütil karbinol) miktarı: 250 g/t 

- Pülp pH’ı: 2 

- Katı oranı: %10 

- Flotasyon süresi: 5 dakika 

- Partikül boyutu: -500 µm 

İncelenen flotasyon proses parametreleri sonucunda Samsun-Havza ince kömürünün kül içeriği; 

%51.21 verim ile, %37.81’den %32.48’e düşürülmüştür. Bu çalışma, Samsun-Havza ince kömürünün 

flotasyon ile başarılı olarak temizlenebileceğini göstermektedir. 
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ÇOCUKLARDA NAZOLAKRIMAL KANAL TIKANIKLIĞI VE SEÇİLECEK  TEDAVI 

YONTEMINDE EN UYGUN ZAMANLAMA 

Cuneyt KARAARSLAN 

Uzm. Dr., Adana Dunyagoz Hastanesi Bashekimi 

ÖZET 

Yeni doğan ve bebeklik çağında en sık karşılaşılan göz hastalıklarından biri olan Nazolakrimal kanal 

tıkanıklığı ciddi olmayan ve bulaşıcı olmayan bir göz rahatsızlığı olmasına rağmen gözde sürekli 

çapaklanma, kızarıklık ve bir iltihaplanma görüntüsüne neden olur. Daha çok kız çocuklarında görülen 

bu durum çoğunlukla 1 yaşına kadar herhangi bir kalıcı sağlık sorunu yaratmadan kendiliğinden ya da 

uygulanan doğru masaj yöntemi ve antibiyotikli damla kullanımı ile düzelir. Nadiren, bu konservatif 

yaklaşım ve hatta bir çeşit cerrahi girişim olarak kabul edilebilecek Nazolakrimal kanal probingi 

sonrasında dahi Nazolakrimal pasaj tam olarak açılamayabilir. Doğuştan gözyaşı tıkanıklarında doğru 

zamanda doğru tedavi yaklaşımı ve cerrahi işlem zamanlamasının doğru yapılarak gereksiz maddi 

kaybın önlenmesi ve aynı zamanda gereksiz cerrahi işlem dolayısıyla cerrahi girişime ve genel 

anesteziye bağlı risklerin en aza indirilmesini sağlar.  Bu amaçla bu çalışmada 2013-2018 yılları 

arasında kliniğimize başvuran 1 ay 18 ay yaş arası doğuştan bir yada iki taraflı gözyaşı kanal 

tıkanıklığı bulunan 247 çocuğun retrospektif olarak başvuru zamanı tedavi takipleri ile nazolakrimal 

probing işlemine gereksinim duyulan evre değerlendirilmiştir. 1-18 ay yaş aralığında ki 247 çocuğun 

117 sinde doğuştan gözyaşı kanal tıkanıklığı %47 tek taraflıydı. Çocukların ortalama yaşı 11 aydı. 

%67’ si yani 165i kız çocuğu idi. Çocukların 61ine bunların da 46 sının her iki gözüne Nazolakrimal 

kanal probing işlemi uygulandı. En kısa izleme süresi 10 gün, en uzun izleme süresi ise 13 aydı. 

Sadece antibiyotikli damla ve gözyaşı kanalı boyunca gözyaşı kesesinden alt konkaya kadar dışardan 

yapılan hidrostatik masaj ile Nazolakrimal pasajı açılabilen çocuk sayısı 186ydı. Doğuştan gözyaşı 

kanal tıkanıklıkları doğru masaj yöntemi uygun seçilen antibiyotikli göz damlası ve konservativ bir 

yol izleyerek çoğunlukla düzelmekte veya düzeltilebilmektedir. Bir cerrahi işlem olarak görülen 

çocukluk nazolakrimal kanal probing işlemi ne çok erken ne çok geç kalınarak yapılabilecek işlem 

değildir. Doğru zamanlama bur da ki en önemli husustur. Çünkü gereksiz yere erken yapılan probing 

işlemi hem maddi bir kayıp hem de gereksiz anesteziye bağlı veya diğer cerrahi işlem risklerine ve 

komplikasyonlarına yol açacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nazolakrimal Kanal, Probing, Gözyaşı yolu masaji, Gözyaşı kesesi  

 

NAZOLACRIMAL CHANNEL OBSTRUCTION IN CHILDREN AND THE MOST 

SUITABLE TIME IN THE TREATMENT METHOD 

ABSTRACT  

Nasolacrimal duct obstruction is one of the most common ocular diseases in newborn and infants. 

Although it is a non-serious and non-infectious eye condition, it can cause permanent obstruction 

in duct, therefore redness and inflammation on the eyes as well. This condition, which is mostly seen 

in girls, can recover spontaneously or by the correct massage method and using antibiotic drops 

without causing any permanent health problems until age 1. Rarely, the Nasolacrimal passage may not 

be fully opened even after the Nasolacrimal channel probing or surgical intervention. The right 

treatment approach in congenital tear congestions and correct timing of the surgical procedure ensures 

that the risks associated with surgical intervention and general anesthesia are prevented. For this 

purpose, in this study, 247 children with congenital or bilateral tear duct obstruction between 1 month 

and 18 months of age who applied to our clinic between 2013-2018 were evaluated retrospectively. Of 

the 247 children aged 1-18 months, 117 were unilateral with congenital tear duct obstruction. The 

mean age of the children was 11 months. 67% of them were 165 girls. Nasopharyngeal channel 

probing was performed in both eyes of children and in 46 of them. The shortest viewing time was 10 

days, and the longest duration was 13 months. The number of children who could open the 

nasolacrimal passage with an only hydrostatic massage from the tear pouch to the lower cone along 
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the antibiotic drop and tear canal was 186. Congenital tear duct obstruction can be corrected by 

following the appropriate selected antibiotic eye drops and a conservative route. The childhood 

nasolacrimal duct probing procedure, which is considered as a surgical procedure, is not a procedure 

that can be done too early. The right timing is the most important concern because unnecessary early 

probing will result in both a financial loss and unnecessary anesthesia or surgical procedures and 

complications. 

 

Keywords: Nasolacrimal duct, Probing, Tear channel massage, Tear sac 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE ÖFKE VE 

ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESİ 

Sevtap MANSUROĞLU 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu 

Hatice TAMBAĞ 

Doç Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu 

ÖZET 

Çocukluk çağında travma yaşamak yetişkinlikte suça yönelen davranışlara, duygusal bozukluklara, 

kişiler arası ilişkilerde uyumsuzluğa, antisosyal davranışlara, öfkeye, saldırganlığa ve kendi 

çocuklarına yönelik istismar edici davranışlara sebep olmaktadır. Bu araştırma hemşirelik 

öğrencilerinin çocukluk çağı travmaları ile öfke ve öfke ifade tarzlarını incelemek amacıyla yapılan 

kesitsel bir araştırmadır. Araştırma Hatay İli Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne bağlı Sağlık 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören 381 öğrenciden örneklem seçimine gidilmeden gönüllü katılmayı 

kabul eden 344 öğrenci üzerinde 1 Mart 2016-30 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Veri 

toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ) ile Sürekli Öfke ve 

Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Student t testi, Mann 

Whitney U testi, One Way Anova, LSD çoklu karşılaştırma testleri, Kruskal Wallis ve Dunn çoklu 

karşılaştırma testleri uygulanmıştır. ÇÇTÖ toplam puan ortalaması 35,02±9,85 olarak saptanmıştır. 

SÖÖTÖ toplam puan ortalaması 77,13±12,12 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri, 

yaşadıkları yer, sınıfları, babalarının öğrenim durumu, bebekliğinde bakımını üstlenen kişi, ailelerinde 

psikiyatrik hastalığın varlığı ve kendini tanımlama durumlarının çocukluk çağı travmalarını etkilediği 

saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin yaşları, sınıfları, babalarının hayatta olma durumu, anne-

babalarının birliktelik durumu,  kendini tanımlama durumu ve öfkenin ilişkilerinin etkileme 

durumunun sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarını etkilediği saptanmıştır (p<0.05). Bu nedenle 

müfredatlarda çocukluk çağı travmaları ile öfke konularına daha geniş yer verilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Travmaları, Öfke, Öfke İfade Tarzları, Hemşirelik Öğrencileri. 

INVESTIGATION OF NURSING STUDENTS’ ANGER AND ANGER EXPRESSION 

STYLES WITH CHILDHOOD TRAUMAS 

ABSTRACT 

Trauma from childhood causes behaviours that turn into crime in adulthood, emotional disorders, 

inconsistency in interpersonal relationships, anti-social behaviours, anger, agression and abusive 

behaviors towards their children. This research is a cross-sectional research that aims to investigate 

nursing students' anger and anger expression styles. Research was conducted between 1 March 2016 

and 30 May 2016 on 344 students that accept to participate as volunteers without attending sample 

selection among 381 students that study at Faculty of Health Sciences which is connected to Mustafa 

Kemal University in Hatay. While collecting data, Personal Information Form, Childhood Traumas 

Scale (CTS) and States Anger and Anger Expression Scale were used. In the evaluation of the data 

Student T Test, Mann Whitney U Test, One Way Anova, LSD Multiple Comparision Tests, Kruskal 

Wallis and Dunn Multiple Comparision Tests were applied. Total score average of Childhood 

Traumas Scale was determined as 35,02±9,85.Total score average of and States Anger and Anger 

Expression Scale was determined as 77,13 ± 12,12. It was determined that students' gender, place of 

residence, classes, education level of their father, the person who took care of them in infancy, the 

presence of psychiatric disease in their families and self-identification affected childhood traumas 

(p<0,05) Also it was determined that ages of the students, their classes, whether their father is alive, 

whether their parents are together, self-identification, relation of anger affected their anger and anger 

expression consistently. (p<0,05). As a result, it was suggested to educate nursing students quite often 

to be able to recognize risky families about childhood traumas; in addition it was suggested to give 

information about causes of anger, anger control, the forms of expression anger and increasing 

guidance for them to use anger in a positive way. 

Key Words: Childhood Traumas, States Anger and Anger Expression Scale, Nursing Students.
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RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK DAMGALAMADA TOPLUM RUH SAĞILIĞI 

HEMŞİRELİĞİ 

Gamze YILDIRIM 

Öğr. Gör.,Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Hatice TAMBAĞ 

Doç Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu 

ÖZET  
Ruhsal hastalığa sahip olan bireyler toplumda genellikle normal dışı kabul edilmektedir. Ruhsal 

hastalığa sahip olan bu bireyler, toplum tarafından nerede ne yapacağı belli olmayan, etrafa zarar 

veren, tehlikeli kişiler olarak düşünülmektedir. Toplumumuzda kabul görmeyen bu davranışlar 

sebebiyle ruhsal hastalığa sahip olan bireylere bir tür damgalama (etiketlendirme) yapılmaktadır. 

Ruhsal hastalıklara yönelik damgalamanın ruhsal hastalığı olan bireylerin ve ailelerinin yaşamlarına 

önemli etkileri vardır. Damgalanma ruhsal bozukluğa sahip olan bireyleri dışsal ve içsel olarak etkiler. 

Bu durumdan sadece damgalanan bireyler değil aynı zamanda bireyin aile üyeleri de etkilenir. İçsel 

olarak damgalanma ise; reddedilmenin bireyin psikolojisinde depresyon ve yalnızlığa yol açmasıdır. 

Toplumda özellikle, ailenin hastalığa neden olduğu düşünülür ve aileler suçlanır. Damgalama hasta 

birey de olduğu kadar aile üyelerinde de, sosyal aktivitelerinde ve çevreyle olan etkileşiminde 

azalmaya, içine kapanmaya neden olabilir. Damgalama nedeniyle hasta ve hasta yakınları barınma, 

sağlık hizmetlerine ulaşma, işe başvuru, sosyal ilişkilerin kısıtlanması gibi durumlarla karşı karşıya 

gelmekte, yaşam kalitesi düşmektedir. Toplumun tutum ve inançları ruhsal hastalığı olan bireylerin 

yaşam kalitesini bu denli olumsuz etkilerken damgalama ile mücadele kaçınılmazdır. Hemşirelerin 

damgala(n)mayı önlemede, ruhsal bozukluklara ve ruhsal bozukluğa sahip olan bireylere yönelik 

tutumları, bireylerle bütün sağlık profesyonelleri arasında bir köprü oluşturması bakımından önemli 

bir konumdadır. Toplum ruh sağlığı hemşireliği, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin özelleşmiş bir 

alanı olarak kabul edilmektedir. Bu konuda hemşirelerin olumlu düşüncelerinin olması, toplumun 

büyük bir bölümüne ulaşacak şekilde eğitilmiş olmaları gerekmektedir. Ruhsal hastalık ve bu hastalığa 

sahip bireylere yönelik olan tutumların, önyargıların, yanlış inanışların değiştirilmesi ancak toplumun 

eğitilmesi ile mümkün olabilir. Bunu mümkün kılmanın en etkili yöntemi ise toplumdaki anahtar 

bireylerin doğru bir biçimde bilgilendirerek hasta bireylerin damgala(n)masını ve buna bağlı gelişen 

ayrımcılığı azaltmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ruhsal hastalık, Damgalama, Hemşire 

 

COMMUNITY MENTAL HEALTH NURSING IN IMPROVING MENTAL DISEASES 

ABSTRACT 

Individuals with mental illness are generally considered to be abnormal in society. These individuals 

with mental illnesses are considered as dangerous persons, who are unpredictable by the society, and 

are harmful to the environment. Because of these behaviors that are not accepted in our society, a type 

of labeling is done to individuals who have mental illness. Stigmatization of mental illnesses has a 

significant impact on the lives of individuals with mental illness and their families. Stigmatization 

affects individuals with mental disorders externally and internally. Not only the stigmatized 

individuals but also the family members of the individual are affected. Internally stigmatization; the 

rejection of depression and loneliness in an individual's psychology. Especially in the community, the 

family is considered to cause illness and families are blamed. Stigmatization may cause a decrease in 

the interaction of the patient with his / her family members, social activities and environment as well 

as the patient. Because of stigma, the patients and their relatives are faced with situations such as 

housing, access to health services, application to job, restriction of social relations and quality of life. 

While the attitudes and beliefs of the society have a negative impact on the quality of life of 

individuals with mental illness, the struggle against stigma is inevitable. The attitudes of nurses 

towards preventing stigmatization, individuals with mental disorders and mental disorders are 
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important in terms of creating a bridge between individuals and all health professionals. Society is 

considered as a specialized area of mental health nursing, mental health and psychiatric nursing. In this 

regard, nurses should have positive thoughts and be trained to reach a large part of the society. 

Changing the attitudes, prejudices, misconceptions towards mental illness and individuals with this 

disease can only be possible by educating the society. The most effective way to make this possible is 

to inform the key individuals in the society by correcting the stigma (n) of the sick individuals and the 

related discrimination. 

 

Keywords: Mental illness, Stigma, Nurse. 

GİRİŞ  

Ruhsal hastalığa yönelik damgalanmanın kökeni, tarihin derinliklerinde saklı olan, insanlık tarihinin 

güçsüzlük ve bilgisizlik dönemlerinde, bu belirtilerin açıklanamadığı ve korkuya kapıldığı zamanları 

kapsar. Kontrol dışılığa bağlı korku, hastaların dışlanmasına neden olmuştur. Toplumda özellikle 

düşük özsaygısı olanlar, dış kontrol odaklılar ve yüksek anksiyetesi olanlar daha dışlayıcı olmaktadır. 

Ürküten durum ile birlikte ilk dışlama davranışları başlar bu da ayrımcılığın ilk hareketleridir (1). 

Böylece bu bireyler ne yapağı belli olmayan, çevresine zarar veren, tehlikeli bireyler olarak 

düşünülmektedir. Buna bağlı olarak tüm toplumlar ruhsal bozukluk tanısı almış bu bireyleri 

damgalamaktadırlar (1,2,3). Ruhsal hastalığı olan bireyin hastalık öncesinde sahip olduğu bütün 

kimlik özellikleri damgalayan toplum tarafından kaldırılır ve yerine “lekeli bir kimlik” manasında 

“deli” damgası vurulur. Toplumundaki diğer bireyler gibi, ruhsal hastalığı olanlar bireyler de 

toplumdaki kalıp yargılarla karşı karşıya kalırlar (4). Damga (stigma), iz, yara, delmek, delik anlamını 

ifade etse de, şimdilerde daha çok “kara leke” olarak kullanılmaktadır (5). Damgalama ise, genellikle 

kronik bir hastalığa sahip olan bireyler hakkındaki olumsuz düşüncelerin sebep olduğu bir dışlama ve 

statü kaybıdır (6). Damgalama süreci, etiketlemeyle başlar, ayrımcılık ve dışlamayla sonlanır (7).  

Damgalanma psikiyatri hastalarını dışsal ve içsel olarak etkiler
 
(8).  Dışsal olarak damgalanma, 

hastanın akrabaları, yakın çevresi, arkadaşları ve işverenleri tarafından red edilmesidir (9).  Bu 

durumda sadece hasta birey değil aynı zamanda bireyin aile üyeleri de damgalanmakta, bir diğer 

ifadeyle stigmatize edilmektedir. Özellikle de anne ve baba suçluluk yetersizlik ve yalnızlık ve 

duygusu deneyimleyebilir (8).
 
İçsel olarak damgalanma ise; reddedilmenin bireyin psikolojisinde 

depresyon ve yalnızlığa sebep olmasıdır. Toplumda özellikle, hastalığa ailenin sebep olduğu düşünülür 

ve aileler suçlanır. Bu şekildeki yanlış inanışlar ve bunun beraberindeki damgalayıcı yaklaşımlar aile 

üyelerinin kendilerini kötü hissetmelerine sebep olur. Damgala(n)ma hastada olduğu kadar ailede de, 

içine kapanmaya, çevreyle olan etkileşiminde ve sosyal aktivitelerinde azalmaya sebep olabilir, hatta 

aile üyelerden birisi bazı durumlarda işini kaybedebilir
 

(8).  Psikiyatri hastalarının ailelerine 

çevrelerindeki bireyler sanki bu durum yüz kızartıcı bir suçmuş gibi davrandıkları ve “psikiyatri 

hastası olan bir kişinin babası ya da annesi olmak” şeklinde damgalayıcı tutumlar sergilediklerinden 

dolayı aileler bunlarla mücadele etmektedir. (10).  Ruhsal hastalıklar; toplum tarafından genel olarak 

stigma, korku ve geleneksel olarak yanlış anlaşılma-anlama ile çevrelenmiştir (11).  

Toplumun ruhsal bozuklukları damgalanmasının sebepleri vardır. Bu sebepler, ruhsal bozukluğa sahip 

olan bireyi farklı olarak görmek ve onu bu farklılığından dolayı suçlamak, saldırgan olduğunu 

düşünmek, davranışlarına anlam verememektir. Ayrıca, ruhsal bozukluğa sahip olan bireyin 

davranışlarındaki tutarsızlıktan dolayı, nerede nasıl davranış sergileyeceğini tahmin edememek ve 

bilinmeyenden korkmak, bireye uygun olan yaklaşımı bilmemek ruhsal bozukluğa sahip olan bireyin 

topluma ait olmadığını düşünmesi, değersiz görmesi, bireyin asla iyileşemeyeceği düşüncesinde 

olmasıdır (12,9). Özellikle de damgalamaya sebep olan en büyük etkenin ruhsal bozukluğa sahip olan 

bireye karşı duyulan korku olduğu belirtilmektedir. Ruhsal hastalığın bir hastalık olarak algılanmaması 

da bir diğer etken ve en önemli sebeplerden biridir (7). Ruhsal hastalığı olan bireyler damgalama 

nedeniyle, içinde bulunduğu toplumdan zamanla uzaklaşarak giderek kendisini yalnız hissetmeye 

başlar, ümitsizlik, güçsüzlük, karamsarlık gibi duygular birey tarafından deneyimleyebilir ve böylece 

izole, yalnız, yanlış anlaşılmış olarak yaşamak zorunda kalabilirler.  Eğer damgala(n)ma sürerse 

hayattan zevk alma duygusu yanı sıra yaşama isteği azalabilir. Ayrıca ruhsal hastalığa yönelik 

damgalama, hasta bireyin doğru tanı konularak etkili tedavi edilmesi önünde ciddi bir engel 
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oluşturmakta, tedaviye uyumlarını ciddi şekilde engellemekte ve hasta bireylerin yanı sıra yakınlarının 

da yaşam kalitesini bozmaktadır (5,13)  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ruhsal hastalık nedeniyle acı çekmiş olan veya çeken bireyler üstesinden gelinmesi gereken birçok 

engele sahiptir. Bu engellerin, sorunların yanı sıra damgalama ile de mücadele etmeleri de 

gerekmektedir. Damgalamanın önemli bir sonucu, ruhsal hastalığı olan bireylerin tedavi sonucunda 

etiketlenme korkusuyla tedavi arayışına girmemeyi tercih etmektedir. Bu nedenle damgalanma, tüm 

dünyada tedaviye katılımın düşüklüğü ile de ilişkili olduğundan önemli bir sorunudur. Bu sorunlar da 

yine damgalamayı şiddetlendirici etki yapmaktadırlar. Sonuç olarak bireylerin yaşam kalitesini bu 

denli olumsuz etkileyen damgalama ile mücadele kaçınılmazdır. Günümüzde modern dünyada artan 

bilgi paylaşımına rağmen psikiyatrik hastalıklarla ilgili damgalamanın devam ettiği görülmektedir 

(13,14). Damgalama ile mücadelede öncelikle bireylerin inanç, tutum ve damgalama durumlarını 

saptamak, toplumda var olan önyargı, yanlış bilgi ve inançları değiştirmeye çalışmak uygun yaklaşım 

olacaktır (15). Yapılan çalışmalarda ruhsal hastalıklarla ilgili film/video gösterimi, ruhsal bozukluğu 

olan bireylerle temas ve eğitim ile toplumun ruhsal hastalıklarda damgalamada olumsuz tutumlarının 

azaldığı görülmektedir (16,17). Ruhsal hastalıklara yönelik damgalanmayı önlemek için psikiyatrist, 

psikiyatri hemşiresi, pratisyen hekim, ruhsal bozukluğa sahip olan birey ile ailesi, yakınları gibi birçok 

disiplin beraber hareket etmelidir. Toplum ruh sağlığı hemşireliği, ruh sağlığı ve psikiyatri 

hemşireliğinin özelleşmiş bir alanı olarak kabul edilmektedir (18). İlk olarak, toplumun ruhsal 

hastalıklar konusunda eğitilmesi gereklidir (19,20). Psikiyatri hemşireleri, ruhsal bozukluğu olan 

bireyle hastanede yattığı süre içerisinde en çok iletişime geçen sağlık çalışanlarından biridir. Bu 

sebeple ilk olarak psikiyatri hemşireleri bu konudaki tutumlarını yeniden gözden geçirmeli ve ruhsal 

hastalığa sahip olan kişilerin bu tutumlardan ne şekilde etkilendiğini değerlendirebilmelidir (9,21). 

Hemşirelerin tutumları, bu hastalar üzerinde doğrudan etkili olmakta, klinikteki terapötik ortamın 

düzenlenmesinden taburculuk sonrası rehabilitasyona uzanan çerçevede belirleyici olmaktadır (22). 

Hemşirelerin bu konudaki tutumlarının olumlu olması, halkın büyük bir kısmına ulaşabilecek şekilde 

eğitilmeleri ve halkın bu konudaki doğru bilgiye ulaşabilmesi bakımından önemlidir (9,21). Ruhsal 

bozukluğa sahip olan bireye karşı sağlık profesyonelleri önyargılı olmamalıdır, sosyal çevre ve 

medyanın ayrımcılığı destekler nitelikteki mesajlarıyla mücadele etmelidir. Ayrıca sağlık 

profesyonellerinin ruhsal bozukluklara yönelik olan etiketlemeyi tanıyabilmesi gereklidir. Örneğin, 

ruhsal bozukluğa sahip olan bireyler “toplum için tehlikelidir”, “iş yaşantısı için yeter değildir” gibi 

etiketlemeleri bilmesi gereklidir. Ruhsal hastalığa sahip olan bireye sağlık hizmetleri veren psikiyatri 

ve ruh sağlığı hemşiresinin, ruhsal bozukluğa sahip olan bireyi damgalayıcı davranışlardan sakındığı 

gibi, bu davranışlara karşı hasta bireyleri koruyucu da olmalıdır, hasta birey için terapötik bir ortam 

sağlamalıdır (9). Ayrıca hemşire, hasta bireyin tedavi sürecine uyumunda yardımcı olmalı, serviste 

yapılan aktivitelere katılımını sağlamalı, hastaya yönelik bireysel bir yaklaşım tarzı benimsemeli, 

hasta bireyin kültürel yapısını (normları, değerleri vb.) öğrenmeli ve bireyin özelliklerine saygı 

göstermelidir. Hemşire, tedavi sürecinde her aşamaya hasta bireyin ailesinin de katılımını 

sağlamalıdır. Hemşire stigma karşıtı olan örgütlerde aktif bir şekilde yer almalıdır. Hemşire 

damgalanmanın ruhsal bozukluğa sahip olan birey ve ailesi üzerinde nasıl bir etki bıraktığını bilmeli 

ve bu konuda halkı eğitecek seminerler vermelidir. Hemşire stigma konusu üzerine araştırmalar 

yapmalı ve bunların sonuçlarını uygulamaya geçirmeli, basının gücünden faydalanarak ruhsal 

bozukluklara yönelik olan tanıtıcı televizyon programlarına katılmalıdır. Ayrıca hemşire hasta birey ve 

ailesinin sosyal destek sistemlerini belirleyerek kullanmaları konusunda yönlendirici olmalıdır (9). Bu 

durum da, TRSH’nin damgalanmayla etkili olarak baş etme yöntemleri ile ilgili danışmanlık 

girişimleri ile damgalanma ve damgalanmanın kişilerdeki olumsuz etkileri azaltılabilir (23). 
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AYAKTAN KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA SOSYAL DESTEK VE ANKSİYETE 
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ÖZET 

Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olan kanser, hastalarla birlikte hasta yakınlarında da korku 

ve stres oluşturan evrensel bir sorundur. Bu araştırmanın amacı ayaktan kemoterapi alan hastaların 

sosyal destek ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi olup kesitsel bir çalışma olarak yapılmıştır. 

Araştırma, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Devlet Hastanesi günübirlik kemoterapi 

ünitesinde yapılmıştır. Evrendeki birey sayısının bilindiği durumlarda örneklem hesabında kullanılan 

formülden yararlanılarak örneklem büyüklüğü hesaplanmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 104 

hasta ile tamamlanmıştır.
 

Veri toplama araçları olarak Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği 

(KHSDÖ), Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI), sosyo-demografik özelliklerini belirlemek 

amacıyla araştırmacı tarafından literatür incelenerek oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi ve All Pairwise 

çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Hastaların %30,8’inin 40-49 yaş grubunda, %54,8'inin kadın, 

%64,4'ünün ilköğretim mezunu olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan hastaların KHSDÖ toplam 

puan ortalaması 141,38±20,82, KHSDÖ alt ölçeklerinden; güven desteği puan ortalaması 56,50±8,16, 

duygusal destek puan ortalaması 48,59±7,66 ve bilgi destek puan ortalaması 36,28±7,28 olarak 

saptanmıştır. Araştırmaya katılan hastaların STAI toplam puan ortalaması 87,07±8,81, STAI alt 

ölçeklerinden; durumluluk kaygı puan ortalaması 40,40±3,89 ve süreklilik kaygı puan ortalaması 

46,67±6,33 olarak saptanmıştır. Hastaların gelir düzeyleri, tedaviye geldikleri kişi, gereksinim 

duyduğu anda yardım talep edebilmeleri, tedavinin aile ile olan ilişkileri etkileme durumları ile 

KHSDÖ toplam ve alt ölçekleri; yaşları, cinsiyetleri, öğrenim durumları, meslekleri, gelir durumları ve 

gelir düzeyleri, yürüyüş yapmaları, başka bir kronik hastalığı olma durumları ile STAI toplam ve alt 

ölçekleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p˃0,05). Araştırmanın sonucunda KHSDÖ toplam ve 

duygusal destek alt ölçeği ile durumluluk kaygı alt ölçeği arasında pozitif yönlü zayıf bir anlamlı 

ilişki, güven desteği alt ölçeği ile STAI toplam ve alt ölçekleri arasında pozitif yönlü orta şiddette 

anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu bağlamda hastaların sosyal destek düzeyleri arttıkça anksiyete 

seviyelerinin arttığı söylenilebilir. Hastaların aile ve çevresi ile sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve 

sürdürülmesine yönelik girişimlerin yapılması önerilmektedir. 

 

Bu araştırma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

15439  nolu proje olarak desteklenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Hemşire, Sosyal Destek, Anksiyete, Kemoterapi, Kanser. 

 

DETERMİNATİON OF SOCIAL SUPPORT AND ANXIETY LEVELS IN OUTPATIENT 

CANCER PATIENTS 

As an important health problem worldwide, cancer is a universal issue leading to fear and stress in 

cancer patients and their relatives. The purpose of this study is to determine the social support and 

anxiety levels of patients receiving chemotherapy, and the study is conducted as a cross-sectional 

study. The study is conducted at the Ministry of Health Provincial Health Directorate Hatay Hospital 

ambulatory chemotherapy unit. The sample size is calculated based on the formula used for sample 

calculation in cases where the number of individuals in the popular is known, and completed with 104 

patient who have agreed to participate in the study. Cancer Patient Social Support Scale (KHSDÖ), 

The State-Trait Anxiety Inventory (STAI), and the Personal Information Form created by the 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 71 

 

researcher upon examination of the literature in order to determine the sociodemographic 

characteristics are used as data collection tools. The number, percentage, Mann Whitney U, Kruskal 

Wallis test, and All Pairwise multiple comparison tests are used for data evaluation. It is identified that 

30.8% of the patients are in 40-49 age group, 54.8% are female, and 64.4% are elementary school 

graduates. KHSDÖ total mean score average of the patients participating in the study is identified as 

141.38±20.82, trust support mean score as 56.50±8.16, emotional support mean score as 48.59±7.66 

and information support mean score as 36.28±7.28 from the KHSDÖ subscales. STAI total mean score 

average of the patients participating in the study is identified as 87.07±8.81, state anxiety mean score 

as 40.40±3.89 and anxiety mean score as 46.67±6.33 from the STAI subscales. A statistically 

significant relationship is found between the patients levels of income, the persons accompanying the 

treatment, capability to ask for help in case of need, the treatment’s impact on the relationship with the 

family and KHSDÖ total and subscales as well as between the ages, genders, educational 

backgrounds, professions, levels of income, going for a walk, and another chronic disease and STAI 

total and subscales (p>0.05).  While a positive poor relationship is identified between the KHSDÖ 

total and emotional support subscale and state anxiety subscale, a positive moderate relationship is 

identified between the trust support subscale and the STAI total and subscales. In this context, it can 

be said that the level of anxiety increases as the social support levels of the patients increase. It is 

recommended that the attempts should be done to develop and maintain a healthy relationship with 

family  and friends of the patients. 

This research was supported by the project project by the Mustafa Kemal University Scientific 

Research Projects Project No 15439. 

 

Key words: Nurse, Social Support, Anxiety, Chemotherapy, Cancer. 
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ARSENİK TOKSİSİTESİ VE ARSENİĞİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yeliz ÇAKIR SAHİLLİ 

Dr. Öğretim Üyesi, Munzur Üniversitesi Mühendislik fakültesi  

ÖZET 

Ağır metaller çevremizde hemen her yerde bulunabilir ve bu metalleri tüketen canlıların dokularında 

birikebilir, bu da besin zincirinde biyomagnifiye olmalarına neden olur. Biyolojik sistemlerin ağır 

metallere maruz kalması, DNA hasarı, protein modifikasyonu, lipit peroksidasyonu ve diğerlerini 

indükleyebilecek oksidasyon stresine yol açabilir. Yarı metal olan arsenik doğada serbest halde 

bulunan bir element olup; gıdalarda, toprakta, havada ve suda bulunabilir. Endüstriyel kullanım 

alanlarının başında alaşımlar, cam, pigment, tekstil, kağıt, metal yapışkanı, ahşap koruyucu ve askeri 

teçhizat üretimi gelir. Arsenik ayrıca deri tabaklama işleminde, pestisidlerde, yem katkı maddelerinde 

ve ilaçlarda da kullanılır. Arsenikle kontamine olmuş su ve besinlerin kullanılması arsenik maruziye-

tinde en önemli neden olmakla birlikte endüstriyel maruziyetler de oldukça sık görülmektedir. 

İnsanlarda arsenik maruziyeti genellikle doğal ya da jeolojik anorganik arsenik kaynaklarıyla 

kontamine olmuş suların tüketilmesiyle gerçekleşir.  Arsenik, dünyanın farklı bölgelerinde doğal 

süreçlerle ya da insan faaliyetleri sonucunda yer altı sularına geçebilir. Dünyanın pek çok bölgesinde 

yeraltı sularının yüksek konsantrasyonda arsenik ile kontaminasyonu, çevre ve halk sağlığı açısından 

toksisite riski oluşturmaktadır. Uluslararası kanser araştırma ajansı (IARC) arseniği kanser oluşturma 

özelliği ispatlanmış kimyasallar sınıfında (Grup 1) göstermektedir ve arsenik maruziyetinin böbrek, 

mesane, karaciğer ve akciğer kanseri gelişiminde önemli bir rolü olduğunu bildirmiştir. Bunun 

yanında Arsenik hiperpigmentasyon (koyu lekeler), hipopigmentasyon (beyaz lekeler), el ve ayaklarda 

keratoz gibi çeşitli cilt lezyonlarının gelişimini neden olur/tetiklerde içerir. Arsenik, vücuttaki 

fonksiyonel gruplar açısından geniş bir yelpazeyi hedefler ve dokuya, doza, maruz kalma süresine ve 

metabolizmasına bağlı olarak farklı biyolojik etkiler gösterir. Arsenik bileşiklerinin toksisitesinin 

meydana gelmesinde en önemli mekanizma, organizmada tiyol grubu içeren enzimlerin bloke 

edilmesidir. Arseniğin yüksek reaktifli trivalan formları, DNA onarım enzimleri ve antioksidan 

enzimleri gibi birçok enzimlerin sülfidril gruplarına bağlanarak bu enzimlerin inhibisyonu 

gerçekleştirirler.  Yüksek toksik etkileri nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı 

ve Dünya Sağlık Örgütü içme suyunda maksimum arsenik derişimini 10 µg/L ile sınırlamıştır. 

Türkiye’de de 2008 yılından itibaren sınır değer 10 µg/L olarak belirlenmiştir.  Bu çalışmanın temel 

amacı Arsenik toksisitesi, mekanizması ve arseniğin insan sağlığı üzerine etkilerini ele almaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Arsenik, Oksidatif Stres, ROS, Kanser 

 

ARSENIC TOXICITY AND ITS EFFECTS ON HUMAN HEALTH 

 

ABSTRACT 

Heavy metals can be found almost everywhere around us and these metals can accumulate in tissues of 

living beings consuming them, and this causes biomagnification in food chain. Exposure of biological 

systems to heavy metals can lead to DNA damage, protein modification, lipid peroxidation and 

oxidation stress that may induce others. Arsenic, which is a semimetal, is an element found in free 

form in nature, and can be found in food, soil, air and water. Its main areas of industrial use are 

composites, glass, pigment, textile, paper, metal adhesive, wood protector and military equipment 

production. Arsenic is also used in tannery, pesticides, feed additives and medicines. Use of water and 

food contaminated with arsenic is the major reason of arsenic exposure and industrial exposure is also 

frequently observed. Arsenic exposure of human beings usually occurs due to consumption of water 

contaminated with natural or geological inorganic arsenic sources. Arsenic can be found in 

underground waters through natural processes in various parts of the world or as a result of human 

activities. Contamination of underground waters with highly concentrated arsenic in many parts of the 

world, poses toxicity risk in terms of environment and public health. International Agency for 

Research on Cancer (IARC) demonstrates arsenic under the category of chemicals proved to cause 

cancer (Group 1) and states that arsenic exposure plays a crucial role in development of kidney, 

bladder, liver and lung cancer. In addition to this, arsenic causes and triggers development of 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 73 

 

hyperpigmentation, hypopigmentation, various dermatologic lesions, like keratosis, on hands and feet. 

Arsenic targets a wide spectrum in terms of functional groups in the body and shows different 

biological effects based on tissue, dose, exposure period and metabolism. The most important 

mechanism in occurrence of toxicity of arsenic components is the blockage of enzymes containing 

thiol group within organism. Highly reactive trivalent forms of arsenic connect to sulfhydryl groups of 

enzymes such as DNA repair enzymes and antioxidant enzymes and lead to inhibition of these 

enzymes. Due to their highly toxic impacts, United States Environmental Protection Agency and 

World Health Organisation limit maximum arsenic concentration in drinking water with 10 µg/L. In 

Turkey, limit value has also been determined as 10 µg/L since 2008. Main objective of this study is to 

discuss arsenic toxicity, its mechanism and impact of arsenic on human health. 

Keywords: Arsenic, Oxidative Stress, ROS, Cancer 

 

GİRİŞ 

Ağır metal maruziyeti çevresel ve mesleki olabilir. Çevresel nedenlerle düşük dozda ve yavaş 

maruziyet gelişirken, mesleki nedenlere bağlı yüksek dozda maruziyet ortaya çıkabilir. 

Sanayileşmenin artmasıyla ağır metallere hem mesleki maruziyet, hem de atıkların çevreye 

salınmasına bağlı olarak çevresel maruziyet de artış meydana gelmektedir. Ağır metaller vücuda 

alındıktan sonra akut ve kronik dönemde çeşitli sistemler üzerine toksik etkiler oluşturabilir. Arsenik 

doğal olarak oluşabilen bir element olup, gıda, toprak, hava ve suda bulunabilir. Arsenik yüzyıllardan 

beri tıp, elektronik, tarım ve metalurji gibi alanlarda çok çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Kozmetiklerin 

bileşiminde ve geniş ölçüde tarımda pestisit olarak, bakır asetonarsenit formunda “Paris yeşili” olarak 

bilinen boyanın içinde boya maddesi olarak kullanılmıştır. Hipokrat ve Gallen gibi Yunan hekimler 

tarafından arsenik bileşikleri; solüsyon tablet ve enjeksiyon formlarına getirilerek, tedavi amaçlı 

kullanılmıştır. 19.yy’da, arsenik trioksid preparatı olan Fowler’s solüsyonu lösemi, psöriyazis ve 

dermatit gibi deri hastalıklarında, çocuklarda gingivit gibi hastalıklarda geniş ölçüde kullanılmış; uzun 

süre kullanımı sonucu; kronik arsenik zehirlenmesi ile karaciğerde anjiyosarkom ve nazofarenks 

karsinomu tespit edilmiştir. Organik As bileşikleri (difenilklor arsin: Clark I; difenilsiyan arsin: Clark 

II; betaklorvinilklor arsin: Lewisit) I. Dünya Savaşında savaş gazları olarak kullanılmışlardır. II. 

Dünya savaşına kadar arsenik frenginin primer tedavisinde kullanılmıştır. Bu örneklerin dışında 

arsenik daha birçok kullanım alanı bulmuştur. Endüstriel kullanım alanlarının başında alaşım, cam, 

pigment, tekstil, kağıt, metal yapışkanı, ahşap koruyucu ve askeri teçhizat üretimi gelir. Arsenik ayrıca 

deri tabaklama işleminde, pestisidlerde, yem katkı maddelerinde ve ilaçlarda da kullanılır. Arsenik 

maruziyetinde en önemli kaynak arsenikle kontamine su ve besinlerin kullanılması olmakla birlikte 

endüstriel maruziyetlerde oldukça sıktır (Mandal ve Suzuki 2002) 

 

Bu çalışma, As toksisite mekanizmaları ve insan sağlığı hakkındaki güncel literatürü incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

 

ARSENİK 

Arsenik periyodik cetvelin VA grubunda yer alan atom numarası 33, atom ağırlığı 74.91 g/mol, erime 

noktası 614°C, kaynama noktası 820°C bir elementtir (Maciel ve ark. 2003).  

 

Arsenik daha çok metal arsenit formundaki sülfür cevherlerinin oluşturduğu bölgelerde bulunur. Fosil 

yakıt yakılması ve bazı böcek ilaçlarının kullanımı gibi faaliyetlerden dolayı doğal sularda da bulunur 

(Mulware 2013). Arsenik bileşikleri insanlarda oldukça kanserojendir. Doğada organik ve inorganik 

formlarda bulunur. İnorganik formdakilerin daha toksik olduğu ve maruz kalan organizmalarda 

biriktiği tespit edilmiştir (Liao ve ark. 2004). Karbon bağı bulunmayan arsenik bileşikleri anorganik 

arsenikler olarak tanımlanırken, yapısında karbon bağı bulunduran arsenik bileşikleri de organik 

arsenikler olarak bilinmektedir. İnorganik arsenik türleri arsenat ve arsenit, organik türlerinden bazıları 

ise metillenmiş türleri olan monometil arsenik asit ve dimetil arsinik asittir. Arsenit, arsenat, 

monometil arsonik asit (MMA) ve dimetil arsinik asit (DMA) sularda bulunan arsenik türleridir. 

Arseniğin toksisitesi kimyasal yapısına bağlıdır ve genellikle çözünebilir inorganik arsenik türleri 

organik arsenik türlerine (MMA ve DMA gibi) göre daha toksiktir. Çünkü organik arsenik normal 
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şartlarda vücuttan kolayca atılır. Bunun yanı sıra arsenobetain ve arsenokolin gibi büyük molekül 

yapısına sahip arsenik türleri toksik değildir (Şekil 1). Arsenit arsenattan 60 kat, inorganik arsenik ise 

organik arsenikten 100 kat daha toksiktir 63-66.  

 

Üç değerlikli As formu en toksik olandır ve genellikle proteinlerin tiyol gruplarıyla etkileşime girer, 

beş değerlikli form ise daha az toksiktir ancak eşsiz bir oksidatif fosforilasyona sahiptir. Düşük 

konsantrasyonlu arseniklere kronik olarak maruz kalma, hepatosellüler kanser, melanoz, hiperkeratoz, 

şeker hastalığı, hipertansiyon, kanserler, siroz, karaciğer fibrozu ve parankimal hücre hasarı gibi 

hastalıklarla ilişkilendirilmiştir (Das ve ark. 2004; Ahmed ve ark. 2013; He ve ark. 2014). 

 
Şekil 1. Bazı arsenik bileşiklerinin kimyasal yapısı (Petersdottir 2010) 

 

ARSENİK METABOLİZMASI 

İnsan vücudu anorganik arseniği organik bileşiklere dönüştürebilir. Bu organik bileşikler idrarla kolay 

atılan bileşiklerdir. Anorganik arsenik metabolizmasında iki temel süreç vardır. Birinci süreçte 

As(III)’ü ve As(V)’i birbirine dönüştüren indirgenme-yükseltgenme reaksiyonları, ikinci süreç ise 

arseniti MMA ve DMA’ ya dönüştüren metilasyon reaksiyonları oluşmaktadır. Bu reaksiyonlar 

sırasıyla; anorganik arsenatın arsenite indirgenmesi, metilasyonla arsenitin MMA(V)’e dönüşmesi, 
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MMA(V)’in MMA(III)’ e indirgenmesi ve metilasyonla DMA(V)’e dönüşmesiyle sonuçlanır 

(ATSDR 2007). Vücuda alınan miktarın yaklaşık %50 si idrarla 3-5 gün içerisinde atılabilir.Şekil 2’ 

de insanda arsenik metabolizması özetlenmiştir. 

 

 
Şekil 2: İnsanda Arsenik metabolizmasının şematik gösterimi (Lauwerys ve Hoet 1993) 

 

ARSENİK TOKSİSİTESİNİN MEKANİZMASI 

Arsenik, vücuttaki fonksiyonel gruplar açısından geniş bir yelpazeyi hedefler ve dokuya, doza, maruz 

kalma süresine ve metabolizmasına bağlı olarak farklı biyolojik etkiler gösterir. Arsenik bileşiklerinin 

toksisitesinin meydana gelmesinde en önemli mekanizma, organizmada tiyol grubu içeren enzimlerin 

bloke edilmesidir. Arseniğin yüksek reaktifli trivalan formları, DNA onarım enzimleri ve antioksidan 

enzimleri gibi birçok enzimlerin (tiyoredoksin redüktaz, glutatyon peroksidaz vs.) sülfidril gruplarına 

bağlanarak bu enzimlerin inhibisyonu gerçekleştirirler. Düşük dozda bile arsenik oksidatif DNA 

hasarına ve lipid peroksidasyonu ile sonuçlanan reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin oluşmasına sebep 

olur. Lipoik asitle birleşerek pirüvik asit metabolizmasını inhibe ederler.  

 

Bununla birlikte, giderek artan sayıdaki deneysel çalışmalar, arseniğin endokrin bozukluklarına, hücre 

döngüsü kinetiğinin değişimine, epigenetik etkilere ve transkripsiyon değişimine neden olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca arsenik fizyolojik olarak iyodin, selenyum ve fosfor antagonisti etkisi de yapar. 

Ağızdan alınan arsenik 1 mg’dan itibaren insanda toksik belirtilere yol açar. İnsanda toksik dozu 10-

50 mg, öldürücü doz (LD50: lethal doz) 60-200 mg’ dır (Dousova ve ark. 2003; Aliyev 2011).   

 

Arsenik gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve parenteral yollarla vücuda alınır. İnorganik 

arseniğin gastrointestinal emilim hızı çok yüksektir. En fazla emilim ince bağırsaktan olur. Solunum 

yoluyla alınan arsenik %80 sistemik emilimle sonuçlanır. Arseniğin cilt tarafından sistemik emilim 

çok fazla değildir. Arsenik emildiğinde öncelikle karaciğer, akciğer, böbrek ve kalpte 

depolanmaktadır. Bu bölgelerden kısa sürede temizlenmesine rağmen keratine olan afinitesi nedeni ile 

keratinden zengin dokularda (saç, tırnak, deri) birikir. Daha küçük miktarlarda da kas ve sinir 

dokusunda birikmektedir. Arsenik alımından iki veya 4 hafta sonra, keratin sülfidril gruplar tarafından 

bağlanarak tırnak, saç ve ciltte birikmeye başlamaktadır. Tırnaklar günde yaklaşık 0.12 mm 

büyüdüğünden tek doz arseniğe maruz kalma 100 gün sonra bile tırnakta arsenik bulunabilir. Arsenik 

toksik ve kanserojendir, ancak alındığı miktarı, nasıl alındığı (solunarak, yenerek veya içilerek, temas 

sonucu) ve maruz kalınma sıklığı sağlık etkilerini belirler. Kronik zehirlenmelerde ise semptomların 

başlangıcı 2-8 hafta içinde başlar. Tipik bulgular deri-tırnak değişiklikleri, hiperkeratoz, 

hiperpigmentasyon, dermatitler, nöropatiler olarak özetlenebilir. Ayrıca sürekli ve yüksek oranda 

arseniğe maruz kalınması halinde kangren (blackfoot), beyin ve kalp dışında vücudun diğer 
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kısımlarında görülen damar rahatsızlığı (peripheral vascular disorder) ve cilt kanseri ortaya  (Şekil 3) 

çıkabilmektedir (Howard 2001; Tseng ve ark. 2005). 

 

 

 
 

Şekil 3: Arsenik maruziyetinin sebep olduğu durumlar 

 

As'nin hayvanlar ve insanlar üzerindeki toksisitesi, güçlü bir biçimde metabolizması ile 

ilişkilendirilmiştir. Arkasında yatan mekanizma, As'nin türüne oldukça bağlıdır. Örneğin benzer 

özellik ve yapıya sahip olduğundan; As(V), hayati biyokimyasal reaksiyonlarda fosfatın yerini alarak 

organizma sistemini etkiler (Dixon 1997). As(V), insanların taşıma sistemlerinde kırmızı kan 

hücrelerindeki anyon değişiminde fosfatın yerini alabilir (Hughes ve ark. 2011).  

 

As(III), piruvat dehidrojenaz dahil olmak üzere çeşitli hücresel enzimleri engellediği için piruvatın 

asetil koenzim A'ya indirgenmiş bir dönüşümüyle sonuçlanır. Enzim inhibisyonu, sülfidrile bağlanma 

yoluyla gerçekleşir. As hücrelere glikoz alımını, yağ asidi oksidasyonunu, glukoneojenezi ve daha 

fazla asetil koenzim A üretimini engeller. As, aynı zamanda en güçlü antioksidanlardan biri olan GSH 

sentezini de engeller. As(III), in vitro olarak GSH ve sistein gibi tiyol içeren moleküllerle reaksiyona 

girer (Delnomdedieu ve diğerleri 1994) ve ditiyollere çekimi monotiollerden daha yüksektir. As(III) 

'ün kritik tiyollere bağlanması, toksisiteye neden olan hayati biyokimyasal reaksiyonları engeller 

(Hughes ve ark. 2011). Metillenmiş As(III) ayrıca güçlü bir GSH redüktaz ve tioredoksin redüktaz 
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inhibitörüdür. Bunun nedeni As(III) 'ün toksisiteye yol açabilecek kritik -SH gruplarıyla etkileşimi 

olabilir (Lin ve ark. 1999; Styblo ve ark. 1997).  

 

As'ın varlığı reaktif oksijen ve azot türleri oluşturur ve bu As toksisitesi için önemli bir etki şeklidir 

(Kitchin ve Conolly 2009; Lantz ve Hays 2006). As varlığının oluşturduğu reaktif türler, DNA 

onarımlarının inhibisyonu, genotoksisite, hücre çoğalması ve sinyal iletimi gibi birçok etki şekli ile 

ilişkilendirilmiştir (Hughes ve ark. 2011). Oluşan reaktif türlerin bazıları H2O2, OH radikali, reaktif 

azot türleri ve peroksil radikalleridir (Shi ve ark. 2004). As'a maruz kalmadan kaynaklanan kanserler 

için önerilen mekanizmalar, epigenetik değişiklikleri ve indüklenmiş genetik değişiklikleri içerir 

(Hubaux ve ark. 2013). Epigenetik temel olarak, DNA dizisinden bağımsız olarak gerçekleşen gen 

ifadesinin tersinir düzenlenmesidir (Bustaffa ve ark. 2014). Epigenetik değişiklikler histon 

modifikasyonu, DNA metilasyonu ve microRNA düzenlemesini içerir (Şekil 4) (He ve ark. 2013; 

Wang ve ark. 2011). Bunların epigenetik değişimi başlattığı ve sürdürdüğü düşünülmektedir (Egger ve 

ark. 2004). Histonlar, DNA'yı paketleyen ve yapısal birimler olarak düzenleyen ökaryotik hücre 

çekirdeklerinde bulunan alkali proteinlerdir. Kromozom fonksiyonunu etkileyen birçok post-

translasyonal modifikasyona maruz kalırlar (Şekil 4). Histonların modifikasyonu, hastalıkla ilgili 

süreçlerin düzenlenmesi için bir mekanizma (epigenetik) oluşturur.  

 

 
 

Şekil 4: Epigenetik mekanizması 

 

DNA metilasyonu, sitozin veya adenin DNA nükleotitlerine bir metil grubu eklendiğinde meydana 

gelir. Genlerin transkripsiyonel proteinlere bağlanmasını engelleyebilir (Choy et al. 2010) ve ayrıca 

metillenmiş DNA, metil-CpG bağlayıcı proteinler (MBD'ler) ile bağlanabilir. Bazı MBD'lerin kaybı, 

kanserde hipermetile genlerin transkripsiyonel susturulmasına aracılık eder (Easwaran ve Baylin 

2013). Kodlamayan RNA, bir proteine çevrilmemiş olan fonksiyonel RNA'nın bir molekülüdür. 

Dengesizlikleri veya mutasyonları kanser, otizm, Alzheimer hastalığı ve hipoplazi gibi hastalıklara 

neden olabilir (Esteller 2011). 

 

Genellikle, bu sistemlerin (histon modifikasyonu, DNA metilasyonu ve kodlayıcı olmayan RNA) bir 

sonucu olarak epigenetik modifikasyonu, arseniklere maruz kalma sonucu kanser oluşumuna karşı 

genom üzerinde kırılganlığa neden olur (Reichard ve Puga 2010; Reichard ve ark. 2007).  

 

SONUÇ 
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Arsenik maruziyetinin ciddisağlık sorunlarına sebep olduğu, DNA hasarına ve mutajenik etkinin 

kansere zemin hazırladığı göz önüne alındığında halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla bilimsel 

çevreler ile bölgesel otoritelerin işbirliği gerekmektedir. 
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KURŞUN TOKSİSİTESİNİN MEKANİZMASI VE KURŞUNUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Yeliz ÇAKIR SAHİLLİ 

Dr. Öğretim Üyesi, Munzur Üniversitesi Mühendislik fakültesi 

ÖZET 

Ağır metaller düşük derişimlerde bile toksik etki gösterebilen elementlerdir. Ağır metaller genellikle 

kontaminasyon ve potansiyel toksisite ya da eko- toksisite ile ilişkilendirilen metal ya da metalloid 

olarak da isimlendirilirler. Ağır metaller hemen her yerde bulunabilir ve genellikle çevrede 

tutunurlar/birikirler?, bu da besin zincirinde biyomagnifiye olmalarına neden olur. 

Biyomagnifikasyon, birikim özelliği gösteren bir maddenin besin zincirindeki küçük canlılardan daha 

büyük canlılara doğru gittikçe katlanarak birikmesi şeklinde tanımlanabilir. Biyolojik sistemlerin ağır 

metallere maruz kalması, DNA hasarı, protein modifikasyonu, lipit peroksidasyonu ve diğerlerini 

indükleyebilecek oksidasyon stresine yol açabilir. Ağır metallerin toksisiteleri ile ilgili ana mekanizma 

reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşmasıdır. Bunun yanında toksisiteler, glutatyonun (GSH) 

tükenmesi ve protein sülfhidril (-SH)  gruplarına bağlanması üzerinden de ifade edilmiştir. Kurşun 

toprakta doğal olarak bulunan ve vücutta hiçbir fonksiyonu olmayan ancak dokularda biriken toksik 

bir elementtir. Kurşun vücuda kontamine içme suları, bitkisel ve hayvansal gıdalar (özellikle balıklar), 

kurşun kaplanmış kaplar, su boruları, kozmetikler, insektisitler, boyalar, sigara ve benzin yolu ile 

girer.  Biyokimyasal reaksiyonlarda yer almayan bir ağır metal ve nörotoksin olan kurşun, 

sürdürülebilir yaşam ve çevre bilincinden yoksun sanayileşme anlayışının bir sonucu olarak bugün 

yaşamı kuşatmıştır. Bu doğrultuda, en önemli risk grubunu oluşturan çocukların korunması için 

çevreyi ve yaşamı tehdit eden kurşunlu ürünlerin ortadan kaldırılması veya bu ürünlerin 

tüketiminin/kullanımının kontrol altına alınması öncelikli amaç olmalıdır. Özellikle, kurşunlu benzin 

kullanımının tamamen engellenmesi başta olmak üzere, kurşun kontaminasyonuna yol açan faktörlerin 

yaşam alanlarından izole edilmesi gerekmektedir. Kurşunun tüm mekanizması oksidatif hasarla 

gelişmektedir. Kurşunla uyarılan oksidatif stres başlıca eritrositlerde görülür; hem ve hemoglobin (Hb) 

sentezinin önlenmesi, eritrosit morfolojisinin ve ömrünün değişmesi ana etkilerdir. Sonuçta, biriken 

aminolevülinik asit (ALA) ise, reaktif oksijen türlerinin meydana gelmesine yol açar. Buna ilaveten 

kurşun fonksiyonel -SH grubu taşıyan birçok enzimi inhibe ederek ve oksidatif hasara neden olarak 

hücrelerin pro-oksidan/antioksidan dengesinde bozulmaya neden olur. Bu çalışmanın temel amacı Pb 

ile ilişkili olarak çevrede toksisite ve ilgili mekanizmaları ve kurşunun insan sağlığı üzerine etkilerini 

ele almaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Kurşun, Sağlık, Toksik etki 

 

 

 

THE MECHANISM OF LEAD TOXICITY AND THE EFFECTS OF LEAD ON HUMAN 

HEALTH 

ABSTRACT 

Heavy metals can show toxic effects even at low concentrations. Heavy metals are metals or 

metalloids generally associated with contamination and potential toxicity or eco-toxicity. Heavy 

metals can be found anywhere and they usually accumulate in the environment; and this causes them 

to be biomagnified in the food chain. Biomagnification can be defined as the fact that a substance 

accumulates exponentially from small creatures to larger ones in the food chain. Exposure of 

biological systems to heavy metals can lead to DNA damage, protein modification, lipid peroxidation 

and oxidation stress that may induce others. The main mechanism for toxicity of heavy metals is the 

formation of reactive oxygen species (ROS). In addition to this, toxicities have been expressed by 

depletion of glutathione (GSH) and binding to protein sulfhydryl (-SH) groups. Lead is a toxic element 

found naturally in soil and has no function in the body but accumulates in tissues. Lead enters the 

body through contaminated drinking waters, vegetable and animal foods (especially fish), lead-coated 

containers, water pipes, cosmetics, insecticides, dyes, cigarettes and gasoline. Lead, a heavy metal and 

neurotoxin not involved in biochemical reactions, encompasses life today as a result of the 
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industrialization approach devoid of sustainable living and environmental consciousness. In this 

respect, the primary objective should be to eliminate the environment and life-threatening leaded 

products or to control the consumption / use of these products in order to protect the children who 

constitute the most important risk group.In particular, the factors that lead to lead contamination, 

especially the complete inhibition of leaded gasoline use, must be isolated from the habitats. The 

entire mechanism of the lead develops through oxidative damage. Lead-induced oxidative stress is 

mainly seen in erythrocytes; prevention of hem and hemoglobin (Hb) synthesis, change of erythrocyte 

morphology and life are main factors. As a result, accumulated aminolevulinic acid (ALA) leads to 

creation of reactive oxygen types. In addition, lead causes a deterioration in the pro-

oxidant/antioxidant balance of the cells by inhibiting many enzymes having functional -SH group and 

causing oxidative damage. The main objective of this study is to examine environmental toxicity and 

related mechanisms of lead and the effects of it on human health. 

 

Keywords:  Heavy metal, Lead, Health, Toxic Effect.  

 

GİRİŞ 

Çevre, doğal ve antropojenik kaynaklardan gelen çeşitli kimyasal maddelere sürekli olarak maruz 

kalmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde hızlı sanayileşme ve kentleşme nedeniyle bu kimyasalların 

antropojenik kaynaklardan salınması artarak sürmektedir. Günümüzde, CAS Çevrimiçi Kimyasal 

Katalog Dosyasında (http://cas.org) bulunan ve dünya genelinde piyasada satılan 70 milyondan fazla 

kimyasal madde bulunmaktadır. Bu kimyasalların çoğu su kaynaklarına ve diğer çevresel sistemlere 

karışmaktadır (Altenburger ve ark. 2000; Altenburger ve ark. 2013; Domínguez-Cortinas ve ark. 

2013). Çevresel kimyasallara maruz kalmaktan kaynaklandığı şüphelenilen başlıca insan hastalık 

grupları kanserler, doğuştan gelen bozukluklar ve bağışıklık sistemi kusurları, zihinsel gerilik (düşük 

IQ'lar), davranışsal anormallikler, immünotoksisite, düşük doğurganlık, bozulmuş cinsiyet hormon 

dengesi, bozulmuş metabolizma ve belirli organ işlev bozukluklarıdır (Carpenter ve ark. 2002; 

Pimentel ve ark. 2007; Prüss-Ustün ve ark. 2011).  

 

Ağır metaller her yerde bulunan ve biyolojik olarak çözünmeyen bir çevre kimyasalları grubudur. 

Bunlara maruz kalmaktan kaynaklanan olumsuz etkiler yaygın olarak bilinmesine rağmen, bunların 

çevrede kullanımı ve konsantrasyonu artmaktadır (Alloway 2013). 

 

Bu çalışma, Pb toksisite mekanizmaları ve insan sağlığı hakkındaki güncel literatürü incelemeyi 

amaçlamaktadır. Pb metalinin organizmalar üzerindeki etkileri üzerine toksikojenomik tekniklerin 

uygulanması da incelenmiştir. Bu çalışma için Pb metalinin seçilmesinin nedeni çevrede bulunan 

başlıca toksik maddeler grubundan olması (Jones ve ark. 2010; Zubero ve ark. 2010) ve toksisitesinde 

reaktif oksijen türlerinin oluşumu, sülfhidril grupları ile etkileşimler ve esansiyel metallerle etkileşim 

gibi mekanizmaları göstermesidir (Wang ve Fowler 2008). Pb aynı zamanda çevrede en çok bulunan 

metallerden biridir (Fowler 1993). Pb yüksek derecede toksisiteye sahiptir ve halk sağlığı açısından 

önemli olan öncelikli metaller arasında yer almaktadır. Düşük konsantrasyonlarda bile Pb çoklu organ 

hasarı oluşturduğu bilindiğinden sistemik toksik madde olarak kabul edilir. ABD Çevre Koruma 

Ajansı (EPA) ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından insan kanserojeni (bilinen 

ve muhtemel) olarak sınıflandırılır. (Tchounwou ve ark. 2012) 

 

KURŞUN 

Kurşun, periyodik cetvelin 4A grubu elementidir. Atom numarası 82 ve atom ağırlığı 207,19 g/mol, 

özgün ağırlığı 11.34 g/cm
3
 olan kurşunun erime noktası 327.4 

o
C’dir, 500 

o
C’nin üzerinde 

duman/füme verir, kaynama noktası 1740 
o
C’dir. Doğada, kütle numaraları 208, 206, 207 ve 204 

olmak üzere 4 izotopu vardır. Doğada en çok bulunan kurşun bileşikleri; sülfür içeren galena (PbS), 

karbonat içeren serüsit (PbCO3) ve sülfat içeren anglesittir (PbSO4) (Ng ve ark. 2007). 
  

 

Kurşun, genellikle çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılan kalıcı bir metaldir. Canlı sistemler için 

toksiktir ve kalıcı olması nedeniyle çevrede uzun süre kalabilir. Çeşitli bileşiklerde serbest metal 

olarak bulunur. Kurşun yaygın bir çevresel ve mesleki bir ksenobiyotiktir. İnsanlar ve çeşitli 
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ekosistemler için tehlikelidir (Watson ve ark. 2005). İnsanların buna maruz kalması, esas olarak ağız 

yoluyla yutulması ve atmosferdeki duman ve tozdan solunması ile gerçekleşir (El-Nekeety ve ark. 

2009). Kurşuna maruz kalma, yaygın kullanımı nedeniyle çoğunlukla antropojenik kaynaklardan 

dolayıdır. Kurşunun bulunduğu form, çevreye olan toksisite seviyesini belirler. Esas olarak kovalent 

bağlardan oluşan organolead bileşikleri, kurşun asetat gibi inorganik kurşun tuzlarından farklı 

toksikolojik etkiler gösterir.  

 

Kurşuna maruz kalma çevresel ve endüstriyel yollarla gerçekleşmektedir. İnsanlarda günlük kurşun 

alımı 20-400 mg arasında değişmektedir. Kurşunun majör emilim yolları gastrointestinal kanal ve 

solunum sistemidir. Bunun yanı sıra kurşun emilimi deri yolu ile de gerçekleşebilir. İnsan vücuduna 

giren kurşunun %85-90’lık kısmı kanda eritrositlerin zarına bağlanarak, %1’i serbest, geri kalanı ise 

albümine bağlı olarak taşınır. İnhalasyonla alınan kurşun partiküllerinin %90’ı emilir. Vücuttan atılım 

hızı çok yavaş olan kurşun kanda 30 gün, kemiklerde 27 yılda atılır. Uzun süreli kurşuna maruziyette 

kalınması halinde ise vücutta depolanır. Öncelikle yumuşak dokularda ve parankimal organlarda 

dağılım gösterir. Esas yerleşim yeri kemikler ve dişlerdir. Yetişkinlerde birikmiş olan kurşunun 

yaklaşık %94’ü diş ve kemiklerde bulunur. (Spiro ve ark. 1996; Erickson ve Thompson 2005) 

 

Ciddi kurşun zehirlenmelerinde kan düzeyinde kurşun, genellikle 80 μg/dl’nin üzerinde ölçülür. 

Kronik maruz kalmada ise kan kurşun düzeyi, 30-70 μg/dl arasında seyreder. Vücutta kurşun birikimi 

ile iştahsızlık, karın ağrıları, kabızlık gibi gastrointestinal sorunlar; IQ skorlarında azalma, duyu ve 

motor sinir iletim hızında yavaşlama, saldırgan ve anti sosyal davranışlar, zeka geriliği, hafıza kaybı, 

öğrenme sorunları gibi nörolojik belirtiler; yüksek tansiyon, hemoglobin biyosentezinde aksama gibi 

hematolojik anomaliler ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak kurşunla teması olanlarda kemik 

tümörleri, osteoporoz gibi bozukluklar ve birçok renal problemler de görülmektedir. Şiddetli 

zehirlenmende kolik karın ağrısı görülür. Bu durumda kan kurşun düzeyi, yetişkinler 40-60 μg/dL, 

çocuklarda 40-100 μg/dL arasındadır. ( Yılmaz, 2016) 

 

 

   

Bazı çalışmalar, çeşitli organizmalarda hastalıkların görülme sıklığının artmasını inorganik kurşun 

bileşiklerine bağlamaktadır. Kurşun toksisitesi, nörolojik bozukluklar, hipertansiyon, bilişsel 

Şekil 1. Kan kurşun seviyeleri ve kurşuna bağlı sağlık etkileri (Lead exposure and human healthy 

http://www.chem.unep.ch/pops/pdf/lead/leadexp.pdf) 
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bozukluklar, vb. durumlarla ilişkilendirilmiştir. (Patrick 2006). Chen ve ark. (2012), zebra balığı 

embriyosunun düşük doz gelişimsel kurşuna maruz kalmasının, embriyonik toksisite, davranış 

değişikliği ve yetişkin öğrenme güçlüğü/bellek yitimi ile sonuçlandığı bildirmiştir. Bir başka 

çalışmada, > 2000 mg Pb / kg dw'ye maruz kalındığında solucanlarda önemli derecede kilo kaybı ile 

yüksek ölüm oranı ve üremenin inhibisyonu gözlemlenmiştir (Luo ve ark. 2014). Gargouri ve ark. 

(2013) tarafından HEK293 böbrek hücrelerinin kurşuna maruz bırakılması, hücre canlılığının 

azalmasına, hücre bozulmasına, kohezyon kaybına, süperoksit anyonlarının üretimine ve lipit 

peroksidasyonuna neden olmuştur.  

Kurşun, enzim aktivasyonunu sekteye uğratır, iz mineral emilimini engeller, sülfhidril proteine 

bağlanarak yapısal protein sentezini durdurur ve vücuttaki sülfhidril antioksidan rezervlerinin 

kullanılabilirliğini ve seviyesini düşürür (Ercal ve ark. 2001; Patrick 2006). Yiin ve Lin (1995) 

linoleik, linolenik ve araşidonik asidi kurşun ile inkubasyona bırakmış ve lipit peroksidasyonunun 

göstergesi olan malondialdehit (MDA) miktarının arttığını görmüştür. Daha sonraki çalışmalarda ise 

kurşuna maruz kalan dokularda lipit peroksidasyonunun arttığı ve antioksidan savunma sisteminin 

azaldığı görülmüştür (Gurer ve Ercal 2000). El-Sokkary ve ark. (2003), kurşuna maruz bırakılan 

sıçanların beyin homojenatlarında lipit peroksidasyonunun Tiyobarbitürik Asit Reaktif Substance 

(TBARS) olarak, antioksidan enzimler azalırken arttığını tespit etmişlerdir. Karaciğerde de benzer bir 

durum Sandhir ve Gill tarafından bulunmuştur (Sandhir ve Gill 1995). Çaylak ve ark.’nın (15) 

sıçanlara oral yolla 5 hafta süresince 2000 ppm kurşun asetat vererek yapmış oldukları çalışmada, 

serumdaki MDA miktarının da arttığı tespit edilmiştir. Kalsiyum homeostazı, fareler Pb'ye maruz 

kaldığında değişim geçirir (Zhang ve ark. 2013) ve Pb tuzlarına maruz kalındığında, böbrek 

toksisitesinin ana organı olarak işlev görür (Agrawal ve ark. 2014). Böbreğin tübül epiteli, 

hayvanlarda Pb tuzlarına maruz kalma sonucunda  kanser hücrelerinin oluşması için ana organdır 

(Spector ve ark. 2011). 

KURŞUN TOKSİSİTESİ MEKANİZMASI 

Serbest radikallerin salınımı sonucu Pb'nin canlı sistemlere verdiği zarar iki bağımsız mekanizmayı 

içerir (Ercal ve ark. 2001). Bunlar, O2, H202 ve hidroperoksit gibi doğrudan reaktif oksijen türlerinin 

(ROS) üretilmesi ve ikinci mekanizma olarak da hücrelerde antioksidanların tükenmesiyle sağlanır 

(Ercal ve ark. 2001). Kurşun iki enzimi engelleme eğilimindedir: delta-aminolevulinik asit dehidrataz 

(ALAD) ve glutatyon redüktaz (GR). İnsan kanında Pb'nin varlığı, GR ve ALAD'ın azalmasıyla 

ilişkilendirilmiştir. GR, Pb'nin müdahale ettiği gözlenen ve GSH'nin indirgenmesine yol açan, okside 

glutatyonun (GSSG) indirgenmiş glutatyon'a (GSH) geri dönüşümü için bir enzimdir. Organizmaların 

kanındaki kurşunun delta-aminolevulinik asit ile doğrudan bir korelasyonu olduğu bulunmuştur. 

Pb'nin ALAD üzerindeki etkisi, organizmaya zarar verebilecek ROS oluşumunu arttırdığı tespit edilen 

delta-ALAD'ı arttırır (Ahamed ve ark. 2005; Sugawara ve ark. 1991). Kurşuna maruz kalmanın, 

hipertansiyon oluşumunda önemli bir rol oynadığı bulunan reaktif azot türlerini (RNS) ürettiği de 

belirtilmiştir. ROS, vasküler endotelyal hücrelerde nitrik oksidi, yüksek oranda reaktif olan ve DNA 

ve lipitlerin zarar görmesine yol açabilen peroksinitrit (ONOO−) oluşturarak okside eder.  
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Şekil.2. Hem sentezi inhibisyon basamakları (Çaydak, 2010) 

 

Kalsiyumla kurşunun iyonik olarak birbirlerine benzemelerinden dolayı kurşun iyonu, kalsiyum iyonu 

gibi, kalsiyum iyon taşıyıcıları tarafından taşınır. Kurşun, kalsiyum taşınma mekanizması ile yarıştığı 

için diyetteki kalsiyum içeriğinin azlığı kurşun emilimini artırır. Yani kurşun ile kalsiyum emilimi ters 

orantılıdır. Kurşunun kalsiyum ile girdiği yarış, presinaptik reseptörde gerçekleştiğinde asetilkolin 

salınımını uyaran kalsiyumun etkisi baskılanır ve “end‐plate” potansiyelde azalma ortaya çıkar. Sinir 

dokusunda mitokondrial solunumun ve normal işlevlerin bozulması, kurşunun membran bağlanma 
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alanları için kalsiyum ile yarışmasının sonucudur. Kurşun divalan katyon olduğu için sülfidril gruplara 

bağlanma kapasitesi oldukça yüksektir ve oluşturduğu ürünler enzim ve proteinleri inhibe eder.  

Kurşunun diğer bir oksidatif etki mekanizması ise, hücrelerin antioksidan komponentlerine etki 

ederek, prooksidan/antioksidan oranında bozulma ile oksidatif hasar oluşturmasıdır. Kurşun, özellikle 

birçok glukoz–6-fosfat dehidrojenaz (G6PD), glutatyon (GSH), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), SOD 

ve CAT gibi bazı antioksidan enzimlerin –SH (tiyol) grubuna bağlanarak onları inhibe etmektedir 

(Kalia ve Flora 2005). Çeşitli enzimler üzerine kurşunun bu inhibitör etkileri sonucu antioksidan 

sistemin zarar görmesiyle hücreler oksidatif saldırılara açık hale gelmektedir. 

Kurşun, hem biyosentezinin iki anahtar enzimi olan “ALA → porfobilinojen” aşamasını katalizleyen 

δ‐aminolevulinik asit dehidrataz enzimi ile protoporfirin IX → hem” aşamasını katalizleyen 

ferroşelataz enzimini inhibe eder (Şekil 2.) δ‐aminolevulinik asit dehidrataz enzimi (ALA dehidrataz) 

inhibisyonu dolaşımdaki ALA düzeyinin artmasına neden olmakta ve merkezi sinir sisteminden Gama 

Amino Bütirik Asit (GABA) salınımını azaltmaktadır. Tam kandaki Pb düzeyi 20 μg/dl’yi geçtiğinde 

ALA dehidrataz aktivitesi %50 inhibe olur. Aynı zamanda, Kurşun Na+/K+-ATPaz pompasını ve 

eritrositlerin zar yapısını bozarak, eritrositlerin yaşam sürelerini kısaltmaktadır. (Fujita ve ark. 2002) 

Maruziyetten sonra, Pb eritrositlerdeki proteine bağlanır ve organizmadaki kemik ve yumuşak 

dokulara dağılır. Pb'ye maruz kalan hayvanlarda, daha çok kemiklerde depolanır (Hambach ve ark. 

2013). Baranowska-Bosiacka ve ark., eritrositlerde düşük dozda Pb2 + iyonlarının her iki fosforibosil 

transferazı orta derecede engellediği önemli bir toksisite mekanizması gözlemlemişlerdir. Pb2 + 

iyonlarının hemolize katıldığı ve yoğunluğunun fosforibosil transferazların aktivitesi ile negatif 

korelasyon gösterdiği gözlemlenmiştir Baranowska-Bosiacka ve ark. 2009). Pb'nin organizmalara 

kanserojen olan doğası ile ilişkilendirilen mekanizmalar DNA hasarı, DNA sentezinin veya onarımının 

engellenmesi veya klastojenik etkilerdir. Pb, DNA oksidasyonunu ve ardından hasarı başlatan ROS 

üretimi ile DNA'ya zarar verir (Hsu ve Guo 2002). Pb mitokondriyal, apoptoz ve hücre içi glutatyon 

tükenmesine zarar verebilir (Sabath ve Robles-Osorio 2012). Ayrıca proteinlerdeki Zn gibi 

elementlerin yerine geçerek ve bu proteinlerin DNA'ya bağlanmasını azaltarak gen ifadesini bozduğu 

görülmüştür. İşyerlerinde Pb'ye maruz kalmak insanlarda mesane, mide ve böbrek kanseri riski ile 

ilişkilendirilmiştir (Koh ve ark. 2014). 

SONUÇ 
Ağır metallerin zehirli etkileri her metalin özelliğine göre değişmektedir. Ancak genel olarak hepsi 

birden fazla organ ve sistemi etkilemektedir. Zehirli ağır metaller; sinirlere ve kemiklere zarar 

vermekte, önemli enzim gruplarının fonksiyonlarını bloke etmekte ve kansere neden olmaktadır. Aynı 

zamanda; denekler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ağır metallere maruz kalan insanlarda, 

ruhsal ve nörolojik etkilere bağlı davranış bozuklukları, nörotransmiter üretimi ve bunların 

fonksiyonunda düzensizlikler ortaya çıkması gözlenmiştir. Kurşun maruziyetine bağlı olarak reaktif 

oksijen türlerinin meydana gelmesi hücrelerin antioksidan elemanlarının salınımına ve sonrasında 

tükenmesine neden olur. Kurşunun neden olduğu oksidatif stresin ana nedeni hücrelerin 

prooksidan/antioksidan dengesini bozmasıdır. Kurşunla arttırılmış oksidatif hasar, sülfür içeren 

antioksidan bileşiklerin hayvan ve insanlara koruyucu ve tedavi edici olarak verilmesi ile azaltılabilir.  
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HORSERADİSH PEROKSİDAZ NANOBİYOKATALİZÖRÜ İLE ANİLİN’İN 

POLİMERLEŞTİRİLMESİ 

Ersen GÖKTÜRK 

Dr. Öğretim Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

İsmail ÖÇSOY 

Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

ÖZET 

Horseradish peroksidaz (HRP) enzim katalizörü eşliğinde anilin ve fenol türevleri polimerleştirilerek 

farklı türlerde çevreye dost poliaromatik yapılar yüksek verimlerde sentezlenebilmektedir. Enzimlerin 

yüksek maliyetli oluşlarının yanında, organik çözücüler ve yüksek sıcaklıklarda denatürasyona 

uğramaları, sulu çözeltilerde kararsız oluşları ve katalitik aktivitelerinin azalması enzimatik 

polimerleşme reaksiyonları için oldukça önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

problemler günümüzde enzimlerin katı bir destek üzerine immobilizasyonu ile çözümlenmeye 

çalışılmaktadır. Enzimlerin katı bir destek üzerine immobilizasyonu, enzimlerin kararlılığını arttırarak, 

tekrar kullanılabilirliği ve dolayısıyla daha ekonomik bir yöntem olmasını sağlamıştır. Bu 

çalışmamızda; Cu
2+

 iyonları ile HRP enziminin oluşturduğu hibrit nano biyokatalizörlerin anilin’in 

polimerleşmesi üzerindeki katalitik aktivitesinin, HRP enziminin serbest olarak kullanıldığı koşullara 

göre ne ölçüde değiştiği incelenmiştir. Yapılan denemeler neticesinde; hibrit nano biyokatalizör 

kullanılarak gerçekleştirilen anilin’in polimerleşmesi, serbest HRP enzimine kıyasla daha yüksek 

verimlerde gerçekleşmiş ve elde edilen polimerlerin molekül ağırlıkları daha yüksek bulunmuştur. 

Elde edilen bulgular ışığında Cu
2+

 iyonları ile HRP enziminin oluşturduğu hibrit nano 

biyokatalizörlerin, HRP enziminin yerine birçok uygulamada kullanılma potansiyeline sahip olduğu 

öngörülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Horseradish peroksidaz, Anilin, Enzimatik polimerleşme  

POLYMERIZATION OF ANILINE BY HORSERADISH PEROXIDASE NANO 

BIOCATALYST 

ABSTRACT 

Aniline and phenol derivatives can be successfully polymerized using Horseradish peroxidase (HRP) 

enzyme to obtain different kinds of polyaromatic products with high yields. High cost, denaturation in 

organic solvents and high temperatures, instability and decrease in the catalytical activity in aqueous 

solutions of enzymes strictly limit their use in enzymatic polymerization reactions. To address this 

issue, immobilization of enzymes in/on solid supports has been used to solve this problem. 

Immobilization of enzymes in/on solid supports has shown improved stability, making them efficient, 

re-usable and economical. In this study; the effects of hybrid nanobiocatalysts containing horseradish 

peroxidase (HRP) enzyme and Cu
2+

 ions on the polymerization of aniline was investigated by 

comparing the polymerization achieved with free HRP enzyme. According to the obtained outcomes, 

the polymerization of aniline using hybrid nanobiocatalysts was achieved higher yields and molecular 

weights compared the conditions of using free HRP enzyme. According to the obtained successful 

outcomes,  hybrid nanobiocatalyst containing horseradish peroxidase (HRP) enzyme and Cu
2+

 ions can 

potentially be used in many applications instead of using free HRP enzyme. 

 

Keywords: Horseradish peroxidase, Aniline, Enzymatic polymerization 

INTRODUCTION 

Doğal biyokatalizörler olan Enzimler, gösterdikleri yüksek katalitik aktivite, kararlılık, seçicilik, düşük 

toksisite ve suda çözünebilme gibi sahip oldukları eşsiz özelliklerden dolayı oldukça yoğun araştırma 

yapılan konulardan biri olmuştur. Enzimler;  kimya, biyokimya, tıp, eczacılık ve benzeri gibi birçok 

bilimsel ve teknolojik alanda uygulama alanı bulmaktadır.
1-5

 Ancak serbest enzimlerin su içerisinde 
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kararlılığının azalması birçok uygulamada enzimlerin kullanımını kısıtlamaktadır. Bu sorunun çözümü 

için iki ana metot, kimyasal modifikasyon ve immobilizasyon, uygulanmaya başlanmış ve bu sayede 

enzimlerin katalitik aktiviteleri ve kararlılıkları arttırılmaya çalışılmıştır. Kimyasal olarak modifiye 

edilen enzimler yüksek kararlılık göstermelerine rağmen, katalitik aktivite yönünden beklenen etkiyi 

gösterememektedirler. Bununla birlikte, kimyasal modifikasyon zaman alıcı ve yoğun laboratuvar 

çalışması gerektirdiğinden oldukça sınırlı sayıda uygulamada kullanılmaktadır.
6-8 

 

Kimyasal modifikasyonun aksine enzimlerin katı bir destek üzerine/içine immobilize edilmesi çok 

daha basit, alternatif ve genellikle bir basamakta gerçekleşen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genel olarak immobilize enzimler daha yüksek kararlılık, daha verimli, ekonomik ve tekrar 

kullanılabilir özellikler göstermektedir. Son zamanlarda, enzimler birçok katı destek üzerine 

immobilize edilmiştir, ör: inorganik veya organik nanomateryaller, polimerler, silika, vb gibi.
9-13

 Nano 

materyaller yüksek yüzey hacim oranlarına sahip olduklarından enzimlerin immobilizasyonu için 

önemli bir platform olmuşlardır. Enzimlerin immobilizasyonu enzimlerin hareketinin kısıtlanması ve 

destek biriminin hacmi başına bağlanan enzim sayısının fazla olması sebebiyle, serbest enzimlere 

kıyasla daha yüksek kararlılık göstermektedirler.
14-25

 Ancak artan katalitik aktivite genellikle enzim ve 

substrat arasındaki kütle transfer sınırlamaları ve enzimin konformasyonundaki değişimlerden 

kaynaklı olarak sınırlanmaktadır.
26-34

 Bu nedenle daha yüksek katalitik aktivite ve kararlılık 

gösterebilecek immobilizasyon yöntemlerini bulmak için yoğun çaba sarf edilmektedir.  

 

Zare ve arkadaşları nano çiçek formunda enzimlerin immobilizasyonunu gerçekleştirmiş ve yüksek 

katalitik aktivite elde etmişlerdir.
35,36

 Aynı grubun yaptığı diğer bir çalışmada fenolün tespiti amacıyla 

lakkaz nano çiçeklerini içeren bir membran sentezlemişlerdir.
37

 Diğer bir çalışmada Zeng ve 

arkadaşları aynı stratejiyi uygulayarak CaHPO4-α-amilaz esaslı nano çiçek sentezlemişlerdir.
38

 Yang 

ve arkadaşları organik nano çiçeklerdeki enzimi, fenol ve H2O2 tespiti amacıyla sensör olarak 

kullanmışlardır.
39

 Tüm bu raporlara rağmen, nano çiçeklerin oluşumu ve katalitik etkiyi ve kararlılığı 

arttırması halen anlaşılamamıştır. Bu sebeple nano çiçeklerin yapısını, enzimatik aktivitesini ve 

yüksek kararlılık göstermesini daha iyi anlayabilmek için yeni çalışmaların yapılması zorunludur. 

 

Bu çalışmamızın çıkış noktası, Öçsoy ve arkadaşlarının 2015 yılında yayınladıkları rapor olmuştur.
40

 

Yapılan çalışmada; Cu
2+

 iyonları ile HRP enziminin oluşturduğu hibrit nano biyokatalizörün fenol 

türevi guaiacol bileşiğinin oksidasyonu üzerindeki katalitik aktivitesinin, HRP enziminin yalnız 

kullanıldığı koşullara göre oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıca nano çiçek yapılı bu 

katalizörün HRP enzimine kıyasla oldukça yüksek kararlılığa sahip olduğu da gözlenmiştir. Yapılan 

çalışmada hibrit nano biyokatalizörlerin sadece katalitik aktivite ve kararlılıkları incelenmiş olup, 

polimerleşme olasılığı veya oluşan ürün ile alakalı bilgi verilmemiştir. Bu nedenle bu katalizörün 

polimerleşme reaksiyonları üzerine gösterdiği katalitik etkinin, serbest HRP enziminin kullanıldığı 

koşullara kıyasla ne oranda değiştiğini incelemek bu çalışmamızın ana hedefi olmuştur. Bu çalışmada; 

monomer olarak Anilin kullanılarak, HRP-Cu
2+

 hibrit nano biyokatalizörü ve HRP nin Anilin’in 

polimerleşmesi üzerine gösterdiği katalitik etki incelenmiştir. Elde edilen polimerlerin verimlerinin ve 

molekül ağırlıklarının kıyaslamasını yaparak katalitik aktivitelerin incelenmesi bu çalışmanın temelini 

oluşturmaktadır. 

 

MATERYAL METOT 

Kimyasallar 

Anilin (Sigma-Aldrich, katalog #242284), tampon çözeltiler (pH = 7.0, 7.4 ve 8.0), hidrojen peroksit 

(H2O2, Sigma-Aldrich, katalog #18304), N,N`-dimetilformamit (N,N’-DMF, Merck, Katalog 

#110983) ve bakır (II) sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O, Katalog # 1027871000) ilgili firmalardan satın 

alındı ve alındıkları şekliyle kullanıldı. Horseradish peroksidaz (HRP) enzimi AppliChem, practical 

grade II, (Katalog #A3800) firmasından satın alındı ve o şekilde kullanıldı. 

 

Karakterizasyon 
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FT-IR spektrumu Shimadzu IRAffinity-1S spectrometer cihazı ile analiz edilmiştir. Analizler 4000–

400 cm
−1

 aralığında ve numune başına 64 tarama yapılarak gerçekleştirilmiştir. Diferansiyel taramalı 

kalorimetre (DSC) ölçümleri Mettler-Toledo DSC 1 Star system cihazı ile azot atmosferinde –50 ile 

250 
o
C aralığında dakikada 10 

o
C sıcaklık artış hızıyla gerçekleştirilmiştir. Termogravimetrik analiz 

(TGA) ölçümleri Mettler-Toledo TGA/DSC 1 Star system cihazı ile azot atmosferinde 25-1000 
o
C 

aralığında dakikada 10 
o
C sıcaklık artış hızıyla gerçekleştirilmiştir. Jel geçirgenlik kromatoğrafisi 

(GPC) analizi Shimadzu LC-20AD Instrument cihazı ile refraktif index dedektörü ve Agilent PLgel 

mixed-B kolonu kullanılarak HPLC grade N,N`-dimetilformamit (DMF) çözücüsü ile 40 
o
C’de ve 1 

mL/dakika akış hızında gerçekleştirilmiştir. GPC kalibrasyonu polistiren (PS) standardı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 

HRP-Cu
2+

 hibrit nano biyokatalizörün sentezi 

120 mM CuSO4 çözeltisi hazırlanır ve bu çözelti üzerine pH 7.4 PBS tamponu içerisindeki HRP 

enzimi (0,2 mg/mL konsantrasyonda) eklenir. Elde edilen çözelti homojenliği sağlamak amacıyla bir 

süre karıştırılıp, +4 
o
C de 3 gün inkübasyona bırakılır. İnkübasyondan sonra mavi renkte çökelti elde 

edilir. Karışım daha sonra santrifüj edilir ve çökelek suyla yıkanarak tekrar santrifüj edilir. Bu işlem 

birkaç defa tekrarlanarak reaksiyona girmeyen kısımlar uzaklaştırılmış olur. Daha sonra toplanan nano 

biyokatalizörler oda sıcaklığında vakum altında kurutulur ve polimerleşme için kullanılır.
 40

 

Anilin’in HRP-Cu
2+

 hibrit nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi 

 
 

Şekil 1. Anilin’in HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi 100 mg Anilin ve 10 mg 

HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü 5 mL tampon çözelti içerisine konulur ve reaksiyon istenilen sıcaklığa 

ayarlanır. Elde edilen karışım üzerine belirli aralıklarla H2O2 eklenir. Reaksiyon 24 saat aynı sıcaklıkta 

karıştırılır. Reaksiyon sonunda, çökmüş durumdaki polimer santrifüj edilerek ayrılır. Elde edilen ürün 

su ve metanol ile yıkanarak 60 
o
C’ de kurutulur (Şekil 1).

41 

 

Anilin’in serbest HRP enzimi ile polimerleştirilmesi 

 
 

Şekil 2. Anilin’in serbest HRP enzimi ile polimerleştirilmesi 100 mg Anilin ve 10 mg HRP enzimi 5 

mL tampon çözelti içerisine konulur ve reaksiyon istenilen sıcaklığa ayarlanır. Elde edilen karışım 

üzerine belirli aralıklarla H2O2 eklenir. Reaksiyon 24 saat aynı sıcaklıkta karıştırılır. Reaksiyon 

sonunda, çökmüş durumdaki polimer santrifüj edilerek ayrılır. Elde edilen ürün su ve metanol ile 

yıkanarak 60 
o
C’ de kurutulur (Şekil 2).

41 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı; Anilin’in hibrit HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ve serbest HRP enzimi ile 

polimerleşmesini incelemek ve her iki yöntem ile elde edilen bulguların kıyaslamasını yaparak elde 

edilen polimerlerin karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Optimum polimerleşme koşulunu bulmak 

amacıyla üç farklı tampon çözelti (pH 7.0, 7.4 ve 8.0) ortamında, farklı reaksiyon sıcaklıklarında ve 

farklı katalizör miktarlarında gerçekleşen polimerleşme davranışları incelenmiştir. Tüm 

polimerleşmeler hava atmosferinde ve hidrojen peroksit oksidant’ı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Öncelikle her iki katalizörle gerçekleştirilecek polimerleşmeler için uygun reaksiyon pH’sı 

belirlenmiştir. Çözelti pH’sı polimerleşme verimini ve elde edilen polimerlerin molekül ağırlıklarını 

önemli ölçüde değiştirmektedir. Reaksiyon pH’sının polimerleşme üzerine etkisini görmek amacıyla 

üç farklı pH koşulunda (pH 7.0, 7.4 ve 8.0) polimerleşme davranışları incelenmiştir. HRP enzimi 

asidik (pH < 5.0)
42

 ve bazik (pH> 9.0)
43

 koşullarında oldukça düşük katalitik aktivite göstermektedir. 

Bu nedenle bu aralıklardaki tampon çözeltiler denenmemiştir. Hibrit HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ve 

serbest HRP enzimi ile gerçekleştirilen polimerleşmelerde reaksiyon pH’sının polimerleşme verimi ve 

polimer molekül ağırlığı üzerine etkisi sırasıyla Tablo 1 ve 2’de verilmiştir. Her iki katalizör için de 

optimum polimerleşme pH 7.4 PBS tamponu içerisinde gerçekleşmiştir. Polimerleşme verimi ve 

polimerlerin molekül ağırlıkları pH 7.4’den küçük ve büyük olduğu koşullarda daha düşük çıkmıştır. 

Gözlenen düşük verimler muhtemelen reaksiyonlar sonucu elde edilen düşük molekül ağırlıklı 

oligomerlerin metanol ve su ile yıkama esnasında üründen uzaklaştırılmasından kaynaklanmaktadır. 

  

Reaksiyon sıcaklığının polimerleşme üzerine etkisi de Tablo 1 ve 2’de ayrıca özetlenmiştir. Anilin’in 

hibrit HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ve serbest HRP enzimi ile polimerleşmesi reaksiyonlarında, 30 
o
C reaksiyon sıcaklığının her iki katalizör için de en yüksek polimerleşme verimlerinin (% 55 ve % 

35) ve en yüksek sayıca ortalama molekül ağırlıklarının eldesi için en iyi koşul olduğu görülmüştür. 30 
o
C’den daha düşük ve yüksek sıcaklıklarda ise polimerleşme verimleri ve elde edilen polimerlerin 

molekül ağırlıkları azalmaktadır. HRP enzimi 60 
o
C ve üzerindeki sıcaklıklarda termal olarak deaktive 

olmaktadır. Bu nedenle reaksiyonlar yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilmemiştir.
44

 

Tablo 1. Anilin’in HRP-Cu
2+

 nano katalizörü ile polimerleştirilmesi 

 

Deney 

No 

Katalizör / 

monomer miktarı 

(mg) 

pH Tp 

(
o
C) 

Verim 

(mg) 

Verim 

(%) 

1 10/100 7.4 20 30 30 

2 10/100 7.4 30 55 55 

3 10/100 7.4 40 43 43 

4 10/100 7.0 30 19 19 

5 10/100 8.0 30 23 23 

6 5/100 7.4 30 36 36 

7 15/100 7.4 30 57 57 

Tp : polimerleşme sıcaklığı. 

Tablo 2. Anilin’in serbest HRP enzimi ile polimerleştirilmesi 

 

Deney 

No 

Katalizör / 

monomer miktarı 

(mg) 

pH Tp 

(
o
C) 

Verim 

(mg) 

Verim 

(%) 

1 10/100 7.4 20 19 19 

2 10/100 7.4 30 35 35 

3 10/100 7.4 40 23 23 

4 10/100 7.0 30 9 9 

5 10/100 8.0 30 14 14 

6 5/100 7.4 30 16 16 

7 15/100 7.4 30 37 37 

Tp : polimerleşme sıcaklığı. 

 

Şekil 3 ve 4’te her iki katalizörle gerçekleştirilen polimerleşmeler sonucu elde edilen ürünlerin FT-IR 

spektrumları görülmektedir. Her iki spektrumda da benzer titreşim bandları görülmektedir. Anilin’de 

bulunan –NH grubu esneme titreşimi 3400 cm
-1

’de geniş band olarak gözlenmektedir. 1500 cm
-1

 

civarında gözlenen absorpsiyon bandları fenil halkalarından kaynaklanan aromatik –C=C– bağlarından 
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kaynaklanmaktadır.
45

 1250 cm
-1

 civarında gözlemlenen bandlar C–N bağına ait titreşimleri 

göstermektedir. Her iki spektrumda da 750 cm
-1

’de gözlemlenen pikler ise –NH– wagging titreşimini 

göstermektedir.  

 
Şekil 3. Anilin’in HRP-Cu

2+
 nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin 

(Tablo 1, deney no 2) FT-IR spektrumu. 

 
Şekil 4. Anilin’in serbest HRP enzimi ile polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin  

(Tablo 2, deney no 2) FT-IR spektrumu. 

 

Anilin’in HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ile (Tablo 1, deney no 2) ve serbest HRP enzimi kullanılarak 

(Tablo 2, deney no 2) polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerlerin termal kararlılıkları 

termogravimetrik analiz yöntemi ile belirlenmiştir. Azot atmosferinde ve 25-1000 
o
C aralığında 

gerçekleştirilen termal bozunma deneyleri sonucunda (Şekil 5 ve 6); her iki polimerin de 170 
o
C 

civarında termal olarak bozunmaya başladığı görülmektedir. Anilin’in HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü 

ile polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin (Tablo 1, deney no 2) %10’luk kütle kaybı 200 
o
C’de 

ve %50’lik kütle kaybı ise 384 
o
C olarak gözlenmiştir. Anilin’in serbest HRP enzimi ile 

polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin (Tablo 2, deney no 2) %10’luk kütle kaybı ise yine 200 
o
C’de ve %50’lik kütle kaybı ise 403 

o
C olarak gözlenmiştir. Elde edilen bu derece yakın sonuçlar 

bize, her iki katalizörle elde edilen polimerlerin benzer termal kararlılığa sahip olduğunu 

göstermektedir. Her iki polimerin de gösterdiği yüksek termal kararlılık muhtemelen polimer 

zincirlerinde gerçekleşen uzun konjugasyondan kaynaklanmaktadır.
46,47

 Her iki polimerin 1000 
o
C’deki kalıntı yüzdesi ise yaklaşık % 2 olarak bulunmuştur. 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 94 

 

 
 

Şekil 5. Anilin’in HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin 

(Tablo 1, deney no 2) TGA termogramı. 

 

 
 

Şekil 6. Anilin’in serbest HRP enzimi ile polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin 

(Tablo 2, deney no 2) TGA termogramı.Anilin’in HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ile 

polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin (Tablo 1, deney no 2) diferansiyel taramalı kalorimetri 

analizi Şekil 7’de gösterilmiştir. DSC analizinden elde edilen bilgilere göre ürün 1 adet endotermik pik 

göstermektedir. 229 
o
C civarında gözlenen pikin polimerin erime sıcaklığını gösterdiği 

düşünülmektedir.
48 

 

 
 

Şekil 7. Anilin’in HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin 

(Tablo 1, deney no 2) diferansiyel taramalı kalorimetri analizi (DSC) sonucu. 
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Elde edilen polimerlerin molekül ağırlıkları GPC analiz cihazıyla ölçülmüştür (Şekil 8 ve 9). Anilin’in 

HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin (Tablo 1, deney no 2) 

en yüksek sayıca ortalama molekül ağırlığı (Mn) 19100 g/mol, serbest HRP enzimi ile 

polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin (Tablo 2, deney no 2) en yüksek sayıca ortalama molekül 

ağırlığı (Mn) ise 10800 g/mol olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar HRP-Cu
2+

 hibrit nano biyokatalizörün 

serbest HRP enzimine kıyasla daha yüksek katalitik aktivite gösterdiğini kanıtlamaktadır. Bu sayede 

elde edilen polimerlerin molekül ağırlıkları serbest HRP enzimi kullanılarak elde edilen ürüne göre 

daha yüksek bulunmuştur. Anilin’in HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ve serbest HRP enzimi ile 

polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerlerin heterojenlik indeksleri sırasıyla 1.05 ve 1.02 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuçlar bize elde edilen polimerlerin dar molekül ağırlığı dağılımına sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Not: Şekil 8’de gösterilen GPC kromatogramında 6’ncı dakika civarında gözlenen geniş pik 

polimerleşme de kullanılan biyokatalizörden kaynaklanmaktadır. Bu pik bize katalizörün tam olarak 

üründen ayrılmadığını göstermektedir. 

 
Şekil 8. Anilin’in HRP-Cu

2+
 nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin 

(Tablo 1, deney no 2) GPC kromatogramı. 

 
Şekil 9. Anilin’in serbest HRP enzimi ile polimerleştirilmesi ile elde edilen polimerin  

(Tablo 2, deney no 2) GPC kromatogramı. 
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SONUÇ 

Sonuç olarak Anilin’in HRP-Cu
2+

 hibrit nano biyokatalizörü eşliğinde polimerleşmesi % 55 verimle 

gerçekleşirken, Anilin serbest HRP enzimi kullanılarak polimerleştirildiğinde ise verim %35 olarak 

bulunmuştur. Her iki katalizörle elde edilen polimerlerin benzer spektroskopik ve termal kararlılıklara 

sahip oldukları gözlenmiştir. GPC analiz sonuçlarına göre Anilin’in HRP-Cu
2+

 hibrit nano 

biyokatalizör eşliğinde polimerleşmesi ile elde edilen polimerin molekül ağırlığı 19100 g/mol olarak 

bulunurken, serbest HRP enzimi kullanılan koşullarda elde edilen polimerin molekül ağırlığı 10800 

g/mol olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar HRP-Cu
2+

 hibrit nano biyokatalizörün serbest HRP enzimine 

kıyasla daha yüksek katalitik aktivite gösterdiğini kanıtlamaktadır. 
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BAKIR İYONU KATILMIŞ HORSERADİSH PEROKSİDAZ NANOBİYOKATALİZÖRÜ 

İLE 2-KLOROFENOL’ÜN POLİMERLEŞTİRİLMESİ 

Ersen GÖKTÜRK 

Dr. Öğretim Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

İsmail ÖÇSOY 

Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

ÖZET 

Enzimatik polimerleşme metodu polimer sentezi için son zamanlarda çokça kullanılan metotlardan 

biridir. Enzimatik reaksiyonlarla, geleneksel yöntemler ile sentezlenmesi zor olan malzemelerin 

sentezlenmesi (ör: polimerik malzemeler) oldukça kolaylaşmaktadır. Peroksidaz enzimlerinden en 

bilineni yabanturpu peroksidaz (horseradish peroksidaz (HRP)) enzimidir ve bu enzim fenol 

türevlerinin oksidatif polimerleşmesini katalizleyerek, ılıman reaksiyon şartları altında yüksek verimde 

polifenollerin sentezine olanak sağlamaktadır. Enzimlerin pahalı oluşu, sulu çözeltilerde kararsız 

oluşları, yüksek sıcaklık ve organik çözücüler içerisinde denatürasyona uğramaları ve tekrar 

kullanılabilmelerinin verimli olmaması enzimlerin endüstriyel ölçekteki kullanımına engel teşkil 

etmektedir. Bu sebeplerden ötürü enzimlerin katalitik aktivitelerini ve kararlılıklarını arttırabilecek 

immobilizasyon yöntemlerini bulmak son derece önemlidir. Cu²⁺ iyonlarının HRP enzimiyle 

oluşturdukları hibrit nano biyokatalizörlerin, HRP enziminin katalitik aktivitesini ve kararlılığını 

arttırdığı literatürde kanıtlanmıştır. Bu hibrit nano biyokatalizörlerin fenol türevlerinin polimerleşmesi 

üzerine etkisini incelemekte bu sebeple önem kazanmıştır. Bu çalışmada Cu²⁺ iyonlarının HRP 

enzimiyle oluşturdukları hibrit nano biyokatalizörlerin 2-klorofenol bileşiğinin polimerleşmesi üzerine 

etkisi incelenmiştir. Bu sayede klor gibi elektron çekici bir grubun varlığında polimerleşme veriminin 

nasıl değiştiği incelenmiştir. Polimerleşme sonucunda elde edilen polifenollerin yüksek termal 

kararlılığa sahip oldukları gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Horseradish peroksidaz, 2-Klorofenol, Enzimatik polimerleşme  

 

POLYMERIZATION OF 2-CHLOROPHENOL BY COPPER ION INCORPORATED 

HORSERADISH PEROXIDASE NANO BIOCATALYST 

ABSTRACT 

Enzymatic polymerization has been studied extensively as a new methodology for polymer synthesis. 

Enzyme catalyzed reactions provide the synthesis of a variety of new materials (for example; 

polymeric materials) which are often difficult to synthesize by conventional methods. One of the most 

known peroxidase enzymes is horseradish peroxidase (HRP) enzyme and HRP can catalyze the 

oxidative polymerization process of the phenol derivatives under mild-reaction conditions to produce a 

new class of polyphenols in good yields. Denaturation of enzymes in organic solvents and high 

reaction temperatures, instability of enzymes in aqueous solutions and high cost of enzymes limit their 

utilization in industrial scale production of polymers. Due to that, it is very important to find an 

effective enzyme immobilization methods to increase catalytical activities and stabilities of enzymes. 

In the literature, Cu²⁺ ion incorporated HRP enzyme shows very high catalytical activity and stability 

compared to the free HRP enzyme. Therefore, it is important to discover the catalytical activity of this 

biocatalyst on the polymerization of phenol derivatives. In this study; polymerization of 2-

chlorophenols was investigated in the presence of hybrid nano biocatalyst obtained from Cu²⁺ ion 

incorporated HRP enzyme. Thanks to that the polymerization behavior of phenol containing electron 

withdrawing chlorine atom on ortho position was investigated. After the polymerization, obtained 

polychlorophenol has shown very high thermal stability.  

 

Keywords: Horseradish peroxidase, 2-Chlorophenol, Enzymatic polymerization 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 100 

 

GİRİŞ 

Fenolik bileşiklerin enzimatik oksidatif polimerleşmesi birçok polimer kimyası araştırma grubu 

tarafından oldukça yoğun araştırma yapılan konulardan biridir. Anilin ve fenol türevleri kullanılarak 

birçok poliaromatik bileşikler oksidoredüktaz enzimi kullanılarak ılıman reaksiyon koşullarında 

oldukça yüksek verimlerde sentezlenebilmektedirler. Bu metot toksik formaldehit komonomerine 

ihtiyaç duymadan fenolün peroksidaz katalizörlü reaksiyonu neticesinde fenolik rezinlerin (fenol-

formaldehit rezinleri) üretimi için alternatif bir yöntem olmuştur.
1-3

 Fenolik polimerlerin böylesine 

uygun reaksiyon koşullarında sentezlenmesi yeşil kimya adına oldukça önemlidir. Peroksidaz 

katalizörlü polimerleşme fenolik monomerlerin orto- ve/veya para- konumlardan eşleşmesi neticesinde 

gerçekleşir. Fenollerin polimerleşmesi esnasında karbon-karbon ve karbon-oksijen bağlanmaları 

neticesinde fenilen ve oksifenilen tekrarlanan birimleri oluşmaktadır.
4 

 

Enzimlerin katalitik aktiviteleri, organik çözücülerin varlığında enzimlerin denatürasyona uğramaları 

sebebiyle azalmaktadır. Organik çözücülerin enzimatik polimer sentezinde kullanımı bu nedenle pek 

tercih edilmemektedir.
5
 Fenolik bileşikler sulu çözeltilerde zayıf çözünürlüğe sahiptirler. Bu nedenle 

sulu çözeltilerin enzimatik polimerleşme reaksiyonlarında kullanımı kısıtlanmaktadır. Polimerleşme 

esnasında oluşan dimer ve trimer formundaki fenollerin sudaki çözünürlükleri çok daha azdır. Bu 

nedenle polimerleşme daha fazla ilerlemeden oluşan polimer çökmeye başlar. Bu nedenle sulu organik 

çözücüler bu problemin çözümü için kullanılmaktadır.  

 

Enzimler yenilenebilen hammaddelerden elde edilen doğal biyokatalizörlerdir. Örneğin, Horseradish 

peroksidaz (HRP) yabanturpunun köklerinde bulunmaktadır. Enzim katalizörleri klasik polimerleşme 

katalizörlerine kıyasla çevreye zararsız ve yeşil katalizörler sınıfında bulunurlar.
6
 Fenollerin enzimatik 

polimerleşmesi ilk olarak Dordick ve arkadaşları tarafından rapor edilmiştir.
4
 Raporda fenolün sulu 

organik çözeltilerde HRP enzimi yardımıyla polimerleştirilmesi gösterilmiştir. Değişik türlerde 

organik ve inorganik elektron donör bileşikler, örneğin; fenoller, aminler, indoller, fenolik asitler ve 

sülfonatlar peroksidaz enzim katalizörü eşliğinde hidrojen peroksit (H2O2) yardımıyla okside 

edilebilmektedirler. Oldukça farklı yapılardaki fenoller enzimatik oksidatif polimerleşmeye tabi 

tutulmuştur.
7
 Bununla birlikte, farklı yapılarda fonksiyonel gruplar içeren fenolik bileşiklerde 

kemoseçimli olarak enzimatik olarak polimerleştirilmişlerdir. Örneğin yapısında metakriloil grubu 

bulunan fenol bileşiği enzimatik olarak polimerleştirildiği zaman, sadece fenolik (-OH) grubu 

kemoseçimli olarak polimerleşmeye katılırken metakriloil grubu polimerleşme süresince değişmeden 

kalmıştır. Bu sayede yan zincirinde metakriloil grubu içeren polifenol başarılı bir şekilde 

sentezlenmiştir.
8 

 

Bu çalışmada, orto-klor fonksiyonlanmış fenol bileşiğinin enzimatik oksidatif polimerleşmesi hibrit 

HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ile gerçekleştirilmiştir. Bu sayede orto- konumundaki klor atomunun 

polimerleşmeye etkisi incelenmiştir. Optimum polimerleşme koşulunu bulmak için polimerleşmeler 

farklı pH’lardaki tampon çözeltiler içerisinde, farklı reaksiyon sıcaklıklarında ve değişik oranlardaki 

katalizör miktarlarında gerçekleştirilmiştir. Optimum polimerleşme pH 7.4 PBS (phosphate buffered 

saline) tamponu içerisinde 30 
o
C reaksiyon sıcaklığında ve % 10 katalizör katılmasıyla gerçekleştirilen 

reaksiyonlar neticesinde elde edilmiştir. Elde edilen polimer FT-IR, TGA, DSC ve GPC analizleriyle 

karakterize edilmiştir. 

MATERYAL METOT 

Kimyasallar 

2-klorofenol (Sigma-Aldrich, katalog #185310), tampon çözeltiler (pH = 7.0, 7.4 ve 8.0), hidrojen 

peroksit (H2O2, Sigma-Aldrich, katalog #18304), N,N`-dimetilformamit (N,N’-DMF, Merck, Katalog 

#110983) ve bakır (II) sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O, Katalog # 1027871000) ilgili firmalardan satın 

alındı ve alındıkları şekliyle kullanıldı. Horseradish peroksidaz (HRP) enzimi AppliChem, practical 

grade II, (Katalog #A3800) firmasından satın alındı ve o şekilde kullanıldı. 

Karakterizasyon 

FT-IR spektrumu Shimadzu IRAffinity-1S spectrometer cihazı ile analiz edilmiştir. Analizler 4000–

400 cm
−1

 aralığında ve numune başına 64 tarama yapılarak gerçekleştirilmiştir. Diferansiyel taramalı 
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kalorimetre (DSC) ölçümleri Mettler-Toledo DSC 1 Star system cihazı ile azot atmosferinde –50 ile 

250 
o
C aralığında dakikada 10 

o
C sıcaklık artış hızıyla gerçekleştirilmiştir. Termogravimetrik analiz 

(TGA) ölçümleri Mettler-Toledo TGA/DSC 1 Star system cihazı ile azot atmosferinde 25-1000 
o
C 

aralığında dakikada 10 
o
C sıcaklık artış hızıyla gerçekleştirilmiştir. Jel geçirgenlik kromatoğrafisi 

(GPC) analizi Shimadzu LC-20AD Instrument cihazı ile refraktif index dedektörü ve Agilent PLgel 

mixed-B kolonu kullanılarak HPLC grade N,N`-dimetilformamit (DMF) çözücüsü ile 40 
o
C’de ve 1 

mL/dakika akış hızında gerçekleştirilmiştir. GPC kalibrasyonu polistiren (PS) standardı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

HRP-Cu
2+

 hibrit nano biyokatalizörün sentezi 

120 mM CuSO4 çözeltisi hazırlanır ve bu çözelti üzerine pH 7.4 fosfat tamponu içerisindeki HRP 

enzimi (0,2 mg/mL konsantrasyonda) eklenir. Elde edilen çözelti homojenliği sağlamak amacıyla bir 

süre karıştırılıp, +4 
o
C de 3 gün inkübasyona bırakılır. İnkübasyondan sonra mavi renkte çökelti elde 

edilir. Karışım daha sonra santrifüj edilir ve çökelek suyla yıkanarak tekrar santrifüj edilir. Bu işlem 

birkaç defa tekrarlanarak reaksiyona girmeyen kısımlar uzaklaştırılmış olur. Daha sonra toplanan nano 

biyokatalizörler oda sıcaklığında vakum altında kurutulur ve polimerleşme için kullanılır.
9
 

2-klorofenol’ün polimerleştirilmesi 

 
 

Şekil 1. 2-klorofenol’ün HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi 100 mg 2-klorofenol ve 

10 mg HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü 5 mL tampon çözelti içerisine konulur ve reaksiyon istenilen 

sıcaklığa ayarlanır. Elde edilen karışım üzerine belirli aralıklarla H2O2 eklenir. Reaksiyon 24 saat aynı 

sıcaklıkta karıştırılır. Reaksiyon sonunda, çökmüş durumdaki polimer santrifüj edilerek ayrılır. Elde 

edilen ürün su ve metanol ile yıkanarak 60 
o
C’ de kurutulur.

10
 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı; orto- yani 2- konumunda klor içeren fenolik bileşiğin hibrit HRP-Cu
2+

 nano 

biyokatalizörü ile polimerleşmesini incelemek ve elde edilen polimerin karakterizasyonunu 

gerçekleştirmektir (Şekil 1). Optimum polimerleşme koşulunu bulmak amacıyla üç farklı pH tampon 

çözelti (pH 7.0, 7.4 ve 8.0) ortamında, farklı reaksiyon sıcaklıklarında ve farklı katalizör miktarlarında 

gerçekleşen polimerleşme davranışları incelenmiştir. Tüm polimerleşmeler hava atmosferinde ve 

hidrojen peroksit oksidant’ı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Tablo 1. 2-klorofenol’ün HRP-Cu
2+

 nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi 

 

Deney 

No 

Katalizör / 

monomer miktarı 

(mg) 

pH Tp 

(
o
C) 

Verim 

(mg) 

Verim 

(%) 

1 10/100 7.4 20 35 35 

2 10/100 7.4 30 65 65 

3 10/100 7.4 40 58 58 

4 10/100 7.0 30 27 27 

5 10/100 8.0 30 34 34 

6 5/100 7.4 30 42 42 

7 15/100 7.4 30 66 66 

8 20/100 7.4 30 64 64 
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Tp : polimerleşme sıcaklığı. 

 

Öncelikle polimerleşme için uygun reaksiyon pH’sı belirlenmiştir. Hibrit HRP-Cu
2+

 nano 

biyokatalizörü ile gerçekleştirilen polimerleşmelerde, çözelti pH’sı polimerleşme verimini ve elde 

edilen polimerlerin molekül ağırlıklarını önemli ölçüde değiştirmektedir. Reaksiyon pH’sının 

polimerleşme üzerine etkisini görmek amacıyla üç farklı pH koşulunda (pH 7.0, 7.4 ve 8.0) 

polimerleşme davranışı incelenmiştir. HRP enzimi asidik (pH < 5.0)
11

 ve bazik (pH> 9.0)
12

 koşullarda 

oldukça düşük katalitik aktivite göstermektedir. Bu nedenle bu aralıklardaki pH koşulları 

denenmemiştir. Reaksiyon pH’sının polimerleşme verimi ve polimer molekül ağırlığı üzerine etkisi 

Tablo 1’de verilmiştir. Optimum polimerleşme pH 7.4 PBS tamponu içerisinde gerçekleşmiştir. 

Polimerleşme verimi ve polimerlerin molekül ağırlıkları pH 7.4’den küçük ve büyük olduğu 

koşullarda daha düşük çıkmıştır. Gözlenen düşük verimler muhtemelen reaksiyonlar sonucu elde 

edilen düşük molekül ağırlıklı oligomerlerin metanol ve su ile yıkama esnasında üründen 

uzaklaştırılmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Tablo 1 ayrıca reaksiyon sıcaklığının polimerleşme üzerine etkisini de özetlemektedir. 30 
o
C reaksiyon 

sıcaklığı 2-klorofenol bileşiği için en yüksek polimerleşme veriminin (% 65) ve en yüksek sayıca 

ortalama molekül ağırlığında (Mn= 12700 g/mol) polimer eldesi için en iyi koşul olduğu gözlenmiştir. 

30 
o
C’den daha düşük ve yüksek sıcaklıklarda ise polimerleşme verimi ve elde edilen polimerlerin 

molekül ağırlığı azalmaktadır. HRP enzimi 60 
o
C ve üzerindeki sıcaklıklarda termal olarak deaktive 

olmaktadır. Bu nedenle reaksiyonlar yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilmemiştir.
13 

 

 
Şekil 2. Tablo 1 deney no 2’den elde edilen polimer için FT-IR spektrumu. Şekil 2’de polimerleşme 

sonucu elde edilen ürünün FT-IR spektrumu görülmektedir. Fenolik –OH grubu esneme titreşimi 3400 

cm
-1

’de geniş band olarak gözlenmektedir. 1500 ve 1450 cm
-1

 civarında gözlenen absorpsiyon bandları 

fenil halkalarından kaynaklanan aromatik C=C bağlarından kaynaklanmaktadır. 1600, 1710 ve 1050 

cm
-1

 civarında gözlemlenen bandlar C-O bağına ait titreşimleri göstermektedir.
14

 750 cm
-1

’de 

gözlemlenen pik ise C-Cl titreşimini göstermektedir.  

 

Elde edilen polimerin termal özellikleri termogravimetrik analiz ile belirlenmiştir. Azot atmosferinde 

ve 25-1000 
o
C aralığında gerçekleştirilen termal bozunma deneyleri sonucunda (Şekil 3); polimerin 

160 
o
C civarında termal olarak bozunmaya başladığı görülmektedir. Ürünün %10’luk kütle kaybı 226 

o
C’de ve %50’lik kütle kaybı ise 564 

o
C’de gerçekleşmiştir. Bu derece yüksek sıcaklıklara dayanabilen 

polimerin termal olarak oldukça kararlı olduğu görülmektedir. Termal kararlılık muhtemelen polimer 

zincirinde gerçekleşen uzun konjugasyondan dolayı gerçekleşmektedir.
15,16

 Polimerin 1000 
o
C’deki 

kalıntı yüzdesi ise % 24 olarak bulunmuştur. 
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Şekil 3. Tablo 1 deney no 2’den elde edilen polimer için Termogravimetrik analiz sonucu. Tablo 1 

deney no 2’den elde edilen polimerin diferansiyel taramalı kalorimetri analizi Şekil 4’te verilmiştir. 

DSC analizinden elde edilen sonuca göre ürün 2 adet endotermik pik göstermektedir (Şekil 4). 50 
o
C 

civarında gözlenen pikin polimerin camsı geçiş sıcaklığını gösterdiği öngörülmektedir. 328 
o
C’de 

gözlemlenen diğer endotermik pik ise erime sıcaklığını göstermektedir.
17

  

 

 
Şekil 4. Tablo 1 deney no 2’den elde edilen polimer için diferansiyel taramalı kalorimetri analizi 

(DSC) sonucu. 

Elde edilen polimerlerin molekül ağırlıkları GPC analiz cihazıyla ölçülmüştür (Şekil 5). En yüksek 

sayıca ortalama molekül ağırlığı (Mn) 12700 g/mol olarak bulunmuştur (Tablo 1 deney no 2). 

Heterojenlik indeksi 1.03 olarak bulunmuştur, bu da bize elde edilen polimerlerin dar molekül ağırlığı 

dağılımına sahip olduğunu göstermektedir. Elektron çekici klor atomunun varlığı fenol halkasının 

aktivitesini oldukça azaltmaktadır. Dolayısıyla elde edilen polimerlerin bu sebeple düşük verimlerde 

ve düşük molekül ağırlıklarında oldukları sonucuna varılmıştır. 

Not: GPC kromatogramında 6’ncı dakika civarında gözlenen geniş pik polimerleşme de kullanılan 

biyokatalizörden kaynaklanmaktadır. Bu pik bize katalizörün tam olarak üründen ayrılmadığını 

göstermektedir.  
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Şekil 5. Tablo 1 deney no 2’den elde edilen polimer için GPC analiz sonucu. 

SONUÇ 

Sonuç olarak orto-klor grubu içeren fenol halkasının polimerleşmesi başarılı bir şekilde 

gerçekleşmiştir. 2-klorofenol bileşiğinin polimerleşmesi hibrit nano biyokatalizör eşliğinde pH 7.4 

koşulunda 30 
o
C reaksiyon sıcaklığında % 65 verimle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen polimer fenilen 

ve oksifenilen tekrarlanan birimlerine sahiptir. Termal analiz sonuçlarına göre elde edilen polimer 226 
o
C’de % 10’ luk kütle kaybına, 564 

o
C’de ise % 50’ lik kütle kaybı göstermiştir. Bu sonuçlar elde 

edilen polimerin uzun konjuge polimer zincirine sahip olduğundan termal olarak oldukça kararlı 

olduğunu göstermektedir. 
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HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DÜŞME VE DÜŞME KORKUSUNUN 
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ÖZET 

Yaşlı bireylerde düşme en önemli yaralanma ve sakatlık nedenidir. Ayrıca yaşlı bireylerdeki düşmeler, 

morbilite, mortalite ve sağlık bakım maliyetleri açısından en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. 

Bu çalışma,  huzurevinde kalan yaşlıların düşme ve düşme korkusunu değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışma Hatay’da bir huzurevinde gerçekleştirilmiştir.  Kurumda 

yaşayan ve araştırmaya katılma kriterlerine uyan 76 yaşlı bireyin katılımı ile çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler tanıtıcı özellikler bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Yaşlı 

bireylerin yaş ortalaması 76±8.2 olup, %62,7’si kadın’dır. Yaşlıların, %22,7’si okur-yazar, %32,6’sı 

ev hanımı, %77,3’ünün sosyal güvencesi vardır. Yaşlıların; %61,8’i düşme korkusu yaşadığını, 

%36,8’i son bir yıl içinde en az bir kez düştüğünü, %91,2’si spor ile ilgilenmediğini zamanını genelde 

oturarak geçirdiğini (%68,2) ve en çok (%47,7’si 5 saat ve daha fazla) tv izleyerek (%92,6) geçirdiğini 

belirtmiştir. Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin çoğunun düşme sorunu ve düşme sonrası düşme 

korkusu yaşadığı belirlenmiştir. Düşme sıklığı ve düşme korkusunun azaltılması ya da yok edilmesi 

için eğitici programlar doğrultusunda yaşlı bireylere özgü egzersiz programlarının düzenlenmesi önem 

taşımaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Huzurevi, Yaşlı, Düşme, Düşme Korkusu. 

 

 

EVALUATİON OF THE FEAR OF FALLİNG AND FALLİNG İN THE ELDERLY PEOPLE 

LİVİNG İN A NURSİNG HOME 

 

ABSTRACT 

Falls and fear o f falling are the leading cause of injury and disability in the elderly population. The 

falls in elderly individuals are one of the major public health problem in terms of morbidity, mortality 

and health-care costs. This study was carried out to evaluate the fear of falling and falling of elderly 

people living in a nursing home. This cross-sectional study was carried out in a nursing home in 

Hatay, Turkey. The study was carried out with the participation of 76 elderly individuals living in the 

institution and meeting the criteria for participation in the research. The data were collected using the 

information form. The average age of the elderly people was 76 ± 8.2 years, and 62.7% of them were 

women, 77.3% of them have social insurance. It is determined that 61.8% of the elderly individuals 

experience fear of falling, 36.8% of them had fallen at least once in the last year. Besides, 91.2% of 

elderly people stated that they were not interested in sports and spent usually their time sitting down 

(68.2%), and watching TV (92.6%). It is determined that most elderly people living in the nursing 

home had the problem of falling, and fear of falling after falling. The implementation of effective fall 

prevention programs is important in order to reduce the incidence of falls and the fear of falling. 

 

Keywords: Nursing homes, Elderly People, Falling, Fear of Falling. 
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GİRİŞ 

Yaşlılık dönemi tüm fonksiyonlarda azalmaya neden olan,  fiziksel ve ruhsal değişimlerin 

görüldüğü  süreğen bir süreç olarak tanımlanmaktadır (1).  

 

Düşmeler, yaşlılarda kazalar içerisinde birincil sırada yer almakta (2, 3, 4, 5) olup sağlığın 

bozulduğunun ve fonksiyonlardaki azalmanın bir göstergesidir. Ayrıca morbidite ve mortalite ile 

ilişkilidir. Tüm düşmelerin yaklaşık %60’ının bakım evlerinde gerçekleştiği ve acil servislere düşme 

ile başvuruların çoğunu 65 yaşın üzerindeki erişkinlerin oluşturduğu bildirilmiştir (6,7). Düşmelere 

bağlı olarak yaşlılarda düşme korkusu da sık görülmektedir (8). Bu nedenle araştırmamız huzurevinde 

kalan yaşlıların düşme ve düşme korkusunu belirlemek amacıyla planlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Kesitsel tipteki bu çalışma Mart-Haziran 2018 tarihleri arasında Hatay’da bir huzurevinde 

gerçekleştirilmiştir.  Kurumda yaşayan ve araştırmaya katılma kriterlerine uyan 76 yaşlı bireyin 

katılımı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler tanıtıcı özellikler bilgi formu kullanılarak 

toplanmıştır. Sözel iletişim kurabilen, demansı olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden yaşlılar 

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  Bu çalışma Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak 

gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın yapıldığı kurumlardan ve çalışmanın amacı hakkında 

bilgilendirme yapılarak yaşlı bireylerden izin alınmıştır. Araştırma verileri katılımcılarla yüz yüze 

görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır.  

 

Veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde tek yönlü 

varyans analizi analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Yaşlı bireylerin yaş ortalaması 76±8.2 olup, %62,7’si kadın’dır. Yaşlıların, %22,7’si okur-yazar, 

%32,6’sı ev hanımı, %77,3’ünün sosyal güvencesi vardır.   

Yaşlı bireylerin, %61,8’i düşme korkusu yaşadığını, %36,8’i son bir yıl içinde en az bir kez 

düştüğünü, %91,2’si spor ile ilgilenmediğini zamanını genelde oturarak geçirdiğini (%68,2) ve en çok 

(%47,7’si 5 saat ve daha fazla) tv izleyerek (%92,6) geçirdiğini belirtmiştir.  

 

Tablo 1: Yaşlıların Düşme Korkusu ve Düşme Durumlarına İlişkin Özelliklerin Dağılımı (N=76) 

 

Düşme korkusu yaşama N % 

Hayır 29 38,2 

Evet 47 61,8 

Toplam 76 100 

Son bir yıl içinde düşme durumu 

Hiç düşmedim 16 21,1 

1 kez 28 36,8 

2 kez 15 19,7 

3 kez ve daha fazla 17 22,4 

Toplam 76 100 

Düşme yeri* (N=76) 

Banyoda 15 41,7 

Odada 5 13,9 

Koridorda 1 2,8 

Bahçede 7 19,4 

                                  *Düşme yerini belirtenler üzerinden değerlendirme yapılmıştır (n=28). 
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TARTIŞMA 

Yaşlılarda düşmeler, yaşlanmaya bağlı sorunlar ve yaşanılan çevrenin fiziki özelliklerine bağlı olarak 

gelişebilmektedir. Yaşlının herhangi bir nedenle düşme yaşaması; yaşam kalitesini ve kendine bakım 

aktivitelerini olumsuz etkilemektedir (9). 

Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin, %62,7’i kadın, sosyo demografik özellikleri incelendiğinde; 

yaşlıların yaş ortalamasının (76±8.2), düşmeler ile ilgili yapılan diğer çalışmalardaki (10-20) yaşlıların 

yaş ortalamaları ile benzerlik göstermesi çalışma bulgularının karşılaştırılabilirliği yönünden olumlu 

bir durumdur. Araştırmaya katılan yaşlıların %32,9’u okur-yazar değildir. Yaşlıların yaş ortalaması 

olarak saptanan değer (76±8.2) göz önüne alınacak olursa yaşlıların eğitim düzeyinin düşük olması 

beklenen bir durumdur. Yaşlıların, %77,3’ü sosyal güvencesinin bulunduğunu ifade etmiştir. 

Yaşlıların hayatlarını sürdürmeleri yaşam standartlarını yükseltmeleri ciddi parasal maliyetlere bağlı 

bulunmaktadır. Yaşlıların büyük çoğunluğunun herhangi bir sağlık güvencesine sahip olması; çalışma 

yaşamlarına bağlı olarak kendilerinin bir sosyal güvenlik kuruluşuna dahil olabilecekleri ve her 

koşulda böyle bir olanağın yaşlılıkta sağlık hizmetlerinden yararlanma ve ücretsiz ilaç alabilme 

açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir.  

 

Yaşlı bireylerin %36,8’i son bir yıl içinde en az bir kez düşmüştür. Fisher ve arkadaşları yaşlılarda bir 

yıllık düşme sıklığını % 55,0 olarak bildirmiştir (19). Akın ve Emiroğlu, bir kez düşme yaşayanların 

oranını % 39,6 olarak bulduğunu bildirmişlerdir (20). Shumway-Cook ve ark (2005) % 53,3 olarak 

belirtmişlerdir (21). Muir, son bir yılda düşenlerin oranını % 50,0 olarak bulmuştur (22). Çalışma 

bulgumuz ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Bu bulgular 

yaşlılarda düşmenin yaygın bir problem olduğunu göstermektedir. Yaşlılarda düşmeler ve buna bağlı 

gelişebilen sorunlar önemli ve öncelikli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Düşme yaşayan yaşlıların en fazla banyoda (% 41,7) düştükleri daha sonra ise düşmelerin sırasıyla 

bahçe ve yaşlıların kendi odalarında gerçekleştiği görülmektedir. Clemson ve arkadaşlarının 65 yaş ve 

üstü bireylerde ev kazaları ve düşmeleri inceledikleri çalışmada, yaşlıların daha çok banyoda düştüğü 

bildirilmiştir (23). Deprey’in çalışmasında, çalışma bulgumuzdan farklı olarak yaşlıların en fazla yatak 

odasında daha sonra ise banyo, mutfak ve oturma odasında düştükleri bildirilmiştir (24). Bu durum, 

çalışmanın yurt dışında yapılmış olmasına ve ev içi özelliklerinin farklılığına bağlı olabileceği 

düşünülebilir. Cosart, çalışmamıza benzer şekilde yaşlıların en fazla banyoda düştüğünü bildirmiştir 

(25). Lee ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise yaşlıların yalnız kaldıklarında en fazla 

banyo/tuvalette (% 32), daha sonra sırasıyla oturma odası (% 18), mutfak (% 14) ve yatak odasında (% 

11) ev kazası yaşadıklarını bildirmeleri (26) çalışma bulgumuzu desteklemektedir. Yaşlıların 

çoğunlukla banyoda düşmesi, yaşlı bireyin mahremiyet duygusu nedeniyle yalnız kaldığı bir alan 

olmasına bağlanabilir. Yaşlı bireyler düşme açısından değerlendirildiğinde en riskli alanın banyo 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma verileri değerlendirildiğinde huzurevinde kalan yaşlıların, çoğunluğunun (%61,8) düşme 

korkusu yaşadığı ve en çok banyoda düştüğü (%41,7) saptanmıştır. Düşmelerin önlenmesi için ev içi 

ve yaşlı bireylerin yaşadığı ortamda gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir.  
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ÖZET 

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler beraberinde profesyonelliği getirmiştir ve profesyonellikle önemli 

anahtar kişilerarası iletişim, bilgi, beceri ve tecrübedir. Karşılıklı iki yönlü aktif bir süreç olan iletişim, 

kişilerarası etkileşimleri belirlemede önemli rol oynamaktadır. Kişilerarası iletişimin en çok 

kullanıldığı ve en belirgin örneklerinden biri olan “ekip” belirli bir amaç için bir araya gelmiş farklı 

becerilere sahip kişilerden oluşan gruptur. Hemşire mesleği gereği ekip ile birlikte çalışmak 

durumundadır. Hemşire, bakımda kaliteyi sağlamak ve sağlıklı iletişimi sürdürmek, hasta hakkında 

eksik ya da yanlış bilgi akışına neden olmamak, rol ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmek 

için kendini geliştirmeli ve bunun en önemli koşullarından biriside hekim, hemşire, fizyoterapist, 

diyetisyen, acil tıp teknisyeni vb. diğer sağlık profesyonelleri ile ekip işbirliğine özen göstermelidir. 

Sağlıkta merkezi rol alan hemşire diğer sağlık personeli ile ekip işbirliği sağlayarak bir mesleğin 

meslek olabilmesinde önemli kriter olan profesyonelliğe de adım atmış olur. Profesyonellik; 

hemşirenin uzman olduğu alanda gösterdiği bilgi, beceri, tutum ve davranış biçimi olarak 

tanımlanmaktadır. Temel profesyonellik özellikleri; nitelikli eğitim, bilimsel bilgi birikimi, 

uygulamada teori kullanma, toplumsal değerleri paylaşma, etik kodlar, yaşamsal değeri olan konulara 

odaklanma, mesleki örgüte sahip olma ve otonomidir. Hemşirenin profesyonel olması, ekip ile birlikte 

çalışırken rol ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi, etik değerlere sahip, otonomisi güçlü ve güncel 

gelişmeleri takip ederek, hasta bakım niteliğinin arttırılmasında profesyonel olarak yaklaşması 

açısından çok önemlidir. Hemşire kendini uzmanlık alanı hakkında bilgilendirmesi buna yönelik 

eğitimler alması ya da kongre, seminerlere katılması, uzmanlık alanı ile ilgili araştırmalar yapması 

hemşireliğin mesleksel gelişmesi hem de hemşirenin mesleğine karşı profesyonelleşmesi açısından 

önemlidir. 

 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Ekip İşbirliği, Profesyonellik 

 

Key words: Nursing, Team Collaboration, Professionalism 

 

GİRİŞ 

Sağlık alanında birçok farklı sağlık profesyoneli ekip işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Hemşire ise bu 

ekibin içerisinde merkezi rol almakta olup görevi gereği, diğer sağlık personellerine kıyasla hasta ile 

daha çok zaman geçirmektedir. Bu nedenle sağlık personeli ve hemşirelerin sağlık kurumlarında 

işbirliği yapmaları, kaliteli, zamanında ve etkin bakım ve tedavi açısından önemli bir faktördür (1-5).  

 

Bir araştırmaya göre, sağlık personeli ile hasta bakım kalitesi arasında pozitif ilişki olduğu ve bakımın 

kalitesini olumlu etkilediği tespit edilmiştir (2). Larson (6), sağlık personeli  arasındaki işbirliğinin iyi 

olması, hasta ile ilgili bilgi ve verilerin doğru olarak aktarılmasını olumlu yönde etkilediğini 

belirtmiştir. Sağlık personeli arasındaki işbirliği ve ekip çalışması aynı zamanda hastane maliyetlerini 

de azaltarak olumlu etki yapmaktadır (7). Fakat 1970’li yıllardan bugüne kadar yapılan araştırmalara 

göre hala sağlık personelleri arasındaki ekip işbirliği istendik düzeyde değildir (7, 8-10). Bu nedenle 

sağlık personeli arasındaki ekip işbirliğini önleyen ve olumsuz etkileyen faktörleri belirleyip buna 

yönelik çözüm ve öneriler geliştirmek çok önemlidir.  

 

Tschannen (11, 12), sağlık personelleri arasındaki işbirliğini engelleyen tutum ve davranışların 

özellikle kişilerin birbirinin görevine ve mesleğine saygı duymaları olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca 

hekim ve hemşirelerin birbirlerini yanlış anlamaları sonucu, hekimlerin hemşirelere ilişkin olumsuz 
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düşüncelere sahip olması, otonomi ve kararlara katılımın algılanmasındaki farklılıkların işbirliğini 

olumsuz etkilediği belirtilmektedir (13). Mikanowicz (14), hekim ve hemşire arasındaki olumsuzluğun 

sebebini, toplum tarafından hekimlerin hemşirelik mesleğine ilişkin olumsuz düşünceleri, eğitim 

farklılıkları, hekim ve hemşirelerin hastanın fizyolojik ihtiyaçlarına farklı yaklaşmaları vb. şeklinde 

sıralamıştır. 

 

İşbirliğini etkileyen faktörler; 

 

Bireysel Faktörler:  

 Yaş ve cinsiyet 

Eğitim farklılığı  

 Mesleki yönden yeterli ve yetkin olarak görme 

 İletişim yeteneği 

Kurumsal/çevresel faktörler 

 Ekip Çalışması 

 Hemşire sayısı 

 Rol belirsizliğinin ve görev yetki ve sorumlulukların bilinmemesi 

 Çalışma Ortamı 

 

Sosyo Kültürel Faktörler 

 Toplumsal bakış açısı 

 Hekim Hemşire İşbirliği için Gerekli Tutum ve Davranışlar (15, 16). 

 

Sağlık personeli arasındaki ekip işbirliği profesyonelliği de beraberinde getirir. Profesyonellik; çok 

önemli bir konu olup uzun yıllardır farklı meslekler tarafından benzer ifadeler ile tanımlanmıştır (17, 

18). Profesyonellik, bir mesleğin bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlamakta, kurumsal üretkenlik ve 

kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir (19). Hemşirelikte profesyonellikle ilgili ilk çalışma 1988’de 

Miller ve arkadaşları tarafından yürütülmüştür. Hemşirelik mesleğinin profesyonellik değerleri, 

Miller’in geliştirdiği, “Hemşirelikte Profesyonellik Modeli” adıyla ifade edilmektedir. Bu modele 

göre, bu destekleyici kriterler ise şunlardır: 

a) Sürekli eğitim ve yeterlik 

b) Araştırma geliştirme, kullanımı ve değerlendirme 

c) Yayın 

d) Toplumsal hizmet oryantasyonu 

e) Teori 

f) Hemşirelik kodları 

g) Mesleki derneklere katılma 

h) Otonomi’dir (20). 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak sağlık personellerinin birlikte ekip işbirliği içinde çalışmaları, ortak eğitim ve karar 

verebilmeleri ve buna yönelik ilgili politika ve prosedürlerin hazırlanması, tüm sağlık personellerini 

kapsayan oryantasyon programlarının düzenlenmesi, sağlık personellerinde olması gereken ekip 

işbirliği ve profesyonelliği açısından çok önemlidir. 
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ÖZET 
Günlük yaşam aktivitelerini yapabilmek için başkalarına muhtaç olan fonksiyonel yetersizliği olan 

yaşlı sayısı artan nüfus ile beraber artış göstermektedir.  Yaşın artmasıyla beraber yatağa bağımlı yaşlı 

sayısında da artış olmaktadır. Demografik ve sosyal değişiklikler özellikle doğurganlık oranlarındaki 

düşüş ve iş alanında kadının artan katılımı aile fertlerinin yaşlıların bakımını tam anlamıyla yapıp 

yapmayacağı konusunda çelişkiler gündeme getirmekte olup yaşlı bakımı özellikle yatağa bağımlı 

yaşlı bakımı sorun haline gelmektedir. Son zamanlarda bakım sağlayıcısının yükünü azaltmayı 

amaçlayan programlar yapılmaktadır. Destekleyici gruplar, bakım servisleri, danışma, eğitimsel 

programlar dahil uzun dönem kurumsal bakımın finansal maliyetinden kurtarmayı amaçlayan 

müdahaleler ve servislerin etkinliğini çalışmak gibi programlar oluşmuştur. Bakım sağlayan kişiye 

destek sağlamakta süre gelen çelişkilerden birisi; bakım sağlayan kişinin belirli ihtiyaçları olmasına 

rağmen, mevcut desteğin sadece belirli kısmı gerekli olarak kullanılmaktadır. Sağlanılan bakım yeme, 

giyme, tuvalet gibi yoğun kişisel bakımdan, enstrümental görevler ve duygusal desteğe çeşitlilik 

göstermektedir. Bu çerçevede, stres huzuru tehlikeye atarak, kaynaklarının sınırını aşarak ya da 

zorlayarak insan tarafından değer biçilen çevre ve insan arasındaki bir ilişki olarak 

tanımlanabilmektedir. Teori iki süreci tanımlamakta; bilişsel değer biçme ve stresli insan-çevre 

ilişkileri ve onların anlık ve uzun dönem sonuçlarının önemli bir arabulucusu olarak üstesinden 

gelmedir. İnsanların stresli durumlarını ve strese neden olan faktörlerini azaltmak ya da en aza 

indirgemek, tolerans göstermeyi öğrenmeye dayalı davranışsal ve psikolojik özel çabalar olarak 

tanımlanan stresin üstesinden gelmenin, stresle alakalı zihinsel ve fiziksel sağlık sonuçlarında önemli 

etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bakım verenlerin stres ile baş etmesini öğrenmesi yaşlı sağlığı 

açısından da çok önemlidir. 

 

Anahtar kelimeler: Bakım verenler, Yaşlı, Yatağa Bağımlı Yaşlı. 

 

Key words: Caregivers, Elderly, Dependent of Bed. 

 

GİRİŞ 

Bir toplumdan diğerine farklılık gösteren yaşlılık kavramı, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden 

gerilemesidir. Bu durum, yaşlı bireyin, yaşlıya ve yaşlılığa verilen değeri belirlediği düşüncesiyle 

yaşlılık sadece biyolojik bir olay olmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olaydır(1). 

Bağımsızlık; genel olarak, günlük yaşam aktivitelerini bir başka kişiden yardım almadan kişinin 

günlük yaşam aktivitelerini kendisinin yapabilmesidir(2). "Engellilik" ya da bağımlılık;  baston, 

tekerlekli sandalye gibi yardımcı cihazları kullanarak bireyin yaşamını devam ettirmesidir. Günlük 

yaşam aktivitelerine banyo, giyinme veya tuvaleti kullanma; aletli günlük yaşam aktivitelerine 

alışveriş, yemek hazırlama ve para yönetimi örnek olarak verilebilir (3). Toplumda teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte yaşam süresinin uzaması ve beraberinde yaşlı nüfus artması gündeme gelmiştir. 

Yaşlanma ile birlikte yaşlı bireyler banyo yapma, yemek yapma, bakım gibi günlük yaşam 

aktivitelerinde daha fazla yardıma ve dolayısıyla başkasına bağımlılaşma durumu daha da artış 

göstermektedir. Özellikle bu yardım, akrabalar ve çevrenin yanı sıra, sağlık ve sosyal hizmetlerince 

sağlanmaktadır(4). Bu durum bakım rolünde merkezi alan hemşire gereksinimi de artırmaktadır. 

Dolayısıyla yaşlı bakımında aile halen önemli bir unsurdur. Bakım verme süreci yorgunluk, 

tükenmişlik, yalnızlık, aile ilişkilerinde bozulma, maddi olarak bakımı karşılayamama gibi 
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durumlardan dolayı hem bakım veren hem de bakılan kişi için oldukça zor bir süreçtir(5).  Bu durum 

iki taraf açısından fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan güçlükler yaratabilmektedir (6-9). 

Kültürümüzde aile büyüğü olan yaşlılara bakım verilmekte ancak bakım verenlerin yeterli bilgisi 

olmaması nedeni ile bu bakım istendik düzeyde olmamaktadır ve bu durum da yaşlı bireyi olumsuz 

etkilemektedir.  

 

Dünyada ve Türkiye’de “yaşlılarda günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık düzeyi” ile ilgili yapılan 

çalışmalarda yaşlıların farklı oranlarda ve alanlarda bağımlı olduğu, cinsiyetler arasında bağımlılık 

durumunun değiştiği, medeni durumun bağımlılığı etkilediği, büyük bir çoğunluğunda bağımlılıkla 

birlikte en az bir kronik hastalığın bu duruma eşlik ettiği ve yaşlıların diğer bir kişinin yardımına 

gereksinim duydukları tespit edilmiştir(10-15). Yaş ilerledikçe bağımlılığın arttığı birçok çalışmada 

belirtilmektedir(16, 17). 

 

Yaşlı birey açısından evde bakımın olumlu yönleri: 

 

• Evde bakım ile birlikte aile parçalanması önlenmiş olur.  

• Birey alıştığı ortamdan kopmamış olur dolayısıyla kendini daha mutlu, bağımsız ve huzurlu hisseder, 

dolayısıyla yaşlı bireyin memnuniyeti artmış olur. 

•Arkadaş ve akraba bağları kopmamış olur dolayısıyla yaşlı bireyin sosyal hayatı devam etmiş olur.  

•Yaşlı bireyin yaşam kalitesini artırır.  

 

Hastalık durumlarında ise;  

• Yaşlı bireyin iyileşme süreci hızlanır ve yaşlı birey enfeksiyonlardan korunmuş olur.  

• Yaşlının hastalığı üzerindeki kontrolünü artırır.  

• Yaşlının ev ortamında alması gereken bakımı almasını sağlar ve yaşlının stres yaşaması  önlenmiş 

olur. 

• Evde bakımın maliyeti hastaneye kıyasla maddi açıdan daha düşüktür.  

•Evde bakım sayesinde yaşlının hastaneden taburculuk süresi hızlanmış olur ve dolayısıyla daha az 

yatak ve personel ile daha çok yaşlı hastaya hizmet sunulur.  

• Bu şekilde tedavi için yatmayı bekleyen hastalar sıra beklememiş olur ve süreçleri daha hızlanmış 

olur.  

 • Yaşlı bireye tedavinin başından iyileşme gerçekleşinceye kadar kesintisiz bir sağlık hizmeti 

sunulması sağlanır. 

 

Evde bakımın olumsuz yönleri; 

• Yaşlı birey, özel hayatına karışıldığını düşünebilir, 

 •Aile yaşlıyı fiziksel ve ekonomik yük olarak görebilir.  

• Yaşlı birey evde bakım verilirken kendisini gerçekten hasta hissedebilir.  

• Yaşlı birey hastalığın ağırlığına ve gereksinim duyduğu evde bakım hizmetlerine bağlı olarak 

çevresini çok sayıda insan ve malzeme ile sarılmış hissedebilir(18). 

 

Bu çerçevede, stres huzuru tehlikeye atarak çevre ve yaşlı birey arasındaki ilişki bozulabilir. Bu 

nedenle, insanların stresli durumlarını ve strese neden olan faktörlerini azaltmak ya da en aza 

indirgemek, tolerans göstermeyi öğrenmeye dayalı davranışsal ve psikolojik özel çabalar olarak 

tanımlanan stresin üstesinden gelmenin, stresle alakalı zihinsel ve fiziksel sağlık sonuçlarında önemli 

etkisi olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak, bakım verenlerin stres ile baş etmesini öğrenmesi yaşlıya 

verilen bakımın kalitesi ve etkinliği açısından ve özellikle yaşlı sağlığı açısından da çok önemlidir. 
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ATIK YAKMA VE TERMAL ENERJİ DEPOLAMASINA DAYALI HİBRİT MOBİL TESİS 

İNŞAATININ FİZİBİLİTESİ 

FEASİBİLİTY OF HYBRİD MOBİLE PLANT CONSTRUCTİON BASED ON WASTE 

INCİNERATİON AND THERMAL ENERGY STORAGE 

 

Yıldırım İsmail TOSUN 

Dr.,Şırnak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Maden Mühendisliği Bölümü, Şırnak 

 

ÖZET 
Hibrit Kurulumlarının Yapılabilirliği, proseslerin karmaşıklığı ve farklı malzemelerin enerji üretim 

sistemlerine entegrasyonu nedeniyle enerji üretim tesis kurulumu yüksek risk maliyet değerleri 

gerektiren sermaye parametrelerine neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yüksek finansal risk 

ve düşük gelir konusunda entegre yüksek kapasiteli tesisler azalmıştır. Mobil tesisler, düşük nüfuslu 

ve nüfus yoğunlaşmasının az olduğu ülkelerde ve düşük gelirli belediyelerde atık yönetimi ve termal 

enerji üretimi ve depolaması kritik olmuştur. Atık ısıdan enerji üretiminde demir eritme ve bakır 

eritme tesislerinde açığa çıkan atık ısı kaynaklarından yaralanabilen termal enerji depolama sistemleri 

mobil ölçekte çok avantajlı hale gelmiştir. Atık ısı erimiş tuza aktarılabilir. Erimiş ürünler veya erimiş 

atık maddelerle ünite elektrik üretilebilmektedir. Bu, tuzun termal depolanması ve ısıtmada kullanım 

için büyük bir fırsat olabilir. Bu çalışmada sermaye bedeli değişkenler ve birim kapital denklemler 

tanımlanmış ve eleştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Atık yakma, Termal enerji depolama, Fizibilite, Hibrit mobil tesis. 

 

ABSTRACT 
Feasibility of Hybrid Installations causes the capital parameters requiring high risk cost values due to 

the fact that of complexity of processes and integration of different materials in power generation 

systems. Integrated high capacity plants were decreased in developing countries regarding the high 

financial risk and low revenue. Mobile Construction was critical in low populated and low income 

countries based on municipal waste incineration and thermal energy storage. The thermal energy 

storage from waste heat yield in power generation and iron smelters and copper smelter plant became 

so advantageous at mobile scale. The waste heat could be conducted into melted salt. Power is 

recovered by units by melted products or melted waste materials. This could be a great opportunity for 

salt thermal storage and use in heating. The capital cost variables and unit equipments were defined 

and criticized in this study over a hybrid model of plant. 

 

Keywords: Waste incineration, Thermal energy storage, Feasibility, Hybrid mobile plant. 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EBEVEYNLERİYLE İLİŞKİLERİNİN KİŞİSEL 

BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

 

 ANALYSIS OF MIDDLE SCHOOL STUDENT-PARENT RELATIONS BASED ON CERTAIN 

PERSONAL VARIABLES 

 

Gizem Güler BAŞAR 

Karabük Üniversitesi 

Arzu ÖZYÜREK 

Prof. Dr., Karabük Üniversitesi  

 

ÖZET 

Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin ebeveynleriyle ilişkilerinin niteliğini kişisel bazı 

değişkenlere göre belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, ortaöğretim öğrencisi 247 erkek, 313 

kız olmak üzere toplam 560 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin 

ebeveynleriyle ilişkilerinin niteliğinin belirlenmesinde Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği (EİÖ) 

kullanılmıştır.  Öğrencilerin ebeveynleriyle ilişkilerinin niteliği cinsiyet, yaş, devam ettikleri okul türü 

ve akademik başarılarına göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde t-Testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak; ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyeti ile EİÖ puanları 

arasındaki farkın anlamlı olduğu, kız öğrencilerin anneleriyle Açıklama ve Olumsuz Duygu alt 

puanlarının erkek öğrencilerin puanından daha yüksek olduğu, erkeklerin babalarıyla Olumlu Duygu 

alt puanlarının kız öğrencilerin puanından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşı ve 

devam ettikleri okul türü ile EİÖ puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin akademik başarıları ile EİÖ Anne Açıklama ve Olumlu Duygu, baba Açıklama ve 

Olumlu Duygu puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu, akademik başarısını yüksek olarak algılayan 

öğrencilerin EİÖ puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Ebeveyn-ergen ilişkisi, Anne-babalar. 

 

ABSTRACT  

The present study aimed to determine the quality of middle school students' relations with their parents 

based on certain personal variables. The study group included 247 male and 313 female, a total of 560 

students. Data were collected with Parent-Adolescent Relationship Quality Scale (PARS) was used to 

determine the quality of the relationship between the parents and the students. The quality of the 

students' relationships with their parents was analyzed based on their gender, age, the type of school 

they attend and academic achievements. The t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were 

used to analyze the study data. In conclusion, it was determined that there was a difference between 

the PARS scores of middle school students based on gender and the sub-scores of “explanation” and 

“negative emotion” for female students in their relationship with their mothers were significantly 

higher than that of the male students. The “positive emotion” subscale scores of the male students in 

their relationship with their fathers were higher than that of the female students. It was determined that 

there was no significant difference between the PARS scores of the students based on their age and 

school type. It was determined that the difference between the PARS “explanation” and “positive 

emotion” sub-scores for their relationship with their mothers and PARS “explanation” and “positive 

emotion” sub-scores for their relationship with their fathers was significant and PARS scores of the 

students who perceived their academic achievement as high were higher than others.  

 

Keywords: Middle school, Parent-adolescent relationship, Parents. 

 

*Bu çalışma, KBÜ-BAP-17-YL-451 no’lu “Ergenlerin Aile Aidiyeti ve Ebeveyn İlişkileri ile Ahlaki 

Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli proje kapsamında Karabük Üniversitesi 

BAP birimi tarafından desteklenmiştir. 
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GİRİŞ 

Doğumundan itibaren sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olan insan, yaşadığı sürece, içerisinde 

belli görevleri içeren dönemlerden geçmektedir. Bu dönemlerden biri de ergenlik dönemidir (Tamar, 

2005). Ergenlik döneminde bireyin ailesiyle olan bağları yeni bir hal almaktadır. Tüm gelişim 

alanlarının desteklendiği ergenlikte, ergenin başarması gereken sekiz görev vardır:  

 Bedensel kabul, 

 Kendisinden beklenen cinsiyet rollerini gerçekleştirmesi, 

 Akran grubuyla pozitif ilişkiler kurmak, 

 Çevreden bağımsız hareket edebilme, 

 Aile kurmaya hazır bulunmak, 

 Toplum destekli projelerde yer almak, 

 Ahlak sistemini oluşturmak (Akt.: Gander ve Gardiner, 2010). 

 

Fiziksel ve sosyal çevrenin etkisi altında olan gelişimsel görevler, ergenin en yakın çevresini oluşturan 

aileden de etkilenmektedir.  

 

Aile; yasal olarak aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve sıklıkla aynı evde yaşayan bireylerin 

oluşturduğu, bireyin tüm gelişiminin desteklendiği ve sosyal hayata hazırlandığı toplum birimidir 

(Ünalan, 1987). Aile yapısında anne-babanın belirli rolleri bulunmaktadır. Ergen birey, içinde 

bulunduğu dönem içerisinde anne-babasını model alarak özdeşim kurmaktadır (Yörükoğlu, 1994). 

İletişim, ilk ailede başlamakta ve çevreyle pekiştirilmektedir. Çocuğun ailesiyle olan olumlu iletişimi, 

onun tüm yaşamını olumlu yönde etkilemekte ve ebeveynle çocuk arasındaki ilişkinin niteliğini 

zenginleştirmektedir (Ömeroğlu ve Arabacı, 2016). Olumlu ebeveyn yaklaşımında, ergen psikolojik 

açıdan desteklenmekte; olumsuz ebeveyn yaklaşımında ise, anne-babanın yanlış tutumu ve sağlıksız 

iletişimi, ergenin öfke duygusu göstermesine yol açabilmektedir (Durak Batıgün ve Say, 2015). 

 

Toplumda her ailenin kendine özel bir iletişim şekli vardır. Tüm iletişim süreçlerinde olduğu gibi bu 

yapıda da samimiyet ve bireylerin birbirlerine olan açıklığı önem taşımaktadır. Sağlıklı iletişim kuran 

bir ailenin sahip olması gereken özellikler ve bireylerin uyması gereken şartlar vardır. Bunlar aşağıda 

açıklanmıştır: 

 Dinleme ve Anlatma: Ergen bireylere aile içerisinde söz hakkı verilerek görüşlerinin 

alınması, kendilerini birey olarak hissetmelerini sağlar.  

 Empati Kurma: Anne-babaların ergenlik döneminin özelliklerini bilmesi ve ona uygun 

davranması, iletişimi zenginleştiren bir faktördür. 

 Planlamaya Katkıda Bulunma: Demokratik bir ortam oluşturularak aile içerisindeki 

durumlar değerlendirilmektedir. 

 Ses Tonu: İletişimde önemli bir faktör olan ses tonu, iletişimin doğru anlaşılmasını 

sağlamaktadır (Kavak, 2007). 

 

Ergenlik döneminde anne-babaların ergene karşı sergiledikleri tutumlar, ergenin gelişimini olumlu 

veya olumsuz etkilemektedir. Her anne-babanın çocuk yetiştirme stili farklıdır. Bu farklılık anne-baba 

tutumlarını ortaya çıkarmaktadır (Karabulut Demir, 2007). Literatürde yer alan anne-baba 

tutumlarından en dikkat çekenleri; koruyucu/istekçi anne-baba tutumu, demokratik anne-baba tutumu 

ve otoriter anne-baba tutumudur (Sezer vd., 2013). 

 

Koruyucu/ istekçi anne-baba tutumu, anne-babanın çocuklarını gereğinden fazla koruma altına aldığı 

bir yaklaşım çeşididir. Anne-babanın çocuğa hemen her konuda müdahale etmesi, çocukta 

güvensizliğe sebep olabilmektedir. Bağımlı kişilik yapısındaki ergenler, bu tutumdan etkilenmişlerdir 

(Navaro, 1989). Demokratik anne-baba tutumu, çocuğun kararlarına saygı duyarak, çocuğa sevgi 

temelli, sağlıklı bir iletişim yapısı sunan aile yaklaşımıdır. Ergen birey demokratik aile yapısında, 

kendi duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirebilmekte ve bu sayede özgüveni gelişmektedir 

(Kesici, 2005). Otoriter anne-baba tutumu, kontrolcü ve tam anlamıyla sevgi göstermeyen bir anne-
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baba yaklaşımıdır. Ergen birey bu yaklaşımda, suçlama ve cezaya maruz kalabildiği için, özgüveni 

zedelenmekte ve kişiliği yok sayılmaktadır (Yavuzer, 2006). 

 

Bu çalışma ortaöğretime devam eden ergenlerin ebeveynleriyle ilişkilerinin kişisel bazı değişkenlere 

göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmanın genel amacına göre alt problemleri aşağıda verilmiştir. 

1. Ergenlerin ebeveynleriyle ilişkilerinin niteliği ile yaş ve cinsiyet arasında anlamlı fark var 

mıdır? 

2. Ergenlerin ebeveynleriyle ilişkilerinin niteliği ile okul türü ve okul başarısı arasında anlamlı 

fark var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırma betimsel tarama modelinde, nicel bir araştırmadır. 

 

Çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Ankara’nın Etimesgut ilçesinde ortaöğretime devam 

eden, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle kendilerine ulaşılabilen 15-18 yaş grubu 313 kız ve 247 

erkek olmak üzere toplam 560 ergen oluşturmuştur. Çalışma grubundaki ergenlerin %35,2’si 15 

yaşında, %25,9’u 16 yaşında, %30,9’u 17 yaşında ve %8’i 18 ve daha üzere yaşta; %24,8’i 9.sınıf, 

%25,5’i 10 sınıf, %24,8’i 11.sınıf ve %24,8’i 12.sınıf; %17,9’unun okul başarısı çok iyi, %41,8’inin 

iyi, %36,4’ünün orta ve %3,9’unun zayıftır. 

Verilerin toplanmasında ergenlerin cinsiyeti, yaşı, lise türü, sınıf, okul başarı durumunu sorgulayan 

Kişisel Bilgi Formu ile Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği (EİÖ) kullanılmıştır. EİÖ Açıklama, 

Olumlu Duygu ve Olumsuz Duygu alt boyutlarından oluşmaktadır.  

Veriler, sınıf ortamında toplanmıştır. Bilgisayar ortamına girilen verilerin analizinde t-Testi ve tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1’de, ergenlerin Ebeveyn-Ergen İlişkisi Niteliği Ölçeği puanlarının cinsiyete göre t-Testi 

sonuçları verilmiştir. 

Tablo 1. EİÖ Puanlarının Ergenlerin Cinsiyetine Göre t-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ort. ss t p 

E
b

ev
ey

n
-E

rg
en

 İ
li

şk
i 

N
it

el
iğ

i 

Ö
lç

eğ
i 

Anne-Açıklama Erkek  247 19,65 5,85 
-5,127 0,000* 

Kız 313 22,15 5,62 

Anne-Olumlu 

Duygu 

Erkek  247 20,65 6,71 
-0,763 0,446 

Kız 313 21,07 6,49 

Anne-Olumsuz 

Duygu 

Erkek  247 12,19 5,52 
-2,335 0,020* 

Kız 313 13,37 6,27 

Baba-Açıklama Erkek  247 17,76 6,04 
0,144 0,885 

Kız 313 17,69 6,15 

Baba-Olumlu 

Duygu 

Erkek  247 19,59 6,49 
4,884 0,000* 

Kız 313 16,18 6,18 

Baba-Olumsuz 

Duygu 

Erkek  247 11,80 5,68 
-0,953 0,341 

Kız 313 12,28 6,06 

*p<0,05 

 

Tablo 1’e göre, Ergenlerin Ebeveyn-Ergen İlişki Ölçeği Anne-Açıklama, Anne-Olumsuz Duygu ve 

Baba-Olumlu Duygu puan ortalamalarında cinsiyete göre anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Erkek 

ergenlerin Ebeveyn-Ergen İlişki Ölçeği Anne-Açıklama puan ortalamaları (ort.=19,65) ile Anne-

Olumsuz Duygu puan ortalamaları (ort.=12,15), kız ergenlerin aynı puanlarından daha düşük iken 

Baba-Olumlu Duygu puan ortalamaları (ort.=19,59) kız ergenlere göre daha yüksek bulunmuştur. 
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Buna göre, kız ergenlerin annelerine yönelik açıklığı ve olumsuz ebeveyn ilişkilerinin erkeklere göre 

daha fazla, erkeklerin ise babalarıyla olumlu ebeveyn ilişkilerinin daha fazla olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 2’de, Ergenlerin Ebeveyn-Ergen İlişki Ölçeği puan ortalamalarının yaşa göre ANOVA Testi 

sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 2. Ölçek Puanlarının Ergenlerin Yaşına Göre ANOVA Sonuçları 

 Yaş N Ort. Ss F P 

E
b
ev

ey
n
-E

rg
en

 İ
li

şk
i 

N
it

el
iğ

i 
Ö

lç
eğ

i 

Anne-Açıklama 15 yaş 197 20,60 6,01 

0,962 0,410 
16 yaş 145 21,04 5,62 

17 yaş 173 21,28 5,85 

18 yaş 45 22,11 5,83 

Anne-Olumlu 

Duygu 

15 yaş 197 21,05 7,23 

0,414 0,743 
16 yaş 145 20,55 6,03 

17 yaş 173 20,78 6,22 

18 yaş 45 21,71 6,82 

Anne-Olumsuz 

Duygu 

15 yaş 197 12,52 5,49 

0,976 0,404 
16 yaş 145 13,00 6,00 

17 yaş 173 12,75 6,29 

18 yaş 45 14,17 6,65 

Baba-Açıklama 15 yaş 197 18,03 6,87 

1,891 0,130 
16 yaş 145 17,41 6,06 

17 yaş 173 18,26 6,26 

18 yaş 45 18,97 6,49 

Baba-Olumlu 

Duygu 

15 yaş 197 18,31 6,87 

0,936 0,423 
16 yaş 145 17,41 6,06 

17 yaş 173 18,26 6,26 

18 yaş 45 18,97 6,49 

Baba-Olumsuz 

Duygu 

10 yaş 197 11,96 5,65 

0,295 0,829 
11 yaş 145 11,90 5,76 

12 yaş 173 12,14 6,08 

13 yaş 45 12,80 6,72 

 

Tablo 2’ye göre, ergenlerin yaşı ile Ebeveyn-Ergen İlişki Ölçeği puan ortalaması arasındaki fark 

anlamsızdır (p>0,05). Buna göre, ergenlerin ebeveyn ilişki niteliklerinin, yaş değişkeninden anlamlı 

düzeyde etkilenmediği söylenebilir.  

Tablo 3’te ergenlerin Ebeveyn-Ergen İlişki Ölçeği puan ortalamalarının okul türüne göre ANOVA 

sonuçları verilmiştir. 

Tablo 3. Ölçek Puanlarının Ergenlerin Okul Türüne Göre ANOVA Sonuçları 

 Okul Türü N Ort. Ss F P 

E
b
ev

ey
n
-E

rg
en

 İ
li

şk
i 

N
it

el
iğ

i 
Ö

lç
eğ

i 

Anne-

Açıklama 

Anadolu Lisesi 141 21,12 5,53 

1,419 0,236 

İmam-Hatip 

Lisesi 
137 

21,13 5,73 

Meslek Lisesi 142 20,26 6,31 

Fen Lisesi 140 21,68 5,76 

Anne-Olumlu 

Duygu 

Anadolu Lisesi 141 21,17 5,89 

1,982 0,116 

İmam-Hatip 

Lisesi 
137 

20,41 6,51 

Meslek Lisesi 142 20,11 6,73 

Fen Lisesi 140 21,85 7,08 

Anne- Anadolu Lisesi 141 11,78 5,51 2,437 0,064 
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Olumsuz 

Duygu 

İmam-Hatip 

Lisesi 
137 

13,11 5,99 

Meslek Lisesi 142 13,64 6,55 

Fen Lisesi 140 12,85 5,70 

Baba-

Açıklama 

Anadolu Lisesi 141 18,37 5,69 

2,214 0,086 

İmam-Hatip 

Lisesi 
137 

18,17 6,53 

Meslek Lisesi 142 16,66 5,88 

Fen Lisesi 140 17,69 6,19 

Baba-Olumlu 

Duygu 

Anadolu Lisesi 141 18,46 5,91 

1,787 0,149 

İmam-Hatip 

Lisesi 
137 

18,37 6,62 

Meslek Lisesi 142 17,04 6,27 

Fen Lisesi 140 18,60 6,92 

Baba-Olumsuz 

Duygu 

Anadolu Lisesi 141 11,60 5,31 

1,562 0,198 

İmam-Hatip 

Lisesi 
137 

11,66 6,10 

Meslek Lisesi 142 12,95 6,18 

Fen Lisesi 140 12,05 5,91 

 

Tablo 3’e göre, Ergenlerin Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği puan ortalamaları ile devam ettikleri 

okul türü arasında anlamlı fark yoktur (p>0,05). Buna göre, ergenlerin ebeveyn ilişkilerinin okul türü 

değişkeninden anlamlı düzeyde etkilenmediği söylenebilir. 

 

Tablo 4’te ergenlerin Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği, puan ortalamalarının okul başarısına göre 

ANOVA sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 4. Ölçek Puanlarının Ergenlerin Okul Başarısına Göre ANOVA Sonuçları 

 Okul 

Başarısı 
N Ort. Ss 

F P 

E
b

ev
ey

n
-E

rg
en

 İ
li

şk
i 

N
it

el
iğ

i 
Ö

lç
eğ

i 

Anne-Açıklama Çok iyi 100 22,16 6,00 

4,51 0,004* 
İyi 234 21,38 5,68 

Orta 204 20,49 5,97 

Zayıf 22 17,72 6,12 

Anne-Olumlu 

Duygu 

Çok iyi 100 22,24 6,00 

3,92 0,009* 
İyi 234 21,06 6,02 

Orta 204 20,40 7,34 

Zayıf 22 17,40 6,22 

Anne-Olumsuz 

Duygu 

Çok iyi 100 12,82 6,15 

0,49 0,688 
İyi 234 12,70 5,81 

Orta 204 13,16 6,23 

Zayıf 22 11,72 4,50  

Baba-Açıklama Çok iyi 100 18,99 5,87 

2,98 0,031* 
İyi 234 17,94 6,14 

Orta 204 17,01 6,08 

Zayıf 22 16,13 6,11 

Baba-Olumlu 

Duygu 

Çok iyi 100 19,73 5,81 

2,98 0,031* 
İyi 234 17,90 5,98 

Orta 204 17,78 7,18 

Zayıf 22 16,27 5,87 

Baba-Olumsuz 

Duygu 

Çok iyi 100 11,68 5,65 

0,75 0,519 
İyi 234 11,83 5,86 

Orta 204 12,56 6,16 

Zayıf 22 11,86 4,84 
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Tablo 4’e göre, Ergenlerin Ebeveyn-Ergen İlişki Ölçeği Anne-Açıklama, Anne-Olumlu Duygu ve 

Baba-Açıklama, Baba-Olumlu Duygu puan ortalamaları okul başarısına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0,05). Okul başarısını orta ve zayıf olarak algılayan ergenlerin, Anne-Açıklama alt 

boyut puan ortalamalarının (ort= 20,49, ort=17,72), çok iyi ve iyi olanlara göre daha düşük düzeyde 

olduğu görülmektedir. Okul başarısı çok iyi olan ergenlerin Anne-Açıklama alt boyut puan ortalaması 

(ort=22,16) en yüksektir. En düşük ortalama puan ise okul başarısı zayıf ergenlere aittir (ort=17,72). 

Okul başarısı orta ve zayıf ergenlerin, Anne-Olumlu Duygu alt puan ortalamalarının (ort= 20,40, 

ort=17,40), başarısı çok iyi ve iyi olan ergenlere göre daha düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Okul 

başarısı çok iyi olan ergenlerin Anne-Olumlu Duygu alt boyut puan ortalaması (ort=22,24) en 

yüksektir. En düşük ortalama puan ise okul başarısı zayıf ergenlere aittir (ort=17,40) Okul başarısı orta 

ve zayıf ergenlerin, Baba-Açıklama alt boyut puan ortalamalarının (ort=17,01, ort=16,13), başarısı çok 

iyi ve iyi olanlara göre daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Okul başarısı çok iyi olan 

ergenlerin Baba-Açıklama alt boyut puan ortalaması (ort=18,99) en yüksektir. En düşük ortalama puan 

ise okul başarısı zayıf ergenlere aittir (ort=16,13). Okul başarısı orta ve zayıf olan ergenlerin, Baba-

Olumlu Duygu alt puan ortalamalarının (ort= 17,78, ort=16,27), başarısı çok iyi ve iyi olan ergenlere 

göre daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Okul başarısı çok iyi olan ergenlerin Baba-Olumlu 

Duygu alt boyut puan ortalaması (ort=19,73) en yüksektir. En düşük ortalama puan, okul başarısı zayıf 

ergenlere aittir (ort=16,27). Buna göre okul başarısı çok iyi ve iyi olan ergenlerin ebeveynleriyle 

ilişkilerinin, başarı durumları orta ve zayıf ergenlere göre daha olumlu olduğu söylenebilir.  

 

TARTIŞMA 

Çalışmada kız ergenlerin annelerine yönelik açıklığı ve olumsuz ebeveyn ilişkilerinin erkeklere göre 

daha fazla, erkeklerin ise babalarıyla olumlu ebeveyn ilişkilerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Aksoy, Kahraman ve Kılıç (2008) tarafından yapılan çalışmada cinsiyet değişkenin ebeveyn-ergen 

ilişkisinde anlamlı bir farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Sartor ve Youniss (2002) yaptıkları çalışmada, 

10 ve 12. sınıftaki kızların erkeklere göre algıladıkları ebeveyn desteğinin daha fazla olduğu 

belirlenmiş, kız çocukları ile ebeveynler arasında daha fazla bağlantı olduğuna işaret edilmiştir. Bu 

bulgunun, araştırmanın bulgularıyla farklılık gösterdiği görülmektedir. Gözcü Yavaş (2012)’ın, yaptığı 

bir çalışmada ergen kadınların ergen erkeklere oranla anne-babalarıyla daha iletişim halinde oldukları 

belirtilmiştir. Öngen (2004) tarafından yapılan bir çalışmada, kız ergenlerin erkek ergenlere oranla 

annelerinden daha fazla sevgi gördükleri, erkek ergenlerin ise babaları tarafından özgürlüklerinin daha 

az kısıtlandığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar, kız ergenlerin, erkek egemen aile yapısı içerisinde, 

babalarıyla iletişimlerinin sınırlı olduğunu, genelde annelerine karşı açıklıklarının yüksek olduğunu ve 

anne-baba iletişimlerinin erkek ergenlere oranla, aile yapısından kaynaklı olarak olumsuz olabileceğini 

düşündürmüştür.  

 

Çalışmada, ergenlerin ebeveyn-ergen ilişkileri düzeylerinin yaş değişkeninden anlamlı düzeyde 

etkilenmediği belirlenmiştir. Aksoy, Kahraman ve Kılıç (2008) ve Dokuyan (2016) tarafından yapılan 

çalışmada yaş değişkenine göre ergen-ebeveyn ilişkisi açısından anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirtilmiştir. Bu bulgular da araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 

 

Çalışmada, ebeveyn-ergen ilişkilerinin okul türü değişkeninden anlamlı düzeyde etkilenmediği 

belirlenmiştir. Nas (1995), yaptığı araştırmada, çocuklarının okuduğu okulu onları yükseköğretime 

hazırladığı görüşünde olan velilerin oranını, çocukları Anadolu lisesinde öğrenim gören veli 

grubundan daha yüksek bulmuştur. Anadolu-fen-süper liselere giden öğrencilerin ailelerinin genel 

özellikleri düşünüldüğünde, diğer liselerdeki çocukların ebeveynlerine göre bu anne-babaların 

çocuklarıyla birebir, daha çok ilgilenme ve onları dış çevreye karşı koruyup istediklerini hemen ve 

bizzat yapma gayretinin daha fazla olacağı düşünülebilir. Ünüvar (2007)’nin yaptığı bir çalışmada, lise 

öğrencilerince algılanan anne-baba tutumunun, devam edilen okul türü açısından anlamlı ölçüde 

farklılaştığı belirtilmiştir.  

 

Çalışmada, başarı durumlarını orta ve zayıf olarak algılayan ergenlerin, ebeveyn-ergen ilişki 

düzeylerinin, başarı durumlarını çok iyi ve iyi olarak değerlendiren ergenlere göre daha düşük olduğu 

belirlenmiştir.  Gökçedağ (2001) tarafından yapılan çalışmada, otoriter anne-baba tutumuna sahip 
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ergenlerin akademik başarılarının düşük olduğu, demokratik anne-baba tutumuna sahip ergenlerin 

akademik başarılarının ise yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, araştırma sonucunda elde edilen 

bulguları destekler niteliktedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak; ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyeti ile EİÖ puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu, 

kız öğrencilerin anneleriyle Açıklama ve Olumsuz Duygu alt puanlarının erkek öğrencilerin puanından 

daha yüksek olduğu, erkeklerin babalarıyla Olumlu Duygu alt puanlarının kız öğrencilerin puanından 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşı ve devam ettikleri okul türü ile EİÖ puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik başarıları ile EİÖ Anne 

Açıklama ve Olumlu Duygu, baba Açıklama ve Olumlu Duygu puanları arasındaki farkın anlamlı 

olduğu, akademik başarısını yüksek olarak algılayan öğrencilerin EİÖ puanlarının daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

Bulgular ve alan yazın ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

 Yaşamın her döneminde olduğu gibi ergenlik döneminde de aileyle ilişkilerin önemi 

düşünüldüğünde, yapılacak aile eğitimi çalışmalarında ergen gelişimsel özellikleri ve ailenin 

etkisi konuları ele alınabilir.  

 Ortaöğretim kurumlarında, aile-ergen etkileşimini artıracak etkinlikler düzenlenerek katılım 

sağlanabilir. 

 Eğitsel çalışmalarda, özellikle kız ergenin tüm gelişim alanlarında kilit rol oynayan baba 

faktörünün, cinsiyet değişkeninden etkilenmemesi için baba katılımları artırılabilir.  

 Ergenler ve ebeveynleriyle ilişkileri kapsamında bu çalışmada ilişki, sadece ergenler 

tarafından alınmıştır. İlişkinin çeşitli açılardan değerlendirilebilmesi için anne-babalardan da 

ilişki niteliği bilgisi alınabilir. Nicel veriler yanında nitel veriler elde edilerek bulgular 

desteklenebilir. 
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LPG VE AKARYAKIT DEPOLARININ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN ANALİZİ 

VE ÖRNEK UYGULAMA 

 

Zeynep POLAT 

Makina Mühendisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Dairesi Başkanlığı 

 

ÖZET 

Petrol rezervleri hızla tükenen yer altı kayaklarından olmasıyla beraber günümüzde birçok alanda 

temel enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. En basit haliyle evsel kullanımda pişirmeden ısınmaya, 

ulaşımında yakıt olarak, sanayide proseslerde enerji kaynağı olarak kullanılmaya kadar pek çok farklı 

alanda günümüzde hayatımızı doğrudan ya da dolaylı etkileyen bir rol üstlenmektedir. Akaryakıt yer 

altından çıkarılan ham petrolden elde edilir. Ham petrol koyu ve kıvamlıdır. Ham petrol milyonlarca 

yıl önce deniz diplerinde hayvan ve bitki artıklarının birikerek örtülmesi ve uzun yıllar depremler ile 

yüksek basınca maruz kalmaları sonucu oluşmuştur. Topraktan sondajla ilk kez 1859 yılında 

çıkarılmıştır. Yer altından çıkan ham petrolün rafinerilerde arıtılması sonucu benzin, mazot, uçak 

yakıtı, gazyağı, katran, zift, fuel-oil, gibi akaryakıt maddeleri elde edilir. Tüm bunlarla beraber bu 

enerji kaynaklarının depolanabilir olması büyük bir avantaj sağlamakla beraber çeşitli riskleri de 

beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi yangın ve patlama riskidir. Akaryakıt buharlarının 

yanmaya başlamaları için ateş ile temasa gerek yoktur. Yanma noktalarına kadar ısınmaları veya bu 

noktaya kadar ısınmış bir cisim ile temas etmeleri alevlenmek için yeterlidir. Akaryakıtların 

yanabilmesi için buhar haline gelerek hava ile karışması zorunludur. Benzin düşük sıcaklıklarda bile 

buhar haline gelebilir. Mazot, uçak yakıtı, gazyağı gibi ağır akaryakıtlar ısıtılmadıkça buharlaşmazlar. 

Akaryakıt buharları belli bir miktar hava ile karışım yaparsa yanıcı duruma gelir. Akaryakıt yangınları 

genellikle dolum ve boşaltım sahası, depolama sahası ve nakliye sırasında tankerlerde meydana 

gelmektedir. Meydana gelen yangınlara müdahale yöntemi yangını boğma olmalıdır. Boğma metodu 

yanıcı madde ile havanın ilişkisi kesilmesi işlemidir. Su akaryakıt yangınlarında pulverize olarak 

kullanımında hem soğutucu hem de havayı kesici özelliğiyle yangınları söndürebilmektedir. Akaryakıt 

depolarındaki yangın öncelikle hava ile teması keserek söndürülmeye çalışılmalıdır. Pulverize halde su 

ile tankın soğutulması sağlanmalıdır. Pulverize su hem soğutma hem de ısı dolayısıyla oluşan buhar ile 

boğma etkisi göstereceğinden yangının söndürülmesi mümkün olabilmektedir. Hangi durumda olursa 

olsun akaryakıt yangınlarının kontrol altına alınması ve söndürülmesinde önce su ile müdahale 

olmalıdır. Bu çalışmada LPG ve akaryakıt depolayan bir tesiste Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan soğutma ve söndürme sistemlerinin öncelikle dizaynı 

sonrasında ise yapılan seçimlerin incelemesi yapılacaktır. İncelemede yangın çıkma ihtimali taşıyan 

tank ve komşu tanklara sirayeti senaryosuna göre sulu sprinkler söndürme sisteminin hidrolik hesabı 

yapılacaktır. Ayrıca sprinkler sistemi dışında kullanılan diğer sulu söndürme sistemleri (hidrant, 

monitör) sisteme eklediği yükler de hesaba katılarak sistemin gereklerinin son hali belirlenecek. 

Hidrolik hesaplarda yangın suyu rezervi depo ihtiyacı pompa debi ve basınç değerleri belirlenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yangın, Akaryakıt, LPG, Söndürme Sistemi 

 

ANALYSIS OF EXTINGUISHING SYSTEMS ON LPG AND FUEL STORES UNDER THE 

REGULATION ON FIRE PROTECTION AND SAMPLE APPLICATION 

ABSTACT 

Although oil reserves are one of the rapidly depleted underground skis, they are used as the main 

energy source in many areas today. In the simplest way, from cooking to heating in domestic use, to 

being used as fuel in transportation and as a source of energy in processes in industry, it has a role that 

affects our lives directly or indirectly today. Fuel extracted from underground is extracted from crude 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 126 

 

oil. Crude oil is dark and tender. Crude oil was formed millions of years ago as a result of the 

accumulation of animal and plant residues in the sea bottom and many years of earthquakes and high 

pressure exposure. It was first excavated from the soil in 1859. As a result of the refining of the 

underground crude oil in refineries, fuel products such as gasoline, diesel, aircraft fuel, kerosene, tar, 

pitch, fuel-oil are obtained. With all of this, the storage of these energy resources provides a great 

advantage, but also brings a variety of risks. The most important of these is the risk of fire and 

explosion. There is no need to contact the fire to start the fuel vapor burning. It is enough to get warm 

up to Burning points or to get in contact with a heated object. To burn fuel, it has to be vaporized and 

mixed with air. Gasoline can even evaporate at low temperatures. Diesel fuel, aircraft fuel, kerosene, 

such as heavy fuels do not evaporate unless heated. If the fuel vapor is mixed with a certain amount of 

air, it becomes flammable. Fuel fires usually occur in tankers during filling and discharge site, storage 

area and transportation. The method of response to fires should be to drown the fire. Strangulation 

method is the process of discontinuing the relationship of air with combustible material. The water can 

extinguish the fires with the help of both the cooler and the air breaker in the usage of pulvarize in fuel 

fire fires. Fire in fuel tanks should be avoided by cutting contact with the air first. The tank should be 

cooled with water. Because pellverized water will have a suffocation effect due to both cooling and 

heat, it is possible to extinguish the fire. In any case, fuel fires should be controlled and extinguished 

with water first. In this study, LPG and fuel storage facility in the framework of the regulation on the 

protection of buildings fire cooling and extinguishing systems, primarily after the design of the 

Selection will be examined. In the investigation, the hydraulic calculation of the water sprinkler 

extinguishing system will be made according to the scenario of fire-fighting tank and neighboring 

tanks. In addition, other water extinguishing systems (hydrant, monitor) used outside of the sprinkler 

system will be determined by taking into account the loads added to the system and the final state of 

the system requirements. In hydraulic calculations, fire water reserve reservoir need pump flow and 

pressure values will be determined. 

 

Key Words: Fire, Fuel, LPG, Extinguishing System 

GİRİŞ 

 

YANMA VE YANGIN 

Yanma oksijen ve yanıcı maddenin belli bir ısıda birleşmesi sonucu meydana gelen bir kimyasal 

hadisedir. Yanmanın olabilmesi için oksijen, ısı ve yanıcı madde gibi üç temel unsurun bir arada 

bulunması gerekir. Bunlardan bir tanesinin olmaması halinde yanma gerçekleşmeyecektir.  

Yangın ise yanmanın kontrolsüzce, istenmeden kendi kendine gelişmesidir. Yangının maddi hasarlara 

ve hatta ölüme sebebiyet veren yıkıcı etkileri vardır. Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde yangın 

olasılığına karşı binalar ve tesisler uygun tipte algılama, uyarı, soğutma ve söndürme sistemleri ile 

korunmaktadır. Yangından korunma gerekleri ve ekipmanlarının standardizasyonu, performans ve 

ürün güvenilirliği testleri, belgelendirilmesi profesyonel kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bunların 

en önde gelenleri NFPA (National Fire Protection Association), UL (Underwriters Laboratories), FM 

(Factory Mutual)’ dir. 

Ülkemizde yapıların ve tesislerin yangın güvenliği gerekleri 19.12.2007 tarih ve 26735 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’le 

belirlenmektedir. Tasarım ve uygulamada yönetmelikte belirtilmeyen hususlar olursa Türk Standartları 

kullanabilir. Burada da belirtilmeyen hususlarda ise sırasıyla Avrupa Standartları ve Uluslararası 

Standartlar kullanılabilmektedir. 

 

Günümüzde binaların daha yüksek yoğunlukta bir nüfusta kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla 

binalar dikey yapılaşma ile inşası daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Bununla beraber sanayinin 

gelişmesi, entegre tesislerin nihai ürün üretimi sürecinde maliyeti azaltması göz önünde 

bulundurulduğunda geniş alanlarda yapılaşmış sanayi tesisleri giderek artmaktadır. Keza açık arazi 

işletmeleri, depo tankları gibi yüksek tehlike sınıfında tesisler benzer sebeplerden geniş alanlarda 
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kurulmaktadır. Bu durumların her biri kendine özgü birtakım yangın müdahalesini zorlaştırıcı bazı 

yapısal özellikleri beraberinde getirmiştir. Örneğin yüksek yapılarda merdivenli aracın yangına 

müdahalesi bazen yol genişliklerindeki yetersizlikler bazen de teknik ekipman yetersizliğinden 

kaynaklı güçleşmesi ile karşı karşıya kalınmıştır. Geniş bir sanayi tesisinde küçük bir yangın diğer 

kısımlara sirayet ederek kontrolü zor büyük bir faciaya dönüşme riski taşımaktadır. Tehlikeli madde 

depolayan tesislerde problem yaşanan depo, tank, vb kısımlarda yaşanan sorun komşu tankların 

zincirleme etkilenmesine sebebiyet verme ihtimali vardır. Bu sebepten yangın tedbirleri binalar, 

tesisler, açık arazi işletmeleri için bir tercihten çok zorunluluktur.  

 

LPG NİN ÖZELLİKLERİ 

LPG (Liquified Petroleum Gas) petrol rafine edilirken elde edilen veya doğalgaz yataklarından 

çıkarılan renksiz, kokusuz, yanıcı ve parlayıcı özellikte bir gazdır. Rengi ve kokusu olmadığı için 

algılanamayan LPG’nin algılanabilirliği merkeptanlarla sağlanmaktadır. Zehirsiz olan LPG ortamda 

belli bir konsantrasyona ulaştığında boğucu özellikte olmaktadır.  

 

Propan ve bütan gazlarından oluşan LPG normal şartlarda gaz halinde, basınç veya soğutma yoluyla 

sıvı faza geçmektedir. Serbest halde gaz fazda bulunan LPG depolandığında sıvı olmaktadır ve dökme 

gaz olarak adlandırılmaktadır. 

 

LPG çok kolay alevlenici sınıfa tabiidir. Hava ile belli konsantrasyonda bulunduğunda tutuşma 

sınırlarında patlayıcıdır. Açık alev, statik elektrik, elektrik arkı gibi ısı kaynakları LPG’nin 

tutuşmasına neden olabilmektedir. 

ÇALIŞMA  
Bu çalışmada Erzin Aşağıburnaz Mevkii’nde bulunan akaryakıt, LPG depolayan tesiste LPG 

tanklarına uygulanması gereken soğutma sisteminin hidrolik hesabı yapılacaktır. 

Sahada 66 adet yatay LPG depolanmaktadır. Tankların çapı 3.8 metre boyu 23 metredir. Tanklarda 

250 metreküpe kadar LPG depolanabilmektedir. Depolar 3 sıra gruplar halinde bulunmaktadır. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 111. Maddesi ( c ) bendinde,  

1) Depo ve tank alanlarında TS 862-EN 3’e uygun en az 2 adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın 

söndürme cihazı bulundurulur. Kapasitesi 10000 kg’dan fazla 100000 kg’dan az olan depolara, en az 1 

adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ilave edilir. 100000 kg üzerindeki her 

250000 kg için ilave olarak 1 adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı bulundurulur. 

2) Toplam kapasitesi 10 m3’den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarında soğutma için 

yağmurlama sistemi bulunması mecburidir. Projelendirmede, risk analizi sonuçlarına göre, bir yangın 

anında çevresindeki en fazla tankı etkileyebileceği kabul edilen yangına maruz tankın toplam dış 

yüzey alanı ile bu tanktan etkilenebilecek yakın çevresindeki tankların yalnızca dış yüzey alanlarının 

1/2’sinin toplamının her m2’si için 10 l/dak, tankların depolama alanı içerisinde birden fazla bölgede 

gruplandırılması hâlinde, yine aynı esaslara göre bulunacak en büyük tehlike riski taşıyan grup 

tankların veya tank dış yüzey toplam alanlarının her m2’si için 10 l/dak veya tüp depolama, dolum 

tesisi platformu ve sundurma gibi alanlarının her m2’si için en az 10 l/dak su debisi alınması ve su 

deposunun bu debiyi en az 60 dakika karşılayacak kapasitede olması gere-kir. Hesaplanan su miktarını 

depolama tankları üzerine veya platform veya sundurma alanına uygun şekilde dağıtabilecek 

yağmurlama sistemi yapılması şarttır. Yağmurlama sistemine ve yangın musluklarına ihtiyaca uygun 

olarak suyu pompalayacak, birbirini yedekleyecek en az 2 pompa bulundurulur ve bu pompaların çıkış 

basıncı 700 kPa’dan az olamaz. Pompaların çalıştırılmasının otomatik veya uzaktan kumandalı olması 

ve bu sistemin haftada en az bir kere çalıştırılarak kontrol edilmesi gerekir. Pompalardan birisinin 

jeneratörden doğrudan beslenmesi veya dizel yangın pompası olması şarttır.  

3) Tüp depolama tesislerinde en az 2 adet yangın hidrantı veya komple yangın dolabı bulundurulur. 

Yangın dolaplarında itfaiye standartlarına uygun hortum ve lans bulundurulur. 
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4) Kapasitesi 100 m3’den fazla olan yerüstü tüp depolama tesisleri ile tank ve dolum tesislerine 

çaprazlama olarak her birisi en az 1200 l/dak debide en az 2 adet sabit monitör yerleştirilir, 

denilmektedir. 

Şekil 1’ de yangına maruz kalan tank A harfi ile ve bu tanktaki yangından etkilenebilecek diğer 8 adet 

tank rakamlarla sembolize edilmiştir. 

 

Şekil 1.  Tankların Dizilimi 

 

Bir adet LPG tankı için yüzey alanı hesapları aşağıda verilmiştir; 

Bir Adet LPG Tankı  Çapı Ø=3.8 m  Uzunluğu L=23 m 

Yanal Yüzey Alanı    πRL= π∗3,8∗23        YYA=274,57 m² 

Bombe Yüzey Alanı     πR²/4= (π∗3,8²)/4     BYA=11.34 m² 

    2 Bombe Yüzey Alanı İçin Bya   22,68 m² 

Bir Adet Tank İçin Toplam Yüzey Alanı A=274,57+22,68=297,25 m²      

A Yazan Yanan Tank İçin Soğutma Debisi Hesabı; 

     Q=10,2 l/dkm² * 297,25 m²=3031,95 l/dak 

Mevzuata göre yangından etkilenen komşu tankların (8 adet) yüzeylerinin ½ si için gereken soğutma 

debisi; 

      Q=10,2 l/dkm² * 297,25 m²*1/2*8 =12127,8 l/dak 

Yanan tank ve etkilenen komşu tanklar için toplam gereken debi; 

      QT=A Tankı+8 Tankın Etkilenen Yüzeyi=3031,95+12127,8=15159,75 l/dak 

      QT=15159,75 l/dak 

Yönetmelik madde 111/3’e göre en az 2 adet yangın hidrantı bulundurulmalıdır. 

Yönetmelik madde 111/4’e göre en az 1200 lt/dk olacak en az 2 adet monitör bulundurulmalıdır. 

Sprinkler (tankların soğutulmasını sağlayan söndürme sistemi), monitör ve hidrant için ihtiyaç duyulan 

toplam debi miktarı;  

Tank Yüzey Soğutma Debisi =15159,75 l/dak 

2 Adet Monitör Debisi          =2400 l/dak (Yönetmelik madde 111/4) 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 129 

 

1 Adet Hidrant Debisi              =1500 l/dak (Çizelge 1) 

Qtoplam= 15159,75+2400+1500= 19059,75 l/dak = 1143.585 m³/h 

Çizelge 1. Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları 

Bina Tehlike Sınıfı 

İlave edilecek 

Yangın Dolabı Debisi 

(litre/dak) 

Yangın Dolabı Debisi 

(litre/dak) 

İlave edilecek 

Hidrant Debisi 

(litre/dak) 

Düşük Tehlike 100 400 30 

Orta Tehlike-1-2 100 400 60 

Orta Tehlike-3-4 100 1000 60 

Yüksek Tehlike  200 1500 90 

 

SU DEPOSU SEÇİMİ 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 92. Maddesi 2. Bendine göre Sulu söndürme 

sistemleri tasarımında 19 uncu maddedeki bina tehlike sınıfları dikkate alınır. Su deposu hacmi, düşük 

tehlike için 30 dakika, orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için 90 dakika esas alınarak 

bulunur. 

Gereken debi ve sürenin çarpımı ihtiyacımız olan su deposu hacmini verecektir. 

Su Deposu Hacmi= Qtoplam * 1.5 saat(90 dakika)= 1143.585*1,5= 1715,37 m³ 

POMPA HESABI 

Pompa ihtiyaç olan debiyi ve söndürme sisteminde ihtiyaç duyulan maksimum basınç değerini 

karşılamak zorundadır. Asıl pompa debisi sitemin ihtiyaç duyduğu debinin yarısını karşılamak 

zorundadır. 

İhtiyaç duyulan minimum debi= 1715,37 m³/h 

Monitör ve hidrant basıncı= 7 bar  

Hesap sonucunda ortaya çıkan bu değerlerin üstünde pompa seçimleri yapılmalıdır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada tehlikeli madde depolayan bir tesiste Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik çerçevesinde soğutma-söndürme gerekleri belirlenmiş ve sistemin tasarımı yapılmıştır. 

Soğutma için sprinkler sistemi ve sistemin ihtiyaç duyduğu debi hesaplanmıştır. Debi hesabı 

çevresinde en fazla tanka zarar verecek referans tankın tüm yüzeyi ve çevresindeki tankların yarı 

yüzeyi hesaplanarak minimum m
2 

başına düşen su debisiyle çarpımı sprinkler sisteminin minimum su 

ihtiyacı belirlenmiştir. Monitör sisteminin ihtiyaç duyduğu debi mevzuatın belirlediği değerden ve 

hidrantın debisi yine Çizelge 1’den yüksek tehlikeli sınıf debisi alınarak tüm bu debilerin toplamı sulu 

soğutma-söndürme siteminin ihtiyaç duyduğu minimum debiyi bulmamızı sağladı. Tüm sulu sistem 

için maksimum basınçla çalışan hidrant ve monitör basıncı pompanın kayıplarıyla beraber sistemin 

gereksinim duyduğu minimum basıncı belirlemizi sağladı. Böylece etkin soğutma ve söndürme sistemi 

için olması gereken dizayn sınırlarını belirlemiş olduk. 
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RUMİNANTLARDA İN VİTRO METAN ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ  

 

Süleyman Ercüment ÖNEL  
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Arş Gör., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı HATAY 

 

ÖZET 

Ruminantların fermantasyon yoluyla ürettikleri enterik metanın (CH4)  atmosfer üzerindeki negatif 

etkisi nedeniyle küresel iklim değişikliğinde önemli paya sahiptir. Ruminal metan emisyonunun 

kontrolünde uçucu yağların metan emisyonlarını azalttığına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. 

Çalışmada ülkemizin Akdeniz bölgesinde yetişen, hayvan beslemede doğal yem katkı maddesi olarak 

kullanılması planlanan zahter (Thymbra spicata), defne (Laurus nobilis), murt (Myrtus communis), 

karabaş otu (Lavandula stoechas), pelin otu (Artemisia annua) bitkilerinden elde edilen uçucu 

yağların, in vitro sindirim ve metan üretim potansiyeline etkisi araştırılmıştır. Çiçeklenme 

başlangıcında toplanan bitkilerden su destilasyon yöntemi ile ekstrakte edilen uçucu yağların kimyasal 

kompozisyonu belirlenmiş ve gaz üretim testleri için rumen sıvısına 60 mg/L dozunda ilave edilmiştir. 

Defne, murt, pelin otu ve karabaş otu ilavesinin metabolik enerji, organik madde sindirimi, in vitro 

toplam gaz ve metan üretimini katkısız gruba göre önemli oranda düşürdüğü belirlenmiştir. Zahter 

uçucu yağının in vitro toplam gaz ve metan üretimini etkilemediği belirlenmiştir. Katkısız gruba 

oranla amonyak azotu tüm gruplarda yüksek bulunmuştur.  Sonuç olarak, çalışmada kulllanılan defne, 

murt, pelin ve karabaş otu uçucu yağların 60 mg/L dozları rumen protozoa sayısını düşürmeden, in 

vitro toplam gaz ve metan üretimini azalttığı belirlenmiştir. Zahter uçucu yağının ise içeriğindeki 

Gamma-Terpinene (%35.27), Carvacrol (%25.04), Thymol (%4.25) oranları düşünüldüğünde kullanım 

dozunun 60 mg/L den daha yüksek olabileceği düşünülebilir. Rumen fermantasyonu üzerine olumlu 

yönde etkilerini belirlemede uçucu yağların içeriğindeki etken maddelerin belirlenmesi şartıyla  tek 

başlarına veya farklı uçucu yağlarla birlikte karışımının sinerjistik etkilerinin belirlenmesi ve uçucu 

yağların kulllanım dozuna yönelik daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Uçucu yağ, Yonca kuru otu, Metan üretimi, Amonyak, İn vitro 
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ERGENLERDE AİLE AİDİYETİNİN AİLEYE İLİŞKİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE 

İNCELENMESİ 

ANALYSIS OF FAMILY BELONGING AMONG ADOLESCENTS BASED ON CERTAIN 

FAMILIAL VARIABLES 

 

Gizem Güler BAŞAR 
Karabük Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Arzu ÖZYÜREK 
Karabük Üniversitesi 

 

ÖZET 

Aidiyet duygusu, bireylerin temel ihtiyaçlarındandır ve toplumsal davranışların belirleyicisi olarak 

işlev görmektedir. Aidiyet duygusu çeşitli faktörlerden etkilenmekte ve bireyi çeşitli yönlerden 

etkilemektedir. Bu çalışmada, ortaöğretime devam eden ergenlerin aile aidiyetinin aileye ilişkin bazı 

değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam-

Hatip Lisesi ve Fen Lisesi olmak üzere dört farklı türde ortaöğretim kurumundan, 1, 2, 3, 4.sınıfa 

devam eden 560 ergen oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, Aile Aidiyeti Ölçeği kullanılmıştır. 

Ergenlerin aile aidiyeti ve kendilik aidiyeti anne-baba öğrenim durumu ve mesleği, anne-babaların 

çocuk yetiştirme tutumlarına göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak; ergenlerin Aile Aidiyet Ölçeği puanlarının anne ve 

babalarının öğrenim durumu ve meslekleri değişkenlerinden anlamlı ölçüde etkilenmediği 

belirlenmiştir.  Ergenlerin bakış açısından değerlendirilen anne-baba tutumları ile Aile Aidiyeti Ölçeği 

puanları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Annesini ve babasını demokratik olarak tanımlayan 

ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği puanlarının anne ve babasını aşırı baskıcı/otoriter ve aşırı koruyucu 

olarak algılayan ergenlerin puanından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Anne-babanın 

demokratik çocuk yetiştirme tutumunun ergenlerin aile aidiyeti üzerinde etkisi, alan yazın bilgileri 

ışığında tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ergenlik dönemi, Aile aidiyeti, Aidiyet, Anne-baba. 

 

ABSTRACT  

Sense of belonging is one of the basic needs of individuals and is a determinant of social behavior. 

The sense of belonging is affected by various factors and in turn, affects the individual in various 

ways. The present study aimed to anlyze the familial belonging among adolescents who attend 

secondary education based on certain familial variables. The study group included 560 adolescents 

attending freshmen, sophomore, junior and senior classes in four types of secondary education 

institutions, namely Anatolian High Schools, Vocational High Schools, Religious High Schools and 

Science High Schools. The Familial Belonging Scale was used to collect the study data. Familial 

belonging and self-belonging of the adolescents were analyzed based on parents’ education level and 

occupation, and parenting attitudes. One-way analysis of variance (ANOVA) was used in data 

analysis. In conclusion, it was determined that Familial Belonging Scale scores of the adolescents 

were not significantly affected by the educational status and occupation of their parents. The 

difference between the parents' attitudes and the Familial Belonging Scale scores was significant from 

the point of view of the adolescents. It was determined that the Familial Belonging Scale scores of the 

adolescents who identified their parents as democratic were significantly higher when compared to the 

scores of the adolescents who identified their parents as oppressive/authoritarian and overprotective. 

The effects of the democratic parenting attitude on family belonging of the adolescents were discussed 

based on the literature and certain recommendations. 

 

Keywords: Adolescence, Familial Belonging, Belonging, Parent. 
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*Bu çalışma, KBÜ-BAP-17-YL-451 no’lu “Ergenlerin Aile Aidiyeti ve Ebeveyn İlişkileri ile Ahlaki 

Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli proje kapsamında Karabük Üniversitesi 

BAP birimi tarafından desteklenmiştir. 

GİRİŞ 

Aidiyet, kişinin ikili ve sosyal ilişkilerinde kendisini güven içerisinde hissedip, diğer insanlarla 

arasında duygusal bir bağ oluşturmasıdır. Bireyin ilgi, güven, sevgi, empati gibi gereksinimleri bu bağ 

sayesinde karşılanmaktadır (Ardahan, 2006). Aidiyet, bireyin kendilik algısını temsil eder ve 

Maslow’un ihtiyaçlar piramidine göre, insan ihtiyaçlarının başında gelmektedir (Kuşat, 2003). 

 

Bireyin aidiyet yaşantıları, bebeklik dönemiyle başlamakta, çocukluk dönemiyle pekiştirilmekte ve 

ergenlik döneminde, ergen bireyin davranışlarında kendini göstermektedir (Alptekin, 2011). Bowlby, 

bağlanma kuramında kişinin kendisini bir yere ait hissetmesiyle yakın ilişkiler kurabileceğini ve 

insanlar arasında güvene dayalı duygusal bağların olduğunu tanımlamıştır (Bowlby, 2008). Güvenin 

temelinde de saygı vardır ve ait olma gereksinimini karşılayan bir birey, çevresindeki insanlara özenli 

davranmaktadır (Connell ve Thompson, 1986). 

 

Bebeklik döneminde bebeğin aidiyet duygusunun geliştirilmesinde ebeveynleri önemli bir rol 

oynamaktadır. Çocukluk döneminde anne-babanın yerini özel bir insan almaktadır. Ergenlik 

döneminde ise ergenin aidiyet duygusunu sürdürmesi için akran grubu ve ailesi büyük önem taşır 

(Alptekin, 2011). Aile bireyin içinde yaşadığı ve tüm gelişim alanlarına katkı görebileceği bir 

kurumdur. Ergenlik döneminde ailenin önemi, ergenin dönemi sağlıklı atlatabilmesinde kendini 

gösterir (Kocayörük, 2010).  

 

Aile aidiyeti, kendilik aidiyeti ve aile aidiyeti alt boyutlarını da içermekte; kendilik aidiyetinde bireyin 

ailesine karşı hissettiği duygu, aile aidiyetinde ise ailenin bireye hissettirdiği duygu önemli olmaktadır. 

Bu dönemde ailesinden paylaşım anlamında uzaklaşan ergen, akran grubuna karşı aitlik hissi 

oluşturmaktadır. Akran grubuna karşı hissedilen aitlik, ergenin güven duygusunu beslemektedir. Bu da 

ilerideki yaşantısında kendi kuracağı ailenin yapısını etkilemektedir (Eroğlu Akın, 2011). 

Bu çalışmada ortaöğretime devam eden ergenlerin aidiyet duygularının, aileye ilişkin bazı 

değişkenlere göre incelenmesi üzerine bir araştırma yapılmıştır.  

 

Araştırmanın genel amacına göre alt problemleri aşağıda verilmiştir. 

 

1. Ergenlerin aile aidiyeti, anne-baba öğrenim durumu ve mesleği değişkenlerinden etkilenmekte 

midir? 

2. Ergenlerin aile aidiyeti, anne-baba tutumları ve aile gelir durumları değişkeninden 

etkilenmekte midir? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, mevcut bir durumu betimlemeyi amaçlayan nicel bir çalışmadır. 

 

Çalışma Grubu 

Ankara İli Etimesgut ilçesinde ortaöğretime devam eden 15-18 yaş grubu ergenler, rastgele dört farklı 

türde okuldan (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi) seçilmiş 313 kız ve 

247 erkek olmak üzere 560 ergen çalışma grubunu oluşturulmuştur. 

 

Ergenlerin %61,8’i annelerini ve %58,8’i babalarını demokratik tutuma sahip olarak betimlemişlerdir. 

Annelerin %13,8’i ve babaların %20,2’si otoriter, annelerin %24,5’i ve babaların %21,1’i aşırı 

koruyucu olarak nitelendirilmiştir.  Ergenlerin annelerinin %29,1’i ilkokul, %23’ü ortaokul, %32,9’u 

lise ve %15’i üniversite mezunu; babalarının %14,5’i ilkokul %20,5’i ortaokul, %35,5’i lise ve %29,5’ 

üniversite mezunudur. Ergenlerin annelerinin %11,1’i memur/memur emeklisi, %6,3’ü işçi, %5,7’si 

avukat ve doktor gibi uzmanlık gerektiren bir mesleğe sahiptir. Babalarının %32,9’u memur/memur 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 134 

 

emeklisi, %32’si işçi, %20,5’i uzmanlık gerektiren bir meslek ve %14,6’sı serbest meslek sahibidir. 

Ergenler, ailelerinin gelir düzeyini %27,1 yüksek, %64,5 orta ve %8,4 düşük düzeyde olarak 

belirtmişlerdir. 

 

 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanmasında Aile Aidiyeti Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

1579 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmış, iç tutarlılık katsayısı 0,94 olarak hesaplanmıştır. Ölçek 

Aile Aidiyeti ve Kendilik Aidiyeti alt boyutlarından ve 13’ü olumlu, 4’ü olumsuz 17 maddeden 

oluşmaktadır. Beşli likert şeklinde oluşturulan ölçekte maddelerde belirtilen düşünceye, bireylerden 

“tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), tamamen katılmıyorum 

(1)” olmak üzere beş derecede görüş bildirmeleri istenmektedir. Puan arttıkça aidiyet de artmaktadır. 

 

Ölçek, sınıf ortamında dağıtılarak ne yapılacağı açıklanmış, ergenlerden gönüllü katılımla 

doldurmaları istenmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1’de, ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalamalarının anne öğrenim durumuna, Tablo 2’de 

baba öğrenim durumuna göre ANOVA sonuçları verilmiştir. 

Tablo 1. Ölçek Puanlarının Anne Öğrenim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 Anne Öğrenim N Ort. Ss F p 

A
il

e 
A

id
iy

et
i 

Ö
lç

eğ
i 

 

Aile Aidiyeti  

İlkokul mezunu 163 17,35 3,45 

1,50 0,213 

Ortaokul mezunu 129 17,78 3,07 

Lise mezunu 184 18,07 3,77 

Üniversite 

mezunu 
84 18,14 3,80 

Kendilik 

Aidiyeti 

İlkokul mezunu 163 49,69 7,28 

0,22 0,879 

Ortaokul mezunu 129 50,20 7,02 

Lise mezunu 184 49,46 9,50 

Üniversite 

mezunu 
84 

50,00 9,20 

 

Tablo 1’e göre, ergenlerin anne öğrenim durumu ile Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalamaları arasında 

anlamlı fark yoktur (p>0,05). Buna göre, ergenlerin aile aidiyetinin anne öğrenim değişkeninden 

anlamlı düzeyde etkilenmediği söylenebilir.  

Tablo 2. Ölçek Puanlarının Baba Öğrenim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 Baba Öğrenim N Ort. Ss F p 

A
il

e 
A

id
iy

et
i 

Ö
lç

eğ
i 

 

Aile Aidiyeti  

İlkokul mezunu 81 17,83 2,99 

0,66 0,574 
Ortaokul mezunu 115 17,51 3,76 

Lise mezunu 199 17,72 3,50 

Üniversite mezunu 165 18,09 3,67 

Kendilik 

Aidiyeti 

İlkokul mezunu 81 50,72 6,29 

1,58 0,192 
Ortaokul mezunu 115 49,06 8,45 

Lise mezunu 199 49,12 8,46 

Üniversite mezunu 165 50,60 8,79 

 

Tablo 2’ye göre, ergenlerin baba öğrenim durumu ile Aile Aidiyeti Ölçeği, puan ortalamaları arasında 

anlamlı fark yoktur (p>0,05). Buna göre, ergenlerin aile aidiyetinin, baba öğrenim değişkeninden 

anlamlı düzeyde etkilenmediği söylenebilir. 
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Tablo 3’te ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalamalarının anne mesleğine göre, Tablo 4’te baba 

mesleğine göre ANOVA sonuçları verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 3. Ölçek Puanlarının Ergenlerin Anne Mesleğine Göre ANOVA Sonuçları 

 Anne Meslek N Ort. Ss F p 

A
il

e 
A

id
iy

et
i 

Ö
lç

eğ
i 

 

Aile Aidiyeti  

Memur 62 18,17 3,86 

0,62 0,603 
İşçi 35 18,34 3,71 

Profesyonel 32 17,53 3,55 

Ev hanımı 431 17,73 3,48 

Kendilik Aidiyeti Memur 62 50,27 8,68 

1,29 0,276 
İşçi 35 50,71 8,23 

Profesyonel 32 47,15 10,07 

Ev hanımı 431 49,82 8,10 

Tablo 3’e göre, ergenlerin anne mesleği ile Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı fark 

yoktur (p>0,05). Buna göre, ergenlerin aile aidiyeti düzeylerinin anne mesleği değişkeninden anlamlı 

düzeyde etkilenmediği söylenebilir. 

Tablo 4. Ölçek Puanlarının Ergenlerin Baba Mesleğine Göre ANOVA Sonuçları 

 Baba Meslek N Ort. Ss F p 

A
il

e 
A

id
iy

et
i 

Ö
lç

eğ
i 

 

Aile Aidiyeti 

Memur 184 17,87 3,69 

0,98 0,400 
İşçi 179 17,86 3,68 

Profesyonel 115 13,03 3,25 

Serbest 82 17,20 3,24 

Kendilik 

Aidiyeti 

Memur 184 49,65 8,57 

1,42 0,235 
İşçi 179 50,31 7,82 

Profesyonel 115 50,28 8,09 

Serbest 82 48,18 8,90 

Tablo 4 incelendiğinde, ergenlerin baba mesleği ile Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalaması arasında 

anlamlı fark yoktur (p>0,05). Buna göre, ergenlerin aile aidiyeti düzeylerinin baba mesleği 

değişkeninden anlamlı düzeyde etkilenmediği söylenebilir.  

Tablo 5’te ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalamalarının anne tutumlarına göre, Tablo 6’da 

baba tutumlarına ANOVA sonuçları verilmiştir. 

Tablo 5. Ölçek Puanlarının Anne Tutumlarına Göre ANOVA Sonuçları 

 Anne Tutum N Ort. Ss F p 

A
il

e 
A

id
iy

et
i 

Ö
lç

eğ
i 

 

Aile Aidiyeti  

Demokratik 346 18,41 3,30 

17,45 0,000* Otoriter 77 16,01 4,14 

Aşırı koruyucu 137 17,28 3,34 

Kendilik 

Aidiyeti 

Demokratik 346 51,30 7,43 

17,03 0,000* Otoriter 77 46,28 10,11 

Aşırı koruyucu 137 47,90 8,34 

*p<0,05 

Tablo 5’e göre, ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği Aile Aidiyeti ve Kendilik Aidiyeti alt boyut puanları 

ortalamaları, anne tutumu algısına göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Annelerini 

demokratik olarak algılayan ergenlerin Aile Aidiyeti ve Kendilik Aidiyeti puan ortalamaları 

(ort.aile=18,41, ort.kendilik=51,30), annelerini otoriter (ort.aile=16,01, ort.kendilik=46,28) ve aşırı koruyucu 

(ort.aile=17,28, ort.kendilik=47,90) olarak algılayan ergenlere göre daha yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 6. Ölçek Puanlarının Baba Tutumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 Baba Tutum N Ort. Ss F p 
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A
il

e 
A

id
iy

et
i 

Ö
lç

eğ
i 

 

Aile 

Aidiyeti  

Demokratik 329 18,50 3,10 

20,00 0,000* Otoriter 113 16,19 3,76 

Aşırı koruyucu 118 17,42 3,91 

Kendilik  

Aidiyeti 

Demokratik 329 51,07 7,20 

18,00 0,000* Otoriter 113 45,80 10,89 

Aşırı koruyucu 118 49,98 7,09 

 

Tablo 6’ya göre, ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği Aile Aidiyeti ve Kendilik Aidiyeti alt boyut puanları 

ortalamaları, baba tutumu algısına göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Babalarını 

demokratik olarak algılayan ergenlerin Aile Aidiyeti ve Kendilik Aidiyeti puan ortalamaları 

(ort.aile=18,50, ort.kendilik=51,07), annelerini otoriter (ort.aile=16,19, ort.kendilik=45,80) ve aşırı koruyucu 

(ort.aile=17,42, ort.kendilik=49,88) olarak algılayan ergenlere göre daha yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 7’de ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalamalarının aile gelir durumuna göre ANOVA 

sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 7. Ölçek Puanlarının Aile Gelir Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 Gelir Durumu N Ort. Ss F p 

A
il

e 
A

id
iy

et
i 

Ö
lç

eğ
i 

 

Aile Aidiyeti  

Yüksek 152 18,26 3,66 

2,54 0,080 Orta 361 17,72 3,52 

Düşük 47 17,02 3,15 

Kendilik 

Aidiyeti 

Yüksek 152 50,51 8,26 

0,82 0,441 Orta 361 49,48 8,31 

Düşük 47 49,65 8,38 

 

Tablo 7’ye göre, ergenlerin aile gelir durumu ile Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Buna göre, ergenlerin aile aidiyetlerinin aile gelir durumu ile ilişkili 

olmadığı söylenebilir.  

 

TARTIŞMA 

Ergenlerin aile aidiyetinin anne ve babalarının öğrenim değişkeninden anlamlı düzeyde etkilenmediği 

belirlenmiştir. Aileye olan bağlılık düzeyinde anne-babanın ilkokul, ortaokul, lise veya üniversiteden 

mezun olmasının bir etkisi yoktur. Kaya (2017)’ nın yaptığı çalışmada ergenlerin aile aidiyetinin, anne 

ve babalarının öğrenim değişkeninden anlamlı düzeyde etkilenmediği belirtilmiştir. Bu sonuç 

araştırmadan elde edilen sonucu destekler niteliktedir. 

 

Ergenlerin anne mesleği ile Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı fark yoktur. Buna 

göre, ergenlerin aile aidiyeti düzeylerinin, anne mesleği değişkeninden anlamlı düzeyde etkilenmediği 

söylenebilir. 

 

Ergenlerin baba mesleği ile Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı fark yoktur. Buna 

göre, ergenlerin aile aidiyeti düzeylerinin baba mesleği değişkeninden anlamlı düzeyde etkilenmediği 

söylenebilir. Keskin (2007) tarafından yapılan çalışmada anne ve babaların mesleği değişkeni ile 

ergenlerin aile aidiyeti arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiştir.  

 

Ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği Aile Aidiyeti ve Kendilik Aidiyeti alt boyut puanları ortalamaları, 

anne tutumu algısına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Annelerini demokratik olarak algılayan 

ergenlerin Aile Aidiyeti ve Kendilik Aidiyeti puan ortalamaları, annelerini otoriter ve aşırı koruyucu 

olarak algılayan ergenlere göre daha yüksek bulunmuştur. 

 

Ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği Aile Aidiyeti ve Kendilik Aidiyeti alt boyut puanları ortalamaları, 

baba tutumu algısına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Babalarını demokratik olarak algılayan 

ergenlerin Aile Aidiyeti ve Kendilik Aidiyeti puan ortalamaları, annelerini otoriter ve aşırı koruyucu 
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olarak algılayan ergenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Keskin (2007) tarafından yapılan çalışmada, 

ergenlerin güvenli bağlanma ve aitlik duygularının karşılanmasının, ebeveynlerinin tutumu ve ergen-

ebeveyn iletişimini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Aileye olan bağlılık ve aidiyet hissi arttıkça, 

ergenin ebeveynine olan açıklığı ve olumlu duygu puanı da artmaktadır. 

 

Ergenlerin aile gelir durumu ile Aile Aidiyeti Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

yoktur. Buna göre, ergenlerin aile aidiyetlerinin aile gelir durumu ile ilişkili olmadığı söylenebilir. 

Akyıldız (2017) tarafından yapılan çalışmada ergenlerin anne-babalarına bağlanmalarının aile gelir 

durumu ile anlamlı bir farklılığın olmadığı belirtilmiştir. Bu sonuç araştırmadan elde edilen sonucu 

destekler niteliktedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak; ergenlerin Aile Aidiyet Ölçeği puanlarının anne ve babalarının öğrenim durumu ve 

meslekleri değişkenlerinden anlamlı ölçüde etkilenmediği belirlenmiştir.  Ergenlerin bakış açısından 

değerlendirilen anne-baba tutumları ile Aile Aidiyeti Ölçeği puanları arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur. Annesini ve babasını demokratik olarak tanımlayan ergenlerin Aile Aidiyeti Ölçeği 

puanlarının anne ve babasını aşırı baskıcı/otoriter ve aşırı koruyucu olarak algılayan ergenlerin 

puanından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 

Anne-babanın demokratik çocuk yetiştirme tutumunun ergenlerin aile aidiyeti üzerinde etkisinden yola 

çıkılarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

Aile, bireyin hayatında her zaman önemini koruyan bir kurum özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, ilgili 

kurumlarca yapılacak eğitsel çalışmalarda ailenin çocuk üzerindeki etkisi vurgulanabilir. Aile-ergen 

ilişkilerini olumlu yönde geliştirecek sosyal etkinlikler düzenlenebilir. Anne-babaların çocuk 

yetiştirme tutumlarının öneminden hareketle, çocuğa yönelik tutumlar ve etkileri üzerinde durulabilir. 

Benzer araştırmalarda farklı yaş grubundan ergenlerin aile aidiyetleri veya aileye ilişkin farklı 

değişkenler kullanılabilir. 
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HİBRİT MİKRO GRANÜL TUZ KÖPÜREN SIVILAR İÇEREN ISI EŞANJÖRÜNÜN 

TASARIMI VE MODELLENMESİ - INTEGRATED MOBİLE RECUPERATOR 

DESİGN AND MODELLİNG OF HEAT EXCHANGER WİTH HYBRİD MİCRO PELLETS SALT 

BUBLİNG FLUİDS - INTEGRATED MOBİLE RECUPERATOR 

 

Yıldırım İsmail TOSUN 

Dr., Şırnak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Maden Mühendisliği Bölümü, Şırnak 

 

ÖZET 
Hibrit Kurulumlarının Yapılabilirliği, proseslerin karmaşıklığı ve farklı malzemelerin enerji üretim 

sistemlerine entegrasyonu nedeniyle enerji üretim tesis kurulumu yüksek risk maliyet değerleri 

gerektiren sermaye parametrelerine neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yüksek finansal risk 

ve düşük gelir konusunda entegre yüksek kapasiteli tesisler azalmıştır. Mobil tesisler, düşük nüfuslu 

ve nüfus yoğunlaşmasının az olduğu ülkelerde ve düşük gelirli belediyelerde atık yönetimi ve termal 

enerji üretimi ve depolaması kritik olmuştur. Isı değiştiricinin verimi, enerji kullanım sıcaklıklarının 

düşmesiyle artar. Özellikle erimiş tuz akışkanları kullanan 300-400
o
C sıcaklıkta düşük sıcaklıkta ısı 

kazanım kazan sistemleri mobil veya entegre üniteler olarak faydalıdır. Termal tuz sıvıları, ısıyı 

kazanda alarak ve değiştiriciye ileterek hibrit eritilmiş tuz sıvıları olarak ısı gücüne dönüştürebilir. Isı 

enerjisi ve buhar suyunun geri kazanımı binalarda, spor salonlarında vb. Isıtma ve soğutma merkezi 

sistemlere uygulanabilir. Yerel ısı dağıtım şebekesine bağlanılarak geri kazanılan ısı şehir ve kasaba 

alanlarında yüksek derecede fayda sağlayabilmektedir. Tasarım ölçeği, 200kw veya 250 kw'lık bir 

ısıtma sisteminde, entegre bir sistem içinde izole reküperatör ve eşanjör için mobil konteyner 

ölçeğinde tasarlanmış ve kazan direkt ısıtma veya jeneratör kullanılarak binalar için şebekeye 

potansiyel bağlantı sağlanabilmişdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mikro Granül Tuz, Köpüren Tuz, Isı Eşanjörü, Mobil Reküperatör. 

 

ABSTRACT 
Feasibility of Hybrid Installations causes the capital parameters requiring high risk cost values due to 

the fact that of complexity of processes and integration of different materials in power generation 

systems. Integrated high capacity plants were decreased in developing countries regarding the high 

financial risk and low revenue. Mobile Construction was critical in low populated and low income 

countries based on municipal waste incineration and thermal energy storage. The efficiency of heat 

exchanger increases with decreasing temperatures of energy usage. Especially beneficial with mobile 

or integrated units with low temperature heating systems regarding 300-400C using melted salt fluids. 

Thermal salt fluids may convert the heat to conducted recuperation and exchanger with hybrid melted 

salt fluids. Recovery of heat energy and steam water may be applied to Heating and cooling, buildings, 

sports halls, etc. recovered heat into local heat distribution grid and highly beneficiate for city and 

town areas. The design scale was mobile container scale at a 200kw or 250 kw heat system, for 

recuperator and exchanger covered in an integrated system and potential connection to grid for 

buildings could be provided using boiler direct heating or power generator. 

 

Keywords: Micro Granule Salt, Bubbling Salt, Heat Exchanger, Mobile Recuperator 
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PEOPLE HEALTH AND THE IMPORTANCE OF NATURAL SPRING WATERS 

UTILIZING IN THEIR LOCAL PLACE 

 

Çetin SERT 

Iskenderun Technical University, İskenderun - Hatay 

Şükran ÇAKIR ARICA 

Prof. Dr., Kırıkkale University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology Kırıkkale, Turkey 

 

ABSTRACT 

Water is vital for human health as well as for all living things. Although 3/4 of the earth is covered 

with water, 2.1 billion of the world's population cannot find safe drinking and potable water. More 

than 1.8 billion people consume non-disinfected water. With the rapid development of industry in the 

21st century, urbanization, industrialization and agricultural activities are increasing and this situation 

causes pollution including groundwater. One of the most important problems of today is the global 

warming, which in turn affects the water resources negatively. 

 

Turkey is a neighbor of the Middle East where there is an intense battles in recent years. There is also 

a water problem in this area. Turkey also has facilities in terms of scarce water resources. Therefore, 

conservation and sustainable use of the existing fresh water facilities is very important. The spring 

waters, which are used by the local people living in the highlands especially in summer months, are 

very important potentials. Unfortunately, some of these spring waters are wasted in winter when 

people are transported. 

In this study, the use of twelve water resources by the people in the three settlements (Bitişik, 

Güzelköy, Suçıkağı) on the slopes of the Amanos Mountains overlooking the Iskenderun Gulf in the 

Iskenderun District of Hatay Province was investigated. The seasonal flow rate of these waters was 

followed.  As a result of the interview with the headmen of the neighborhood, it was learned that these 

waters were used by 4130 people in winter and 5200 people in summer months.  

Microbiological and chemical analyzes of these waters, which are used more seasonally, were not 

routinely performed. However, in recent years, where global warming has been felt prominently and 

the popularity of the highlands has increased, the construction in these regions has also increased. This 

situation increased the risk of leaks from the toilet wells to the groundwater. The aim of this study is to 

draw attention to the potential of Turkey's spring waters  and importance in terms of  human health. 

 

Key words: Natural Spring Waters, Human Health, Water Potential 

 

HALKIN YERİNDE KULLANDIĞI DOĞAL KAYNAK SULARININ SAĞLIK AÇISINDAN 

ÖNEMİ 

 

ÖZET 

Su, tüm canlılar için olduğu kadar insan sağlığı için de hayati öneme sahiptir. Yeryüzünün 3/4’ünün 

sularla kaplı olmasına rağmen Dünya nüfusunun 2,1 milyarı güvenli içme ve kullanma suyu 

bulamamaktadır. 1.8 milyardan fazla kişi dezenfekte edilmemiş suları tüketmektedir. 21. yüzyılda 

sanayinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetler artmakta bu 

durum yeraltı suları da dâhil olmak üzere kirlenmeye neden olmaktadır. Günümüzün en önemli 

sorunlarından birisi de küresel ısınmadır ve bu durum da su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. 
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Türkiye son yıllarda savaşların yoğun olarak yaşandığı Ortadoğu Bölgesine komşudur.  Ayrıca bu 

bölgede su sorunu da vardır.   Türkiye de su kaynakları açısından kıt imkânlara sahiptir. Bu nedenle 

mevcut tatlı su imkânlarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı çok önemlidir. 

 

Dağ yamaçlarından çıkan ve özellikle yaz aylarında yaylada yaşayan bölge halkı tarafından kullanılan 

kaynak suları çok önemli potansiyellerdir. Ne yazık ki bu kaynak sularının bir kısmı, insanlar 

taşınınca,   kışın boşa harcanmaktadır. 

 

Bu çalışmada Hatay İli İskenderun İlçesi'nde Amanos Dağları’nın İskenderun Körfezi’ne bakan 

yamaçlarında bulunan üç yerleşim yerinde  (Bitişik, Güzelköy, Suçıkağı)  çıkan ve halkın kullandığı 

toplam on iki su kaynağının halk tarafından kullanımı araştırılmıştır.  Mahalle muhtarları ile görüşme 

sonucunda bu suları kış aylarında ortalama olarak 4130 kişinin, yaz aylarında ise 5200 kişinin 

kullandığı öğrenilmiştir. 

 

Daha çok mevsimsel kullanılan bu suların mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yeterli miktarda 

rutin olarak yapılmadığı görülmüştür. Oysa küresel ısınmanın belirgin şekilde hissedildiği ve yaylalara 

rağbetin arttığı son yıllarda, bu bölgelerde yapılaşma da artmıştır. Bu durum tuvalet kuyularından 

sızıntıların yeraltı sularına karışma riskini de artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin kaynak 

sularının potansiyeline ve insan sağlığı açısından önemine dikkat çekmektir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Doğal Kaynak Suları, İnsan Sağlığı, Su Potansiyeli  

 

GİRİŞ 

Su, canlı hayatında vazgeçilmez olan moleküllerin en önemlisini oluşturmaktadır. Dünyamızın üçte 

ikisini oluşturan su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomlarının birleşmesiyle oluşmaktadır. 

 

21.yüzyılda Dünya nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak, sanayi ve teknolojinin hızlı gelişmesi ve 

insanlarda yeterli düzeyde çevre bilincinin oluşmaması dünyada su kaynaklarının giderek kirlenmesine 

ve azalmasına neden olmaktadır. Kirlenen su insan sağlığını etkilediğinden sağlıklı bir hayatın devamı 

için temiz ve güvenilir suya erişim büyük bir önem arz etmektedir. Dünya üzerindeki insanların 

çoğunluğunun sulara erişimi doğrudan zordur. Çünkü Dünyanın 2 / 3'ü suyla kaplı, bu suyun  % 97,5'i 

okyanuslarda salin, geri kalan  % 2,5'i çoğu kutuplarda buz kütlesinde, ancak sadece  % 0,10'u tatlı su 

olarak mevcut olup, bütün bu veriler tatlı suyun insanlık için önemini kanıtlamaktadır. 

 

İnsanların, sağlıklı suya erişim hakkı, vazgeçilmez en temel haklarından biridir. Su üzerine araştırma 

yapan ve yapılan araştırmaları kongre ve uluslararası metinlerde bilim insanlarına sunan 

araştırmacılar; genel olarak herkesin yeterli, güvenli, fiziksel olarak ulaşılabilir ve maddi olarak 

karşılanabilir suya erişim hakkı olduğunu vurgulamaktadırlar. 

 

İnsan faaliyetleri neticesinde oluşan küresel ısınma ve buna bağlı olarak tarım, sanayinin neden olduğu 

kirlenmenin hızla artışı insan sağlığı üzerinde kaçınılmaz derece de hastalıklara neden olduğu 

aşikârdır. Küresel ısınmanın etkileri ile yeterli ve kaliteli suya, özellikle de içme suyuna erişim giderek 

zorlaştırmaktadır. Bilindiği gibi, dünyanın farklı bölgeleri farklı derecelerde küresel ısınmadan 

etkilenir. 

 

Kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer alan Türkiye'de, Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde 

bulunan Hatay, küresel ısınmadan en fazla etkilenen yerdir. Bu nedenle, bu bölgedeki doğal yeraltı 

suyu kaynaklarını optimum düzeyde kullanmak çok önemlidir. 

 

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Hatay da su kaynakları açısından kıt imkânlara sahiptir. Bu nedenle 

mevcut doğal su kaynaklarının imkânları kullanarak korunması ve sürdürülebilir kullanımı çok 
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önemlidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Durum Raporuna göre, Hatay ilinde yeraltı suyu 

potansiyeli 298 hm
3
 / yıl, İskenderun ilçesi için ise 19.70 hm

3
 / yıl olarak belirlenmiştir(DSİ, 2016). 

 

Bu verilerden yola çıkarak yaptığımız arazi çalışmasında İskenderun Bölgesi’nde ki yaylalarda 

kullanılan sular önemli bir tutmaktadır. Var olan bu suların iyi değerlendirilmesi gereklidir. 

Yaptığımız arazi çalışmasında suların analizlerinin yapılmadığı görülmüştür. Türkiye genelinde 

olduğu gibi Akdeniz bölgesinde de son yıllarda yaylara olan rağbetin artması çeşitli riskleri de 

beraberinde getirmiştir. 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin kaynak sularının potansiyeline ve insan sağlığı açısından önemine 

dikkat çekmektir. 

 

MATARYEL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, Hatay İli İskenderun İlçesi'nde Amanos Dağları’nın İskenderun Körfezi’ne bakan 

yamaçlarında bulunan üç yerleşim yerinde  (Bitişik, Güzelköy, Suçıkağı)  çıkan ve halkın kullandığı 

toplam on iki su kaynağının halk tarafından kullanımı araştırılmıştır.  

 

Aşağıdaki şekil-1’de Türkiye haritası ve Hatay’ın Google Eart görüntüsü verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1: https://earth.google.com/web (15.04.2019) 

 

İskenderun İlçesi'nde Amanos Dağları’nın İskenderun Körfezi’ne bakan yamaçlarında bulunan 

araştırma yaptığımız sulardan bazı görünümler verilmiştir (Şekil-2,a,b ve c ). 

 

 

 

 
      a.Suçıkağı bölgesi 

 

 
    b.Güzelköy bölgesi 

 

 
        c.Bitişik bölgesi 

 

Şekil-2,a,b ve c  
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Mahalle muhtarları ve yöre halkı ile yapılan fikir alışverişinden sonra bu mahallerimizdeki su 

kaynaklarının isimleri, kış ve yaz aylarında bu sulardan faydalanan kişi sayıları aşağıdaki tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1: İskenderun İlçesindeki mahalle adları, suların yöresel adları ve mevsimsel nüfuslar 

 

MAHALLE ADLARI SULARIN YÖRESEL 

ADLARI 

MEVSİMSEL NÜFUSLAR 

KIŞ YAZ 

 

 

Bitişik 

Ağpınar  

1150-1200 

 

2000-2200 Taşoluk 

Gümüşolu 

Hacıların gözü 

 

Güzelköy 

Abbasın suyu  

1520 

 

1700-1800 Avluk Gözü 

Kızlar pınarı 

Kirazlı bahçe 

 

Suçıkağı 

Et yemez  

1280 

 

1500-1600 Sakıt gözü 

Kantarma 

Kötü pınar 

 

 

Tablodan da görüldüğü gibi kış ve yaz aylarında insanların yaylardaki bu sulardan faydalanan kişi 

sayısı azımsanacak gibi değildir. Yaz aylarında kış aylarına göre nüfusun arttığı gözlenmiştir. Bu 

sayının mevsimsel olarak değişmesi yayla bölgesindeki suları kullanan insanların sağlığının 

korunmasının önemini arttırmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye yarı kurak bölgede yer aldığından, su kullanımının sürdürülebilirliğini sağlamak ve koruma 

kararlılığını sağlamak için mevcut su kalitesini ve miktarını artırmak büyük önem taşımaktadır. 

Daha çok mevsimsel kullanılan bu suların mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yeterli miktarda 

rutin olarak yapılmadığı görülmüştür. Yetkili kurumlarca halk tarafından kullanılan bu suların rutin 

mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak suları kullanan yöredeki insanlar bilgilendirilmelidir. 

 

Su kaynaklarının çevresi temiz tutulmalı, yerleşim için arada yeterli mesafe bırakılmalı.  

Bölge halkı suyun önemi, sürdürülebilir kullanımı ve su ile bulaşan hastalıklar konusunda 

bilinçlendirilmeli. 

 

Suyun bölge halkı tarafından hakkaniyete dayalı ve ekonomik olarak kullanımı sağlanmalı. 

Yayla mevsimin sona erdiği, özellikle kış aylarında boşa akan bu suların kullanıma kazandırılması 

konusunda çalışmalar yapılmalı. 

 

İçme ve kullanma suyu için sağlanan su kaynakları ve havzaları için fiziksel ve teknik özellikler 

bilimsel çalışmalar ile değerlendirilmeli, koruma alanları ve korunma ilkeleri belirlenmeli, içme suyu 

kaynakları çevresinde mutlak, kısa, orta ve uzun mesafe koruma alanları belirlenmelidir. 
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ÖZET 

Bilinçli ya da bilinçsiz yapılan insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak, dünyamızı her geçen gün daha 

da fazla kirleten bir toplum olduk. Özellikle ülkemiz için WWF analizinde Ekolojik Ayak İzi 

değerlerimiz çok yüksektir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, mümkün 

olan en kısa sürede önlem almamız gerekiyor. Bununla birlikte, ekolojik okuryazarlık ile bir nesil 

yetiştirebilirsek, çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecekte yaşayabileceği bir dünya bırakacağız. 

Ekolojik okuryazarlığın getirdiği yavaş şehir, endüstriyel simbiyoz ve sera modellerinin yayılması için 

gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmaların eğitim faaliyetleri kapsamında ele alınması daha etkili 

olacaktır. 

 

12 – 14 yaş grubu 160 öğrenciye öncelikli olarak  Ekolojik Okuryazarlık Farkındalığı  konusunda bir 

ön test uygulandı. Ön testin ardından bu öğrencilere Ekolojik Okuryazarlık hakkında bir eğitim verildi 

ve eğitimin arkasından bir son anket uygulandı. 

Uygulanan anketler arasındaki ilişkiye bakılarak Ekolojik Okuryazarlık eğitimi alan öğrencilerin 

Ekoloji hakkındaki görüşlerinde olumlu yönde bir gelişme olup olmadığına bakıldı. 

 

PAYASTEM merkezine devam eden 12 – 14 yaş grubu 160 öğrenci ile  ekolojik okuryazarlık  

konusunda, mevcut farkındalığın tespiti ve  ekolojik okuryazarlık  konusunda bilinçlendirmeye 

yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışma öncesi bir  ön anket uygulanmış ve daha sonra 

sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, ekolojik ayak izimiz gibi konuları içeren bir ekolojik okuryazarlık 

eğitimi verilerek bir son test uygulanmıştır. Ön test ve son test arasında yapılan analizler 

doğrultusunda eğitim verilen öğrencilerin ekolojik okuryazarlık düzeyinde bir değişme olup olmadığı 

araştırılmıştır.  

 

Çalışma verileri değerlendirildiğinde, öğrencilerin ekolojik okuryazarlık konusunda bazı teorik 

bilgilerinin olduğu ancak bu bilgilerin uygulamaya dönüşmediği tespit edilmiştir. Gündelik hayatın 

içinden uygulamalara dönüşecek kadar olumlu yönde bir bilincin oluşması için bu alanda eğitim ve 

pratik uygulamalara yönelik çalışmaların yaygınlaşması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Erken yaşta ekolojik okuryazarlık konusunda eğitilen bireyler, büyüdüklerinde çevreye daha duyarlı 

birer insan olacaklardır. Bu sebeple gelecek nesillere yaşanabilir ve  sürdürülebilir bir dünya bırakmak 

istiyorsak küçük yaşta çocuklarımızı çevreye duyarlı ve ekolojik okuryazar olarak yetiştirmemiz 

gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Okuryazarlık, Sürdürülebilirlik, Yeşil Ekonomi, Ekolojik Ayakizi. 

 

ECOLOGICAL LITERACY FOR A LIVING WORLD 

 

ABSTRACT 

As a result of human activities made conscious or unconscious, we have become a society that we 

polute our world more and more day by day.  Especially for our country, our Ecological Footprint 

values are very high in WWF analysis. If we want to leave a more livable world to future generations, 

we need to take measures as soon as possible. However, if we can grow a generation with ecological 
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literacy, we will leave a world where our children and grandchildren can live in the future. Necessary 

studies should be carried out in order to spread the slow city, industrial symbiosis and green house 

models that are brought with ecological literacy. It will be more effective to address these studies 

within the scope of training activities. 

A preliminary test on Ecological Literacy Awareness was applied to 160 students aged 12-14. After 

the pre-test, these students were given a training on Ecological Literacy and a final questionnaire was 

applied after the training. Looking at the relationship between the applied questionnaires, it was 

examined whether there is a positive development in Ecological Literacy students' opinions about 

Ecology. 

When the study data were evaluated, it was determined that the students had some theoretical 

knowledge about ecological literacy but this information did not turn into practice. It has been 

concluded that studies on education and practical applications in this field should become widespread 

in order to create a consciousness that is positive enough to be transformed into applications from 

everyday life. 

Individuals who are trained in ecological literacy at an early age will be more sensitive to the 

environment when they grow up. For this reason, if we want to leave a livable and sustainable world to 

the next generations, we should raise our children as young and environmentally friendly and 

ecological literate. 

 

Key Words: Ecological Literacy, Sustainability, Green Economy, Ecological Footprint. 

GİRİŞ 

Ekolojik okuryazar olan bir toplum hayal edelim ve yaptığı her işi doğaya zarar vermeden yapacak 

insanlar. Balıkçı balık tutarken balıkların neslinin devam etmesi için bilinçli avlanacak, öğretmen 

öğrencileri ile etkinlik yaparken geri dönüşüm materyalleri kullanacak, bir ilin yöneticisi ilin 

planlamasını doğaya zarar vermeden tasarlayacak, bir çevre ve şehir planlamacısı kentin havasını ve 

suyunu temizleyen doğal alanları koruyacak evet bunlar hayal gibi görünebilir ancak iyi bir eğitimle 

mümkün. Her şeyde olduğu gibi dünyayı anlamlandırmak ve ona zarar vermeden sürdürülebilir bir 

yasam sağlamanın anahtarı da eğitimden geçmektedir. Ekolojik okuryazarlık kavramının ortaya 

çıkmasının temel nedeni insanoğlunun dünyada bıraktığı ekolojik ayak izidir.  

Çevresel sürdürülebilirliği ölçülebilir kılmayı sağlayan Ekolojik Ayak Irzı kavramı, doğa ve insan 

arasındaki ilişkiyi yeni bir bakış̧ açısıyla ele alıyor. Türkiye’nin Ekolojik Ayak Irzı Raporu, ülkemizde 

doğa üzerindeki insan talebiyle doğal kaynak arzı arasındaki dengeyi inceliyor. Ekolojik Ayak Irzı 

biyolojik kapasitesini %100 aşan Türkiye’de, toplumda ekolojik açığın kapatılmasına yönelik stratejik 

kararların alınması, sürdürülebilir geleceğin ön koşulu olarak karsımıza çıkıyor.  

MATERYAL  METOD 

Öğrencilerin tanımlayıcı istatistikleri frekans, yüzde, ortalama, standart sapma seklinde verildi. 

Normal dağılıma uygunluk varsayımı Shapiro Wilk’s testi ile incelendi. Çalışmada iki grup test 

ortalamalarının araştırılması için t testi analizi, ön ve son test ölçümleri arasındaki farkın incelenmesi 

amacı ile eşleştirilmiş t testi analizi uygulandı. Test skorları aralarındaki ilişkilerin tespit edilmesi 

amacı ile korelasyon analizi uygulandı. Çalışmada 0,05'den küçük p değerleri istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiş olup analizler bilgisayar ortamında, SPSS 22. 0 paket programı ile yapıldı. 

EKOLOJİK AYAK İZİ  
Ekolojik ayak izi dünya nüfusunun ekosistem- den ne kadar kaynak talep ettiğini ve ne kadar geri 

kazandırması gerektiğini ölçmek için kullanılıyor. Ekolojik ayak izini hesaplarken insanların kullanma 

ihtiyacı olduğu ürünler (besinler, hayvanlar, deniz ürünleri, orman ürünleri, yapı oluşturma) 

bulunmaktadır. Ayrıca doğanın fosil yakıtların kullanılması sonucu oluşan zehirli gazları ne kadar 

talere ettiği de ekleniyor. Bütün bunlar insanlığın ihtiyacı olan ve kullandığı kaynaklar. Bu kaynaklar 

kullanılırken ekosistemdeki döngünün sağlıklı bir şekilde işlemesi için dünyaya destek olmamız 
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gerekiyor. Bunun içinde havaya, suya ve toprağa destek çıkacak şekilde çalışmalar yapılması gerekir. 

Bunların hepsi de ekolojik ayak izine dahil ediliyor.  

Ekolojik ayak izi kısaca belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak amacıyla oluşturulmuş̧ bir 

yöntemdir. Dünyada üretim yapılabilen alanları, dünyada yaşayan nüfusa oranladığımızda ortaya çıkan 

değer, (bir insanın barınmasını, beslenmesini, ısınmasını sağlayan ve oluşan atıkları etkisiz hale 

getiren kara ve deniz alanlarıdır) yani bir kişinin ortalama ekolojik ayak izidir.  

Ekolojik dengeyi bozan temel faktör ise insansı etkilerdir. İnsan kaynaklı bozulmanın önüne 

geçebilmek için Ekolojik Okuryazar bir nesil yetiştirmek gerektiğinin artık farkına varmamız 

gerekmektedir. Ekolojik okuryazarlıktan bahsederken öncelikle Ekolojik kavramlardan bahsetmemiz 

gerekmektedir.  

BİYOLOJİK KAPASİTE  
Bir bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme miktarının bir göstergesidir. Bir yerin biyolojik 

kapasitesi, bulunduğu bölge dahilindeki ormanın miktarı, tarım arazisi, balık avlanma sahası, otlak ve 

toprağın ya da suyun ne kadar üretken olduğu ile belirlenebilir.  

İnsanların üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan atık maddelerin doğada bıraktığı 

tahribatı Ekolojik Ayak İzi olarak tanımlamamız mümkündür.  

Ekolojik ayak izinin bileşenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür (WWF, 2012a: 19):  

• Karbon ayak izi 

• Tarım arazisi ayak izi 

• Orman ayak izi 

• Yapılandırılmış̧ alan ayak izi  

• Balıkçılık sahası ayak izi 

• Otlak ayak izi  

Burada bizi en çok ilgilendiren Karbon ayak izidir. Ülkelerin Karbon Ayak Irzı değerleri Küresel 

Ayak Irzı Ağı ( Global Footprint Network ) tarafından yıllık olarak hesaplanmaktadır. Bu bilgi ağı 

sayesinde dünyada her yıl 150’den fazla ülkenin karbon ayak izi ortalamaları hesaplanmaktadır. Bu 

elde edilen verilerle ülkelerin biyolojik kapasiteleri ve çevreye verdikleri zararlar ortaya 

çıkartılmaktadır. (Şekil 1 Ekolojik Ayak İzi Bileşenleri ve Şekil 2 de Ekolojik Ayak İzini 

Oluşturan Tüketim Kategorileri Bulunmaktadır) 
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Ekolojik okuryazarlıkla birlikte yeni terimlerde hayatımıza girmektedir. Yavaş̧ şehir (Cittaslow), yeşil 

evler ve binalar, endüstriyel simbiyoz bu kavramlardan bazılarıdır.  

 

YAVAŞ ŞEHİR  
Yavaş̧ Şehir (Cittaslow) hareketi 1999 yılında İtalya’nın Toskana bölgesinde şaraplarıyla ünlü Greve 

in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini’nin vizyonu doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Paolo 

Saturnini yasam kalitesini yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmelerini ve farklı bir 

kalkınma modeli ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta taşımıştır İdealleri kısa zamanda Bra 

(Francesco Guida), Orvieto (Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye başkanları 
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ve Yavaş̧ Gıda (Slow Food) Başkanı Carlo Petrini tarafından benimsenmiş ve bu dört küçük kent ve 

Yavaş̧ Gıda örgütü birlikte temel ilkelerin açıklandığı Yavaş̧ Şehir Manifestosunu (Manifesto of 

Cittaslow) hazırlayarak Yavaş̧ Şehir Birliğini kurmuşlardır. Başlangıçta 32 küçük İtalyan kentinin 

katıldığı Birlik kısa zamanda uluslararası bir nitelik kazanarak, Uluslararası Yavaş̧ Şehirler Birliği 

adıyla örgütlenmiştir (Cittaslowturkiye, 2012).  

 

15 Ocak 1999 yılında kurulan Uluslararası Yavaş̧ Şehir Ağı (Cittaslow International Network), 

İtalyanca karşılığı ise “ Cittaslow Rete Internazionale delle citta del buon vivere”, kısaltılmış̧ adı 

“Cittaslow” şeklindedir (Cittaslow International Charter, 1999)  

Yavaş̧ Şehir hareketinin temel amacı yerel toplulukların ve yerel yöneticilerin eko gastronomi 

felsefesini günlük hayata uygulamalarını yaygınlaştırarak yavaş gıda felsefesini kentsel boyuta 

taşımaktır. Birliğe katılan her kent Yavaş̧ Şehir Birliği ile imzaladığı sözleşmede Yavaş ̧ Gıda 

hareketinin değerlerini benimsemeyi, uygulamalarını her alanda desteklemeyi ve tanıtmayı kabul 

etmektedir (Cittaslow Charter, 1999).  

Yavaş̧ Şehir ağı, kentsel ve bölgesel planlamayı her bir kentin kendi özgün karakterinin korunduğu 

yerleşim yerine dayalı kimlik açısından ele almaktadır. Ağ’a dahil olan kentler kendi geleceklerini 

geçmişlerine dayanarak şekillendirmekte ve birlikte planlayarak yürüttükleri ortak çabayla tekdüze 

kent merkezlerinden biri olmamak için uğraş̧ vermektedirler (Radstrom, 2011:91).  

Yavaş̧ Şehir hareketi esas aldığı ilke ve değerler doğrultusunda, küreselleşmenin yarattığı homojen 

mekanlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini, özelliklerini ve dokusunu koruyarak mevcut 

yaşayanları ve dışarıdan gelen ziyaretçileri için “yaşanabilir şehirler” yaratmak isteyen kentler için 

insan odaklı bir harita sunmaktadır. Yavaş̧ şehirlerde kentin ve içinde yaşayan insanların iyiliği 

önemsenmekte, çeşitlilik zenginlik olarak kabul edilmekte ve artırılmaya çalışılmakta, kentin kimliğini 

oluşturan doğal, kültürel ve tarihsel değerler korunarak sürdürülebilir bir gelişme anlayışıyla yerel 

halkın ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Bu hedeflerin 

gerçekleşebilmesi için de çevre dostu teknolojilerin akılcı kullanımı teşvik edilmektedir (Cittaslow 

Manifesto,1999)  

YEŞİL EVLER  
Sürdürülebilirlik, “İnsanların bugünkü ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesiller için gerekecek 

kaynakları yok etmeden ve uzun süreli planlama yaparak ve doğal kaynakların kısıtlı olduğunu göz 

önüne alarak hareket etmek” şeklinde tanımlanmaktadır (Birleşmiş̧ Milletler Çevre Programı –UNEP). 

Yaşamı daha kaliteli kılmak, sağlığımızı ve çevreyi korumak ve geliştirmek için son zamanlarda çok 

güzel ürünler ve çözümler geliştirildi. Bugünlerde birçok tasarımcı, geri dönüştürülebilen, sağlığa 

zararı olmayan ve çevreyi bozmayan ürünler geliştiriyor; buna da “Yeşil Tasarım” deniyor.  

Küresel ısınma ve çevre kirliliği arttıkça, doğanın bize sağlamış olduğu doğa ürünü kaynaklarda hızla 

azalarak canlıların sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Gün geçtikçe her alanda yaşanan bu 

sıkıntıların önüne geçebilmek için yapı sektöründe kaynakların doğru kullanılması amacıyla çevre 

dostu binaların yapılması fikri oluşturulmuştur.  

Yeşil Evlerin (Çevreci Binaların) Faydaları  

• Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma  

• Güneş̧ enerjisinden yaralanma  

• Rüzgar enerjisinden faydalanma  

• Doğal ışıktan yaralanılabilir olması  

• Sera etkisini oluşturan yansıma ve sera gazlarının azaltılması  
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• Enerji tasarruflu olması 

• Kentsel yasam alanlarına değer katması 

• Yapının ekonomik değerini artırması  

• Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza in- dirilmesi  

• Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması  

• Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması  

• Yağmur sularının arındırılması • Oksijen üretmesi  

• Geri dönüştürülebilir (geri dönüşüm) atıkların kullanılabilmesi.  

Yeşil evlerin arttırılması Antropojenik etkilerin azalmasında bir nebze de olsa fayda sağlayabilecektir 

düşüncesi bütün dünyada kabul görmektedir.  

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ  

SİMBİYOZ  
Farklı türden canlıların, belirli koşullar altında bir arada yaşaması olarak tanımlanabilir. Bir arada 

yaşayan bu türler, birbirlerinin varlığından karşılıklı olarak yarar sağlarlar  

ENDSÜTRİYEL SİMBİYOZ  
Endüstriyel Simbiyoz kavramı aslında doğada var olan ve doğanın çok başarılı bir şekilde kullandığı 

‘simbiyotik ilişki’ kavramından türetilmiştir. Bu kav- ramda birbirleriyle yapısal olarak benzer 

olmayan türlerin ortak bir fayda oluşturmaya yönelik madde ve enerji değişimini içeren bir ortaklıktır. 

Ticari kuruluşlar üretim faaliyetlerini devam ettirebilmek için çevredeki doğal kaynaklara bağımlıdır. 

Endüstriyel simbiyoz çalışmalarında bir tesisin ürettiği atık başka bir tesisin hammaddesi olarak 

kullanılmaktadır (Van Berkel, 2009). Başarılı bir Endüstriyel simbiyoz da atıklar ve enerji, sistemin 

diğer elemanları tarafından kullanılır; bunun sonucunda sistemin toplam enerji sarfiyatı ile atık üretimi 

azalır (Chertow, 2000).  

 

Doğal ekosistemlerdeki verimliliğin endüstriyel sis- temlere de uygulanması amacıyla geliştirilmiş bir 

kavram olan Endüstriyel Simbiyoz (ES), endüstriyel işletmelerin karşılıklı fayda sağlayacakları 

ortaklıklar kurması olarak da tanımlanabilir. Bu ortak kullanım, atıklar başta olmak üzere diğer 

kaynakları da (enerji, lojistik, insan gücü, yatırım, su, vd.) kapsayabilir. ES uygulamaları, işletmelere 

atık ve yan ürünlerin geri kazanılması, kaynak kullanımında ve çevresel emisyonlarda azalma ile 

hammadde ve enerjinin verimli kullanılması gibi faydalar sağlar.  

Dünya geneli incelendiğinde gelecek nesiller için durumun pek parlak olmadığı gözlenmektedir. 

Sorunun çözümüne yönelik toplumsal olarak eği- tim, üretim, günlük yasam (sürdürülebilir tüketim) 

ve tarımsal faaliyet alanlarında ekolojik yak- laşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. İlk olarak 1989 yılında 

Frosch ve Gallopoulos tarafından gündeme getirilmiş olan “Endüstriyel Ekoloji” ve “Endüstriyel 

Ekosistem” kavramları, endüstri ile doğal yasam ve ekolojik sistemler arasındaki analojiye 

dayanmaktadır. Endüstriyel ekoloji, zaman içinde farklı boyutlarıyla tartışılarak, farklı şekillerde de 

tanımlanan ve gelişen bir kavram oldu. Garner, 1995 yılında o güne kadar yapılmış diğer tanımları da 

dikkate alarak, endüstriyel ekolojinin kapsamını ve özelliklerini şu şekilde derlemiştir:  

• Endüstriyel sistemlerin daha etkin ve sürdürülebilir olan doğal sistemlere benzemesinin sağlanması  

• Endüstriyel ve doğal sistemlerdeki hiyerarşilerin belirlenmesi ve karşılaştırılması ile potansiyel 

çalışma ve eylem alanlarının tespit edilmesi  
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• Endüstriyel sistemlerin ekolojik sistemler üzerindeki çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik bir 

uygulama  

• Endüstriyel ve ekolojik sistemler arasındaki etkileşimlere sistematik bir bakış ̧ 

• Birden fazla disiplini ilgilendiren (multidisipliner) bir yaklaşım  

• Geleceğe yönelik bir kavram  

• Endüstriyel faaliyetlerin uyumlu bir şekilde ekolojik sistemlere entegrasyonuna yönelik bir yaklaşım  

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında Endüstriyel ekolojinin ana hatlarını, disiplinler arası, doğal 

sistemlerle olan bağı, sistemlerin analizi, enerjinin ve doğanın verimli kullanımı ve geri dönüşüm 

olduğunu görmekteyiz.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM  
Sürdürülebilir tüketimin ortaya çıkmasına neden olan gelişmeleri şu şekilde sıralayabiliriz.  

 Karbondioksit salınımındaki artış  

 Hızlı nüfus artışı  

 Kültürel deformasyon  

 Çevre sorunlarının gün yüzüne çıkması  

 Kültürel değişimler  

 Köyden kente göç oranının çok yüksek olması gibi sebepler gösterilmektedir.  

Sürdürülebilir tüketim, çevresel etkileri çok az olan tüketim biçimdir. (Paavola, 2001:228) 

Sürdürülebilir tüketim, yeşil ve etik üreticiler tarafından üretilen malların yeşil tüketiciler tarafından 

tüketilmesi, diğer tüketim biçimlerine göre daha etkili ve çevrecidir (Seyfang, 2005:294). 

Sürdürülebilir tüketim, tüketicileri politik karar verme mekanizmalarıyla ikna etmeye dayanan bir 

oluşumdur (Veenhoven, 2004:1-2). Sürdürülebilir tüketim, endüstri ve sanayideki üretimin ortaya 

çıkardığı ekolojik sorunlara çözüm oluşturma çabasında olan bir çalışmadır (Do- lan, 2002:170). 

Sürdürülebilir tüketim, doğal kaynakların bilinçli bir şekilde kullanılarak, gelecek nesillerin 

gereksinimlerini karşılamalarına imkan sağlayacak bir tüketim biçimidir (Mortensen, 2006:142). 

Sürdürülebilir tüketim, farklı şekillerde tanımlansa da, hangi eylemlerin sürdürülebilir tüketim 

kapsamına gireceği çokça tartışılmaktadır. Sürdürülebilir tüketim denildiğinde iki tür tüketimden söz 

edilmektedir. Doğal kaynakların tüketimi (fosil yakıtlar, su, yeraltı kaynakları vb.) ve üretilen 

endüstriyel ürünlerin tüketimidir. Başka bir sınıflandırmaya göre, sürdürülebilir tüketim üçe 

ayrılmaktadır (Veenhoven, 2004: 3):  

 Daha az tüketim 

 Çevreye dost tüketim 

 Geleneklere bağlı tüketim.  

Sürdürülebilir yasam, bir bireyin veya toplumun dünyadaki doğal kaynakları daha az tüketmesi için, 

kişisel kaynaklarını azalttığı ve sadeleştirdiği bir yaşam tarzı anlamına geliyor. Sürdürülebilir yasam 

döngüsünün daha aktif bir parçası olmak için günlük yaşamımıza kolay ve rahatlıkla uygulanabilir pek 

çok dokunuş yapmak mümkün.  

 Pazara gidin;  

 Sadeleşin;  

 Yeniden kullanın ve geri dönüştürün;  

 Doğru büyüklükteki evi satın alın;  

 Gerekmedikçe geç yatmayın;  

 Yakınsa yürüyün, biraz uzaksa bisiklete binin;  

 Doğal temizleyiciler kullanmaya başlayın;  

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 153 

 

Akıntıyı Tersine Çevirmek insanoğlunun elinde. Daha az et yiyin, deniz ürünlerini tüketin, enerji 

tasarruflu ampüller kullanın, böcek ilacı kullanmayın, pet şişe su kullanımını azaltın, gereksiz su 

tüketimini azaltın. Sürdürülebilir tüketim, dünyanın kaynaklarının sürdürülebilirlik sınırları içerisinde 

kullanılmasını temel alan ve doğal yaşama verilen zararı en aza indiren yolları arayan tüketim 

biçimidir. Belki bu çözümler basit gelebilir, ancak toplumsal ölçekte düşündüğümüzde çok büyük 

fayda sağlayacağı kesin.  

EĞİTİM  
Çocuklarda çevreye yönelik zihinsel duyarlılığın 9-10 yaşlarında en önemli gelişimini gösterdiği 

bilinmektedir (Demirkaya H., 2006). Cohen (1984) çalışmasında çocukların erken yaşlarda çevreye 

yönelik olumsuz tutumlar geliştirdiği takdirde ileriki yaşlarda da bu tutumu devam ettireceği 

ihtimalinin büyük olduğunu belirtmiştir (Özbebek Tunç ve ark., 2012). Çevre eğitimi için erken yaşlar 

kritik dönem olarak önem arz etmektedir (Tutku K., Ayşe Ç.K ; 2013). Eğitim alanında çocuklarla 

yapılan ‘Çocukların Çevre Sorunlarını Çözme Yaklaşımları’ konulu çalışmaya göre; Çevre 

Kirlenmesinin önem- li bir problem olduğu çocuklar tarafından belirtilmiştir. Ancak çocukların çevre 

kirliliği probleminin çözümüne yönelik bir şema geliştiremediklerini, çevre ve sorun kavramları 

arasında ilişkilendirme yapamadıklarını ortaya koymuştur (Tutku K., Ayşe Ç.K ; 2013). Çocuklara 

sorulan “Çevre sorunlarını kimlerin çözebileceğine inanıyorsunuz?” sorusuna hiçbir çocuğun yanıtı 

“ben” olmamıştır. Ayrıca “sorunların çözümüne katkıda bulunabilirim” ya da benzeri yanıtlar 

gelmemiştir. Buradan yola çıkarak çocukların çevre sorunlarının çözülmesinin kendi güçlerini aşan bir 

problem olduğuna inandıkları söylenebilir. Sorunların temelinde ve çözümünde bulunması gereken 

varlığını insan olduğu ve kendilerinin de bu sorumluluğu yüklenmemeleri, üzerinde durulması gereken 

önemli bir sonuçtur (Tutku K., Ayşe Ç.K ; 2013). Bonnett ve Williams’ın 1998’de, 5 – 6 yaş 

grubundaki öğrenciler üzerinde yaptıkları ve ilköğretim öğrencilerinin çevre ve doğaya karşı 

tutumlarını inceledikleri araştırmada, çocukların genel olarak olumlu tutumlara sahip olduklarını ancak 

kararsızlık ve ikilem yaşadıkları konular bulunduğunu tespit etmişlerdir. Çocukların; canlıların 

neslinin tükenmesi, kirlilik, ağaçların kesilmesi vb. çevre sorunlarının bilincinde olduklarını, kağıt geri 

dönüşümünün ağaçları koruma ile ilişkisini kurduklarını, insan ihtiyaçları ve doğa arasındaki 

potansiyel çatışmanın farkında olduklarını belirtmişlerdir (Uluçınar Sağır Ş ve. ark. 2008).  

Yukarıda bahsedilen küresel çevre sorunları ile alakalı 160 öğrenci ile Ekolojik okuryazarlık ön anketi 

ve Ekolojik okuryazarlık eğitiminin ardından Ekolojik Okuryazarlık son anketi düzenlenerek 

aralarındaki ilişkiler incelendi. Bu incelemelere göre; 

Tablo: Cinsiyet 

Cinsiyet n % Yüzde 

Kız 66 42 

Erkek 93 58 

 

Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin %58’i erkek ve %42’sinin kız öğrencilerden oluştuğu tespit 

edilmiştir.  
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Tablo: Ön ve Son test sonuçlarının karşılaştırılması 

Ölçüm (n=159) X s.s. p 

Ekolojik Okuryazarlık 

Bilinci Ön Test 
6,06 2,20 

0,01 
Ekolojik Okuryazarlık 

Bilinci Son Test 
9,23 2,73 

 

Öğrencilerin ekolojik okuryazarlık bilinci ön test ve ekolojik okuryazarlık bilinci son test puanlarının 

istatistiksel olarak bir birlerinden farklı düzeylerde olduğu görülmüştür. Farkın nedenin ekolojik 

okuryazarlık bilinci son test puanlarının ekolojik okuryazarlık bilinci ön test puanlarına göre daha 

yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan eğitim etkinliğinin öğrencilerin ekolojik okuryazarlık 

bilinç düzeyleri üzerinde yükseltici düzeyde etki ettiği, eğitimin ekolojik okuryazarlık bilinç 

kazandırma konusunda etkin olduğu söylenebilir (p=0,01,p<0,05). 

 

Kız 
42% 

Erkek 
58% 

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci
Ön Test

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci
Son Test

6,06 

9,23 
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Tablo: Cinsiyete Göre Ön Ve Son Test Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Cinsiyet Ölçüm X S.S p 

Kız (n=66) 

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci 

Ön Test 
6,27 2,26 

0,01* 
Ekolojik Okuryazarlık Bilinci 

Son Test 
9,29 2,36 

Erkek (n=93) 

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci 

Ön Test 
5,91 2,16 

0,01* 
Ekolojik Okuryazarlık Bilinci 

Son Test 
9,19 2,97 

 

Kız öğrencilerin ekolojik okuryazarlık bilinci ön test ve ekolojik okuryazarlık bilinci son test 

puanlarının istatistiksel olarak bir birlerinden farklı düzeylerde olduğu görülmüştür. kız ekolojik 

okuryazarlık bilinci son test puanlarının ekolojik okuryazarlık bilinci ön test puanlarına göre daha 

yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan eğitim etkinliğinin kız öğrencilerin ekolojik 

okuryazarlık bilinç düzeyleri üzerinde yükseltici düzeyde etki ettiği, eğitimin ekolojik okuryazarlık 

bilinç kazandırma konusunda etkin olduğu söylenebilir (p=0,01,p<0,05). 

Erkek öğrencilerin ekolojik okuryazarlık bilinci ön test ve ekolojik okuryazarlık bilinci son test 

puanlarının istatistiksel olarak bir birlerinden farklı düzeylerde olduğu görülmüştür. erkek ekolojik 

okuryazarlık bilinci son test puanlarının ekolojik okuryazarlık bilinci ön test puanlarına göre daha 

yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan eğitim etkinliğinin erkek öğrencilerin ekolojik 

okuryazarlık bilinç düzeyleri üzerinde yükseltici düzeyde etki ettiği, eğitimin ekolojik okuryazarlık 

bilinç kazandırma konusunda etkin olduğu söylenebilir (p=0,01,p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

Ekolojik
Okuryazarlık

Bilinci Ön Test

Ekolojik
Okuryazarlık

Bilinci Son Test

Ekolojik
Okuryazarlık

Bilinci Ön Test

Ekolojik
Okuryazarlık

Bilinci Son Test

Kız (n=66) Erkek (n=93)

6,27 

9,29 

5,91 

9,19 
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Tablo: Cinsiyete Göre gelişim düzeylerinin Karşılaştırılması 

Ölçüm Cinsiyet n X s.s p 

Ekolojik 

Okuryazarlık 

Bilinci Gelişim 

Yüzdesi (%) 

Kız 66 94,5% 16,9% 

0,01 
Erkek 93 83,5% 11,6% 

Gelişim=(son-ön)/ön*100 

Kız ve erkek öğrencilerin ekolojik okuryazarlık bilinci gelişim düzeylerinin istatistiksel olarak bir 

birlerinden farklı düzeylerde olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin ekolojik okuryazarlık bilinci 

gelişim düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür. 

(p=0,01,p<0,05). Eğitim sonucu kız öğrencilerin daha yüksek düzeyde gelişim gösterdiği söylenebilir.  

 

 

 

Tablo: Ön Son Ve Gelişim Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Test 

Ekolojik 

Okuryazarlık 

Bilinci Ön 

Test 

Ekolojik 

Okuryazarlık 

Bilinci Son 

Test 

Ekolojik 

Okuryazarlık 

Bilinci 

Gelişim 

Yüzdesi (%) 

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci 

Ön Test 

r 1 
  

p 
   

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci 

Son Test 

r 0,01 1 
 

p 0,87 
  

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci 

Gelişim Yüzdesi (%) 

r -0,703
**

 0,388
**

 1 

p 0,01 0,01 
 

 

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Ön Test ve Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Son Test skorları arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir(p>0,05).  

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Ön Test ve Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Gelişim Yüzdesi arasında 

anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(r=-0,703, p=0,01, p>0,05). Öğrencilerin 

1

94,50% 

83,50% 

Kız Erkek
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başlangıçtaki Ekolojik Okuryazarlık Bilinç düzeyleri ne kadar düşük ise sağladıkları gelişimin o 

düzeyde yüksek olacağı söylenebilir. Bu durum ise eğitimin etkin olduğunun göstergesidir.  

Ekolojik Okuryazarlık Bilinci son Test ve Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Gelişim Yüzdesi arasında 

anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(r=0,388, p=0,01, p>0,05). Öğrencilerin 

eğitim sonu Ekolojik Okuryazarlık Bilinç düzeyleri ne kadar yüksek ise sağladıkları gelişimin o 

düzeyde yüksek olacağı söylenebilir. Bu durum ise eğitimin etkin olduğunun göstergesidir.  

Tablo: Cinsiyete Göre Ön Son Ve Gelişim Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Cinsiyet Ölçüm 
 

Ekolojik 

Okuryazarlık 

Bilinci Ön Test 

Ekolojik 

Okuryazar

lık Bilinci 

Son Test 

Ekolojik 

Okuryazarlı

k Bilinci 

Gelişim 

Yüzdesi (%) 

Kız 

(n=66) 

Ekolojik Okuryazarlık 

Bilinci Ön Test 

r 1 
  

p 
   

Ekolojik Okuryazarlık 

Bilinci Son Test 

r -0,03 1 
 

p 0,83 
  

Ekolojik Okuryazarlık 

Bilinci Gelişim Yüzdesi (%) 

r -0,770
**

 0,23* 1 

p 0,01 0,04 
 

Erkek 

(n=93) 

Ekolojik Okuryazarlık 

Bilinci Ön Test 

r 1 
  

p 
   

Ekolojik Okuryazarlık 

Bilinci Son Test 

r 0,03 1 
 

p 0,74 
  

Ekolojik Okuryazarlık 

Bilinci Gelişim Yüzdesi (%) 

r -0,668
**

 0,563
**

 1 

p 0,01 0,01 
 

 

 Kız öğrencilerin Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Ön Test ve Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Son Test 

skorları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir(p>0,05).  

Kız öğrencilerin Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Ön Test ve Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Gelişim 

Yüzdesi arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(r=-0,77, p=0,01, p<0,05). 

Kız öğrencilerin başlangıçtaki Ekolojik Okuryazarlık Bilinç düzeyleri ne kadar düşük ise sağladıkları 

gelişimin o düzeyde yüksek olacağı söylenebilir. Bu durum ise eğitimin etkin olduğunun göstergesidir.  

Kız öğrencilerin Ekolojik Okuryazarlık Bilinci son Test ve Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Gelişim 

Yüzdesi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(r=0,23, p=0,04, p<0,05). 

Kız öğrencilerin eğitim sonu Ekolojik Okuryazarlık Bilinç düzeyleri ne kadar yüksek ise sağladıkları 

gelişimin o düzeyde yüksek olacağı söylenebilir. Bu durum ise eğitimin etkin olduğunun göstergesidir.  

Erkek öğrencilerin Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Ön Test ve Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Son Test 

skorları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir(p>0,05).  

Erkek öğrencilerin Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Ön Test ve Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Gelişim 

Yüzdesi arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(r=-0,668, p=0,01, p<0,05). 

Erkek öğrencilerin başlangıçtaki Ekolojik Okuryazarlık Bilinç düzeyleri ne kadar düşük ise 

sağladıkları gelişimin o düzeyde yüksek olacağı söylenebilir. Bu durum ise eğitimin etkin olduğunun 

göstergesidir.  

Erkek öğrencilerin Ekolojik Okuryazarlık Bilinci son Test ve Ekolojik Okuryazarlık Bilinci Gelişim 

Yüzdesi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(r=0,563, p=0,01, p<0,05). 
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Erkek öğrencilerin eğitim sonu Ekolojik Okuryazarlık Bilinç düzeyleri ne kadar yüksek ise 

sağladıkları gelişimin o düzeyde yüksek olacağı söylenebilir. Bu durum ise eğitimin etkin olduğunun 

göstergesidir.  

 

Tablo: Cinsiyet ve Eğitim Sonu Farkındalık 

Ölçüm Cinsiyet n X s.s p 

Eğitim Sonu 

Farkındalık 

Kız 66 7,26 2,03 
0,03 

Erkek 93 6,40 2,58 

Eğitim Sonu Farkındalık= ifade13-24 

 Kız ve erkek öğrencilerin eğitim sonunda uygulanan çevre bilinci farkındalık düzeylerinin istatistiksel 

olarak bir birlerinden farklı düzeylerde olduğu, kız öğrencilerin çevre bilinci düzeylerinin erkek 

öğrencilere göre daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir(p=0,03,p<0,05). 

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR  
İnsan faktörü, varoluşundan günümüze kadar ki süreçte çevre sorunlarının meydana gelmesinde 

önemli etken olmuştur. İlk insanlar bütün zamanlarını, yaşayabilmek için yiyecek ve barınak 

ihtiyaçlarına harcamışlardır. Çiftçilik ve avcılığın geliştiği çağlarda insanoğlu yaşamının tamamını 

temel ihtiyaçlar için harcayıp bir kısmını ihtisaslaşmaya ayırabilmiştir. Böylece ilk meslek grupları 

doğmaya başlamıştır. Çeşitli mesleklerin ortaya çıkması ve iş bölümünün artmasıyla insanlar daha iyi 

bir hayat sürmeye başlamışlardır. Bunun çevre sorunları bakımından iki etkisi olmuştur. Bunlardan 

birincisi dünya nüfusunun artması, İkincisi ise kişi başına tüketilen mal ve hizmetlerin 

fazlalaşmasıdır.16. yy’a kadar insanlar, gerek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaç maddelerinin üretiminde 

ve gerekse hastalıkların kontrol edilmesinde kullanılacak bilgi ve imkanlara sahip değildi. Bunun için 

salgın hastalıklar ve büyük kıtlıklar nüfus artışına engel oluyordu. Fakat sanayi devrimi ve yeni 

ilaçların icadıyla birlikte dünya nüfusu hızlı bir şekilde artmaya başladı. Sonuçta insan faaliyetleri ile 

ortaya çıkan kirleticilerin cins ve miktarı artarak çeşitli şekillerde çevreye verilmeye başlandı. 

1

7,26 

6,40 

Kız Erkek
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Antropojenik etkilerin artması dünya için ciddi bir tehdit haline gelmiş olup dünyanın daha yaşanabilir 

bir hale getirilmesi için daha akılcı ve çevreci çözümlere ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Her şeyin 

başının eğitim olduğu günümüzde ekolojik bir dünyanın anahtarının da eğitimden geçtiğini söylemek 

gerekmektedir.  

 

Temel sebebi insan faaliyetlerinin olduğu bir sorun ancak ve ancak insan faaliyetlerinin yeniden 

düzenlenmesi ve çevreci bir yaklaşımla yetiştirilmesi ile çözülebilir. İnsanın ekolojik okuryazar olarak 

eğitilmesi temelde sorunların çözümü için atılması gereken en önemli adımdır. Bunun yanında çevreyi 

koruma ile ilgili kanunların kapsamlarının genişletilerek daha işlevsel hale getirilmesi de büyük önem 

taşımaktadır.  

Ekolojik okuryazarlık eğitimi gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın anahtarı olduğu 

yaptığımız anketlerde daha net bir şekilde gözlenmiştir.  Bu çalışmaya göre ekolojik okuryazarlık 

eğitimi verilen çocuklarda çevreye bakış açısında ve çevreci olmak anlamında olumlu tutum 

geliştirdikleri gözlemlenmiştir. 

Özellikle ekolojik okuryazarlık alanında verilen eğitimlerin sonucunda öğrencilerde ekolojik 

farkındalık ve çevre duyarlılığının arttığı gözlemlenmiştir.  
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BOLKAR DAĞLARI CHALCOPHORINAE (COLEOPTERA: BUPRESTIDAE) 

TÜRLERİNİN EKOLOJİK VE EKONOMİK ÖNEMİ 
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ÖZET 

Buprestidae türleri genellikle ormanlık ve ağaçlık alanlarda daha fazla bulunurlar. Orman alanlarında 

ve tarımsal alanlarda önemli zararlara sebep olan bu familya türleri Akdeniz ve Palearktik’in ılıman 

bölgelerinde yoğun istila durumunda genellikle konukçunun ölümüne sebep olmaktadır. Yapılan 

birçok bilimsel çalışmalarda Buprestidae familyasının Chalcophorinae alt familyasında bulunan 

Chalcophora, Chalcophorella, Capnodis, Aurigena cinslerine ait çok sayıda tür Dünya’da ve 

Ülkemizde ekolojik ve ekonomik önemi olan orman ağaçları, meyve ağaçları ve süs bitkilerinde 

zararlı türler olarak bildirilmiştir. Bolkar Dağları, Doğu Akdeniz Bölgesi ve Orta Anadolu Platosu 

arasında kalan büyük bir dağ silsilesidir ve vejetasyon yönünden Türkiye’nin en zengin alanlarından 

bir tanesidir. Bolkar Dağları’nın topografik özellikleri bölgede ekolojik açıdan önemli olan doğal bitki 

örtüsünün yanı sıra, ekonomik önemi olan orman ağaçları, meyve ağaçları ve süs bitkilerinin de 

yetiştirildiği geniş bir bitki yelpazesi sunar. Bu çalışmada 2005-2007 yılları Nisan-Ağustos ayları 

arasında Bolkar Dağları’nda yapılan arazi çalışmaları sonunda Chalcophorinae alt familyasına ait 314 

örnek toplanmıştır. Örneklerin değerlendirilmesi sonucunda 4 cinse ait 12 tür (Chalcophora detrita, C. 

mariana, Chalcophorella stigmatica, Capnodis carbonaria, C. cariosa, C. miliaris, C. porosa, C. 

tenebricosa, C. tenebrionis, Aurigena lugubris, A. malachitica, A. xerxes) tespit edilmiştir. Tespit 

edilen Chalcophora mariana türü Bolkar Dağları için yeni kayıttır. Ayrıca tespit edilen türlerin 

bölgede ekolojik ve ekonomik öneme sahip doğal ve kültürü yapılan bitkiler üzerindeki etkisi 

vurgulanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Buprestidae, Chalcophorinae, Bolkar Dağları 

 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC IMPORTANCE OF CHALCOPHORINAE 

(COLEOPTERA: BUPRESTIDAE) SPECIES IN THE BOLKAR MOUNTAINS 

 

ABSTRACT 

Buprestidae species are generally found in forested and wooded areas. These species, which cause 

significant damages in forest areas and agricultural areas, generally cause the death of the host in the 

case of intense invasion in the temperate regions of the Mediterranean and Palearctic. In many 

scientific studies, many species belonging to the genus Chalcophora, Chalcophorella, Capnodis, 

Aurigena in Chalcophorinae sub-family of Buprestidae family have been reported as harmful species 

in forest trees, fruit trees and ornamental plants that have ecological and economic importance in 

Turkey and in the world. Bolkar Mountains, Eastern Mediterranean Region and is a major mountain 

range between the Central Anatolian Plateau and is one of Turkey's richest areas in terms of 

vegetation. The topographic features of the Bolkar Mountains offer a wide range of plants, which are 

grown in the region as well as the ecologically important natural vegetation, as well as the economic 

growth of forest trees, fruit trees and ornamental plants. In this study 314 specimens belonging to the 

Chalcophorinae subfamily were collected in the Bolkar Mountains between April and August 2005-

2007. As a result of the evaluation of the specimens, 12 species belonging to 4 genera (Chalcophora 

detrita, C. mariana, Chalcophorella stigmatica, Capnodis carbonaria, C. cariosa, C. miliaris, C. 

porosa, C. tenebricosa, C. tenebrionis, Aurigena lugubris, A. malachitica, A. xerxes) were determined. 

The identified Chalcophora mariana species is the new record for the Bolkar Mountains. In addition, 

the effects of the identified species on the natural and cultured plants with ecological and economic 

importance were emphasized. 
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Keywords: Buprestidae, Chalcophorinae, Bolkar Mountains 

 

GİRİŞ 

Buprestidae, tür sayısı bakımından Coleoptera takımının en büyük 8 familyasından birisidir. 

[Muskovits ve Hegyessy, 2002]. Buprestidae familyasının Dünya’daki tür sayısı 12000 ile 16000 

arasındadır. [Muskovits ve Hegyessy, 2002; Bily, 1982; Booth ve ark., 1990; Lodos ve Tezcan 1995]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalara göre Buprestidae familyasının Türkiye’de 35 cinse ait 386 türü vardır 

[Lodos ve Tezcan, 1992]. Bu sayıya Tozlu ve Özbek tarafından eklenen 4 yeni kayıt ilave edildiğinde 

Türkiye Buprestidae faunasının 390 türden oluştuğu söylenebilir [Tozlu ve Özbek, 2000a, 2000b]. 

Buprestidae familyası üyelerinin tamamı fitofag olup, ilkbahar ve yaz aylarında bitkilerin yaprak, 

sürgün, tomurcuk, çiçek ve polenleriyle beslenirler [Bily, 1982; Booth ve ark., 1990; Tezcan, 1990; 

Muskovits ve Hegyessy, 2002]. 

 

Buprestidae familyası türlerinin çoğu sekonder zararlıdır, fakat fazla miktarda çoğaldıkları ve 

isteklerine uygun yeteri kadar besin kaynağı bulamadıkları zaman primer zararlı durumuna geçmekte 

ve ağaçlara çok fazla zarar vermektedirler. Bu nedenle ormancılıkta Buprestidae familyası zararlı 

birçok türü içine alan önemli bir familya olarak kabul edilmektedir [Erdem ve Çanakçıoğlu 1977; 

Kaygın, 2007]. 

 

Buprestidae erginlerinin birçoğu (genellikle büyük boylu olanlar) ölü ya da yaşlı ağaç ve ağaç 

gövdelerine saldırarak bunları harap ederler. Larvalar ise yaşayan ağaçlara ya da yeni kesilmiş veya 

ölmüş ağaçların gövde ve dallarına saldırarak ağaç ve çalılara ciddi zararlar verirler ve bundan dolayı 

önemli ekonomik zararlara sebep olurlar [Donald ve ark., 1989; Booth ve ark., 1990; Lodos ve 

Tezcan, 1995; Muskovits ve Hegyessy, 2002; Kaygın, 2007].  

 

Bazı türler ise başta baklagiller olmak üzere, bazı otsu kültür ve yabani bitkilerin sap ve köklerinde 

beslenirler. Bu türler yabani otların biyolojik kontrolünde kullanılırlar [Booth ve ark., 1990; Lodos ve 

Tezcan 1995; Muskovits ve Hegyessy, 2002]. 

 

Chalcophorinae alt familyasındaki Chalcophora, Chalcophorella, Capnodis, Aurigena cinslerinde çok 

sayıda tür de zirai ve ormancılık açısında zararlı türler olarak bilinirler.  

Chalcophora detrita türünün larvaları Pinus pinea (fıstık çamı)’nın kök boğazında zararlı olup 

erginleri ise taze yaprak ve sürgünlerle beslenmektedir [Kanat, 2001]. Chalcophora mariana türü 

genellikle çam türlerinde zararlı olup, ölü veya zayıflamış ağaçlara saldırırken görülebilir. [Bily, 1982; 

Muskovits ve Hegyessy, 2002; Tozlu, 2001; Erdem ve Çanakçıoğlu, 1977; Kaygın, 2007].  

 

Chalcophorella stigmatica türünün zeytin ağaçlarında zararlı böcekler arasında olduğu tespit 

edilmiştir. [Kaplan ve ark., 2011]. Başka bir çalışmada Chalcophorella stigmatica türü bademliklerde 

populasyon yoğunluğunun az olmasından dolayı ekonomik önemi olmayan zararlı olarak bildirilmiştir 

[Maçan, 1986]. 

 

Capnodis türleri meyve ve bağ zararlısı olarak bilinir [Yaşar, 1996]. Ormancılık dışında, tarımsal 

olarak da önemli zararlara sebep olan bu familya türlerinden Capnodis tenebrionis Akdeniz ve 

Palearktik’in ılıman bölgelerinde meyve ağaçlarına ciddi zararlar vermektedir, yoğun istilalarda ise 

genellikle konukçunun ölümüne sebep olmaktadır [Booth ve ark., 1990]. Capnodis tenebrionis türü taş 

çekirdekli meyve ağaçlarında zararlıdır [Tüzün, 1975; Muskovits ve Hegyessy, 2002]. Capnodis 

tenebrionis türü Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlı türler listesinde 

bildirilmiştir. [Hazır ve Ulusoy, 2012]. Yine Capnodis tenebrionis türü Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde 2000-2002 yıllarında zeytin bahçelerinde saptanan zararlı böcek türleri arasında 

listelenmiştir [Kaplan ve ark., 2011]. İzmir’in Kemalpaşa İlçesi'nde kiraz yetiştirilen alanlarda zararlı 
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buprestidlerin her geçen gün daha fazla önem kazandığı ve Capnodis tenebrionis ve Capnodis 

carbonaria türlerinin üzerinde durulması gereken önemli taş çekirdekli meyve zararlısı türler olduğu 

vurgulanmaktadır [İren, 1977; Tezcan, 1990]. Capnodis miliaris türü çeşitli kavak ve söğüt türlerinde 

zararlı böcek olarak tespit edilmiştir [Kaygın, 2007]. Capnodis miliaris türü Antep fıstığında zararlı 

tür olarak bildirilmiştir [İren, 1977]. 

 

Aurigena lugubris türünün 1950’li yılların başlarında genç meyve ağaçlarına önemli zararlar verdiği 

bildirilmiştir [Muskovits ve Hegyessy, 2002]. Aurigena lugubris türünün aynı zamanda bademliklerde 

zararlı tür olarak tespit edildiği ifade edilmiştir [Maçan, 1986]. Aurigena chlorana türü ise Adana ve 

Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlı türler arasında bildirilmiştir [Hazır ve 

Ulusoy, 2012]. Yine Aurigena chlorana türü Isparta İlinde yağ güllerinin önemli zararlısı olarak 

bildirilmiştir [Zeki ve Tamer, 1999]. 

 

Bu çalışmanın icra edildiği Bolkar Dağları; Güney Anadolu’da Orta Toroslar’ın doğusunda yer alıp 

güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanır ve uzunluğu yaklaşık 150 km civarındadır. Bolkar Dağları, 

Ereğli Ovası ile Akdeniz arasında aşılması imkânsız bir engel gibi yükselir. Güneyde kademeli olarak 

alçalarak Akdeniz’e ulaşan Bolkar’lar kuzeyde Ereğli Ovası, batıda Göksu Vadisi ile Taşeli Platosu ve 

doğuda ise Ercemiş kanyonu ile sınırlıdır [Gürses ve ark., 1996]. 

 

Dağların güney yamaçları maki ve Kızılcam ormanlarından Karaçam, Sedir ve Toros Göknarından 

oluşan ormanlara kadar tüm tipik Akdeniz dağ bitki örtüsü tiplerini içerir. Silsilenin kuzey 

yamaçlarında bitkisel çeşitliliğin daha az olduğu ve tüylü meşe populasyonlarının dağınık olarak yer 

aldığı geniş dağ stebinin oluşturduğu bitki toplulukları bulunur. Önemli bitki alanı olarak tanımlanan 

subalpin ve alpin kuşakları, aşırı otlatma baskısı altındaki plato ve zirvelerde sarp kayalık, buzul 

gölleri ve sızıntı turbalık habitatlarına ev sahipliği yapar. Bu nedenle Bolkar Dağları, yalnız 

Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en zengin ve önemli dağlarından biridir [Gürses ve ark., 1996]. 

 

Bolkar Dağları'nın güney taraflarında yer alan kısa mesafede 1500 metre civarındaki yükseklik 

farkından dolayı çok derin vadilerin bazılarında nemli bir mikroklima görülür. Bu vadiler, içerdikleri 

hem Avrupa-Sibirya floristik elemanları, hem de bazı relikt türler nedeniyle oldukça önemlidir 

[Gürses ve ark., 1996]. 

  

Bu çalışma Türkiye'de Coleoptera faunasının tespitine yönelik olarak yapılmakta olan araştırmalar 

zincirinin bir halkası olup bölgenin Chalcophorinae (Coleoptera:Buprestidae) faunasının tespit 

edilmesini amaçlamaktadır. Özellikle zirai ve ormancılık açısından önemli olan bu alt familyanın 

üyelerinin tespit edilmesiyle, zararlarının önlenmesi konusunda çalışacak bilim adamlarına ışık 

tutacaktır. 

 

MATERYAL VE METOD 

2005–2007 yılları Nisan-Ağustos ayları arasında Bolkar Dağlarında İçel (Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, 

Silifke, Mut), Adana (Pozantı), Niğde (Ulukışla), Karaman (Merkez ve Ayrancı), Konya (Ereğli, 

Halkapınar) illeri sınırları içinde kalan bölgede Chalcophorinae alt familyasına ait 314 örnek 

toplanmıştır. 

 

Bu çalışma döneminde deniz seviyesi ile 2000 m arasında değişik rakımlarda ve sulak alan, ormanlık, 

orman içi açıklık, derin vadiler, çeşitli zirai alanlar, odun depolama alanları ve stepler gibi değişik 

habitatlarda arazi çalışmaları yapılmıştır. Arazi çalışması ardından elde edilen örnekler %70’lik Etil 

Alkollü kavanozlara konulmuş ve bu şekilde laboratuvara getirilmiştir. Örneklerin toplandığı bölgeye 

ait koordinat ve yükseklik bilgileri Garmin marka GPS vasıtasıyla kaydedilmiştir. Alkol şişelerinde 

laboratuvara getirilen örnekler böcek iğneleri iğnelendikten sonra etiketlenerek standart müze 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 164 

 

materyali haline getirilmiştir. Müze materyali haline getirilen örnekler Gazi Üniversitesi Zooloji 

Müze’sinde bulunan Müze database programına girilmiştir. Database programına girilen örnekler 

tasnif kutularına konulup böcek dolaplarında muhafaza edilmektedir. 

  

Bulgular bölümünde türlerin listesi ve "İncelenen materyal“ başlığı altında türe ait örneklerin erkek ve 

dişi sayısı, toplama tarihi ve lokalite bilgileri ve “Türkiye’deki yayılışları” verilmiştir. 

 

BULGULAR  

Örneklerin değerlendirilmesi sonucunda Chalcophorinae alt familyasına ait 314 örnek toplanmış ve 4 

cinse ait 12 tür (Chalcophora detrita, C. mariana, Chalcophorella stigmatica, Capnodis carbonaria, 

C. cariosa, C. miliaris, C. porosa, C. tenebricosa, C. tenebrionis, Aurigena lugubris, A. malachitica, 

A. xerxes) tespit edilmiştir. 

1. Cins: Chalcophora Solier, 1833 

1.1. Chalcophora detrita (Klug, 1829) 

İncelenen Materyal: 1 ♂, Mersin, Erdemli, İnoluk Köyü, 36º48'N, 34º20'E, 758 m, 16.06.2005, 1 ♀, 

Mersin, Merkez, Alanyalı Köyü, 37º5N, 34º29'E, 1268 m, 17.06.2005, 1 ♂, Mersin, Merkez, Alanyalı 

Köyü, 37º6'N, 34º30'E, 1225 m, 07.07.2005, 2 ♀♀, Mersin, Tarsus, Çamalan, Ayvalı Orman Deposu, 

37º12'N, 34º47'E, 780 m, 27.07.2005, 1 ♂, Mersin, Çamlıyayla, Olukayağı-Çavuk Yayla Arası, 

Fakılar Köyü, 37º11'N, 34º40'E, 934 m, 27.07.2005, 1 ♀, Mersin, Silifke, Kırobası, 36º43'N, 33º51'E, 

1403 m, 18.05.2006, 1 ♂, Mersin, Tarsus, Gülek, 37º15'N, 34º46'E, 1030 m, 06.06.2006, 7 ♀♀, 

Mersin, Tarsus, Çamalan, Ayvalı Orman Deposu, 37º12'N, 34º47'E, 769 m, 06.06.2006, 1 ♂, Mersin, 

Çamlıyayla, Olukayağı-Boğazpınar Köyleri Arası, 37º12'N, 34º41'E, 545 m, 07.06.2006, 25 ♂♂, 11 

♀♀, Mersin, Tarsus, Çamalan-Ayvalı Orman Deposu, 37º12'N, 34º47'E, 770 m, 01.07.2006, 4 ♂♂, 2 

♀♀, Mersin, Tarsus, Çamlıyayla Yolu, Çalkalı Odun Deposu, 37º10'N, 34º39'E, 1176 m, 01.07.2006, 

1 ♂, Mersin, Erdemli, Güzeloluk, Avgadı-Sorgun Yolu, 36º49'N, 34º6'E, 1542 m, 03.07.2006, 1 ♂, 1 

♀, Mersin, Erdemli, Kocayer Köyü, 36º52'N, 34º18'E, 859 m, 24.07.2006, 10 ♂♂, 1 ♀, Mersin, 

Çamlıyayla, Sebil, Orman Deposu, 37º8'N, 34º34'E, 1191 m, 25.07.2006, 4 ♂♂, 4 ♀♀, Mersin, 

Tarsus, Çamalan, Ayvalı Orman Deposu, 37º12'N, 34º47'E, 778 m, 25.07.2006, 4 ♂♂, 2 ♀♀, Mersin, 

Silifke, Kızılgeçit Köyü, 36º39'N, 34º0'E, 994 m, 26.07.2006, 17 ♂♂, 5 ♀♀, Mersin, Tarsus, Çamalan, 

Ayvalı Orman Deposu, 37º12'N, 34º47'E, 776 m, 17.08.2006, 3 ♂♂, 1 ♀, Mersin, Mut, Mut Orman 

Deposu, 36º44'N, 33º22'E, 622 m, 19.08.2006, 28 ♀♀, Mersin, Silifke, Çamdüzü Orman Deposu, 

36º22'N, 33º53'E, 178 m, 20.05.2007, 2 ♂♂, 9 ♀♀, Mersin, Tarsus, Çamalan, Ayvalı Orman Deposu, 

37º12'N, 34º47'E, 782 m, 06.05.2007, 1 ♀, Mersin, Tarsus, Çamalan, Ayvalı Orman Deposu, 37º12'N, 

34º47'E, 782 m, 20.09.2006, 2 ♀♀, Mersin, Silifke, Zeyne, 36º25'N, 33º29'E, 741 m, 12.06.2007, 1 ♂, 

5 ♀♀, Mersin, Mut, Sarıkavak-Hacıahmetli Köyü Yol ayrımı, 36º39'N, 33º38'E, 625 m,13.06.2007, 1 

♀, Mersin, Merkez, Fındıkpınarı, 36º57'N, 34º24'E, 1114 m, 14.06.2007, 3 ♂♂, 5 ♀♀, Mersin, Tarsus, 

Çamalan, Ayvalı Orman Deposu, 37º12'N, 34º47'E, 779 m, 27.06.2007, 7 ♂♂, 1 ♀, Mersin, Tarsus, 

Olukayağı Köyü, 37º12'N, 34º42'E, 723 m, 27.06.2007, 2 ♂♂ Mersin, Tarsus, Çamalan, Olukayağı-

Çamlıyayla Arası, 37º12'N, 34º42'E, 681 m, 27.06.2007, 2 ♂♂, 4 ♀♀, Mersin, Tarsus, Ayvalı Orman 

Deposu, 37º12'N, 34º47'E, 782 m, 30.05.2007, 3 ♂♂, 1 ♀, Mersin, Tarsus, Çamalan, Ayvalı Orman 

Deposu, 37º12'N, 34º47'E, 782 m, 11.07.2007 3 ♂♂, Mersin, Tarsus, Olukayağı Köyü, Papazın 

Bahçesi, 37º13'N, 34º39'E, 1201 m, 11.07.2007, 2 ♂♂, 3 ♀♀, Mersin, Çamlıyayla, Sebil, Su Çatı 

Yolu, 37º7'N, 34º31'E, 777 m, 12.07.2007, 1 ♀, Mersin, Çamlıyayla, Sebil, 37º8'N, 34º34'E, 1165 m, 

05.07.2007, 7 ♂♂, 3 ♀♀, Mersin, Tarsus, Çamalan, Ayvalı Orman Deposu, 37º12'N, 34º47'E, 772 m, 

30.07.2007, 4 ♂♂, Mersin, Çamlıyayla, Sebil, Av Koruma Sahası, 37º8'N, 34º32'E, 1304 m, 

30.07.2007. 

 

Türkiye'deki Yayılışı: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Gaziantep, 

Hatay, Isparta, İçel, İzmir, Kahramanmaraş; Manisa, Muğla, Niğde, Osmaniye, Uşak [Obenberger, 
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1953; Gül–Zümreoğlu, 1972; Niehuis, 1989; Tezcan, 1992; Kısmalı ve ark., 1995; Tezcan, 1995b; 

Bily, 1983; Kanat ve Tozlu, 2001; Çağlar, 2003]. 

 

1.2. Chalcophora mariana (Linné, 1758) 

İncelenen Materyal: 1 ♂, Mersin, Çamlıyayla, Sebil-Alanyalı Yolu, 37º6'N, 34º30'E, 1224 m, 

25.07.2006. 

Türkiye'deki Yayılışı: Ankara, Bilecik, Düzce, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Sinop, Tokat 

[Niehuis, 1989; Tozlu ve Özbek, 2000b; Kanat ve Tozlu, 2001]  

 

2. Cins: Chalcophorella Kerremans, 1903 

2.1. Chalcophorella stigmatica (Schoenherr, 1817) 

İncelenen Materyal: 1 ♂, Mersin, Silifke, Kargıcak köyü (Göksu Nehri Üzeri), 36º26'N, 33º38'E, 63 

m, 20.05.2007, 1 ♀, Mersin, Silifke, 36º23'N, 33º51'E, 81 m, 12.06.2007, 1 ♂, Adana, Pozantı, Pozantı 

Girişi, Dere içi, 37º22'N, 34º49'E, 995 m, 14.06.2007. 

 

Türkiye'deki Yayılışı: Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, 

Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İçel, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Kütahya, 

Manisa, Mardin, Muğla, Osmaniye, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa [Bodemeyer, 1900; Obenberger, 1953; 

Niehuis, 1989; Tezcan, 1992; Kısmalı ve ark., 1995; Tezcan, 1995a,c; Ak ve Çam, 1998; Kanat ve 

Tozlu, 2001; Agras, 2006] 

 

3. Cins: Capnodis Eschscholtz, 1829 

3.1. Capnodis carbonaria (Klug, 1829)  

İncelenen Materyal: 8 ♂♂, Mersin, Merkez, Gözne Yolu 10. km, 36º52'N, 34º33'E, 280 m, 

07.07.2005, 1 ♂, Mersin, Erdemli, Fındıkpınarı, Şahna Köyü, 36º50'N, 34º20'E, 1150 m, 09.07.2005, 

3 ♂♂, 3 ♀♀ Mersin, Merkez, Gözne Yolu, Çukurkeşli Köyü, 36º52'N, 34º33'E, 277 m, 19.05.2006, 1 

♀, Mersin, Çamlıyayla, Sebil, 37º8'N, 34º34'E, 1165 m, 05.07.2007. 

 

Türkiye'deki Yayılışı: Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Denizli, Eskişehir, 

Gaziantep, Hatay, Isparta, İçel, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, 

Manisa, Nevşehir, Niğde, Tokat [Obenberger, 1953; Gül-Zümreoğlu, 1972; Tezcan, 1995c; Ak ve 

Çam, 1998; Kanat ve Tozlu, 2001; Çağlar, 2003; Sakalin, 2003]. 

 

3.2. Capnodis cariosa (Pallas, 1776) 

İncelenen Materyal: 1 ♂, 1 ♀, Mersin, Silifke, Mut Yolu, Hocalar Köyü, 36º28'N, 33º37'E, 279 m, 

20.05.2006, 1 ♂, Mersin, Mut, Çömelek Köyü, Sason Vadisi, 36º42'N, 33º42'E, 1083 m, 04.07.2006, 1 

♂, Mersin, Merkez, Doğusandal Köyü Girişi, 36º45'N, 34º23'E, 166 m, 19.05.2007. 

 

Türkiye'deki Yayılışı: Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 

Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Karaman, 

Muğla, Samsun, Siirt, Şırnak, Tokat [Bodemeyer, 1900; Gül-Zümreoğlu, 1972, Tezcan, 1990, Niehuis, 

1989; Kısmalı ve ark., 1995; Lodos ve Tezcan, 1995; Tezcan, 1995c; Tozlu, 1997, Ak ve Çam, 1998; 

Tozlu ve Özbek, 2000b]. 

 

3.3. Capnodis miliaris (Klug, 1829) 

İncelenen Materyal: 6 ♂♂, Niğde, Ulukışla, Kozluca Köyü, 37º31'N, 34º40'E, 1212 m, 30.06.2005, 2 

♂♂, 1 ♀, Niğde, Ulukışla, Kozluca Köyü, 37º31'N, 34º40'E, 1210 m, 05.07.2005, 1 ♂, 2 ♀♀, Niğde, 

Ulukışla, Kozluca Köyü, 37º31'N, 34º40'E, 1210 m, 05.06.2006, 4 ♂♂, Niğde, Ulukışla, Kozluca 

Köyü Girişi, 37º31'N, 34º40'E, 1208 m, 30.06.2006, 1 ♀, Niğde, Ulukışla, Kozluca Köyü Girişi, 

37º31'N, 34º40'E, 1209 m, 17.08.2006, 1 ♂, Mersin, Tarsus, Çamalan, Ayvalı Orman Deposu, 

37º12'N, 34º47'E, 779 m, 27.06.2007. 
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Türkiye'deki Yayılışı: Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, 

Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkâri, Hatay, İçel, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Manisa, 

Osmaniye, Şanlıurfa [Obenberger, 1953; Gül-Zümreoğlu, 1972; Niehuis, 1989; Lodos ve Tezcan, 

1990; Tezcan 1990, 1995c; Kısmalı ve ark., 1995; Özoğlu ve Uygun, 1996, Tozlu, 1997; Tozlu ve 

Özbek, 2000b; Kanat ve Tozlu, 2001; Agras, 2006] 

 

3.4. Capnodis porosa (Klug, 1829) 

İncelenen Materyal: 1 ♀, Mersin, Mut, Çömelek Köyü, Sason Vadisi, 36º43'N, 33º40'E, 1113 m, 

10.06.2006, 1 ♂, Mersin, Mut, Çömelek Köyü, Sason Vadisi, 36º42'N, 33º41'E, 1110 m, 03.07.2006. 

 

Türkiye'deki Yayılışı: Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, 

Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Gümüşhane, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, 

Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye 

[Bodemeyer, 1900; Gül-Zümreoğlu, 1972; Akman ve San, 1975; Niehuis, 1989; Tezcan, 1990, 1995c; 

Kısmalı ve ark., 1995; Tozlu, 1997; Tozlu ve Özbek, 2000b; Kanat ve Tozlu, 2001; Çağlar, 2003; 

Agras, 2006] 

 

3.5. Capnodis tenebricosa (Olivier 1790) 

İncelenen Materyal: 1 ♂, Mersin, Tarsus, Gülek Boğazı, 37º14'N, 34º46'E, 970 m, 06.07.2005, 1 ♂, 

Konya, Halkapınar, Karaahmet Köyü, 37º28'N, 34º20'E, 1426 m, 10.07.2005, 1 ♂, Mersin, Tarsus, 

Kurtçukuru-Bağçatağı Köyleri Arası, 37º9'N, 34º44'E, 483 m, 01.07.2006, 1 ♂, Niğde, Ulukışla, 

Darboğaz Köyü, 37º28'N, 34º32'E, 1543 m, 21.07.2006, 2 ♂♂, Niğde, Ulukışla, Aktoprak-Yeniyıldız 

Köyleri Arası, 37º29'N, 34º26'E, 1541 m, 22.07.2006, 1 ♀, Mersin, Merkez, Doğusandal Köyü Girişi, 

36º45'N, 34º23'E, 166 m, 19.05.2007, 1 ♂, Adana, Pozantı, Akçatekir, Karboğazı, 37º18'N, 34º43'E, 

1334 m, 10.06.2007, 1 ♂, Mersin, Merkez, Arslanköy-Yavca Arası, Kavaklıpınar, 37º1'N, 34º19'E, 

1364 m, 11.06.2007, 1 ♂, Mersin, Merkez, Fındıkpınarı, Soğukpınar, 36º56'N, 34º22'E, 1266 m, 

14.06.2007. 

 

Türkiye'deki Yayılışı: Adana, Afyon, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, 

Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, 

Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Siirt, Sivas, 

Şırnak, Şanlıurfa, Tokat, Zonguldak [Bodemeyer, 1900; Obenberger, 1945, 1953; Akman ve San, 

1975; Niehuis, 1989; Tezcan, 1990; 1995c; Kısmalı ve ark., 1995, Tozlu, 1997; Ak ve Çam, 1998; 

Tozlu ve Özbek, 2000b; Kanat ve Tozlu, 2001; Çağlar, 2003; Sakalin, 2003; Agras, 2006] 

 

3.6. Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761) 

İncelenen Materyal: 1 ♀, Mersin, Çamlıyayla, Fakılar Köyü, 37º10'N, 34º39'E, 998 m, 18.06.2005, 1 

♂, Niğde, Ulukışla, Kozluca Köyü, 37º31'N, 34º40'E, 1212 m, 30.06.2005, 1 ♂, Mersin, Erdemli, 

Güzeloluk, İçme Köyü, 36º49'N, 34º16'E, 1352 m, 09.07.2005, 1 ♀, Niğde, Ulukışla, Darboğaz-

Emirler Köyleri Arası, 37º28'N, 34º32'E, 1595 m, 26.07.2005, 1 ♀, Konya, Halkapınar, Osmanköseli 

Köyü, 37º24'N, 34º19'E, 1381 m, 26.07.2005, 1 ♂, Niğde, Ulukışla, Alihoca Köyü, 37º30'N, 34º43'E, 

1074 m, 06.06.2006, 4 ♂♂, Mersin, Tarsus, Ardıçlı Köyü, 37º13'N, 34º44'E, 1057 m, 07.06.2006, 2 

♂♂, Mersin, Erdemli, Küçükfındık, İçme Köyü, 36º49'N, 34º16'E, 1343 m, 09.06.2006, 3 ♂♂, 2 ♀♀, 

Mersin, Tarsus, Kurtçukuru-Bağçatağı Köyleri Arası, 37º9'N, 34º44'E, 483 m, 01.07.2006, 2 ♂♂, 2 

♀♀, Niğde, Ulukışla, Aktoprak-Yeniyıldız Köyleri Arası, 37º29'N, 34º26'E, 1541 m, 22.07.2006, 6 

♂♂, 1 ♀, Mersin, Erdemli, İçme Köyü, 36º49'N, 34º16'E, 1354 m, 24.07.2006, 1 ♂, Niğde, Ulukışla, 

Darboğaz Köyü, 37º28'N, 34º32'E, 1541 m, 12.08.2006, 1 ♂, Mersin, Erdemli, Fakıllı Köyü, 36º44'N, 

34º11'E, 630 m, 19.05.2007, 1 ♀, Mersin, Silifke, Silike-Mut Yolu, Kayısı Bahçesi, 36º23'N, 33º47'E, 

335 m, 20.05.2007, 1 ♂, Mersin, Çamlıyayla, Tarsus Orman Deposu, 37º10'N, 34º39'E, 1180 m, 

10.06.2007, 1 ♀, Mersin, Merkez, Yeniköy, Kızılbağ Orman Deposu, 37º0'N, 34º28'E, 1085 m, 
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11.06.2007, 1 ♀, Mersin, Silifke, Kırobası, Kıcaköy-Öz Köyü Arası, 36º43'N, 33º44'E, 1284 m, 

27.07.2007. 

 

Türkiye'deki Yayılışı: Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Burdur, Bursa, 

Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İçel, 

İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, 

Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yozgat [Bodemeyer, 1900; Obenberger, 1953; Gül-Zümreoğlu, 1972; 

Akman ve San, 1975; Niehuis, 1989; Tezcan 1990, 1995c; Kısmalı ve ark., 1995; Özoğlu ve Uygun, 

1996; Tozlu, 1997; Ak ve Çam, 1998; Tozlu ve Özbek, 2000b; Kanat ve Tozlu, 2001; Çağlar, 2003; 

Sakalin, 2003]. 

 

4. Cins: Aurigena Laporte & Gory, 1837 

4.1. Aurigena lugubris (Fabricius, 1777) 

İncelenen Materyal: 1 ♂, Niğde, Ulukışla, Kozluca Köyü, 37º31'N, 34º40'E, 1210 m, 05.06.2006, 1 

♂, Niğde, Ulukışla, Niğde Yolu 3. km, 37º35'N, 34º32'E, 1582 m, 30.06.2006, 1 ♂, Niğde, Ulukışla, 

Kozluca Köyü Girişi, 37º31'N, 34º40'E, 1208 m, 30.06.2006, 1 ♂, Niğde, Ulukışla, Niğde-Kayseri 

Yolu, 37º35'N, 34º32'E, 1611 m, 08.06.2007, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Niğde, Ulukışla, Niğde-Kayseri Yolu, 

37º35'N, 34º32'E, 1581 m, 01.07.2007. 

 

Türkiye'deki Yayılışı: Adana, Adıyaman, Ankara, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Hatay, İçel, İzmir, 

Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Tokat [Bodemeyer, 1900; Obenberger, 1953; Gül-

Zümreoğlu, 1972; Niehuis, 1989; Kısmalı ve ark., 1995; Lodos ve Tezcan, 1995; Tezcan, 1995a; 

Özoğlu ve Uygun, 1996; Ak ve Çam, 1998; Sakalin, 2003; Agras, 2006]. 

 

4.2. Aurigena malachitica (Abeille, 1836) 

İncelenen materyal: 1 ♀, Mersin, Silifke, Silike-Mut Yolu, 36º23'N, 33º47'E, 335 m, 20.05.2007. 

Türkiye'deki Yayılışı: Isparta, İçel, Toroslar [Niehuis, 1989; Çağlar, 2003; Sakalin, 2003]. 

 

4.3. Aurigena xerxes (Marseul,1865) 

İncelenen materyal: 1 ♀, Mersin, Erdemli, Eski Arslanlı Köyü, 36º41'N, 34º12'E, 419 m, 16.06.2005, 

1 ♀, Mersin, Erdemli, Mühlü Köyü, 36º49'N, 34º20'E, 1110 m, 09.06.2006, 1 ♂, Mersin, Mut, 

Çömelek Köyü, Sason Vadisi, 36º42'N, 33º42'E, 1083 m, 04.07.2006, 1 ♀, Mersin, Merkez, 

Doğusandal Köyü Girişi, 36º45'N, 34º23'E, 166 m, 19.05.2007, 1 ♀, Mersin, Silifke, Kırobası, 

Sarıaydın Köyü, Limonlu Çayı, 36º45'N, 33º55'E, 1350 m, 13.06.2007. 

 

Türkiye'deki Yayılışı: Antalya, İçel, Karaman [Novak, 1983; Niehuis, 1989]. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma ile 2005–2007 yılları Nisan-Ağustos ayları arasında Bolkar Dağlarından İçel (Tarsus, 

Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Mut), Adana (Pozantı), Niğde (Ulukışla), Karaman (Merkez ve 

Ayrancı), Konya (Ereğli, Halkapınar) illeri sınırları içinde kalan bölgede Chalcophorinae alt 

familyasından toplam 314 örnek incelenmiştir.  

 

Bu incelemenin sonucunda Chalcophorinae alt familyasından 4 cinse ait 12 tür (Chalcophora detrita, 

C. mariana, Chalcophorella stigmatica, Capnodis carbonaria, C. cariosa, C. miliaris, C. porosa, C. 

tenebricosa, C. tenebrionis, Aurigena lugubris, A. malachitica, A. xerxes) tespit edilmiştir. 

 

Chalcophorinae alt familyasından tespit edilen, Chalcophora mariana türü Bolkar Dağları için yeni 

kayıttır. 

Arazi çalışması esnasında yapılan gözlemlerde Chalcophorinae alt familyası türlerinin genellikle 

günün sıcak saatlerinde aktif olduğu görülmüştür. Bazı türlerinin davranışları gözlemlendiğinde, 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 168 

 

konukçu bitki üzerindeki böceklerin yanına yaklaşıldığında kendilerini aşağı attıkları, bitki gövdesi 

üzerinde ise bitki gövdesinin arkasına doğru hareket ettikleri, uçma esnasında görülen bazı türlerin ise 

tehlike esnasında kendilerini yere atarak ölü taklidi yaptıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlarında konu 

ile ilgili çalışma yapacak olan araştırmacılara arazi çalışmaları esnasında ışık tutacağı 

düşünülmektedir. 

  

Bölgede zirai, ormancılık ve süs bitkileri açısından zararlı olarak bilinen Chalcophora, 

Chalcophorella, Capnodis, Aurigena cinslerine ait türlerin yoğun olduğu tespit edilmiştir. Bölgede bu 

cinslere ait türlerin kontrol altında tutulması ve izlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca yapılacak 

çalışmalarda erginleri ve larvaları bitki ile beslenen bu alt familya türlerinin besin bitkilerinin tespit 

edilmesi, hem tarımsal hem de biyolojik çeşitlilik açısından önemlidir.  

 

TEŞEKKÜR 

Doktora tez çalışmasının bir kısmı olan bu çalışmayı (05/2006-11) koduyla destekleyen Gazi 

Üniversitesi BAP birimine teşekkür ederiz. 

 

  

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 169 

 

KAYNAKÇA 

1. Agras, M., “Amanos Dağı (Osmaniye İli) Cerambycidae ve Buprestidae (Coleoptera) 

Familyalarına ait Bazı Böcek Türleri фve Yükseltiye Göre Dağılımı Üzerine Araştırmalar”, Yüksek 

Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Kahramanmaraş, 1-41 (2006). 

2. Ak, K., ve Çam, H., "Tokat İlinde bulunan Buprestidae (Coleoptera) türleri üzerinde faunistik 

çalışmalar”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1): 31-44 (1998). 

3. Akman, K., San, S., "Ege Bölgesinde Zarar Yapan Capnodis Türleri Üzerinde Araştırmalar", Zirai 

Mücadele Araştırma Yıllığı, 9: 21-23 (1975). 

4. Bily, S., "The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark", Fauna Entomologica 

Scandinavica, 10: 1-109 (1982). 

5. Bily, S., "Results of the Czechoslovak-Iranian entomological expeditions to Iran Coleoptera, 

Buprestidae", Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 41: 29-89 (1983). 

6. Bodemeyer, E. V., “Quer durch Kleinasien in den Bulghan dagh. Die druck und Verlangs -

Aktiengesellschaft”, Vormals Dölter, Emmedingen, 169 (1900). 

7. Booth, R. G., Cox M. L. And Madge R. B., “Iie Guides to Insects of Importance to Man, 3. 

Coleoptera”, Printed in the UK at the University Pres, Cambridge, 1-384 (1990). 

8. Çağlar, Ü., "Batı Akdeniz Bölgesi Buprestid’leri", Y. Lisans tezi, G. Ü. Fen Bil. Enst, Ankara, 1- 

145 (2003). 

9. Donald J. Borror, Charles A. Triplehorn, Norman F. Johnson “Introduction to the Study of Insects, 

6th Edition” Saunders College Pub., 370-478 (1989). 

10. Erdem, R., Çanakçıoğlu, H., “Türkiye Odun Zararlıları”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 

Yayınları, İ. Ü. Yayın No: 2336, O. F. Yayın No: 241, 91-104 (1977). 

11. Gül–Zümreoğlu, S., “İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Böcek Genek Zararlılar 

Kataloğu“, 1928-1969, 119 (1972). 

12. Gürses, M., K., Gemici, Y., Nurten, Ö., Gülbaba, A., G., Özkurt, A., Tüfekçi, A., “Bolkar Dağları 

Karaçam (Pinus nigra Arn. var. Pallasiana Scheid.) Poulasyonlarında Biyolojik Çeşitlilik Üzerine 

Araştırmalar”, Uluslararası Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde Kor. Semp., 4-8 Kasım, (1996). 

13. Hazır, A., Ulusoy M.R., “Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar 

ile predatör ve parazitoit türler”, Türk. biyo. müc. Derg., 3 (2): 157-168. (2012) 

14. İren, Z., "Önemli meyva zararlıları, tanınmaları, zararları, yaşayışları, ve mücadele metodları", 

Ankara Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Yayınları, Mesleki Eserler Serisi, 36: 37-39 

(1977). 

15. Kanat, M., “Kahramanmaraş Önsen-Hacıağalar Yöresindeki Fıstıkçamlarında (Pinus pinea L.) 

Koruma Problemleri ve Zarar Yapan Böcek Türleri”, Fen ve Mühendislik Dergisi, 4 (2): 37-42 

(2001). 

16. Kanat, M., Tozlu, G., "Kahramanmaraş ilinde bulunan Buprestidae (Coleoptera) familyasi üzerinde 

faunistik bir araştırma", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (3): 223-231 (2001). 

17. Kaplan, C., Büyük, M., Eren, S., “Güneydoğu Anadolu Bölgesi zeytin bahçelerinde saptanan 

zararlı ve faydalı böcek türleri”, Bitki Koruma Bülteni, 51(3):267-275 (2011). 

18. Kaygın, A. T., “Endüstriyel Odun Zararlıları”, Nobel Yayınları, 1-224 (2007). 

19. Kısmalı, S., Tezcan, S., Turanlı, F., Madanlar, N., "Chrysomelidae ve Buprestidae (Coleoptera) 

Familyalarına Bağlı Türlerin GAP Bölgesindeki Durumu", GAP Bölgesindeki Bitki Koruma 

Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, 139-148 (1995). 

20. Lodos, N., Tezcan, S., "Türkiye Buprestidae (Coleoptera) faunasının genel görünümü ve 

zoocoğrafik yönden değerlendirilmesi", Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 29(1): 15-22 (1992). 

21. Lodos, N. Tezcan, S., "Türkiye Entomolojisi V: Buprestidae" Entomoloji Derneği Yayınları, 8:1-

138 (1995). 

22. Maçan, G., "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bademlere zarar yapan böcek türleri, önemlilerinin 

tanınmaları, yayılışları ve ekonomik önemleri üzerinde araştırmalar", T.C. Orman ve Köyişleri 

Bakan. Diyarbakır Böl. Zir. Müc. Araş. Enst. Müd. Araş. Eser. Serisi, 5: 70-75 (1986). 

23. Muskovits J., Hegyessy G: “Magyarország díszbogarai. Jewel beetles of Hungary (Coleoptera: 

Buprestidae)”, Grafon Kıado Nagykovacsı, 1-404 (2002). 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 170 

 

24. Niehuis, M., "Contribution to the knowledge of the jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the 

near east", Zoology in the Middle East, 3: 73-110 (1989). 

25. Novak, G. V., "Die abgrenzung von Aurigena chlorana Castelnau & Gory zu Aurigena xerxes 

Marseul und Beschreibung zweier neuer mediterraner Aurigena-Arten (Coleoptera: Buprestidae)", 

Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 32 (4): 109-114 (1983). 

26. Obenberger, J., "Une Etude sur les especes du groupe de Capnodis tenebricosa A. oliv. (Col. 

Bup.)”, Sbornik Entomol. Odd. Nar. Musea v Praze, XXIII (299):5-22 (1945). 

27. Obenberger, J., "Resultats de L’expedition scientifique zoologique du museum national de praha en 

Turquie", Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, XXIX (423): 5-23 (1953). 

28. Özoğlu, S., Uygun, N., "Doğu Akdeniz Bölgesinde Ağaçların kök ve dallarında zarar yapan böcek 

türlerinin saptanması", Türkiye 3. Entomoloji Kongresi, 410-414 (1996). 

29. Sakalin, V. P., "New data for the distribution of jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) in Turkey", 

Acta Zoologica Bulgarica, 55 (1): 5-10 (2003). 

30. Tezcan, S., "İzmir İlinde Bulunan Sphenopterini, Buprestini ve Psiloterini (Coleoptera: 

Buprestidae: Buprestinae) tribus’larına bağlı türler üzerinde sistematik araştırmalar", Doktora tezi, 

E. Ü. Fen Bil. Enst. Bit. Kor. Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, 1- 162 (1990). 

31. Tezcan, S., “İzmir ilinde bulunan Buprestidae (Julodinae, Polycestinae, Acmaeoderinae, 

Chalcophorinae, Chrysobothrinae, Agrilinae, Trachyinae) türleri üzerine faunistik çalışmalar”, 

Türkiye II. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 5: 737- 746 (1992). 

32. Tezcan, S., "Kemalpaşa (İzmir) yöresi kiraz ağaçlarında zararlı Buprestidae (Coleoptera) familyası 

üzerinde araştırmalar”, Türkiye Entomoloji Dergisi, 19 (3): 221-230 (1995a). 

33. Tezcan, S., "Some additional notes on Chalcophorini (Coleoptera, Buprestidae, Chalcophorinae) 

fauna of Turkey”, Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2): 1-7 (1995b). 

34. Tezcan, S., "Notes on Capnodis Eschscholtz (Coleoptera, Buprestidae) fauna of Turkey", Ege 

Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2): 9-16 (1995c). 

35. Tozlu, G., "Erzurum, Erzincan, Artvin ve Kars illeri Buprestidae (Coleoptera) Türleri Üzerinde 

Faunistik ve Sistematik Çalışmalar", Doktora Tezi, Atatürk. Ün. Fen Bil. Enst. Bit. Kor. Anabilim 

Dalı, Erzurum, 1-289 [1997]. 

36. Tozlu, G., "Sarıkamış (Kars) Ormanlarında Sarıçam (Pinus sylvestris L.)’da Zarar Yapan 

Elateridae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae (Coleoptera) Ve Diprionidae (Hymenoptera) 

Familyalarina Bağlı Türler Üzerine Çalışmalar", Türkiye Entomoloji Dergisi, 25(3): 193-204 

(2001). 

37. Tozlu, G., Özbek, H., "Erzurum, Erzincan, Artvin, ve Kars İlleri Buprestidae (Coleoptera) 

familyası türleri üzerinde faunistik çalışmalar I. Acmaeoderinae, Polycestinae ve Buprestinae", 

Türkiye Zooloji Dergisi, 24 (özel sayı): 51-78 (2000a). 

38. Tozlu, G., Özbek, H., "Erzurum, Erzincan, Artvin, ve Kars İlleri Buprestidae (Coleoptera) 

familyası türleri üzerinde faunistik çalışmalar II. Sphenopterinae, Chalcophorinae, 

Chrysobothrinae, Agrilinae, Cylindromorphinae ve Trachyinae”, Türkiye Zooloji Dergisi, 24 (özel 

sayı ): 79-103 (2000b). 

39. Tüzün, S., "Marmara Bölgesindeki Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Zararlı Olan Önemli 

Coleoptera Türleri, Tanınmaları, Zararları ve Oranları Üzerinde Araştırmalar", İhtisas Tezi, 

İstanbul Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, İstanbul, 20- 24 (1975). 

40. Yaşar, B., "Meyve Ve Bağ Zararlıları", Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak., Bitki Koruma Böl., Ziraat 

Fakültesi Yayın ve Basım Bürosu, Van, No: 11: 1-30 (1996). 

41. Zeki, H., Tamer, A., “Isparta İlinde yağ Güllerinde (Rosa damascena Miller) Zarar Yapan Aurigena 

chlorana Lap. et. Gory) (Coleoptera: Buprestidae)’nin Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde 

Araştırmalar”, Tr. J. Agriculture and Forestry, 23: 165-182 (1999). 

 

 

http://www.euroasiacongress.org/


2019 

ANTAKYA 
AVRASYA 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI 

BİLİMLER KONGRESİ 
 

www.euroasiacongress.org          KONGRE KİTABI         12-14 Nisan 2019         Sayfa 171 

 

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA AĞRI YÖNETİMİ 

PAIN MANAGEMENT IN NURSING HOME RESIDENTS 

 

Canan BİRİMOĞLU OKUYAN 

Dr. Öğretim Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu 

HALAWEH NOUR ELHOUDA 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu 

 

ÖZET 
Giderek artan yaşlı nüfusta yaşın artmasıyla birlikte, yaşlılık dönemine ait kas iskelet sistemi, 

romatizmal hastalıklar vb. kaynaklı hastalıklar yaşlı bireylerde ağrı şikayetini artırmaktadır. Ağrı, 

bireyin yaşamının belirli zaman diliminde yaşadığı, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen 

ancak günümüzde hala yeterli tedavi edilemeyen yaşlı birey için çözülmesi gereken önemli bir 

durumdur. Bu çalışma,  huzurevinde kalan yaşlıların ağrı yönetimini değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışma Hatay’da bir huzurevinde gerçekleştirilmiştir.  Kurumda 

yaşayan ve araştırmaya katılma kriterlerine uyan 71 yaşlı bireyin katılımı ile çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler tanıtıcı özellikler bilgi formu kullanılarak toplanmıştır.  

 

Yaşlı bireylerin yaş ortalaması 74,6±7,7 olup, %67,6’sı erkektir. Yaşlıların, %22,7’si okur-yazar, 

%77,3’ünün sosyal güvencesi vardır. Yaşlıların; %88,7’si ağrısının olduğunu ve en çok dizlerinde 

(%31,7) ağrı olduğunu ağrının ise zonklayıcı tarzda (%41,7) olduğunu ifade etmiştir. Araştırmada 

yaşlı bireyler ağrının günlük yaşam aktivitelerini etkilediğini (%72,3) ve en çok hareketini etkilediğini 

(%75,8) ifade etmiştir. Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin çoğunun ağrı sorunu yaşadığı 

belirlenmiştir. Ağrı sorununun azaltılması ya da yok edilmesi için yaşlı bireylere yönelik bireysel ağrı 

yönetimine yönelik eğitici programlar düzenlenmesi önem taşımaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Huzurevi, Yaşlı, Ağrı, Ağrı yönetimi. 

 

Key Words: Nursing Home, Elderly, Pain, Pain management. 

 

GİRİŞ 

Yaşlılık dönemi, tüm fonksiyonlarda azalmaya neden olan,  fiziksel ve ruhsal değişimlerin 

görüldüğü  süreğen bir süreç olarak tanımlanmaktadır (1) ve bu süreçte yaşlılarda sağlık sorunlarında 

artış görülmektedir. Bu sorunlardan en önemlilerinden biri yaşların sık şikayet ettiği ağrı sorunudur. 

 

Yurt dışında huzurevinde kalan yaşlıların ağrı prevalansının %27.0-83.0 arasında olduğu  (2-5), 

ülkemizde ise %25.0-50.0 olduğu belirlenmiştir (6, 7). Yaşın artması ile birlikte ağrının algılanması 

değişmekte ve yaşlıların yaşam kalitesi düşmektedir (8). Yaşlılarda ağrıya neden olabilen birçok 

hastalık olsa dahi ağrı yaşlının bir parçası olarak kabul edilemez.  Bu nedenle yaşlıların yaşam 

kalitelerini olumsuz etkileyen ağrının azaltılması ya da yok edilmesi için ağrıya neden olan faktörlerin 

belirlenip buna yönelik önlemler alınması önemlidir. 

 

Bu nedenle araştırmamız huzurevinde kalan yaşlıların ağrı yönetimini değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Kesitsel tipteki bu çalışma Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında Hatay’da bir huzurevinde 

gerçekleştirilmiştir.  Kurumda yaşayan ve araştırmaya katılma kriterlerine uyan 71 yaşlı bireyin 

katılımı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler tanıtıcı özellikler bilgi formu kullanılarak 

toplanmıştır. Sözel iletişim kurabilen, demansı olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden yaşlılar 
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araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  Bu çalışma Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak 

gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın yapıldığı kurumlardan ve çalışmanın amacı hakkında 

bilgilendirme yapılarak yaşlı bireylerden izin alınmıştır. Araştırma verileri katılımcılarla yüz yüze 

görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır.  

Veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde tek yönlü 

varyans analizi analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Yaşlı bireylerin yaş ortalaması 74,6±7,7 olup, %67,6’sı erkektir. Yaşlıların, %22,7’si okur-yazar, 

%77,3’ünün sosyal güvencesi vardır. Yaşlıların; %88,7’si ağrısının olduğunu ve en çok dizlerinde 

(%31,7) ağrı olduğunu ağrının ise zonklayıcı tarzda (%41,7) olduğunu ifade etmiştir. Araştırmada 

yaşlı bireyler ağrının günlük yaşam aktivitelerini etkilediğini (%72,3) ve en çok hareketini etkilediğini 

(%75,8) ifade etmiştir. Yaşlı bireyler ağrı yaşadığında genellikle hemşireye (%54,5) bildirdiklerini ve 

şu anda ağrıları olduğu için analjejik (%69) kullandıklarını belirtmişlerdir. 

 

TARTIŞMA 

Yaşlılarda ağrı, sık yaşanan bir problem olup yaşlının yaşam kalitesi ve huzuru açısından hızlı 

çözülmesi gereken bir sağlık sorunudur (9).  

 

Araştırmamızda yaşlıların %88,7’sinin ağrısının olduğunu ve en çok dizlerinde (%31,7) ağrılarının 

olduğu, ağrının ise zonklayıcı tarzda (%41,7) olduğu belirlenmiştir.  Yapılan bir araştırmaya göre 

yaşlılarda ağrı prevelansının %88.5-99.7 olduğu bildirilmiştir (10, 11).  Huzurevlerinde/ 

bakımevlerinde kalan yaşlı bireylerde ağrı prevalansı %45- 80’dir (12, 13, 14). Yaşlı bireylerde ağrı 

prevalansı Tanrıverdi ve arkadaşları (10) %64,7, Karadakovan ve arkadaşları (15) %73,6, Yıldız ve 

arkadaşları (13) tarafından %57,9 olarak saptanmıştır. Blomqvist ve arkadaşları (16) ile Ferrell ve 

arkadaşları (17) huzurevinde kalan yaşlıların ağrı prevalansını %75; Horner ve arkadaşları (18) %76; 

Brochet ve arkadaşları (19) %71,5 olarak tespit etmişlerdir. Ferrell ve arkadaşları (20) tarafından 

yapılan başka bir çalışmada da %62 olarak ifade edilirken, Werner ve arkadaşları (21) ile Jakobsson ve 

arkadaşları (22) tarafından %35-53 arasında değiştiği belirlenmiştir. Görüldüğü üzere yaşlılarda ağrı 

sık görülen ve çözülmesi gereken bir problemdir. 

 

Literatüre göre yaşlı bireylerde en çok diz ağrısı (%64.6) ve baş ağrısı (%58.5) görülmekte olup 

yaşlılarda en düşük bel ağrısı (%7,3) şikayeti olduğu belirlenmiştir. Yaşlı bireylerde görülen ağrının en 

çok eklem ağrısı (%74.2-78.2’sinin) ve %50.5’inin yaygın ağrı olduğu bulunmuştur (22-25). Yaşlı 

bireylerde ağrı çoğunlukla kas-iskelet sistem hastalıklarından kaynaklanmaktadır (20, 21, 26-30). 

Yapılan diğer çalışmalara göre, yaşlı bireylerin en yaygın deneyimledikleri ağrı yeri olarak baş, boyun, 

sırt, bel bölgesi ve alt ekstremiteler olarak ifade edilmektedir (31-33). Bizim araştırmamızda ise yaşlı 

bireyler en çok dizlerindeki ağrıdan en az ise el ve dirseklerindeki ağrıdan (%1,4) şikayet ettiği 

belirlenmiştir. Blomqvist (34) ile Werner (35) ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada yaşlıların en 

yaygın deneyimledikleri ağrı alt ekstremiteden kaynaklanan ağrılar daha sonra baş ve bel ağrısı olarak 

ifade edilmektedir. Brochet ve arkadaşları (36) tarafından yaşlı bireylerin eklemlerde(%44,5), 

sırt(%29,6), diz-bacak(%22,9) bölgesinde ağrı hissettikleri saptanmıştır. Tanrıverdi ve arkadaşları (10) 

tarafından yaşlı bireylerin en sık baş (%27,3), sırt-bel (%24,6) ve bacak-diz (%18,5); Yıldız ve 

arkadaşları (13) tarafından baş-boyun-göğüs (%47,3), bacak-eklem (%40) bölgesinde ağrı hissettikleri 

belirtilmiştir. Ferrell ve arkadaşları (20) yaşlı bireylerin %49 ağrılarını hemşireye, %44 doktora 

ilettiklerini belirtmişlerdir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin çoğunun ağrı sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Ağrı sorununun 

azaltılması ya da yok edilmesi için yaşlı bireylere, bireysel ağrı yönetimine yönelik ağrı ile ilgili 

bilgilendirmenin yapılması ve buna bağlı eğitici programlar düzenlenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca 

farmakolojik yöntem olan analjeziklerin düzenli kullanımı konusunda ve non-farmakolojik yöntemler 

hakkında yaşlılara bilgi verilmesi önemlidir.  
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YAŞLILIK VE AĞRI 

AGING AND PAIN 
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ÖZET 

Giderek artan yaşlı nüfusta yaşın artmasıyla birlikte, yaşlılık dönemine ait kas iskelet sistemi, 

romatizmal hastalıklar vb. kaynaklı hastalıklar yaşlı bireylerde ağrı şikayetini artırmaktadır. Ağrı, 

bireyin yaşamının belirli zaman diliminde yaşadığı, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen 

ancak günümüzde hala yeterli tedavi edilemeyen yaşlı birey için çözülmesi gereken önemli bir 

durumdur.  Ağrı, hoşa gitmeyen bir durumdur ve bireyden bireye şiddeti farklılık göstermektedir. Bu 

nedenle yaşlı birey bir duyuyu ağrı olarak tanımlıyorsa, yaşlıya inanmak ve buna yönelik yaşlı bireyin 

ağrısının multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yaşlı bireyin ağrı 

şikayetine yönelik yaşlı bireye danışmanlık yapılması yaşlının yaşam kalitesi açısından önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Yaşlılık, Ağrı Yönetimi. 

 

Keywords: Pain, Old Age, Pain Management 

 

GİRİŞ 

Bir toplumdan diğerine farklılık gösteren yaşlılık kavramı, kişinin fiziksel, işlevsel, bilişsel ve 

biopsikososyal işlevlerde gerilemesidir. 

 

Yaşlı popülasyonunun artmasıyla birlikte yaşlılık döneminde görülen özellikle ağrı gibi sağlık 

sorunlarında da artış görülmektedir (1, 2). Yaşlı bireylerdeki ağrı prevalansının %88.5-%99.7 arasında 

olduğu belirtilmektedir ve özellikle en çok 80’li yaşlarda görülmektedir (3, 4,5) Huzurevinde yaşayan 

yaşlı bireylerin yarısından çoğu (%50-57.9) osteoartrit, bel, bacak ve diz ağrıları, romatoid artrit, 

fibromiyalji, osteoporoz gibi kas iskelet sistemi ve romatizmal hastalıklar nedeniyle ağrı sorunu 

yaşamaktadır (2, 6, 7, 8). Yaşlılardaki ağrı şikayetleri depresyon, sosyal izolasyon, uyku problemleri, 

aktivitenin bozulması gibi sorunlara neden olabilmektedir (9-13). 

 

Yaşlı bireyler ağrılarından kurtulmak için dinlenme, masaj gibi dikkatlerini başka yöne çekecek çeşitli 

non-farmakolojik yöntemlere başvurabilmektedirler. Fakat ağrıyı azaltmak için daha çok analjeziklere 

başvurmaktadırlar (14).  Bakımda önemli rolü olan hemşirenin, ağrıyla ilgili yaşlıya yardımcı 

olabilmesi için ağrının kontrolü ve giderilmesi için yaşlıların ağrı davranışlarını bilmeleri ve buna 

yönelik ağrıyla baş etme yöntemlerini bilmeleri gerekmektedir (15). Dolayısıyla yaşlıya uygun 

yapılacak etkin bir program ile yaşlıda ağrı yönetimi sağlanabilir (16). 

 

Yaşlılarda Ağrı Nedenleri 

 Yaşlılarda görülen ağrı,   

 Yaşlının hareketlerinde azalmaya,  

 Uyku problemlerine, 

 Sosyal aktivitelerinde azalmaya, 

 Dikkat dağınıklığı sonucu denge problemi ve düşmeye, 

 Yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır (17-21) 
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Yaşlılarda Ağrının Değerlendirilmesi 

 Ağrısının olup olmadığı hakkında yaşlının anyalabileceği dilden sorular sorma, 

 Ağrı belirtilerini gözlemleme, 

 Ağrının şiddeti ve niteliği, ağrının yerleşimi hakkında yaşlı bireyin kendi bedeninde yaşadığı 

ağrıyı ifade eden ağrı değerlendirme ölçeği kullanma, 

 Ağrının tanımlanması, yaşlının yaşadığını ağrının belirlenmesi ve çözümlenmesi açısından 

önemlidir. 

 

Yaşlılarda Ağrı Kontrolünde Kullanılan Yöntemler 

Yaşlılarda ağrı kontrolünde kullanılan yöntemler; 

 
Farmakolojik yöntemler 

 Nonopioid ve Opioid Analjezikler  

 Antikonvülsanlar  

 Antiaritmik  

 Diğer İlaçlar  

 Kas Gevşeticiler  

 Kannabinoid  

 Çift Mekanizmalı İlaçlar  

 
Nonfarmakolojik yöntemleri 

 Sıcak ve soğuk uygulama  

 Akupunktur  

 Egzersiz  

 Masaj  

 Hipnoz  

 Dikkati başka yöne çekme  

 Refleksoloji 

 Aromaterapi  

 Müzik terapi (22). 

 

SONUÇ 

Yaşlı birey bir duyuyu ağrı olarak tanımlıyorsa, yaşlıya inanmak ve buna yönelik yaşlı bireyin 

ağrısının multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi; yaşlı bireyin ağrı şikayetine yönelik yaşlı 

bireye danışmanlık yapılması yaşlının yaşam kalitesi açısından önemlidir. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

«ХИСОР» 

САФАРОВ ХУСЕЙН 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

ВВЕДЕНИЕ 

Гиссар или тадж. Хисор – населенный пункт находящийся несколько западнее центральной части 

страны, в 20 км от столицы республики - города Душанбе, в самом центре густонаселенной 

Гиссарской долины. 

 

Вообще Гиссарский район со всех сторон окружен достаточно высокими горами: с севера 

Гиссарским хребтом, прилегающие вершины которого в этой части достигают 4300 метров над 

уровнем моря; на юге - Газималикскими горами, на юго-западе - отрогами Бабатага. Поэтому 

климат здесь резко континентальный до умеренного, характеризующийся холодными, снежными 

зимами и жарким, засушливым летом. Однако, протекающие по территории городка, река Ханака 

и Большой Гиссарский канал немного смягчают погодные условия. 

Территория Гиссара составляет 9,6 кв. км, население -23 тыс. человек. В 1993 году 

Постановлением Верховного Совета Республики Таджикистан, Гиссару был присвоен статус 

города, однако в 2005 г. его снова преобразовали в поселок. 

Сквозь Гиссар проходят автомобильная и железнодорожная трассы межгосударственного 

значения, в 30 км от поселка расположен международный аэропорт Душанбе. 

Достоверно известно, что места эти были заселены ещё в каменном веке, значительно позднее 

территория плодородной долины входила в состав древнейших государств, таких как Бактрия, 

Греко-Бактрийское и Кушанское царства. 

Однако самоназвание «Гиссар» или «Хисор» становится известным лишь в XI веке, когда 

поселение стало центром практически самостоятельной части государства Саманидов. Здесь 

размещались регулярные войска, развивались торговля и ремесла, наука и культура. 

До 1920 года Гиссар был административным центром Бухарского Эмирата, но после революции 

постепенно обезлюдел и прекратил свое существование как город. 

Современный, новый Гиссар возник поблизости, в 4-5 км от старого, некогда процветавшего 

города, от которого остался огромный искусственный холм старой крепости и архитектурный 

ансамбль из нескольких исторических памятников, датирующихся разными эпохами. 

Монументальные строения, составляющие ансамбль, сгруппированы вокруг площади, которая 

возникла у юго-восточной стены крепости, со стороны ее главных ворот. Сегодня от застройки 

этой огромной территории сохранились лишь сами ворота, да два медресе, именуемые - Нав 

(новое) и Кухна (старое). Немного далее к северо-востоку видны купола мавзолея Махдуми 

Аъзам, еще дальше, за зеленью садов спрятались каменные исполины: мечеть Сангин, Караван-

сарай, Тахорат-хона, а так же лобное место и старинные гончарные печи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня все это - Гиссарский историко-культурный заповедник – «Хисор», объединивший 

археологические, архитектурные и исторические памятники разных эпох, рассеянные на 

территории почти в 100 гектар. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

ШЕЙНКИН ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Москва 

АННОТАЦИЯ 

Актуальность проблемы. В принятых на ХХУ съезде КПСС 'Основных направлениях развития 

народного хозяйства на 1978-1980 годы* предусматривается производство овощей для 

обеспечения населения на базе организации специализированных хозяйств и тепличных 

комбинатов. 

В X1 пятилетке планируется перевод производства овощных культур полностью на орошаемые 

земли, что обеспечивает получение высоких и стабильных урожаев. 

Эффективность орошения овошных культур как в условиях теплиц, так и в открытом грунте в 

значительной степени зависит от технологии орошения, которая нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. Поэтому совершенствование техники полива и разработка оптимальных 

режимов орошения для получения максимальных урожаев овошных культур является актуальной 

проблемой. В последние годы получает все более широкое распространение новый - капельный 

способ орошения, исключающий ряд существенных недостатков, присущих традиционным 

способам полива. Особенно перспективно использование этого способа орошения применительно 

к овощным культурам как в условиях защищенного грунта, где имеются все возможности 

комплексного регулирования факторов жизни растений, так и в открытом грунте, в районах с 

дефицитом водных ресурсов. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цепью исследований являлась разработка технологии капельного орошения овощных культур в 

усповиях защищенного грунта, а также проверка перспективности этого способа в открытом 

грунте.
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ИЗУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКАМИ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ ГМО НА 

ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ 

 

Н.М.ЖАКСЫБАЙ  

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави 

Н.Б.ТОЛБАЕВ 

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о вредном воздействии для человека продуктов, изготовленных из генетически 

модифицированных организмов (ГМО), до сих пор до сих пор остается открытым: некоторые 

ученые массово ратуют за вред, тогда как другие считают, что вредного воздействия данные 

продукты не имеют.  В таких странах как США, Канада, Китай, Австралия, Аргентина, 

Мексика, Уругвай, производство пищевых ГМО занимает первое место.  

 

 Исследования ученых-демографов дают предположения, что к середине ХХІ-го века 

численность населения возрастет до 9-11 млрд. человек. В связи с этим остро стоит вопрос 

обеспечения населения продуктами питания.  «А решить эту проблему невозможно без 

применения трансгенных продуктов», - отмечает Международное научное сообщество. За счет 

трансгенных растений увеличивается урожайность и продуктивность, дешевеет себестоимость 

продуктов питания и есть возможность создавать сорта, обладающие выгодными для человека 

качественными и количественными характеристиками.    

Вышеуказаная ситуация с трансгенными продуктами, в последнее время стала актуальной 

проблемой глобального масштаба. Если с одной стороны, растет численность населения земли, 

и потребность их в питании возрастает, то с другой стороны, следует учитывать, что данные 

продукты не могут не наносить вреда организму человека. США привлекли внимание 

общественности к продуктам пищевой индустрии, продуктам быстрого приготовления. По 

результатам исследования мясные продукты крупного рогатого скота, используемые в fast-food, 

поставляются из ферм, где они проходят предварительную переработку. На специальных 

фермах берутся гормоны и ДНК новорожденных телят и переливаются в организм друг в друга 

(гормоны самки самце и наоборот). Результатом таких манипуляций является возрастающая в 

разы мышечная масса телят. То есть, новорожденный теленок за год набирает массу, равную 

массе трехлетнего быка (коровы).  Экономический эффект высокий: при возрасте одного года 

масса животного увеличивается в 3хкратном размере; притом что мясо сохраняет, 

свойственные для годовалого теленка качества: нежность, мягкость и легкоусваеваемость. С 

точки зрения содержания также эффективность на высоком уровне: нет необходимости 

кормить и ухаживать за Крупным рогатым скотом длительное время. Но, тем не менее, у этого  

эксперимента проявилась и негативная сторона – в ходе исследования было доказано, что эти 

мясные продукты  способствуют формированию различных онкологических заболеваний.  

Предметом нашего исследования стали продукты ежедневного пользования: картофельные 

чипсы, картофель-фри, сухарики и др.  

Среди учащихся эти продукты пользуются высоким спросом, поэтому акцент исследований 

был сконцентрирован именно на них.  
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Опыт проводился на Лабораторных животных. В специальные клетки поместили 4-х 

приблизительно одинаковых по весу и размеру крыс (по одной в клетку) без морфо-

физиологических отклонений. Сначала были изучены все биометрические показатели 

животных. По морфологическим показателям и общим характеристикам выбираются 

животные, максимально равные по морфологическим показателям и общим характеристикам, и 

во время проведения опыта они контролируются на одном этапе, одновременно. На всех 

клетках проставлены индивидуальные номерные знаки.  

 

Для учеников 7-х классов средней школы №19 города Туркестан самостоятельное выполнение 

эксперимента вызвало невиданый интерес и стремление. Для выполнения экперимента к 

процессу были привлечены только те ученики, которые проявили сами желание: они были 

разделены на четыре подгруппы (по 3-ое учащихся в  каждой); каждая группа была закреплена 

ответственной за отдельным животным в определенной клетке. Рацион питания исследуемых 

животных был составлен из продуктов показанных в таблице 1. 

 

Таблица 1. Продукты питания подопытных животных (крыс). 

№ Подопытное животное Продукты питания Частота 

кормления 

1 Клетка №1 (контроль) Зерновые, шелуха, вода Два раза в сутки 

2 Клетка №2 Жаренный картофель (фри, 

чипсы), газированные напитки 

Два раза в сутки 

3 Клетка №3 Сухарики (кириешки, флинт), 

сладкие напитки 

Два раза в сутки 

4 Клетка №4 Фрукты, ягоды и овощи, вода Два раза в сутки  
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31% 

4% 
5% 
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Весь процесс выполнения эксперимента: контроль веса, питания, наблюдение за 

физиологическими или патологическими изменениями в организмах подопытных животных 

фиксировался учениками в дневниках наблюдений самостоятельно.  

Измерения и наблюдения за изменениями в организме подопытных животных проводились 

учениками каждые два дня в ходе исследования. Первые признаки ухудшения начались 

проявляться у крыс №2 и №3 на двенадцатый день наблюдений (6 день по графику): они 

начали терять в весе, далее наблюдалось резкая потеря веса (№3 – 14й день) и выпадение волос 

(№2 – 14й день). На сегодняшний момент №2 потерял в весе практически наполовину и 

выпадение волос в организме составило 30%, тогда как у №3 потеря в весе составила порядка 

40%, а волос – 50%.  Как результат: ухудшение общего состояния животных в клетках №№2 и 

3 превысило норму уже на двадцатый день наблюдений. Результаты наблюдений учеников 

приведены графиках 1 и 2. 

График 1. Измениения веса экспериментальных животных. 

 

 

График2. Выпадение шерсти исследуемых животных, в % 
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Как видно из графиков, динамика изменений веса и выпадения шерсти у животных под №2 и 

№3 идет егрессиву, то есть на спад. Тогда как у контрольного животного (№1) и 4-го эти 

показатели остались в норме или наблюдается прогресс. Животное №4, получая натуральные 

продукты, прибавило в весе, а шерсть стала более густой и блестящей.  

Как показывают результаты, ученики, наглядно увидевшие негативное воздействие продуктов 

ГМО на организм лабораторных животных, больше стали уделять внимание натуральным 

продуктам, особенно местным фруктам и овощам. Кроме того, выполнение учениками 

экспериментальной работы самостоятельно способствовало заметному росту интереса к 

научной работе, улучшило их внимательность и активность.  
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ABSTRACT 

BACKGROUND 

Ukraine, one of the largest states formed on the rubble of the Soviet Union, is widely perceived as a 

country that has lost its opportunities. Being devastated by corruption, it shows incapable to modernize 

and enter the economic path of sustainable growth. Similarly in the health care system no deeper 

reform efforts have been taken in the entire post-soviet period, leaving the system in bonds of 

ineffective solutions taken out of the Soviet era. 

 

MAİN BODY 

The recent geopolitical and economic crisis seem to favor the introduction of radical solutions that 

might lead to a rapid change in the organizational paradigm of the economic system, as well as in 

health care in Ukraine. In this paper we aim to highlight the key features of the ongoing health reform 

in Ukraine, identify basic challenges for it, and assess rationality and feasibility of the reform. We 

found that the projected scope and schedule of changes in the Ukrainian health system give promising 

prognosis regarding its final effect. 

 

CONCLUSİONS 

The final success of health reform in Ukraine is dependent on a number of factors, including the 

financial foundation arising of economic stability of the country, balance assurance between public 

and private spending for health and ability to eliminate the long-lasting practices, particularly when 

they are connected with activities of lobbying groups occupying particular positions in the health 

system. A consequence of actions taken by the political decision-makers in the longer perspective are 

also to highly determine the reform’s chances for success. 
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