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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Skype. 

   Attendance certificates will be sent to you as pdf after congress. 

   Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

   If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program, please inform by e-mail until 

December 10, 2020 (17:00) at the latest. 

   (All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

   Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 
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                                                                                     AYNURƏ ƏLİYEVA 

Authors   Topic title 

HAMZA YILDIZ  

DOÇ. DR. AHMET AKBABA 

Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Öğretmenlerin Ve Okul Yöneticilerinin Rehberlik Ve 

Araştırma Merkezleri’ne Yönelik Görüşleri 

DR. ÖĞR. ÜYESI NILAY KINAY 

CIVELEK 
Nazmın Bir İmkânı Olarak Hikâye Etme: Abdullah Âtıf’ın “Dilenci” Şiirinde Tahkiyeli Anlatım 

DR. ÖĞR. ÜYESİ  RAMAZAN ŞAHİN İbn Haldun’un Arap Dili Ve Belagatı Hakkındaki Görüşleri 

HÜSEYİN ASLAN 

İLHAMİ NALÇACIOĞLU 

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Okuyan Öğrencilerin Çeşitli Spor Dallarına Eğilimleri Ve Sosyal 

Yapıları Arasındaki İlişkiler 

NEZİHA TUHAN 

KÜBRA AÇIKGÜL 

2010-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Matematik Kavramı Üzerine Yapılan Metafor Çalışmalarına 

Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması 

BABJANOVA ANAR Masalların Dil Öğretimindeki Yeri 

DOÇ. DR., ÖZGE GENÇEL ATAMAN 

ÖĞR. GÖR. DR.,BARIŞ KARDEŞ 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programları Alan Derslerinin Karşılaştırmalı Olarak 

İncelenmesi 

DR. ESRA MACİT 

ARŞ. GÖR. SEMA NACAR 

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Üslü ve Kareköklü İfadelerdeki Kavram Yanılgılarına İlişkin 

Farkındalıkları 

DR. ESRA MACİT 

ARŞ. GÖR. SEMA NACAR 

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarına İlişkin 

Görüşleri 

DR. ESRA MACİT 

ARŞ. GÖR. DR. EBRU KÜKEY 

Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Ve Problem Çözme Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi 

DR. ESRA MACİT 

ARŞ. GÖR. DR. EBRU KÜKEY 

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Negatif Sayılardaki Kavram Yanılgılarına İlişkin 

Farkındalıkları 

AYƏTXAN ZİYAD Zahıd Khalıl’in “Ben Bir Tilkiim” Ayet Masalında Folklor Motifleri 
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                                                                                      DR. LEMAN KUZU 

Authors   Topic title 

MUHAMMET VAPUR Spor Tesislerinde Çalışan İşgörenlerin Ergonomik Koşullarının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi 

ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA ERBİR Algılanan Örgütsel Adaletin Çalışanların Girişimcilik Eğilimine Etkisi, Yozgat İli Örneği 

DR. ÖĞRENCİSİ NECMETTİN İŞİK Devlet-Dışı Silahlı Aktörlerin Egemenliğine İlişkin Tartışmalara Bir Katkı: Eksik Egemenlik Ve 

Tamil Kaplanları Örneği 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR AKÇAKAYA Türkiye’de Afet Yönetiminde Belediyelerin Fonksiyonu 

AHMAD FAZAYEL FAZLOOMAND Gençlerin İşsizliğini Etkileyen Sosyal Faktörlerin İncelemesi: Faizabad İli Örneği 

ÖĞR.  GÖR. DR. NURSEVEN KILIÇ 

DR. PSK. DAN. FATMA ALTINSOY 

Birincil Ve İkincil Yetenekler Bağlamında Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi 

ÖĞR.  GÖR. DR. NURSEVEN KILIÇ Çocuğun Sağlıksız Gelişiminde İhmal Ve İstismar Yaşantıları 

SALEHA BIBI 

MISBAH WAQAR 

Impact Of Mal-Adaptive Parenting Style In Conduct Disorder: A Case Study 

SALEHA BİBİ  

MİSBAH WAQAR 

Depression In Pakistani Women: A Case Study 
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Authors   Topic title 

SALEHA BIBI  

 SUNDAS JAMIL 

Psychosocial Factors Of Persistent Depressive Disorder: A Case Study 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ATIYE KARAKUL 

ARŞ. GÖR., PINAR DOĞAN 

Yenidoğanlarda Ve Çocuklarda Dinletilen Müziğin Strese, Anksiyeteye Ve Ağriya Etkisi İle İlgili 

Yapilan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi 

ARŞ. GÖR., PINAR DOĞAN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ATIYE KARAKUL 

Covid -19 Döneminde Çocuklara Ve Ebeveynlere Psikososyal Destek Sağlamada Tele-Hemşirelik Bir 

Çözüm Olabilir Mi? 

UZM. DR. MEHMET SARI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK DUMAN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENGAL BAĞCI 

TAYLAN 

PROF. DR. ATEŞ DUMAN 

Investigation Of The Effects Of Noradrenergic, Serotonergic And Opioidergic Receptors On The 

Analgesic Efficacy Of Tramadol In An Experimental Acute Pain Model 

Dr. FERİT YILDIZ Muş Ve Yöresinde Koyun Piyeteninin İnsidansi Ve Sağaltimi Üzerine Karşilaştirmali Çalişmalar 

ASSIST. PROF., K.R.PADMA  

Reader,  K.R.DON 

Cheapest And Effective Bioremediation Technique In Combintion With Artificial Intelligence To 

Detect And Recover Contaminated Soil 

 

UZMA AYAZ  

SANAM BASHIR 

SHAHID IQBAL AWAN  

MUHAMMAD ILYAS  

MUHAMMAD FAREED KHAN 

HAMEED-UR- REHMAN 

The Morpho-Genetic Estimation Of Drought Stress In Sunflower Seedlings Under Laboratory 

Conditions 

DOÇ. DR. GÜLCAN TARLA Türkiye’de Hexamermis (Nematoda: Mermithidae) Türleri 

UBAK 3 –SESSION 1 

Skype Link: https://join.skype.com/f5UacTYZwqju 
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PROF. DR. ŞENER TARLA 

PROF. DR. ŞENER TARLA 

DOÇ. DR. GÜLCAN TARLA 

Türkiye’de Tineola Bisselliella (Hummel) (Lepidoptera: Tineidae)’nin Larva Parazitoitinin Tespiti 

PHD STUDENT İLKAY ÇELİK 

MSC STUDENT BÜŞRA NUR 

GÜNDOĞAN 

PROF. DR. CEMALETTIN SARIÇOBAN 

Transglutaminase Enzyme And Its Use In Meat And Seafood Products 

PHD STUDENT İLKAY ÇELİK 

MSC STUDENT BÜŞRA NUR 

GÜNDOĞAN 

PROF. DR. CEMALETTIN SARIÇOBAN 

The General Characteristics of Chia Seeds And Its Use In Meat And Meat Products 
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Authors   Topic title 

ARŞ. GÖR. DR. TUNA CAN GÜLEÇ The Effects Of Big Data And Ai-Integration In Insurance Price Quotations 

ESRA AKILLI 

DR. ÖĞRETİM. ÜYESİ. GÜLAY İRAK 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Hasılat Standardının Finansal Tablolara Etkisinin Analiz 

Edilmesi: Borsaya Kayıtlı İşletmelerde Örnek Bir Uygulama 

ÖĞR. GÖR. AYŞE KÜBRA 

KARABULUT 

İnşaat Sözleşmesinde İş Sahibinin Alacaklı Sıfatıyla Temerrüdü 

FATMA İZMİRLİ ATA 

UMUT BURAK GEYİKÇİ 

LALE YAKUPOĞLU 

UFRS 16 Kiralamalar Standardının Kiracının Finansal Tablo Ve Oranları Üzerine Etkileri: Türk 

Hava Yolları A.O. Örneği 

FATMA İZMİRLİ ATA  

LALE YAKUPOĞLU 

UMUT BURAK GEYİKÇİ 

Covid 19’un İşletmelerin Finansal Raporları Üzerindeki Etkileri: BIST Toptan Ve Perakende 

Ticaret, Lokantalar Ve Oteller Sektörü  İncelemesi 

DOÇ. DR. AŞIR ÖZBEK 

GÖKÇE AYDIN GÖKGÖZ 

Y ve Z Kuşağının Kariyer Beklentilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması:  

Sivas Örneği 

MEHMET AYDINER Covid-19 Salgınının Türkiye’nin Dış Ticaret Performansına Etkisi 

MEHMET AYDINER Dış Ticarette Dijital Dönüşüm: Türkiye Uygulamaları 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AYDIN ŞENOL Covid -19 Salgınında Sağlık İşletmelerinde İnovasyonun Önemi 

DOÇ. DR. MELEK AKDOĞAN GEDİK Türkiye’de Vergi Denetiminin Ekonomik Ve Hukuki Açıdan  Değerlendirmesi 

DOÇ. DR. MELEK AKDOĞAN GEDİK Kamu Gelirlerine İlişkin Bölgesel Değerlendirme: Türkiye Örneği  
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Authors   Topic title 

DR. ÖĞR.  ÜYESİ LEVENT ÜNAL Birinci Dünya Harbi’nde Arap İsyanı Ve Hicaz Cephesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ASMAA YOUNIS Kur’an ve Sünnet Işığında Şeytan ve Nefis 

DR. SUAT SONER ERENÖZLÜ Platon’un Sanata Karşı Olumsuz Tutumunun Mitolojik Kökleri 

DR. SUAT SONER ERENÖZLÜ Sanat Bağlamında Mitoloji ve Felsefe İlişkisi 

DR. MELEK GÖKSU ERDEĞER Selçuklu Soyundan Bir Hristiyan Melik, Melik Konstantin 

DR. MELEK GÖKSU ERDEĞER “Melek Mansour” Diğer Adıyla Selçuklu Meliki Rükneddin Kılıç Arslan’ın Taht Mücadelesi 

DR. AHMET ALKAYIŞ Felsefi Antropoloji Çerçevesinde Eğitim 

DR. AHMET ALKAYIŞ Biyopsişik Bir Varlık Olarak İnsan Ve Eğitim 

DOÇ. DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH TİRYAKİ 

ŞEYMA SARI 

Yerel Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi 

DOÇ. DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH TİRYAKİ 

ŞEYDANUR DÜNDAR 

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ 

Yerel Basının Ekonomik Sorunları Üzerine Nitel Bir Değerlendirme 

ANEELA SHAHEEN 

DR.SAIRA AKTHAR 

TEHRIM IQBAL 

Assessing The Impact Of Social Media On Social Life Of Youth (A Case Study Of GCWUF) 

DOÇ. DR. LALE AVŞAR Selçuklu Seramiklerinde Tasarım Anlayışı 
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Authors   Topic title 

GİZEM TUNÇ 

PROF. DR. RIFAT AKBIYIKLI 

Şantiyelerde İnsan Kaynakları Yöneticisinin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğine Etkisi 

NUSRET MUTLU Harran Ovasında Sulu Tarım Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyi İle Uygun Ortak Makina 

Kullanım Modellerinin Belirlenmesi 

NUSRET MUTLU Şanlıurfa-Harran Ovasında Traktör İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Analizi 

CEM YILDIRIM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA 

YAĞIMLI 

İnşaat Endüstrisinde Proje Ve Tasarım Aşamasında İş Güvenliği Önlemleri Ve Çözüm Önerileri 

CEM YILDIRIM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA YAĞIMLI 
Kaynaklı İmalat Yapan İşletmelerde Kaynak Gazına Maruziyetin Çalışan Sağlığına Etkileri 

ARŞ. GÖR. MEHMET YILMAZ 

ÖĞR. GÖR. MUHAMMET EMİN KALÇIK 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED FATİH 

ÇORAPSIZ 

Dynamic Analysis, Design And Control Of Sepic Converter 

G.P. GÜLƏLİYEVA 

 M.R. RƏCƏBOV 

Krıstallarda Tormozlanma Şüalanması Zamanı Yaranan Fotonun Dairəvi Polyarizasiya Dərəcəsi 

PROF. DR. SƏRHƏDDİN ABDULLAYEV  

MƏLƏK RƏFİYEVA  
Hiqqs Bozonunun e

-
 e

+
 - Cütünə Parçalanmasında Fotonun Şüalanması 

MEHMET ÇULHA 

FEVZİ BEDİR 

HEDİYE ŞAMLI 

Hidroserol Kimyasal Katkı Maddelerinin Polipropilen Anayapılı Parçaların Fiziksel Ve Kimyasal 

Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYDIN ŞENOL Muhasebede İnovasyonun Etkisi 

JAMAL KARMOUA 

BÉLA KOVÁS 

Automatic Determination Of Welding Seam Tracking 

UBAK 3 –SESSION 2 

Skype link: https://join.skype.com/dUL6O9KCTbfl 
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YENĠDOĞAN VE ÇOCUKLARDA DĠNLETĠLEN MÜZĠĞĠN STRESE, 

ANKSĠYETEYE VE AĞRIYA ETKĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN LĠSANSÜSTÜ 

TEZLERĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Dr. Öğretim Üyesi, Atiye KARAKUL 

Ġzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
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pnr1192@gmail.com- 0000-0002-6943-5972 

 

ÖZET 

Amaç:  Bu çalıĢma, yenidoğan ve çocuklarda dinletilen müziğin strese, anksiyeteye ve ağrıya 

etkisi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi ve analiz edilmesi amacıyla yapılmıĢtır.  

Yöntem: Bu sistematik derleme retrospektif tanımlayıcı tipte yapılmıĢtır. Bu sistematik 

derlemede, yenidoğan ve çocuklarda dinletilen müziğin strese, anksiyeteye ve ağrıya etkisi ile 

ilgili yapılan lisansüstü tezleri incelenmesi için Ekim 2020 tarihinde, Yükseköğretim Kurulu 

Ulusal Tez Merkezi (YÖK) veri tabanı kullanılarak, yıl sınırlaması yapılmadan tarama 

yapılmıĢtır.  Taramada, ― çocuk‖ ve ―müzik‖, ―yenidoğan‖ ve ―müzik‖ anahtar kelimeleri 

kullanılarak arama yapılmıĢtır. Lisansüstü tezlerden dahil edilme kriterlerine uyan yüksek 

lisans ve doktora tezleri incelenmiĢtir. UlaĢılan tezler ise konu baĢlıklarına göre incelenmiĢ, 

konu ile igisi olmayan ve hemĢirelik alanında yapılmayan tezler inceleme dıĢı bırakılmıĢtır. 

Tarama sonucunda 362 teze ulaĢılmıĢ ve 15 lisansüstü tez sistematik derleme kapsamına 

alınmıĢtır. 

Bulgular: Yapılan tarama sonucunda anahtar kelimeler kullanılarak 362 tane lisansüstü teze 

ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan tezlerden 344 tanesi konu ile ilgisi olmadığından ve hemĢirelik alanında 

yapılmadığından çalıĢmaya dahil edilmemiĢtir. Seçim yapmak için belirlenen 18 tezden üç 

taneside strese, anksiyeteye ve ağrıya olan etksini incelemediği için çalıĢmaya alınmamıĢ ve 

dahil edilme kriterlerine göre inceleme sonucunda 15 teze ulaĢılmıĢtır. Ġncelenen tezlerin ikisi 

doktara tezi, onüç tanesi yüksek lisans tezi olarak yürütülmüĢ olup yayımlanma zamanı 2006-

2019 arasında değiĢmektedir. Bu çalıĢmaların örneklem sayısı ise 26-130 arasında 

değiĢmektedir. Toplam örneklem sayısını 437 yenidoğan ve 598 çocuk oluĢturmaktadır. 

Değerlendirmeye alınan çalıĢmalarda en fazla klasik müzik ve Türk müziğinin dinletildiği 

saptanmıĢtır. 

Sonuç: Yapılan bu sistematik derlemede, yenidoğan ve çocuklarda müzik dinletmenin stresi, 

anksiyeteyi ve ağrıyı ve  azaltmada etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.Bu sonuçlar 

doğrultusunda, müziğin çocuklarda cerrahi veya herhangi bir giriĢime bağlı ağrı, anksiyete ve 

stresin azaltılması için hemĢirelik uygulamalarında kliniklerde kullanılması önerilmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Stres, anksiyete, ağrı, müzik, lisansüstü tezler. 

mailto:atiyekarakul@gmail.com
mailto:pnr1192@gmail.com-
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INVESTIGATION OF THE GRADUATE THESES ON THE EFFECTS OF RESTED 

MUSIC ON STRESS, ANXIETY AND PAIN IN NEWBORN AND CHILDREN  

ABSTRACT 

Purpose: This study was conducted to examine and analyze the postgraduate theses on the 

effects of music played on stress, anxiety and pain in newborns and children. 

Method: This systematic review was conducted in a retrospective descriptive type. In this 

systematic review, in October 2020, the database of the National Thesis Center of the Council 

of Higher Educationwas used to search the post-graduate theses about the effect of music 

played on newborns and children on stress, anxiety and pain, without any year limitation. In 

the search, a search was made using the keywords "child" and "music", "newborn" and 

"music". Master's and doctoral theses that meet the inclusion criteria from the graduate theses 

were examined. The obtained theses were examined according to their subject titles, and 

theses that were not related to the subject and that were not made in the field of nursing were 

excluded. As a result of the scanning, 362 theses were reached and 15 postgraduate theses 

were included in the systematic review. 

Results: As a result of the search, 362 graduate theses were reached by using keywords. 344 

theses were not included in the study because they were not related to the subject and were 

not conducted in the field of nursing. Three of the 18 theses determined to make a selection 

were not included in the study because they did not examine the effects on stress, anxiety and 

pain, and 15 theses were reached as a result of the examination according to the inclusion 

criteria. Two of the examined theses were doctoral theses and 13 were master theses, and their 

publication time ranged between 2006 and 2019. The sample size of these studies varies 

between 26-130. The total sample size consists of 437 newborns and 598 children. In the 

studies evaluated, it was determined that classical music and Turkish music were listened to 

the most. 

Conclusion:In this systematic review, it has been concluded that listening to music in 

newborns and children is effective in reducing stress, anxiety and pain. In line with these 

results, it is recommended to use music in clinics in nursing practices to reduce pain, anxiety 

and stress due to surgery or any intervention in children. 

Keywords: Stress, anxiety, pain, music, postgraduate theses. 

 

GĠRĠġ 

Müziğin insanlar üzerine hem psikolojik hem de fiziksel etkileri bulunmaktadır. Müzik, 

beyinde temporal loptan algılanır ve talamus, medulla, hipotalamus, orta beyin ve ponsta 

uyarıya neden olmaktadır (Boso, Politi, & Enso, 2006). Nöroendokrin sistem ve otonom sinir 

sistemi üzerine etki ederek vücutta fizyolojik ve psikolojik değiĢiklikler oluĢturur. Beyin 

dalgaları müzik ile hızlandırılıp yavaĢlatılabilmekte, kas gerilimi ve hareketlerini koordine 

etmeye yardımcı olarak, anksiyolitik etki yapmaktadır (Johnson, Raymonds, & Goss, 2012). 

En önemli durum fizyolojik etkilerin oluĢturduğu psikolojik etkidir. Belirli müzik aletleri sinir 

sistemini kesin olarak etkilemektedir (Boso, Politi, & Enso, 2006; Gençel, 2006). Yüksek 

veya alçak sesler sinirsel gerilim veya gevĢeme Ģeklinde etkili olmaktadır. Seslerin aĢırı 

yoğunluğu ve hızlı olması sinirlerin aĢırı uyarılmasına neden olabilmektedir (Boso, Politi, & 
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Enso, 2006). Müzik terapi uygulaması, hipofiz bezini uyarır. DüĢük ses perdesindeki ve düĢük 

tempoda dinlenilen müzik, rahatsızlık veren duyguları düzenlemek için sinirsel geçiĢ 

yeteneğini azaltarak, duygu ve heyecan merkezi olan beynin limbik sistemini etkiler. Bu 

Ģekilde vücudun doğal ağrı kesici ve ruhsal durum düzenleyici maddesi olan endorfin ve 

enkafalin salınımını sağlar. Parasempatik sinir sistemini aktive ederek, kan basıncı, nabız, 

solunum gibi fizyolojik bulgularda azalmaya neden olmaktadır. Sonuç olarak ağrı ve 

anksiyete seviyesi azalır. Ayrıca algılama üzerine de olumlu etkisi vardır (Boso, Politi, & 

Enso, 200; Sezer, 2011). 

Son yıllarda yapılan araĢtırmalarda müziğin sağlığın her alanında yenidoğan ve çocuklarda  

kullanılabileceği ve ağrısız, ucuz, güvenli, yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemi olduğu 

belirtilmiĢtir (Pittman &Kridli, 2011; Matsota et al., 2013; Karakul & BolıĢık, 2018; Hatkenli, 

2018; Kurnaz, 2019; Güzelyazıcı, 2019; Gökağaç, 2019). Müzik, pediatrik hemĢirelik 

uygulamalarında özellikle uygulmaların kalitesini arttırmada kullanılmaktadır. Müzik 

dinletimi ile pediatrik hastaların ağrı, stres ve korku gibi duygularını ifade etmeleri sağlanır. 

Bunun sonucunda pediatrik grubun fiziksel, emosyonel ve psikolojik ihtiyaçlarının 

karĢılanmasını kolaylaĢtırır (Aydın, 2006; Pittman & Kridli, 2011; Ġmseytoğlu, 2011; Dündar, 

2011; Matsota et al., 2013; Tosun, 2013; Alay, 2016; Bahadır, 2016; Çakı, 2016; Karakul & 

BolıĢık, 2018; Akay, 2018; Hatkenli, 2018; Atak, 2018; Özkanat, 2018; Demir, 2019; Kurnaz, 

2019; Güzelyazıcı, 2019; Gökağaç, 2019). Ayrıca kan basıncı, kalp hızı, vücut ısısı ve 

solunum hızını düĢüren alternatif tedavi yöntemi olduğu da unutulmaması gereken önemli bir 

durumdur. Son zamanlarda yapılan birçok çalıĢmada dinletilen müziğin pediatrik hasta 

grubunun anksiyete seviyesini düĢürdüğü, ağrısını azalttığı, analjezik ihtiyacını azalttığı, stres 

hormonlarının seviyesinin düĢürmede etkili olduğu ortaya çıkmıĢtır (Klassen et al., 2008; Lee 

et al., 2011; Ġmseytoğlu &Yıldız, 2012; Loomba et al., 2013; Rosenow & Silverman; 2014;  

Alay, 2016; Karakul & BolıĢık, 2018; Hatkenli, 2018). 

AraĢtırmanın Amacı ve AraĢtırma Soruları 

Yenidoğan ve çocuklarda uygulanan giriĢimlere bağlı stres, anksiyete ve ağrıyı azaltmak veya 

önlemek amacıyla farmakolojik olmayan giriĢimlerin kullanımı giderek artmaktadır.  

Bu çalıĢma, yenidoğan ve çocuklarda dinletilen müziğin strese, anksiyeteye ve ağrıya etkisi 

ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi ve analiz edilmesi amacıyla yapılmıĢtır.  

AraĢtırma sorusu; 

 

-HemĢirelik alanında yapılan lisanüstü tezlerde (yüksek lisans ve doktora) yenidoğan ve 

çocuklarda uygulanan giriĢimler sırasında müzik dinletme yöntemi ele alınmıĢ mıdır?  

 

-Yenidoğan ve çocuklarda dinletilen müziğin strese, anksiyeteye ve ağrıya etkisi nedir?  

 

YÖNTEM 

 

Bu sistematik derleme retrospektif tanımlayıcı tipte yapılmıĢtır. ÇalıĢmada, yenidoğan ve 

çocuklarda dinletilen müziğin strese, anksiyeteye ve ağrıya etkisi ile ilgili yapılan yüksek 

lisans ve doktora tezlerini incelemek için araĢtırmaya alınan tezler, tezin türü, yazar, 

yayınlandığı yıl, araĢtırmanın amacı, araĢtırmanın tipi, örneklemi, uygulanılan giriĢim ve 

sonuç olarak özetletmiĢtir.  
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AraĢtırma Stratejisi 

 

Bu sistematik derlemede, yenidoğan ve çocuklarda dinletilen müziğin stres, anksiyete ve 

ağrıya etkisi ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri incelenmesi için Ekim 2020 tarihinde, 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖK) veri tabanı kullanılarak, yıl sınırlaması 

yapılmadan tarama yapılmıĢtır. Taramada, ―çocuk‖ ve ―müzik‖ ve ―yenidoğan‖ ve ―müzik‖ 

anahtar kelimeleri kullanılarak arama yapılmıĢtır. Lisansüstü tezlerden dahil edilme 

kriterlerine uyan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiĢtir. UlaĢılan tezler ise konu 

baĢlıklarına göre incelenmiĢ, konu ile ilgisi olmayan ve hemĢirelik alanında yapılmayan tezler 

inceleme dıĢı bırakılmıĢtır. Tarama sonucunda 362 teze ulaĢılmıĢ ve 347 tez inceleme dıĢında 

tutulmuĢ ve 15 lisansüstü tez sistematik derleme kapsamına alınmıĢtır. 

 

AraĢtırmaların Seçimi  

Bu sistematik derleme kapsamına alınan lisansüstü tezlerin seçiminde dahil edilme ve 

dıĢlanma kriterleri PICOS yöntemine göre oluĢturulmuĢtur.  

 

ÇalıĢmada ele alınan makalelerin dahil edilme kriterleri: 

P (Örneklem): Yenidoğanlar ve çocuklar 

I (GiriĢim): Müzik dinletme 

C (KarĢılaĢtırma): Farklı yöntemler 

O (Sonuç): Strese, anksiyeteye ve ağrıya etkisi 

S (ÇalıĢma deseni): Randomize kontrollü ve deneysel çalıĢmalar 

 

 

ÇalıĢmada ele alınan makalelerin dıĢlanma kriterleri: 

-Çocuklar ve yenidoğanlar dıĢında, yetiĢkinlerde yapılması 

-HemĢirelik alanı dıĢında yapılması 

 

-Tam metine ulaĢılamaması. 

Bu çalıĢmada, ele alınan lisansüstü tezlerin herkes tarafından ulaĢılabilir olması nedeniyle 

literatür incelemesi için etik kurul izni alınmamıĢtır.  

BULGULAR 

Tarama Bulguları 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖK) tarama motorundan, anahtar kelimeler 

kullanılarak yapılan tarama sonucunda 362tane lisansüstü teze ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan tezlerden 

344 tanesi konu ile ilgisi olmadığından ve hemĢirelik alanında yapılmadığından çalıĢmaya 

dahil edilmemiĢtir. Seçim yapmak için belirlenen 18 tezden üç tanesi de strese, anksiyeteye ve 

ağrıya olan etkisini incelemediği için çalıĢmaya alınmamıĢ ve dahil edilme kriterlerine göre 

inceleme sonucunda 15 teze ulaĢılmıĢtır.  



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-2-1              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 5 

Dahil edilen çalıĢmaların özellikleri 

 

Lisansüstü tezlerin incelenmesi ile yapılan bu çalıĢmada, YÖK tezde dinletilen müziğin 

çocuklarda ve yenidoğanlarda stres, anksiyete ve ağrı üzerine etkisini inceleyen ve hemĢirelik 

alanında yapılan tüm tezler(n=15) alınmıĢtır. Ġncelenen tezlerin ikisi doktora tezi, on üç tanesi 

yüksek lisans tezi olarak yürütülmüĢ olup yayımlanma zamanı 2006-2019 arasında 

değiĢmektedir. Bu çalıĢmaların örneklem sayısı ise 26-130 arasında değiĢmektedir. Toplam 

örneklem sayısı 437 yenidoğan ve 598 çocuk oluĢturmaktadır. Tezlerin yayımlanma yılı, 

örneklemi, uygulanan giriĢim ve sonucuna iliĢkin bilgiler Tablo 1‘de yer almaktadır.  

 

Ġncelenen çalıĢmalarda farklı müzik türleri ve farklı farmakolojik olmayan yöntemler 

karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmalarda; klasik müzik (5), Türk müziği(3), aromaterapi (1), vibrasyon 

uygulaması(1), çocuğun seçmiĢ olduğu müzik (1), pentatonik (beĢ sesli) müzik (2), Üç klasik 

bir ninniden oluĢan müzikli dönence(1), öykü dinletisi (1), ninni (3), ebeveyn sesi (1), çocuk 

Ģarkıları (1), beyaz gürültü (2), anne sesi (1), masaj (1) kullanılmıĢtır.  

 

TARTIġMA 

 

Bu literatür incelemesinde, yenidoğan ve çocuklarda dinletilen müziğin strese, anksiyeteye ve 

ağrıya etkisini inceleyen 15 lisansüstü tez özetlenmiĢtir. HemĢirelerin oluĢturacağı iyileĢtirici 

ortamlar hastaların stresinin azalmasında önemli bir rol oynamaktadır (Pittman & Kridli, 

2011). Müzik ile tedavi yöntemi sağlık bakım ortamlarında uygulunanan giriĢimlerin neden 

olduğu stres ve anksiyetenin azaltılmasında, hastanın rahatlamasında önemli bir yere sahiptir 

(Dündar, 2011). 

Yenidoğan ve çocuklarda hastanede olma ve uygulanan giriĢimler anksiyete, ağrı ve strese 

neden olabilmektedir. Bu çalıĢmada incelenen tezlerde farklı giriĢimler sırasında ve ameliyat 

öncesi ve sonrasında klasik müzik, Türk müziği, aromaterapi,vibrasyon uygulaması, çocuğun 

seçmiĢ olduğu müzik, pentatonik müzik, müzikli dönence, öykü dinletisi, ninni, ebeveyn sesi, 

çocuk Ģarkıları, anne sesi, beyaz gürültü ve masaj kullanılmıĢtır. Yapılan incelemede 

lisansüstü tezlerde müziğin stres, anksiyete ve ağrı üzerine etkisi incelenmiĢtir.  

Çocukların anne karnında iken annenin kalp seslerinin onu etkilediği, müzikle tanıĢmasının 

anne karnında iken baĢlayabildiği, doğumdan sonraki dönemde tanıdık ve bildik sesin 

sakinleĢtirici etkisinin olduğu belirtilmektedir (Yener, 2011; Ġmseytoğlu & Yıldız, 2012). 

Müzik terapi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yenidoğanların stresinin azaltılmasında 

kullanabilecek yöntemlerden biridir (Ġmseytoğlu & Yıldız, 2012). Aydın (2006) çalıĢmasında, 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi‘nde (YYBÜ) bakım sırasında ve devamında prematüre 

yenidoğanlara dinletilen klasik müziğin stres davranıĢlarının azalmasında etkili olduğu 

belirtmiĢir. Ġmseytoğlu (2011) çalıĢmasında, YYBÜ‘nde bakım sırası ve devamında Türk 

müziğinin preterm yenidoğanların stres davranıĢları üzerinde etkisinin olmadığı saptamıĢtır. 

Tosun (2013), aromaterapi, müzik terapi ve vibrasyon uygulaması yapılan grupta yer alan 

yenidoğanların her üç yöntemde stresinin azaldığı belirtilmiĢtir. Müzik terapinin 

yenidoğanların stresinin azalmasında olumlu etkisi olduğu belirtmiĢtir. Alay (2016) 

çalıĢmasında YYBÜ‘ndeyatan yenidoğanlarda bakım sırasında klasik müzik ve ninni 

dinletmenin yenidoğanların streslerini azaltmada etkili olduğunu bildirmiĢtir. Aynı zamanda 

klasik müziğin yenidoğanların bakım sırasında yaĢadığı stres süresini de azalttığını 
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bildirmiĢtir. Çakı (2016) çalıĢmasında preterm yenidoğanlara beyaz gürültü dinletmenin stresi 

azaltmada etkili olduğunu belirtmiĢtir. 

 

Hastanede olma ve bu ortamda bulunan bilinmeyen aletlerin uygulanması, intravenöz ve 

cerrahi giriĢimler çocukların anksiyete yaĢmasına neden olabilmektedir (Karakul & BolıĢık, 

2018; Pittman & Kridli, 2011). Karakul (2014) çalıĢmasında, ameliyat sonrası müzik 

dinletilen çocukların anksiyete düzeyini azalttığı saptamıĢtır. Bahadır (2016) çalıĢmasında 

cerrahi uygulanan çocuklarda müziğin anksiyetelerini azalttığı ifade etmiĢtir. Atak (2018)  

çalıĢmasında ameliyat sonrasında klasik müzik, Türk müziği ve öykü dinletmenin çocuklarda 

anksiyetenin azaltılmada etkili olduğunu belirtmiĢtir. Ġncelen bir diğer lisansüstü tezde 

intravenöz giriĢim öncesi ve sonrasında müzik dinletmenin 4-6 yaĢ arası çocukların 

anksiyetesinin azaltmada etkili olduğunu bildirmiĢtir (Hatkenli, 2018).  

Ağrının azaltılmasında veya giderilmesinde farmakolojik yöntemlerin yanında farmakolojik 

olmayan yöntemlerden de yararlanılmaktadır. HemĢirelik uygulamalarından biri olarak müzik 

dinletme ağrının azaltılmasında kullanılan yöntemlerden biridir (Özveren, 2011). Müzik 

ameliyat sonrası ağrı, anksiyete ve stresin azaltılmasında kullanılabilecek kolay, yan etkisi 

olmayan tamamlayıcı yöntemlerden biri olarak tercih edilebilir (Matsota ve ark., 2013). 

Bahadır (2016) çalıĢmasında,  6-12 yaĢ arası cerrahi giriĢim uygulanan çocuklarda müzik 

terapinin ağrının azaltılmasında etkili olduğu ifade etmiĢtir. Benzer Ģekilde Atak (2018) 

ameliyat sonrası klasik müzik, Türk müziği ve öykü dinletme yöntemlerinin ağrının 

azaltılmasında etkili olduğu belirtmiĢtir. Hatkenli (2018), intravenöz giriĢim öncesi ve 

sonrasında müzik dinletmenin ağrıyı azaltmada etkili olduğunu belirtmiĢtir. Akay (2018) ise,  

üç-altı aylık bebeklerde müzikli dönencenin intravenöz giriĢime bağlı ağrının giderilmesinde 

etkili olduğunu ifade etmiĢtir. Özkanat (2018) çalıĢmasında, IV giriĢim sonrasında anne ve 

baba sesi ile ninni dinletmenin preterm yenidoğanların ağrı puanının azaltmada etkili olduğu 

belirtmiĢtir. Gökağaç (2019) ise, kalp ameliyatı geçiren çocuklarda ameliyat sonrası dinletilen 

müziğin ağrıyı azaltmada etkili olduğunu belirtmiĢtir. Demir (2019) çalıĢmasında, mekanik 

ventilasyon desteğindeki çocuklarda ebeveyn sesi, ve müzik dinletmenin aspirasyona bağlı 

ağrıyı azaltmada etkili olduğunu saptamıĢtır. Kurnaz (2019) çalıĢmasında venöz kan alma 

giriĢimi sırasında beyaz gürültü, anne sesi ve müzik dinletmenin yenidoğanların ağrısının 

azaltılmasında etkili olduğu bulmuĢtur. Aynı zamanda anne sesi dinletilen yenidoğanların ağrı 

deneyimlerinin daha az olduğunu ifade etmiĢtir. Güzelyazıcı (2019) çalıĢmasında anne sesi ile 

dinletilen ninninin preterm yenidoğanların invaziv iĢlemler sırasında yaĢadığı ağrıyı 

azaltmada etkili olduğunu saptamıĢtır. 

 

SONUÇ  

Yapılan bu derlemede, 

 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan preterm ve term yenidoğanlarda, bakım 

sırasında ve sonrasında klasik müzik, beyaz gürültü, ninni dinletmenin stresi 

azaltmada etkili olduğu, 

 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan preterm yenidoğanlarda, bakım sırası ve 

sonrasında dinletilen Türk müziğinin stresi azaltmada etkili olmadığı, 

 Çocuklarda ameliyat sonrası uyanma sürecinde klasik müziğin anksiyeteyi azaltmada 

etkili olduğu, 

 Çocuklarda klasik müzik dinletmenin ameliyat sonrası post operatif dönemde ağrıyı 

azaltmada etkili olduğu, 
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 Çocuklarda müzik dinletmenin intravenöz giriĢimlere bağlı anksiyeteyi azatmada 

etkili olduğu, 

 Yenidoğanlarda ve çocuklarda müzik dinletmenin venöz kan alma ve intravenöz 

giriĢimlere bağlı ağrıyı azaltmada etkili olduğu, 

 Çocuklarda ebeveyn sesi ve müzik dinletmenin aspirasyona bağlı ağrıyı azatmada 

etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

Bu sonuçlar doğrultusunda, müziğin yenidoğan ve çocuklarda cerrahi veya herhangi bir 

giriĢime bağlı ağrı, anksiyete ve stresin azaltılması için hemĢirelik uygulamalarında 

kliniklerde kullanılması önerilmektedir.    
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Tablo 1. Çocuklarda ve Yenidoğanlarda Dinletilen Müziğin Strese, Anksiyeteye ve Ağrıya Etkisine İlişkin Literatür Taramasında Elde Edilen Bulgular 

Yazar/ Yıl/ Şehir Amaç Örneklem Girişim  Sonuç 

Diler Aydın 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

2006  

İstanbul  

 

Suzan Yıldız 

YYBÜ’de bakım sırası ve 

devamında dinletilen 

klasik müziğin 

prematürelerin stres 

belirtileri, büyüme, oksijen 

satürasyonu, kalp tepe 

atımı düzeylerine, solunum 

ve hastanede kalış süresine 

etkisinin değerlendirilmesi 

26 preterm yenidoğan  

Kilo: 1000-1500 g 

 

Deney grubu: 13  

 

Kontrol grubu: 13  

Deney grubunda yer alan bebeklere  küvöz 

içerisinde müzik dinleme sistemi ile Mozart’ın 

bebekler için klasik müziği dinletilmiş. Müzik 

dinletisi bir saat sürmüş. Müziğin 25-30 dakika 

bakım sırasında geri kalan bölümü ise bebek 

dinlenirken dinletilmiş.  

 

Kontrol grubunda yer alan bebeklere müzik 

dinletisi yapılmamış. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan 

preterm yenidoğanlara dinletilen klasik 

müziğin stres davranışlarının azalmasında, 

kalp tepe atımı ve solunum değerlerinin 

normal sınırlar içinde kalmasında etkili 

olduğu ancak büyümeleri üzerine etkili 

olmadığı bulunmuştur. 

 

Diler (Aydın) 

İmseytoğlu 

 

 

Doktora Tezi 

 

2011 

İstanbul  

 

Suzan Yıldız  

YYBÜ’ de bakım sırası ve 

devamında dinletilen Türk 

müziğin prematürelerin 

stres belirtileri, büyüme, 

oksijen satürasyonu, kalp 

tepe atımı, solunum ve 

hastanede kalış süresine 

etkisinin değerlendirilmesi 

60 Preterm 

Kilo: 1000-1500 g 

 

Deney grubu: 13  

 

Kontrol grubu: 13  

 

Küvöz içerisinde bebeğin 30 cm uzağında 

ayakucuna hopörler yerleştirilmiş ve ses 

düzeyinin 45dB olarak ayarlanmıştır. YYBÜ’de 

hemşirelerin gün içinde verdiği bakım saati 

seçilerek servis hemşireleri tarafından bakım 

sırasında ve taburculuğa kadar haftada üç gün 

30dk süre ile Türk müziği (musiki) dinletilmiş. 

 

Kontrol grubunda yer alan bebeklere müzik 

dinletisi yapılmamış 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan 

preterm bebeklere dinletilen Türk müziğinin 

preterm bebeklerin, büyümeleri ve stres 

davranışları üzerine etkili olmadığı 

bulunmuştur. 

Öznur Tosun 

 

Doktora Tezi 

 

2013 

Kayseri 

 

Emine Erdem 

Yenidoğanın tepkilerinin 

anlaşılmasını ve sistemli 

olarak muayene edilerek 

değerlendirilmelerini 

sağlayan Brazelton 

Yenidoğan Davranış 

Değerlendirme Ölçeği’nin 

Türkçe geçerlik ve 

güvenirlik çalışmasının 

yapılması ve aromaterapi, 

80 yenidoğan  

Gestasyon haftası: 32-

36 

Kilo:1500-2500 g  

 

Aromaterapi grubu: 20 

 

Müzik terapi grubu: 20 

 

Vibrasyon uygulaması 

Aromaterapi grubu: Aromaterapi grubunda yer 

alan preterm yenidoğanlara lavanta yağı 

(araştırmada badem yağı ile seyreltilerek 

kullanılmış) kullanılarak haftanın beş günü aynı 

saatte 10 dakika boyunca masaj yapılmıştır. 

 

Müzik terapi grubu: Küvöz içerisine 

yerleştirilen müzik dinleme sistemi bebeğin 

ayakucuna yerleştirilmiş ve ses seviyesi 70 

desibel olarak ayarlanmış. TÜMATA tarafından 

Aromaterapi, müzik terapi ve vibrasyon 

uygulamalarının preterm yenidoğanların 

stresini azaltmada etkili olduğu 

bulunmuştur. 
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müzikterapi ve vibrasyon 

uygulamalarının 

yenidoğanın stres ve 

davranışları üzerine 

etkisini değerlendirilmesi 

grubu:20 

 

Kontrol grubu: 20 

hazırlanan Acem Aşiran Makamına ait 20 

dakikalık müzik dinletisi haftanın beş günü aynı 

saatlerde dinletilmiş. 

 

Vibrasyon uygulaması grubu: Uç kısmı sargı 

bezi ile desteklenen titreşimli bir diş fırçası 

kullanılmış. Preterm yenidoğanların ayak 

tabanlarına, omzuna ve sırt bölgelerine haftanın 

beş günü aynı saatte beş dakika boyunca 

uygulanmış. 

 

Kontrol grubu: bu grupta yer alan preterm 

yenidoğanlara herhangi bir girişim 

uygulanmamış. 

 

Atiye Karakul  

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

2014 

İzmir 

 

Zehra Bahire Bolışık 

Cerrahi klinikte günübirlik 

cerrahi uygulama 

geçirecek olan çocuk ve 

adölesanlara ameliyat 

sonrası uyanma sürecinde 

dinletilen müziğin hastanın 

kaygı durumuna ve yaşam 

bulgularına etkisinin 

incelenmesi 

130 çocuk ve adölesan 

9 – 17 yaş arası 

 

Çalışma grubu:65 

 

Kontrol grubu:65 

Çalışma grubu: Çalışma grubunda yer alan 

çocuk ve adölesanlara uyanma ünitesine 

geldiklerinde Bach’ın eserlerinden “The Art of 

The Fugue” adlı eseri ameliyat sonrası uyanma 

sürecinde 20 dakika aynı kulaklıkla, aynı 

volümde ve aynı müzik çalar ile dinletilmiş.  

Kontrol grubu: Herhangi bir girişim 

uygulanmamış. 

Ameliyat sonrasında Müzik terapi 

uygulamasının çocuk ve adölesanların 

anksiyete seviyesini azaltmada etkili olduğu 

bulunmuştur. 

Özgür Bahadır 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

2016 

İzmir 

 

Meltem Kürtüncü 

Müzik terapisinin cerrahi 

uygulanan 6-12 yaş arası 

çocuklarda anksiyete, 

korku ve ağrı yönetimine 

etkisinin belirlenmesi 

60 çocuk 

6-12 yaş arası 

 

Vaka grubu:30 

 

Kontrol grubu:30 

Vaka grubu: Çocuğun seçmiş olduğu müzik 

kulalıkla ameliyata gitmeden 15 dakika önce, 

ameliyattan çıktıktan sonra derlenme odasında 

15 dakika, servise geldikten 2 saat sonra ve 

taburcu olmadan 30 dakika önce 15 dakika 

müzik dinletilmiş. 

 

Kontrol grubu: Müzik dinletilmemiş. 

Müzik dinletilen grupta yer alan çocukların 

ağrı, anksiyete ve korku ölçeklerinden aldığı 

puan ortalamalarının kontrol grubuna göre 

daha düşük olduğu bulunmuştur. 

İlknur Demir Hematoloji ve onkoloji 52 çocuk Deney grubu: Damar yolu açılması sırasında Ağrılı girişimler öncesi ve sonrasında 
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Hatkenli 

 

Yüksek Lisans Tezi  

 

2018 

İstanbul  

 

Filiz Arslan 

 

günübirlik tanı-tedavi 

merkezine başvuran 4-6 

yaş grubu çocuklara 

intravenöz girişim 

sırasında dinletilen 

müziğin ağrı, anksiyete ve 

fizyolojik göstergeler 

üzerine etkisinin 

belirlenmesi 

4-6 yaş arası 

 

Deney grubu: 26  

 

Kontrol grubu: 26 

 

 

çocuğa 95 desibel ses yüksekliğinde pentatonik 

(beş sesli) müzik dinletilmiştir.  

 

Kontrol grubu: Müzik dinletilmemiş, rutin 

uygulama gerçekleştirilmiş. 

dinletilen müziğin deney grubunda ağrı ve 

anksiyeteyi azalttığı, nabzı düşürdüğü 

bulunmuştur. 

Nagihan Akay 

Yüksek Lisans Tezi 

 

2018 

İstanbul  

 

Sema Kuğuoğlu  

 

Behice Ekici  

 

3-6 aylık bebeklerde 

periferik intravenöz kateter 

uygulamasına bağlı olarak 

gelişen ağrı algısına 

müzikli dönencenin 

etkisinin incelenmesi 

112 bebek 

3-6 ay  

 

Deney grubu:56  

 

Kontrol grubu: 56  

Deney grubu: Üç klasik bir ninniden oluşan 

dört çeşit müzik türü bulunan müzikli dönence 

bebeğin baş tarafına sedye seviyesinden 25-30 

cm uzakta olacak şekilde yerleştirilmiş. 

Kateterizasyon işlemi öncesinde müzikli 

dönence çalıştırılmış ve işlem bitene kadar 

devam etmiş. 

 

Kontrol grubu: Rutin kataterizasyon işlemi 

uygulanmış. 

Bebeklerde periferik intravenöz kateter 

girişimine bağlı ağrının giderilmesinde 

müzikli dönencenin etkili olduğu 

bulunmuştur. 

 

Meryem Atak  

Yüksek Lisans Tezi 

 

2018 

Bursa 

Nurcan 

Özyazıcıoğlu 

 

Klasik müzik, Türk müziği 

ve öykü dinletisi 

yöntemlerinin çocuklarda 

ameliyat sonrası ağrı ve 

anksiyeteyi azaltmaya 

etkisinin belirlenmesi 

90 çocuk 

7-14 yaş 

 

Klasik müzik grubu: 30 

 

Türk müziği grubu: 30 

 

Öykü grubu: 30 

Klasik Müzik Grubu: Ameliyat sonrası hasta 

odasına alındıktan bir saat sonra Vivaldi’nin 

Dört Mevsim eseri dinletilmiş. 

Türk Müziği Grubu: Ameliyat sonrası hasta 

odasına alındıktan bir saat sonra Hasip Dede 

Nihvend Saz Semaisi dinletilmiş. 

 

Öykü dinletisi: Ameliyat sonrası hasta odasına 

alındıktan bir saat sonra öykü dinletisi 

Andersen Masalları kitabı kullanılarak 

yapılmış. 

 

Müzik dinletisi 30 dakika boyunca 70 desibel 

Klasik müzik, Türk müziği ve öykü 

dinletmenin ağrının ve anksiyetenin 

azaltılmasında etkili olduğu bulunmuştur.  
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ses seviyesinde dinletilmiş. 

Cemaynur Özkanat 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

2018 

Bolu 

 

Rabia Keçialan 

Yenidoğan yoğun bakım 

ünitesinde bebeklerde 

ağrılı IV işlem (Kan alma 

ve Damar yolu açma 

işleminden) sonrasında 

ritmik bir tarzda ve alışılan 

ses olan ebeveyn sesiyle 

(anne sesi-baba sesi) 

dinletilen ninnin, etkisinin 

incelenmesi 

56 preterm yenidoğan  

Gestasyon haftası: 28-

37 hafta 

Kilo: 600-2800 g 

 

Araştırmacılar tarafından belirlenen ninniler 

ebeveynler tarafından ses kayıt cihazına kayıt 

edilmiş. Ses kayıt cihazı 50dB olarak 

ayarlanmış, bebeğin küvözine konularak IV 

işlem sonrasında beş dakika boyunca 

dinletilmesi sağlanmış. 

Farklı zamanlarda farklı iki işlem sırasında 

anne ve baba sesiyle ninni dinletilmiş. 

 

 

IV girişim sonrasında anne ve baba sesiyle 

dinletilen ninninin SpO2 düzeyi, kalp tepe 

atım hızı, solunum sayısı ve ağrı üzerinde 

olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir.   

Esin Gökağaç 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

2019 

Aydın 

 

Hüsniye Çalışır 

Kalp ameliyatı geçiren 1 

ay-6 yaş grubu çocuklara 

müzik dinletmenin 

postoperatif dönemdeki 

ağrıyı azaltmadaki 

etkisinin incelenmesi 

70 çocuk 

1-6 yaş 

 

Çalışma grubu:35 

 

Kontrol grubu:35 

Çalışma grubu: Çocuklara 30 dakika boyunca 

hızlı tempodan yavaş tempo olacak şekilde 

çocuk şarkıları dinletilmiş.  

 

Kontrol grubu: Rutin uygulama yapılmış, 

müzik dinletilmemiş.  

Ameliyat sonrası dönemde müzik 

dinletmenin ağrıyı azalttığı ve sedasyon 

puanını yükselttiği bulunmuştur. Kontrol 

grubuna göre  75. dakikada nabız hızının 

çalışma grubunda daha düşük olduğu 

bulunmuştur. 

 

 Kübra Demir 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

2019 

Düzce 

 

 

Dilek Konuk Şener 

Çocuk yoğun bakım 

ünitesinde mekanik 

ventilasyon desteğindeki 

çocuklara aspirasyon 

işlemi sırasında uygulanan 

ebeveyn sesi ve müzik 

sesinin ağrı ve fizyolojik 

parametrelere etkisinin 

belirlenmesi 

84 çocuk 

1-6 yaş 

 

I.deney grubu (ebeveyn 

sesi): 28 

 

II. deney grubu (müzik 

sesi): 28 

 

Kontrol grubu:28 

Deney grubunda yer alan çocuklara ebeveyn 

sesi veya müzik sesi dinletilmiş. Müzik sesi 

grubunda yer alan çocuklara 40 dakika boyunca 

65 dB ses seviyesinde Pentatonik müzik 

dinletilmiş. 

 

Ebeveyn ses grubuna ise, 40 dakika boyunca 

ebeveynlerin kendi çocuklarına özel olarak 

şarkı, masal, ninni veya çocukları için içinden 

gelenleri söylemeleri istenmiş. 

 

Kontrol grubu: Herhangi bir ses dinletilmemiş. 

Ebeveyn sesi ve müzik sesi dinletilmesinin 

aspirasyona bağlı oluşan ağrıyı azalttığı ve 

yaşam bulgularını olumlu yönde etkilediği 

bulunmuştur. 

Fetiye Kurnaz Anne sesi, müzik sesi ve 80 yenidoğan  Anne Sesi: Annenin sesi kayıt edilmiş ve Venöz kan alma sırasında beyaz gürültü, 
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Yüksek Lisans Tezi 

 

2019 

Düzce 

 

 

Dilek Konuk Şener 

beyaz gürültünün 

yenidoğanda venöz kan 

alma girişimi sırasında 

oluşan ağrıya ve fiziksel 

parametrelere etkisini 

değerlendirilmesi 

Kilo: 2500 g ve üzeri 

 

Anne sesi grubu: 20  

 

Müzik dinletme grubu: 

20  

 

Beyaz gürültü dinletme 

grubu: 20  

 

Kontrol grubu: 20   

gürültü ölçüm cihazı 50 cm yakına 

yerleştirilerek ses düzeyi ortalama 55 desibele 

ayarlanmış.  

Müzik Sesi: Yenidoğanın 50 cm yakına 

yerleştirilen gürültü ölçüm cihazı ile ölçüm 

yapılmış ve ses düzeyi ortalama 55 desibele 

ayarlanmış. “4 Hours Mozart Lullaby: Mozart 

for Babies, Baby Music to Sleep, Baby Songs” 

olarak belirlenen müzikler dinletilmiş. 

 

Beyaz gürültü: Gürültü ölçüm cihazı 

yenidoğanın 50 cm yakınına yerleştirilmiş, ses 

düzeyi ise ortalama 55 desibel olarak 

ayarlanmış.  

Beyaz gürültü, anne sesi ve müzik sesi dinletme 

işlem öncesi başlamış ve işlem sonrası da 

dinletilmiş. 

 

Kontrol grubu: Rutin uygulama dışında hiçbir 

uygulama yapılmamış. 

anne sesi ve müzik sesi dinletmenin  (her üç 

deney grubunda yer alan yenidoğanlarda)  

yenidoğanlarda ağrının giderilmesinde etkili 

olduğu belirtilmiştir., Anne sesi dinletilen 

grupta yer alan yenidoğanların beyaz gürültü 

ve müzik sesi dinletilen yenidoğanlara göre 

daha az ağrı deneyimledikleri,  anne sesinin 

daha etkili olduğu bulunmuştur.  

Berna Alay 

Yüksek Lisans Tezi 

 

2016 

Ankara 

 

Figen Işık Esenay 

Yenidoğan yoğun bakım 

ünitesinde yatan term 

bebeklere uygulanan 

müziğin fizyolojik 

ölçümler, hastanede kalış 

süresi ve stres belirtilerine 

etkisinin belirlenmesi 

45 term yenidoğan 

Klasik müzik grubu: 15 

 

Ninni grubu:15 

 

Kontrol grubu:15 

Klasik müzik grubu: Rutin hemşirelik bakımı 

öncesinde “Mozart for Babies” klasik müzik 

eserinden oluşan ses sistemi küvöz içerisinde 

bebeğin ayakucuna yerleştirilmiş ve ses düzeyi 

65 desibel olarak ayarlanmış. Bakımla birlikte 

30 dakikalık klasik müzik dinletisi başlatılmış. 

Yenidoğana 10-15 dk süren standart bakım 

verilmiş.  

Ninni grubu: Annelerin bebeklerine anne 

karnında iken söylediği veya çevrelerinden 

sıklıkla duyduğu ninniyi söylemeleri istenmiş. 

Rutin hemşirelik bakımı öncesinde ses sistemi 

Bakım sırasında dinletilen klasik müzik ve 

ninninin yenidoğanların stres belirtilerini 

azalttığı bulunmuştur. Stres puan 

ortalamalarının bakım sonrasında klasik 

müzik ve ninni grubunda kontrol grubuna 

göre daha düşük bulunduğu belirtilmiştir. 

Klasik müziğin bebeklerin bakımla birlikte 

yaşadığı stres süresini azalttığı ancak 

ninninin stres süresini etkilemediği 

belirtilmiştir. 
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bebeğin ayakucuna yerleştirilmiş ve ses düzeyi 

65 desibel olarak ayarlanmış. Bakımla birlikte 

30 dakikalık ninni dinletisi başlatılmış. 

 

Kontrol grubu: Rutin bakım uygulanmış. 

 

Aslınur Taşkın 

Güzelyazıcı 

 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

 

2019 

Bolu 

 

Bedriye 

Ak 

 

Prematürelerde invaziv 

işlemler sırasında 

kullanılan anne sesiyle 

dinletilen ninninin ve 

pozisyonun ağrıya, 

etkisinin belirlenmesi 

30 preterm yenidoğan 

Gestasyon haftası: 32-

36 

Anne sesi ile ninni 

dinletilen 

grup: 10 

Pozisyon  

grubu:10 

Kontrol grubu:10 

 

Ninni grubu: Annenin söylediği ninni kayıt 

edilmiş. Müzik çalar yenidoğanın 30cm uzağına 

yerleştirilmiş ve ses düzeyi 65dB olarak 

ayarlanmış. İşlemden 10dk öncesinde ninni 

dinletilmeye başlanmış, işlem sırasında (10-15 

dakika) ve işlemden 10dk sonrasında olmak 

üzere ortalama 40 dakika ninni dinletilmiş.  

 

Pozisyon grubu: Araştırmacılar tarafından 

hazırlanan pozisyon ürünü kullanılmış. Preterm 

yenidoğanlara pozisyon  invaziv işlemden 10 

dakika önce verilmiş ve işlem sırasındada (10-

15 dakika) ve işlem sonrası 10 dakika preterm 

yenidoğanın  ortalama 40 dakika pozisyonunu 

koruması sağlanmış. 

 

Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama 

yapılmamış. 

Anne sesi ile dinletilen ninninin ve 

gelişimsel destekleyici pozisyonun 

invaziv işlemlerde ağrının 

azaltılmasında, nabzı düşürmede ve 

oksijen satürasyonunu arttırmada etkili 

olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda anne 

sesi ile dinletilen müziğin daha etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

Sevcan Çakı 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

 

2016 

Kayseri 

Emine Erdem 

 

Masaj ve beyaz gürültünün 

yenidoğanın stres ve 

davranışları üzerine 

etkisinin incelenmesi 

60 preterm yenidoğan 

Gestasyon haftası: 28-

34  

Kilo: 1000 gram ve 

üstü 

 

Masaj grubu: 20 

 

Beyaz gürültü grubu: 

Masaj Grubu: Preterm yenidoğanlara masaj 

haftanın beş günü aynı saatte 15 dakika günde 

iki defa olacak şekilde uygulanmış. 

 

Beyaz gürültü grubu: Preterm yenidoğanların 

küvözünün içerisine müzik dinleme sistemi 

kurulmuş ve haftanın beş günü aynı saatte ve 

günde iki defa 20 dakika olacak şekilde beyaz 

gürültü dinletilmiş.  

Masaj ve beyaz gürültü dinletmenin preterm 

yenidoğanların stresini azaltmada etkili 

olduğu bulunmuştur. 
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 20  

 

Kontrol grubu: 20 

Beyaz gürültü uygulaması, haftanın beş günü 

aynı saatlerde 20dk ve günde iki kez 

uygulanmıştır. Ses düzeyi 60dB olarak 

ayarlanmış. 

 

Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama 

yapılmamış. 
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COVID -19 DÖNEMĠNDE ÇOCUKLARA VE EBEVEYNLERE PSĠKOSOSYAL 

DESTEK SAĞLAMADA TELE-HEMġĠRELĠK BĠR ÇÖZÜM OLABĠLĠR MĠ? 

 

ArĢ. Gör., Pınar DOĞAN 

Ġzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

pnr1192@gmail.com- 0000-0002-6943-5972 
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atiyekarakul@gmail.com - 0000-0001-6580-9976 

 

ÖZET 

Koronavirüs hastalığı (Covid-19) tüm dünyayı etkilemiĢ ve küresel bir pandemi ilan 

edilmiĢtir. Tüm dünyada hastalığın kontrol altına alınması için maske kullanımı, sosyal 

mesafeye dikkat edilmesi ve hijyenin sağlanması gibi çeĢitli önlemler alınmıĢ olup karantina 

politikaları uygulanmıĢtır. Aynı zamanda eğitim kurumları uzaktan eğitime geçmiĢ, insanların 

birçoğu evden çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Sosyal hayatın kısıtlanması ve gelen çeĢitli yasaklar da 

birçok yetiĢkin ve çocuğun hayatını olumsuz etkilemiĢtir.  Okulların uzaktan eğitime geçmesi 

ile birlikte okuldan ayrı kalmak zorunda kalan çocuklar için zor bir süreç olmuĢtur. 

ArkadaĢlarıyla oyun oynamama, sosyal çevrelerinden ayrılma, sosyal mesafe dikkat etme 

zorunluluğu çocukların daha yoğun stres yaĢamasına neden olabilmektedir. Günlük rutinlerin 

aksaması hem ebeveynler hem de çocuklar için strese ve anksiyeteye neden olabilmektedir. 

Buna bağlı olarak pandemi sürecine uyum sağlamayı kolaylaĢtırmak için hem ebeveynler hem 

de çocukların psikososyal destek oldukça önemlidir. Özellikle bu süreçte daha hassas ve 

savunmasız olan çocukların duygu ve düĢüncelerini ifade etmelerine olanak sağlamak gerekir. 

Pediatri hemĢireleri de hemĢirelik rolleri gereği doğrultusunda çocuk ve ailelere duygusal, 

sosyal yönden destek sağlamada önemli bir yere sahiptir. Covid-19‘dan etkilenen çocuklara 

ve ebeveynlere hemĢireler tarafından sağlanan psikososyal destek (eğitim, danıĢmanlık, 

rehabilitasyon, çocuk geliĢim düzeyine uygun oyun, kronik hastalık durumunda bakım 

sürecinin takibi gibi) toplum ruh sağlının korunmasında önemlidir. Son yıllarda hemĢirelik 

bakımında teknolojinin kullanılması giderek artmaktadır. Tele-hemĢirelik ebeveynlere destek 

sağlamaya yönelik son yıllarda kullanımı artan popüler bir yaklaĢımdır.  Tele-hemĢirelik 

zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu desteğin 

sağlanmasını kolaylaĢtırır. Yüz yüze görüĢmenin mümkün olmadığı durumlarda ihtiyaç 

duyulan psikososyal desteğin sağlanmasına fırsat sağlar. Bu derlemenin amacı, Covid -19 

döneminde tele-hemsireliğin çocuklara ve ebeveynlere psikososyal destek sağlamadaki önemi 

ve faydası ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, tele-hemĢirelik, psikososyal destek, çocuk, ebeveyn. 
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CAN TELE-NURSING BE A SOLUTION TO PROVIDE PSYCHOSOCIAL 

SUPPORT TO CHILDREN AND PARENTS IN COVID -19? 

 

ABSTRACT 

Coronavirus disease (Covid-19) has affected the whole world and has been declared a global 

pandemic. Various measures such as the use of masks, attention to social distance and 

hygiene have been taken to control the disease all over the world, and quarantine policies 

have been implemented. At the same time, educational institutions have switched to distance 

education, many of the people have started to work from home. The restriction of social life 

and various bans have also negatively affected the lives of many adults and children. With the 

transition of schools to distance education, it has been a difficult process for children who 

have to stay away from school. Not playing games with friends, separation from their social 

environment, and the need to pay attention to social distance can cause children to experience 

more intense stress. Disruptions in daily routines can cause stress and anxiety for both parents 

and children. Accordingly, psychosocial support of both parents and children is very 

important to facilitate adaptation to the pandemic process. Especially in this process, it is 

necessary to allow children who are more sensitive and vulnerable to express their feelings 

and thoughts. Pediatric nurses also have an important place in providing emotional and social 

support to children and families in line with their nursing roles. Psychosocial support 

provided by nurses to children and parents affected by Covid-19 (such as education, 

counseling, rehabilitation, play appropriate to the child development level, follow-up of the 

care process in case of chronic illness) is important in protecting the mental health of the 

community. The use of technology in nursing care has been increasing in recent years. Tele-

nursing is an increasingly popular approach to providing support to parents. Tele-nursing 

makes it easy to provide the support that children and parents need without time and space 

restrictions. It provides the opportunity to provide the psychosocial support needed in 

situations where face-to-face meeting is not possible. The purpose of this review is to discuss 

the importance and benefit of tele-nursing s in providing psychosocial support to children and 

parents in the period of Covid-19. 

Keywords:Covid-19, tele-nursing, psychosocial support, child, parent. 
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GiriĢ 

Covid-19 koronavirüsün neden olduğu bulaĢıcı bir hastalıktır (WHO, 2020a). Covid-19 

hastalığı küresel bir pandemi ilan edilmiĢtir (Bradbury‐Jones & Isham, 2020). Covid-19 

salgını, çocuklarda dahil olmak üzere dünya genelinde bütün insanların yaĢamını büyük 

ölçüde etkilemiĢtir (Lusk, 2020; Singh ve ark., 2020). Birçok ülke hastalığın yayılımını 

yavaĢlatabilmek ve önleyebilmek için oldukça fazla önlem almıĢtır (Tang, Xiang, Cheung & 

Xiang, 2020). Dünya genelinde maske kullanımı, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve hijyenin 

sağlanması gibi çeĢitli önlemler alınmıĢ olup karantina politikaları uygulanmıĢtır (Ravindran 

ve ark.,2020; Shen ve ark., 2020; Hyun ve ark., 2020). Aynı zamanda eğitim kurumları 

uzaktan eğitime geçmiĢ, birçok iĢletme kapanmıĢ ve insanların birçoğu evden çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır (Bahn, 2020). 

Ġzolasyon, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, okulların uzaktan eğitime geçmesi ve evden 

çalıĢma gibi hastalığın yayılımını önlemeye yönelik birçok önlem psikososyal durumda 

değiĢikliğe neden olmuĢtur (Lusk, 2020). Aynı zamanda alınan önlemler,sosyal mesafe, 

karantina süreci, kiĢileri, aileleri ve insanların birbiri ile olan bağını bozabilmekte ve sosyal 

desteği zayıflatabilmektedir (Hyun ve ark., 2020). Alınan önlemler; dıĢ dünyadan uzak kalma, 

hastalığa yakalanma korkusu gibi durumlar hem çocukların hem de yetiĢkinlerin hayatını 

olumsuz etkilemiĢ ve daha fazla stres yaĢamalarına neden olmuĢtur (Bradbury‐Jones & Isham, 

2020; Duan ve ark., 2020). Covid-19 pandemisinden psikososyal olarak en fazla çocuklar 

etkilenmektedir (Ghosh, Dubey, Chatterjee & Dubey, 2020). 

Okuldan ayrı kalma, aktivite düzeyinde azalma, anormal beslenme düzeni ve uyku düzeninde 

değiĢiklikler çocukların günlük rutinlerini bozmaktadır (Wang, Zhang, Zhao, Zhang & Jiang, 

2020; Ghosh, Dubey, Chatterjee & Dubey, 2020). Okulların kapanması ile birlikte uygulanan 

uzaktan eğitim süreci eriĢim eĢitsizliğine yol açabilmekte, çocukların fiziksel aktivitesine, 

sosyal etkileĢiminin ve ruhsal sağlığının bozulmasına da neden olabilmektedir (Wang, Zhang, 

Zhao, Zhang & Jiang, 2020).Okulların uzaktan eğitime geçmesi ile birlikte okuldan ayrı 

kalma, öğretmenlerinden ve akranlarından ayrı kalma çocukların sosyal sürecini olumsuz 

etkilemektedir (Duan ve ark., 2020). Özellikle arkadaĢlarıyla oyun oynamama, sosyal 

çevrelerinden ayrılma, sosyal mesafe dikkat etme zorunluluğu çocukların daha yoğun stres 

yaĢamasına neden olabilmektedir. Çocuklarda okuldan ayrılma ve sosyal mesafeye dikkat 

etme gibi günlük rutinlerinin bozulmasına neden olan durumlar stres, anksiyete, 

korku,depresyon ve endiĢeye neden olabilmektedir (Singh ve ark., 2020;Bahn, 2020; Ghosh, 

Dubey, Chatterjee ve Dubey, 2020).Aynı zamanda, çocuğun genel sağlığı üzerinde de 

olumsuz etkilere yol açabilmektedir (Ghosh, Dubey, Chatterjee & Dubey, 2020). 

Pandeminin ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etki oluĢturabileceği bildirilmiĢtir. Brook ve ark. 

(2020)  yaptığı bir sistematik derlemede karantinanın hastane personeli, ebeveynlerin ve 

çocukların zihinsel/ psikolojik sağlığı üzerine etkisini etkilerini incelemiĢlerdir. Karantinaya 

alınan kiĢilerin daha fazla depresyon, öfke, duygusal rahatsızlık, stres ve anksiyete yaĢadığı, 

travma sonrası stres bozukluğu görülme riskinin artığını bildirmiĢlerdir (Brook ve ark.,2020). 

Covid-19 pandemisi çocuklar, ebeveynler ve bireylerin yoğun bir psikososyal stres 

yaĢamalarına neden olmuĢtur. Ebeveynler izolasyon ve sosyal mesafeye dikkat gibi hastalığın 

bulaĢmasını azaltmada veya önlemede alınan önlemler doğrultusunda, evde çocukların bakımı 
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ile birlikte uzaktan çalıĢmanın nasıl yapılacağı, çocukların evde eğitimlerine nasıl devam 

edeceği ve hastalığın bulaĢmasını nasıl önleyecekleri gibi konuları içeren endiĢelerle karĢı 

karĢıya kalmaktadır (Liu & Doan, 2020). Literatürde günlük rutinlerinin değiĢmesi karĢısında 

etkilenen çocuklara ve ebeveynlerine psikososyal destek sağlanmasının önemli olduğu 

vurgulanmıĢtır (Bahn, 2020). 

Çocuklar daha hassas ve savunmasız bir grubu oluĢturmaktadır (Ye, 2020). Covid-19‘un 

çocuklar da neden olduğu psikososyal etkileri en aza indirmek için tele-sağlık, sosyal medya, 

mobil sağlık ve uzaktan etkileĢimli çevrimiçi eğitim gibi dijital uygulamalar ve sağlık 

hizmetleri, sosyal mesafenin azalmasını sağlayabilir ve çocukların psikososyal yönden 

desteklenmesinde etkili olabilir (Ye, 2020). 

 

Çocuklara ve Ebeveynlere Psikososyal Destek Sağlama Tele-HemĢirelik 

HemĢireler, Covid-19 durumuyla mücadelede en önde gelen sağlık profesyonellerinden 

biridir. ġüpheli hastaların taranmasına, enfeksiyonun yayılmasının önlenmesine ve Covid-19 

önleme tedbirleriyle ilgili bilgi verilmesinde de katkıda bulunurlar (Visagie, 2020; Zhang, 

2020). Genel olarak hemĢirelerin rolleri, bu salgından etkilenen kiĢilere fiziksel, psikolojik, 

sosyal ve ruhsal destek sağlamaktır (Bradbury-Jones & Isham, 2020; Zhang, 2020). COVĠD-

19'un çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisi nedeniyle asıl soru: "Bu salgın sırasında okul 

çağındaki çocukların ruh sağlığını yönetmek için hemşireler ne yapabilir? Tele-hemşirelik, 

Covid-19'un okul çağındaki çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisini yönetmek için bir 

çözüm mü? ” 

Pediatri hemĢireleri ve toplum ruh sağlığı hemĢireleri, Covid-19'dan etkilenen çocuklarda 

herhangi bir ruh sağlığı bozukluğunun önlenmesine yardımcı olmada rol oynamalıdır. 

Çocuklar ailenin önemli bir parçasıdır ve ailelerinden ayrı düĢünülmesi mümkün değildir. 

Çocuklar için etkili hemĢirelik bakımı aileleri, özellikle de ebeveynleri dahil edilerek aile 

merkezli, bireyselleĢtirilmiĢ olması gerekir (Hockenberry & Wilson, 2015). HemĢireler, 

çocuklarının ruh sağlığını korumak için ebeveynlere sağlık eğitimi, danıĢmanlık ve 

psikososyal destek sağlayabilir. Çocukların birincil bakım vericisi olarak ebeveynler, 

çocuklarının düĢüncelerini ve duygularını ifade etmelerine, çocuklarını oyun oynama, hikaye 

anlatma ve evde rutin aktiviteler oluĢturma gibi aktivitelere dahil etmelerine yardımcı olarak 

çocuklarına güvenli ve verimli bir ortam sağlayabilir. Genellikle zor durumdaki çocuklar 

sadece ebeveynlerine daha yakın olmakla kalmaz, aynı zamanda ebeveynlerine de daha çok 

ihtiyaç duyarlar. Ebeveynler, çocuklarının yaĢına uygun bir dilde Covid-19'u çocuklarıyla 

tartıĢmalıdır. Çocukların yetiĢkinlerin davranıĢlarını taklit etmeleri nedeniyle ebeveynler de 

bu stresli durumda duygularını yeterince korumalı ve yönetmelidir  (WHO, 2020b). Normal 

Ģartlar altında hemĢireler, çocuklarla ve aileleriyle doğrudan yüz yüze hemĢirelik bakımı 

sağlarken (Stevenson ve ark.,2009), Covid-19 nedeniyle fiziksel ve sosyal mesafenin 

kolaylaĢtırılmasıyla yenilikçi bir stratejiye ihtiyaç vardır. Covid-19‘dan etkilenen çocuklara 

ve ebeveynlere hemĢireler tarafından sağlanan psikososyal destek (eğitim, danıĢmanlık, 

rehabilitasyon, çocuk geliĢim düzeyine uygun oyun, kronik hastalık durumunda bakım 

sürecinin takibi gibi) toplum ruh sağlının korunmasında önemlidir. 
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Teknoloji geliĢtirme, hemĢirelik uygulamalarını değiĢtirebilir ve geliĢtirilebilir. Özellikle 

hemĢirelerin hastalar, aileler ve toplumlar için hemĢirelik bakımı sağlamasına yardımcı 

olabilir (Pepito & Locsin, 2019). Tele-hemĢirelik, çocukların ruh sağlığı ile ilgili hemĢirelik 

bakımı sağlamada alternatif bir strateji olabilir. Tele-hemĢirelik, teknolojiyi kullanarak 

hemĢirelik bakımı sağlamak ve hemĢirelik pratiği yapmaktır. Uzaktan eriĢim teknolojilerinin 

yeniliği, cep telefonları, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, Ġnternet, video konferans ve uzaktan 

izleme ekipmanı gibi çeĢitlidir (Schlachta-fairchild, Elfrink, & Deickman, 2008; Stevenson ve 

ark., 2009). Tele-hemĢirelikle ilgili bazı kanıtlar, danıĢma, eğitim, izleme ve sağlık hizmeti 

sonuçlarının değerlendirilmesi için kullanılabileceğini bildirilmiĢtir. Tele-hemĢireliğin 

sorumlulukları ġekil 1‘de gösterilmiĢtir.  

 

 

ġekil 1. Tele-hemĢireliğin sorumlulukları (Pazar, TaĢtan & Ġyigün, 2015) 

Çocukların ruh sağlığı ile ilgili hemĢirelik bakımında tele-hemĢirelik uygulamasının bazı 

avantajları vardır. Video konferans yoluyla danıĢmanlık, hemĢirelerin daha geniĢ bir alana 

eriĢimini artırabilir ve çocukları veya aile evlerini ziyaret ederken harcanılan zamandan daha 

kısa sürer. Ayrıca çocuklar veya aileler hemĢirelerle esnek bir randevu saati oluĢturulma 

imkanı vardır (Zilliacus ve ark., 2010). Bununla birlikte, uzaktan eğitim gerçekleĢtirirken bazı 

sınırlamalar da vardır. Tele-hemĢirelik uygulaması, yüksek düzeyde lojistik, finansal destek 

ve hemĢirelerin yetkinliklerini gerektirir (Chaupis, 2017). Uzaktan eğitimde güvenlik sorunu, 

hemĢirelerden gelen bilgilerin veya önerilerin yanlıĢ anlaĢılmasına veya yanlıĢ algılanma gibi 

sorunlarla karĢılaĢılabilir (Schlachta-fairchild ve ark., 2008). Bu nedenle cep telefonu ve akıllı 

telefon kullanımının çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek ihtiyaçlarını 

karĢılamada  sınırlama vardır (Stevenson ve ark., 2009). Tele-hemĢirelik sınırlamasına 

rağmen, tele-hemĢirelik Covid-19 durumunda en iyi çözüm olabilir. HemĢirelerin çocuklarla 

ve aileleriyle yüz yüze görüĢmeye eriĢimi sınırlıdır. Bununla birlikte, tele-hemĢireliğin 

minimum dezavantajları ile ilgili olarak, bu hemĢirelik bakımına yönelik altyapının 

güçlendirilmesi önemlidir (Stevenson ve ark., 2009). Kaliteli sağlık bakımı ile ilgilenen 

hükümetler ve sivil toplum kuruluĢları, hem sağlık tesislerinde hem de ev ortamlarında tele-

• Hastanın bulgularını takip etme ve durumuyla 
ilgili bilgi edinme Bilgi toplama 

• Hastanın fiziksel aktivitesi, sosyal hayatı, aile 
ilişkisi, yorgunluğunu değerlendirebilme 

Sürece ilişkin bilgi 
sahibi olma 

• Elindeki bilgilere göre, hastanın durumunu 
eleştirel olarak değerlendirebilme Bilgi üretme 

• Hastanın eğitiminin takibini yapma gibi 
sorumlulukları vardır Bilgiyi iletme 
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eğitim uygulanmasını desteklemek için finansman ve yeterli tesislerin sağlanmasında rol 

almalıdır. Ancak ailelerin yalnızca uzaktan eğitimin uygulanmasını desteklemek için yeterli 

ekipman olduğunda bu teknolojiyi kullanırken kendilerini rahat hissedebilir (Benhuri, 2010). 

Tele-hemĢirelik, halk sağlığı ihtiyaçlarının artmasında etkilidir. Filipinler'de sağlığın teĢviki 

ve hastalıkların önlenmesine yönelik cep telefonunun kısa mesaj yoluyla kullanılması, 

hastaların bilgisini ve hastalığın yönetimine uyumunu artırmada etkili bir yöntem olduğu 

belirtilmiĢtir (Pangan ve ark., 2011). Video konferans yoluyla danıĢmanlık Avustralya'da da 

uygulanmıĢtır ve hemĢirelerin genetik danıĢmanlık yapmalarını kolaylaĢtırmada etkili bir 

yöntem olduğu saptanmıĢtır (Zilliacus ve ark., 2010). Bununla aksine, Ġran'da yapılan 

karĢılaĢtırmalı bir çalıĢma, kanser hastalarının bakım vericilerine psikososyal destek 

sağlamada yüz yüze hemĢirelik uygulamasının, tele-hemĢirelikten daha etkili olduğunu 

bildirilmiĢtir (Shohani, Mozafari, Khorshidi, & Lotfi, 2018). 

Sonuç ve Öneriler 

Uzaktan hemĢireliğin uygulanmasında, sağlık profesyonelleri olarak hemĢireler, tele-

hemĢirelik yoluyla çocukların ruh sağlığıyla ilgili hemĢirelik bakımı sunmak için yeterli bilgi 

ve yetkinliğe sahip olmalıdır (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009). 

Telekomünikasyonda hemĢirelerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler sosyal, kiĢisel, metodolojik ve 

mesleki yeterliliklerden oluĢur. HemĢirelerin sosyal yeterlilikleri, Ģefkat ve empatiden oluĢan 

becerilerdir. Bu beceri ve yetkinlikleri bakımı sürdürmek için en önemli durum hemĢirelerin 

bakıĢ açısıdır. KiĢisel yeterlilikler, hemĢirelerin öğrenmeye yönelik tutum ve istekliliğiyle 

ilgilidir. HemĢirelerin metodolojik yeterlikleri anamnez, analitik, sözel ve cevap verme 

becerileri ile ilgilidir. Mesleki yeterlilikler, hemĢirelerin teknolojiyi kullanma konusundaki 

bilgi ve deneyimlerinin yanı sıra motivasyon yönetimini ifade eder. Bu nedenle, tele-

hemĢirelik eğitimi gereklidir. Eğitim, tele-hemĢirelik uygulamalarında hemĢirelerin 

yetkinliklerini artırabilir ve bu sayede tele-hemĢirelik hizmetlerinin hem kalitesini hem de 

memnuniyetini artırabilir (Carius, ZippelSchultz, Schultz, Schultz ve Helms, 2016). Covid-19 

durumunda, yüksek kaliteli hemĢirelik bakımı sağlamak için teknoloji oldukça önemli bir 

araçtır. Uzaktan bakım uygulamasının anahtarı iletiĢimdir. Bu nedenle hemĢire-aile ve 

çocuklar arasındaki terapötik iliĢki önemlidir (Benhuri, 2010). 
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ABSTRACT 

There are many bio-agents using in biological control is defined as the reduction of pest 

populations in agriculture by natural enemies. Nematodes belonging to the Hexamermis 

(Nematoda: Mermithidae) genus, which are entomoparasitic, are one of them. The genus 

Hexamermis (Nematoda: Mermithidae) in the fauna of Turkey has been little studied up to 

now. The diagnosis of these nematodes in studies published were usually made in genus level 

because of the diagnosis of species in this genus is based on the morphological characters of 

adult individuals. These nematodes usually noticed during the dissection process of some 

hosts collected from the nature. Due to the death of the host, these nematodes cannot reach the 

adult stage. The difficulty in rearing adult mermithids from post parasitic juveniles that have 

emerged from parasitized host in nature has prevented the systematic assessment of parasitic 

mermithids. There are many studies about the mermitid nematodes in Turkey. Only two of 

these have been published at the species level. The other studies are at the genus level. The 

first study at species level on mermitid nematodes is Hexamermis albicans (Siebold) obtained 

from Euproctis chrysorrhoea (L.) by Demirbağ and Yaman in 1999. In another study reported 

at species level, Hexamermis eurygasteri Tarla, Poinar and Tarla was first described as a new 

species in the world from Eurygaster integriceps (Hemiptera; Scelionidae), a major pest of 

wheat in Turkey. In this paper, the studies carried out on the species belonging to the 

Hexamermis genus in Turkey were brought together to criticism and also discussed the 

importance of this genus. 

Key Words : Entomopathogen nematode, Hexamermis, Turkey 

 

INTRODUCTION 

The most common hosts of mermithids are insects. Parasitism by a mermithid is fatal to the 

host. Mermithid larvae are usually found in the body cavities in all stages of susceptible insect 

species. The parasites nourish parenterally from the insect‘s haemolymph, storing resources 

for the free living stage, which does not feed. Several species of mermithid nematodes, 

especially Hexamermis spp. often emerge from the last insect larval stage as a so called post-

parasitic larva. The violence of this emergence usually leads to the death of the host. Thus, 

unlike some other insect parasites, infection rates correspond to mortality rates. It is not 

unusual to find mermithids of up to 20-50 cm body length inside insects. When epizootics of 

insects, caused by mermithid parasitism occur, population levels of blackflies, mosquitoes, 

chironomids, grasshoppers, walking sticks, ants, certain lepidopterans, and other insects are 

held down by these self-perpetuating biological control agents (Kaiser, 1991). However, 

despite its potential of this nematodes as a biological control agent, lack of knowledge on 
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rearing methods of this group of nematodes is a major limitation in using them. So, it is 

important to conserve these beneficial species by selective use of soil insecticides (Prabhakar 

et al., 2010). 

The parasitic nematodes occurring in nature are important regulatory factors of insect 

populations in all the world (Rahaman et al., 2000; Prabhakar et al., 2010). Mermithidae is a 

family of nematodes that are parasitic in many kinds of insects (Nielsen, 2004; Platzer, 1981), 

spiders (Vandergast and Roderick, 2003), leeches, crustaceans, nematodes, and other 

invertebrates throughout the world. The genus Hexamermis Steiner, has been extensively 

studied in epidemies about agriculture (Wouts, 1981, Poinar Jr. and Chang, 1985, Camino and 

Stock, 1989, Hernández-Crespo and Santiago-Alvarez, 1997, Achinelly and Camino, 2008). 

Despite of this, Hexamermis fauna of Turkey has been little studied up to now. Postparasitic 

juveniles of Hexamermis differ from Agamermis Cobb, Steiner & Christie by the tail tip 

appendage always preserved after final molt (Hernández-Crespo and Santiago-Alvarez, 1997, 

Achinelly and Camino, 2008). 

There have been little studies on the Hexamermis genus of mermithids in Turkey, and among them 
there are only two studies at the species level at present. Those species are Hexamermis albicans 
(Siebold) parasitizing Euproctis chrysorrhoea (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) and Hexamermis 
eurygasteri Tarla, Poinar and Tarla (Nematoda: Mermithidae) parasitizing Eurygaster integriceps Put. 
(Heteroptera: Scutelleridae). The diagnosis of Hexamermis genus published in literature in Turkey 
was usually made in genus level due to the absence of adult stages.  As postparasitic juveniles of 
these nematodes are obtained from hosts, their identities could not be determined and were sent to 
experts’ people for identification.  

This study carried out on the Hexamermis genus in Turkey were brought them together to analysis 
and also discussed the importance of this genus. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The literature on Hexamermis (Nematoda: Mermithidae) associations with adults and larvae 

of insect that have been identified species and genus level is revised in Turkey. This genus is 

the most important entomoparasitic nematode of herbivorous insect pests in the world. 

Although there have been many studies on the Hexamermis genus of mermithids in Turkey, only 

two species were determined atthe species level at present. Those species are H. albicans 

parasitizing E. chrysorrhoea and H. eurygasteri parasitizing E. integriceps. The diagnosis of 

Hexamermis genus published in literature in Turkey was usually made in genus level but it 

has not been at the species level due to the absence of adult stages. No adult stage could be 

obtained therefore very few species have been identified at the species level in Turkey. As 

postparasitic juveniles of these nematodes are obtained from hosts, they were sent to experts’ 

people for identification. The difficulty in rearing adult mermithids from postparasitic juveniles 

that have emerged from parasitized host has prevented a systematic assessment of parasitic 

mermithids (Poinar, 1985). Although these nematodes have great potential in reducing the 

population of many pests, the difficulty in mass production of these nematodes as a biological 

control agent in an integrated control program is the biggest obstacle to their effective use 

today. 

There are many studies on mermithids have been reported from species of the closely 

related hemipteran families in Turkey. All research studies about the nematode parasitization 

in some insect species showed at Table 1. The earliest report on mermithids attacking 

Eurygaster was made by MemiĢoğlu and Özer (1994) in Turkey; however, the determined 

mermithids could not identified at that time. MemiĢoğlu et al., (1996) reported that wheat 
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Stinkbug adults, A. rostrata, become inactive in summer and enter a diapause for about nine 

months. They said that bio-control agents could play an important role in reducing their 

populations during this period. Demirbag and Yaman, (1999) was reported heavy parasitism 

(87.5%) of larvae of E. chrysorrhoea by H. albicans in Trabzon forest in Turkey in 1997. 

Yaman et al. (2002) identified a mermithid from E. chrysorrhoea and they discussed it as a 

member of genus Hexamermis. Mennan and Ertürk (2006) were recorded firstly the 

parasitism of a Mermithidae (Nematoda) on Leptinotarsa decemlineata (Coleopra: 

Chrysomelidae) in Turkey. They reported that the morphological characters of the mermithid 

from L. decemlineata were similar to the characters of the genus Hexamermis. Yaman et al. 

(2009) recorded an unidentified mermithid from Phyllotreta undulata (Coleoptera: 

Chrysomelidae) in Turkey. Then, a parasitic nematode species belong to mermithid has been 

reported for the first time from overwintering A. rostrata at Ankara Province of Haymana in 

Turkey. An undescribed species, Hexamermis sp. infecting E. integriceps in Turkey, was first 

reported by Tarla et al. (2010). A new species of mermithid nematode, H. eurygasteri is 

described as a parasite of the Sunn pest (SP), E. integriceps in Turkey (Tarla et al., 2011). 

Yaman et al. (2011) also investigated the pathojens and parasites of Chrysolina fastuosa 

(Scopoli) (Coleoptera: Chrysomelidae) in 2011. Two different types of pathogen and parasite 

were recorded in adults of .C. fastuosa: a gregarine belonging to the Gregarinidae and a 

nematode parasite member of the family Mermithidae for the first time. Their infection rates 

are 48.1% and 7.7% respectively. In this study, morphological measurements and features of 

the mermithid parasite were presented. In another study, parasitism data relating Wheat 

stinkbugs, A. rostrata were determined in overwintering areas under natural conditions (Tarla 

et al., 2012). They were aimed to determine parasitism rate of Wheat stinkbugs with the 

parasitic nematodes and to detect potential capacity of Hexamermis sp. as biological control 

agents for A. rostrata management. The another study belong to Tarla et al., (2012) evaluates 

the infection rates of the nematode species, H. eurygasteri on the overwintering generation 

population densities of the SP, E. integriceps under natural conditions in 2008 and 2009. In 

this study, the mean body length of juvenile obtained from SP measured 9.0 ± 0.65 cm. H. 

eurygasteri is animportant natural mortality factor of SP in overwintering areas at Gaziantep 

Province, Turkey. Obtained results showed that this parasitic nematode has the potential as 

biological control agent for SP management. Later, it was reported as Hexamermis sp. on E. 

maura and on Coccinella septempunctala L. (Coleoptera: Coccinellidae) from Turkey (Tarla 

et al., 2015; Tarla, 2019).  

 

Tablo 1. Some autors studying on mermithid nematodes and their hosts in Turkey. 

   Insect host     Species    Author(s) 

- Euproctis chrysorrhoea  Hexamermis albicans  Demirbağ and Yaman, 1999 

- Euproctis chrysorrhoea (L.)  Hexamermis albicans  Yaman, 2002 

- Leptinotarsa decemlineata (Say) Hexamermis sp.  Mennan and Ertürk, 2006. 

- Phyllotreta undulate Kutschera Hexamermis sp.  Yaman, 2009 

- Eurygaster integriceps Puton  Hexamermis sp.  Tarla et al., 2010 

- Chrysolina fastuosa (Scopoli)  Hexamermis sp.  Yamanet al., 2011 

- Eurygaster integriceps Puton  Hexamermis eurygasteri Tarla et al., 2011 

- Eurygasterintegriceps Puton  Hexamermis eurygasteri Tarla et al., 2012 

- Aelia rostrata Boh.   Hexamermis sp.  Tarla et al., 2012 

- Euryg aster maura (L.)  Hexamermis sp.  Tarla et al., 2015 
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- Coccinella septempunctata L.  Hexamermis sp.  Tarla, 2019 

 

Figure 1. The locations of mermithid nematodes on Turkey's map. 

 

Because of their large size, Hexamermis species are easily detected in host upon dissection 

(Figure 2). 

 

Figure 2. Emergence of Hexamermis juvenile from the dissected sun pest. 

 

These nematodes have potential as a biological control agent in an integrated control 

programme of many pests. There are many studies that provide information on this matter in 

the world (Platzer, 1981; Rahaman et al., 2000; Vandergast and Roderick, 2003; Nielsen, 

2004; Prabhakar et al., 2010). Although major advances have been made over the past years 

in understanding several aspects of interactions between nematodes and insects, there is still a 

need for more in-depth basic information on biology (including ecology and behavior) and 

genetics of these nematodes to help understand the underlying reasons for their successes and 

failures as biological control agents in pest management. In the light of the information to be 

obtained, innovative approaches with the help of genetic engineering and combinations with 

other control agents promise us about the control of pests. 
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ABSTRACT 

Chia is an annual plant that can be best grown in tropical areas. Chia seeds are oval-shaped 

seeds that are black, brown and white in colour. Chia seeds are known as superfoods because 

they are rich in protein, dietary fibre, minerals, vitamins, unsaturated fatty acids and 

antioxidants such as phenolic compounds. On average, it contains 42% carbohydrates, 31% 

fat and 17% protein. It is rich in terms of glutamic acid, aspartic acid and arginine. Thanks to 

its high unsaturated fatty acid and low saturated fatty acid content, it reduces the risk of 

coronary heart disease and LDL level and increases HDL level in blood value. In addition to 

these properties, it was determined that chia seeds do not contain mycotoxins and heavy 

metals. One of its most important features is that chia seeds do not involve gluten, thus can be 

used safely by celiac patients. Chia seeds, which emit a transparent mucilage gel when kept in 
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water for a while, are used as a potential source of gum because of this characteristic. This 

seed can be used in many foods such as such as breads, cakes, biscuits, cheese, yoghurt, ice 

cream, meat and meat products. Also chia seeds can be added the products in the form of 

seeds and flour. When it is used in meat products, it causes positive changes such as reducing 

the cooking loss of the product, being used successfully as a fat substitute, and increasing its 

nutritional value, without causing any negative effects on the product's taste and odour. 

Keywords: Chia seed, Chia mucilage, Unsaturated fatty acid, Meat and meat product 

1.INTRODUCTION 

Chia (Salvia hispanica L.) is an herbaceous one-year plant peculiar to Guatemala and Mexico, 

a member of the mint family (Lamiaceae) (Ixtaina et al., 2010; Olivos-Lugo, Valdivia-López, 

& Tecante, 2010; Zettel & Hitzmann, 2016). According to historical records, chia, a product 

consumed by the Aztecs and Mayans since the 3500s BC, was consumed by the Mexican 

people between 1500 and 900 BC, along with grains such as corn and amaranth (Yurt & 

Gezer, 2018). 

Chia, which can grow best in tropical and subtropical latitudes, is now grown commercially in 

Bolivia, Argentina, Mexico, Australia, Ecuador, Guatemala, and Nicaragua (Cassiday, 2017).  

Chia seeds are oval-shaped seeds about 1 mm in diameter, black, brown, and white in colour 

(Timilsena, Vongsvivut, Adhikari, & Adhikari, 2017). Chia seeds, a rich resource of protein, 

vitamins, dietary fibre, minerals, antioxidants and α-linolenic acid, are considered to be 

"superfoods" (Chavan, Gadhe, Dipak, & Hingade, 2017) and especially in recent years, it is 

frequently used in many foods in the form of seed or flour. 

In this review, some information will be given about the chemical properties of chia seeds, 

their nutritional content, and the possibilities of using meat and meat products. 

2. THE CHEMICAL PROPERTIES OF CHIA SEEDS 

100 grams of chia seeds (Ixtaina, Nolasco, & Tomas, 2008), which have a dry matter content 

of 90-93%, contain 42.1 g carbohydrate, 30.7 g fat and 16.5 g protein, and when consumed it 

gives an average of 486 kcal energy (Yurt & Gezer, 2018).  

Chia seed proteins consist of 17.3% albumin, 52% globulin, 12.7% prolamin and 14.5% 

gliadin. It is also rich in glutamic acid, arginine and aspartic acid. Studies have shown that 

chia seeds are rich in peptides that balance blood pressure (Kılınççeker & Karahan, 2019).  
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Chia seeds, a rich resource of dietary fibre, constitute more than 35% of their weight in 

dietary fibre (Orona-Tamayo, Valverde, & Paredes-Lopez, 2017).  

The amount of iron, sodium and zinc in the seed is 4,58-16 mg; the amount of calcium, 

potassium, phosphorus and magnesium is between 335-860 mg (Erdoğdu & Geçgel, 2019). It 

has natural antioxidants such as high amounts of phenolic compounds (Orona-Tamayo et al., 

2017).  

The majority of chia seed fatty acid consists of highly polyunsaturated fatty acids (PUFA) 

(Ixtaina et al., 2010). It contains almost 55-60% α-linolenic acid (ω-3), 18-20% linoleic acid 

(ω-6) (Orona-Tamayo et al., 2017), 5-10% oleic, 6-7% palmitic and 1-3% stearic acid 

(Erdoğdu & Geçgel, 2019).  

Many studies have shown that diets rich in polyunsaturated fatty acids decrease the hazard of 

coronary heart disease. Also consumption of this seed increases HDL (high density 

lipoprotein) level, decreases TG (triglyceride) and LDL (low density lipoprotein) levels in 

blood values (Ayerza Jr & Coates, 2007).  

Moreover, chia does not involve gluten, that's why it can be easily consumed by celiac 

patients (Ayerza Jr & Coates, 2007; Orona-Tamayo et al., 2017). Also, studies have shown 

that chia seeds do not contain mycotoxins and heavy metals (Yurt & Gezer, 2018). In 

addition, it has been reported that chia seeds decrease the risk of some diseases such as 

diabetes, cardiovascular, dyslipidemia; enhances the feeling of satiety and immunity; have 

antidepressant, analgesic, and lactative effects (Özgören, Kaplan, & Tüfekçi, 2018). 

When chia seeds are immersed in water for a while, they emit clear mucilage gel rich in 

uronic acid, strongly bound to the seed (Lin, Daniel, & Whistler, 1994; Muñoz, Cobos, Diaz, 

& Aguilera, 2012). This structure is a branched polysaccharide comprised of methyl 

glucuronic acid, glucose and xylose (Lin et al., 1994). Chia seed was identified as a potential 

polysaccharide gum source by FAO in 1996, owing to its outstanding mucilage properties 

even at low concentration in aqueous solution (Muñoz, Aguilera, Rodriguez-Turienzo, Cobos, 

& Diaz, 2012).  
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Table 1. The nutrients of chia seeds (Kılınççeker & Karahan, 2019) 

Nutrients Amount (100 g) 

Protein (g) 16.50 

      Leucine 1.371 

      Phenylalanine 1.016 

      Lysine 0.970 

      Valine 0.950 

      Isoleucine 0.801 

      Threonine 0.709 

      Methionine 0.588 

      Histidine 0.531 

      Tryptophan 0.436 

Fat (g) 30.70 

      Saturated fatty acid (g) 3.30 

      Monounsaturated fatty acid (g) 2.30 

      Polyunsaturated fatty acid (g) 23.60 

                Linoleic acid (18:2) 5.80 

                Alpha linolenic acid (18:3) 17.80 

Carbohydrate (g) 42.10 

Dietary fibre (g) 34.40 

Calcium (mg) 631 

Iron (mg) 7.70 

Magnesium (mg) 335 

Phosphorus (mg) 860 

Potassium (mg) 407 

Sodium (mg) 16 

Zinc (mg) 4.50 

Vitamin C (mg) 1.60 

Thiamine (mg) 0.62 

Riboflavin (mg) 0.20 

Niacin (mg) 8.80 

Vitamin A (IU) 54 

Vitamin E (α-tocopherol) 0.50 
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Table 2. The phenolic component content of chia seeds (Kılınççeker & Karahan, 2019) 

Phenolic component mg/g seed 

Phenolic acids  

Gallic acid 0.0115 

Caffeic acid 0.027-0.086 

Chlorogenic acid 0.013-0.074 

Rosmarinic acid 0.9267 

Esters  

Protocatechuic ethyl esters 0.7471 

Izoflavones  

Daistein 0.0066 

Glycitin 0.0014 

Genistein 0.0034 

Flavanols  

Quercetin 0.0181-0.209 

Kaempferol 0.0057-0.0435 

Myricetin 0.0095 

 

3. USE OF CHIA SEEDS IN MEAT AND MEAT PRODUCTS 

As a result of the literature researches, it can be seen that chia seeds are used in many foods 

(bakery products such as cakes, biscuits, bread; dairy products such as yoghurt, cheese, ice 

cream; salad dressing; marmalade and meat products). 

Pintado, Herrero, Jiménez-Colmenero, Cavalheiro, and Ruiz-Capillas (2018) produced 

sausages from red meats with the supplemented of chia flour. It was determined that the 

addition of chia flour reduced the cooking loss of the samples (p <0.05) and could be used as 

a fat substitute without causing a negative effect on their sensory properties. 

de Melo et al. (2015) found that the addition of chia seeds in hamburgers made from sheep 

and pork by adding chia seeds in different proportions (0%, 2%, and 4%) reduced weight loss 

(p <0.05) and increased nutritional value (p <0.05). It was observed that the TBARS values 

increased during the 120-day storage period (p <0.05) and this increase was more distinct in 

the samples containing 4% chia seeds. It is stated that the products can be consumed safely 

for up to 90 days.  
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In another study, it was found that in burgers prepared using chia as an animal fat substitute, 

chia caused a reduce in cooking loss (p <0.05), increased the amount of unsaturated fatty acid 

(p <0.001) and did not cause any negative effects on the textural properties of the products 

(Heck et al., 2017). 

In another study, different proportions (5%, 15%, 15% and 20%) of chia flour were used as a 

chicken skin substitute and nuggets were prepared. In the study, the addition of chia flour 

decreased the saturated and monounsaturated fatty acids content of the samples, while 

increasing the polyunsaturated fatty acids and dietary fibre content. In addition, in the texture 

analysis of samples containing chia flour, the hardness parameter was higher than the control 

group (Barros et al., 2018) 

Zaki (2018) found that in camel meat burgers produced by adding 0%, 1%, 3% and 5% chia 

seeds as fat substitutes, the lowest TBA value was in the group containing 5% chia seeds (p 

<0.05), the highest point in sensory analysis was in the group with 3% chia seeds added (p 

<0.05), and in microbiological analysis, the group with 3% and 5% chia seeds added had a 

lower number of psychrophilic bacteria (p <0.05) compared to the control group. 

Pintado, Herrero, Jiménez-Colmenero, and Ruiz-Capillas (2016) found that the addition of 

chia increased the protein, dietary fibre, mineral (Mg, Ca, K, Mn, Fe, P) and unsaturated fatty 

acid content of frankfurter-type sausages produced from pork meat (p <0.05). 

4. CONCLUSION 

Chia is a seed that can be used in many foods. Thanks to the high protein, mineral, 

antioxidant, dietary fibre, vitamin and unsaturated fatty acid content, when added it 

contributes to the development of functional products by causing an enhancement in the 

nutritional value of foods and a diminishment in cooking loss. Thanks to its non-gluten 

content, it is a seed that can be easily consumed by people who are sensitive to gluten. It is 

thought that more studies should be conducted on chia seeds, which have been investigated in 

our country in recent years. 
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ABSTRACT 

Various modifications can be made on the functional characteristics of proteins with the use 

of enzymes. Enzymatic modification is often utilized in the modification of proteins, because 

the risk of toxic product formation as a result of enzymatic modification is quite low. For the 

purpose of modification, enzymes are used that catalyze covalent crosslinking reactions. 

Because of its ability to be used in all protein-containing foods, transglutaminase is one of the 

enzymes frequently used in the food field. Transglutaminase enzyme is an enzyme in a 

transferase group that improves the functional properties of proteins by catalyzing isopeptide 

bonds between peptides or amino acids, forming intramolecular and intermolecular cross-

links. This enzyme improves the water holding capacity, emulsification properties, gel-

forming ability, mechanical strength, and foam-forming properties of proteins. It is found 
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naturally in animal tissues, plant tissues, body fluids, invertebrates and microorganisms. It 

was determined that Streptoverticillium mobaraense has high transglutaminase enzyme 

production ability. The transglutaminase enzyme is utilized on a large scale in the food 

industry thanks to its being natural, practical use and commercial availability. The 

transglutaminase enzyme can be utilized in all foods which contain protein. The areas where 

transglutaminase enzyme is frequently used are meat and meat products and the seafood 

industry. Transglutaminase, an enzyme in the GRAS class, causes a decrease in cooking loss, 

increases in water retention capacity as well as improvements in textural properties, without 

causing any negative changes in taste-odor, color, pH, and nutritional quality. By using 

transglutaminase, waste from the meat and meat products and seafood industry will be 

utilized, thus reducing production waste in enterprises. 

Keywords: Transglutaminase, Meat, Seafood, Functional Property  

1. INTRODUCTION 

In the food industry, there are frequent studies on the functional characteristics of proteins and 

the modification of these properties. Proteins can be chemically, physically and enzymatically 

modified (Kester & Richardson, 1984; Yildirim, Hettiarachchy, & Kalapathy, 1996). Because 

of the low risk of toxic products formation, enzymatic modification is used in the 

modification of proteins in a widespread manner (Gerrard, 2002; Schorsch, Carrie, & Norton, 

2000). For this purpose, enzymes that catalyze covalent cross-linking reactions are used 

(Bönisch, Lauber, & Kulozik, 2004; Myllärinen, Buchert, & Autio, 2007). The fact that the 

transglutaminase enzyme (TGase) is suitable for use in all protein-containing foods and can 

be produced industrially increases its importance in the food industry (Romeih & Walker, 

2017). Transglutaminases manage to form cross-links between proteins or peptides by 

catalyzing the formation of intramolecular and intermolecular cross-linking among peptide 

chains (Masao Motoki, Nio, & Takinami, 1987). In this review, the general properties and 

structures of transglutaminase enzyme and its use in meat and meat products were mentioned.  

2. TRANSGLUTAMINASE ENZYME 

Transglutaminases (EC 2.3.2.13) are enzymes in the transferase group (Kieliszek & 

Misiewicz, 2014) that catalyze the creation of isopeptide bonds among lysine and glutamine 

amino acids (Özçelik, 2019). This ε- (γ-Gln) Lys crosslink occurs rapidly in foods containing 
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protein, before other reactions. The reaction continues until the glutamine or lysine in the 

environment is consumed (Kuraishi, Yamazaki, & Susa, 2001). 

It has been reported that transglutaminases used in the modification of proteins catalyze three 

reactions (Kurt & Zorba, 2004): 

a) Occurrence of acyl transfer reaction among γ-carboxyamide of glutamine bound to peptide 

or protein and primary amine  

b) Creation of the Gln-Lys bond [ε- (γ-Gln) Lys] between glutamine and lysine residuals of 

protein and peptides  

c) The use of water if there is no suitable primary amine in the environment or the ε-amine 

group of lysine is bound. 

 

Figure 1. General reactions catalyzed by transglutaminase: a) Acyl-transfer reaction, b) Cross-

link reaction, c) Deamidation reaction (Kuraishi et al., 2001) 

TGase is usually found in body fluids, animal tissues, plant tissues (soy, helianthus 

tuberosus), invertebrates and microorganisms and plays a role in the realization of several 

biological activities such as tissue regeneration, blood clotting and wound healing (Ando et 

al., 1989). It was first obtained from pig liver (Zhu, Rinzema, Tramper, & Bol, 1995). 

3.MICROBIAL TRANSGLUTAMINASE  

Purification, characterization and practice of Ca
2+

-dependent transglutaminase enzyme of 

animal origin based on pig liver has been investigated over the years. However, due to limited 

resources, complex separation and purification processes in enzyme recovery, and high cost, 

transglutaminase has been produced from microorganisms. Transglutaminase was managed to 

produce more cheaply through microbial fermentation (Zhu et al., 1995). It has been found 

that Streptoverticillium mobaraense has a very high TGase production ability. (Ando et al., 

1989). Another enzyme production approach is genetic manipulation of E. coli, Bacillus, 
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Aspergillus and some yeasts. Although many researchers have worked on this issue, it has not 

been achieved in this way in accordance with food standards yet (M Motoki & Seguro, 1998). 

This microbial produced enzyme is called microbial transglutaminase (Kurt & Zorba, 2004). 

Microbial transglutaminase (MTGase) is not Ca
2+

-dependent, unlike mammalian 

transglutaminase. (Luciano & Arntfield, 2012).  

4.THE STRUCTURE OF THE MICROBIAL TRANSGLUTAMINASE 

Microbial transglutaminase is a disk-like enzyme. It contains 11 α-helix and 8 β-plates 

(Yokoyama, Nio, & Kikuchi, 2004). The enzyme consists of 331 amino acids, cysteine is 64th 

in the amino acid sequence (M Motoki & Seguro, 1998).  

The microbial transglutaminase contains a single cysteine residue and the thiol group (-SH) of 

this cysteine is free (Kanaji et al., 1993; M Motoki & Seguro, 1998; Yokoyama et al., 2004). 

The cysteine residual is situated in the active zone of microbial transglutaminase (M Motoki 

& Seguro, 1998; Yokoyama et al., 2004). The molecular weight of the microbial 

transglutaminase was found to be 38000 Da (M Motoki & Seguro, 1998).  

5. THE GENERAL PROPERTIES OF THE MICROBIAL TRANSGLUTAMINASE 

The optimum pH value of MTGase is between 5 and 8. Also, it can show certain activity even 

at pH 4 or 9. Isoelectric point (IP) of the enzyme is approximately 8.9. The temperature of 50 

° C is optimum for enzymatic activity. It can continue its activity completely at 50 ° C for 10 

minutes. However, it gets lost its activity in a matter of minutes at 70 ° C. The enzyme can 

maintain its activity at 10 ° C and also retain certain activity even at temperatures just upon 

freezing (M Motoki & Seguro, 1998). 

The microbial transglutaminase enzyme was approved as GRAS by the Food and Drug 

Administration in 1998 (Aalami & Leelavathi, 2008; Gaspar & de Góes-Favoni, 2015). For 

this reason, it is an enzyme that can be used easily in food products without any concern for 

consumption. 

6. USE OF TRANSGLUTAMINASE ENZYME IN MEAT AND MEAT PRODUCTS  

A significant improvement in the texture and stability of foods (thermal stability, viscosity, 

syneresis, emulsification, gelation, water holding capacity, etc.) takes place without any 

adverse changes in pH, color, taste-odor and nutritional quality as a result of the different 

reactions performed by TGase and the large changes in proteins. In addition, the fact that 

essential amino acids can be added to the structure of proteins in consequence of reactions, 
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increases the nutritional value of foods that are poor in these amino acids (Ando et al., 1989; 

Gaspar & de Góes-Favoni, 2015; Kuraishi et al., 2001). The most important findings obtained 

in consequence of the studies on the TGase enzyme are the increases in the texture and gel 

strength of the products. It has been reported in many studies that the addition of TGase 

results in stricter gel network structure by means of the formation of intermolecular ε- (γ-

glutamyl) -lycine crosslinks (Nio, Motoki, & Takinami, 1986; Sun & Arntfield, 2011; Tseng, 

Liu, & Chen, 2000). 

Gels formed by TGase are different from gels that are heat-treated because of their covalent 

crosslinks. Gels formed with this enzyme are more stable and stronger (Tseng et al., 2000).  

One of the main practices of microbial transglutaminase is meat and meat products. Meat 

products involve a high amount of protein and among these proteins, myofibrillar proteins 

significantly affect the texture of meat products. Most of the myofibrillar proteins are myosin 

and actin. Myosin and actin are very important substrates for TGase, and they can polymerize 

with the addition of TGase. This situation can improve the properties of gel networks of gel 

meat products (Masao Motoki, Nio, & Takinami, 1984). Muguruma et al. (2003) found that 

the transglutaminase enzyme developed the texture of sausages produced from pork and 

chicken meat, thanks to the cross-links it formed. In a similar study, it was reported that the 

texture value of chicken burgers manufactured with the supplementation of transglutaminase 

increased in parallel with the increasing enzyme concentration. (Uran & Yilmaz, 2018). 

In some studies, on the binding and texture properties of bovine gels, water holding capacity 

was significantly increased in meat homogenate with MTGase added (Pietrasik & Li-Chan, 

2002). 

It has been reported that the addition of 0.5% microbial transglutaminase considerably 

reduces moisture and weight losses of beef and chicken gels cooked using commercial 

cooking methods (Basaran, Basaran-Akgul, & Rasco, 2010; Pietrasik, 2003). In some studies, 

it has been reported that the addition of enzyme reduces cooking loss in chicken patties 

prepared with transglutaminase supplementation (p <0.05) (Tseng et al., 2000; Uran, Aksu, 

Yılmaz, & Durak, 2013).  

It was stated in a study that samples using transglutaminase and caseinate complex as binding 

agents produced better results in texture analysis compared to other samples (Carballo, Ayo, 

& Colmenero, 2006). 

In a study, it was observed that the density of MHC (myosin heavy chain) bands decreased in 

the SDS-PAGE model of transglutaminase-added chicken and veal sausages. It has been 
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stated that this is due to the functional effect of the enzyme on myosin heavy chain proteins 

(Ahhmed et al., 2007). 

 

7. USE OF TRANSGLUTAMINASE IN SEAFOOD PRODUCTS 

Studies are carried out on the use of the TGase enzyme to evaluate the residual pieces of fish, 

as a result of aquaculture processing. The TGase enzyme enables the obtainment of novel 

products by combining the pieces of fish meat, which makes it possible to produce fishery 

products with high nutritional content. This type of fish products can be made with the 

technology of minced fish pieces and restructured (Raharjo et al., 1995). In a study, the 

quality characteristics of minced meat, surimi and protein isolates prepared from mackerel 

(Rastrelliger canagurta) were examined by adding different concentrations of TGase enzyme. 

According to the data obtained, decrease in the water content of the gels formed and the 

formation of a intenser network in the gels were observed (Chanarat & Benjakul, 2013). 

The gel forming mechanism of fish proteins is very important in surimi type products. The 

use of TGase in surimi type products is being investigated in order to improve gel-forming 

capability. In studies, it has been determined that TGase enhances the gel forming ability of 

fish products (Hsieh, Tsai, & Jiang, 2002; Ramı rez, Rodrı guez-Sosa, Morales, & Vázquez, 

2000; Yongsawatdigul, Worratao, & Park, 2002). 

Tokay and Yerlikaya (2017) stated that the quality of fish fillets (Scomber scombrus) treated 

with MTGase and stored in refrigerator conditions was preserved by the addition of enzymes, 

and the increase in enzyme concentration prevented oxidation and microbial growth in the 

samples. 

In another study, salmon and trout were restructured with the supplementation of 0.5% 

microbial transglutaminase and it was determined that the addition of enzyme reduced weight 

loss at the end of the cooking process (Basaran et al., 2010).  

8. CONCLUSION 

Studies show that the transglutaminase enzyme creates cross-links between proteins and 

improves the functional properties of protein-containing foods, especially meat and meat 

products, such as gelation, water retention and emulsification without any harm to human 

health. Thanks to the enzyme, many meat and seafood processing residue can be evaluated 

and functional products can be obtained. Although there are many studies abroad, it is hoped 
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that more studies will be carried out on this subject due to the insufficiency of studies on 

transglutaminase in our country. 
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Özet 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her gün çeĢitli hatalar ve ihmallerden dolayı binlerce 

iĢ kazası gerçekleĢmektedir. ĠĢ kazaları sonucunda birçok insan psikolojik ya da bedenen 

zarara uğramakta hatta hayatını kaybetmektedir. Ġnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye atan ve 

geri dönüĢü olmayan sonuçlar doğuran bu iĢ kazalarının önüne geçmek amacıyla çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmaktadır. Ülkemiz de bu çalıĢmalar içerisinde yer alarak iĢ kazalarını 

azaltmak amacıyla 2012 yılında 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nu yürürlüğe 

sokmuĢtur. Yürürlüğe sokulan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun amacı, iĢ görülen 

yerlerdeki iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlamaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi 

için, mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileĢtirilmesi gerekir. Bu sebeple hem iĢveren hem 

de çalıĢanların; yetki, görev, hak, sorumluluk ve yükümlülükleri ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu‘na göre düzenlemektir. Bu kanun, kamu ve özel sektör olarak bakılmaksızın 

uygulanması zorunludur. Bu kanuna göre bütün iĢyerleri iĢ güvenliği uzmanı bulundurmak 

zorundadır.  

Türkiye‘de tüm sektörlerde gerçekleĢen iĢ kazaları incelenmek amacıyla Sosyal Güvenlik 

Kurumu‘nun istatistiklerinden iĢ kazaları verilerine bakılmıĢtır. Bu veriler ıĢığında bir tablo 

oluĢturulmuĢ ve inĢaat sektörünün; gerçekleĢen iĢ kazası sayısı, meslek hastalığına tutulan 

insan sayısı ve iĢ kazaları sonucunda ölen insan sayısı bakımından birinci sırada yer aldığı 

görülmüĢtür. Bu bağlamda Ģantiyelerde önlem almanın kaçınılmaz olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. ġantiyelerde iĢçilerin iĢe alımında karar organı olan insan kaynakları yöneticisi 

iĢçilerin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalıĢmasını sağlayarak onlardan maksimum 

verim almayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda da iĢ güvenliğinin sağlanması için iĢ güvenliği 

uzmanı ile birlikte çalıĢmalara katılmaktadır. Ġnsan kaynakları yöneticisinin Ģantiyelerde iĢ 

güvenliğine olan etkisini araĢtırmak maksadıyla Ģantiyelerde insan kaynakları yöneticilerine 

sorular yöneltilerek bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anket sorularına verilen cevaplar 

incelenip değerlendirme yapılmıĢtır. Bu değerlendirmelere göre insan kaynakları yöneticisinin 

Ģantiyelerde iĢçilerin sağlığı ve iĢin güvenliğinin sağlanması bakımından yüksek oranda etkili 

bir departman olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

mailto:gizemtunc6@gmail.com
mailto:rifatakbiyikli@duzce.edu.tr
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Anahtar Kelimeler: ĠĢçi Sağlığı, ĠĢ Kazası, ĠĢ Güvenliği, Ġnsan Kaynakları Yöneticisi 

Abstract 

Thousands of occupational accidents take place every day in our country, as in the whole 

world, due to various mistakes and negligence. As a result of work accidents, many people 

suffer psychological or physical damage and even lose their lives. Various studies are carried 

out in order to prevent these occupational accidents that endanger human health and life and 

cause irreversible consequences. Our country has enacted the Occupational Health and Safety 

Law No. 6331 in 2012 in order to reduce occupational accidents by taking part in these 

studies. The purpose of the Occupational Health and Safety Law, which is put into effect, is to 

ensure occupational health and safety at workplaces. In order to ensure occupational health 

and safety, existing health and safety conditions must be improved. For this reason, both 

employers and employees; The authority, duty, rights, responsibilities and obligations are to 

be regulated in accordance with the Occupational Health and Safety Law. This law must be 

implemented regardless of the public and private sector. According to this law, all workplaces 

must have occupational safety experts. 

In order to investigate accidents at work occurred in all sectors in Turkey According to data 

from the Social Security Institution occupational accidents statistics. In the light of these data, 

a table was created and the construction industry; It ranks first in terms of the number of 

occupational accidents, the number of people suffering from occupational diseases and the 

number of people who died as a result of occupational accidents. In this context, it was 

concluded that it is inevitable to take measures at construction sites. The human resources 

manager, who is the decision-making body for the recruitment of workers in construction 

sites, aims to get the maximum efficiency from them by ensuring that they work in a safer and 

healthier environment. In line with this goal, it participates in work with an occupational 

safety specialist to ensure occupational safety. In order to investigate the effect of the human 

resources manager on job security at construction sites, a survey study was conducted by 

asking questions to human resources managers at construction sites. The answers given to the 

questionnaire were examined and evaluated. According to these evaluations, it has been 

concluded that the human resources manager is a highly effective department in terms of 

ensuring the health and safety of the workers at construction sites. 

Keywords: Worker Health, Work Accident, Work Safety, Human Resources Manager  

1. GiriĢ 

Günümüz Türkiye‘sinde yüz binlerce insana iĢ istihdamı sağlayan Ģantiyelerde her gün çeĢitli 

üretimler meydana gelmektedir. ġantiyeler, yapı üreten fabrikalardır. Köprü, yol, baraj ya da 

konut gibi çeĢitli yapıları meydana getiren bu Ģantiyelerde aynı anda yüzlerce iĢ kalemi bir 

sistem halinde üretim sürecine dahil olmaktadır. Bu bağlamda Ģantiyelerde yapılan üretimler 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine iliĢkin ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre ‗çok tehlikeli‘ sınıfa 

girmektedirler. [1] ĠĢ kazaları sonucunda birçok inĢaat iĢçisi ağır yaralanmakta ve hatta 

hayatını kaybetmektedir. Bu yüzden iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği adına alınacak her bir önlem 
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Ģantiyelerde önem arz etmektir. ÇalıĢanların iĢ güvenliğini sağlamak iĢ güvenliği uzmanının 

görevleri arasında yer almaktadır.  

Ġnsan kaynakları yöneticisi, çalıĢanların iĢe alım sürecindeki karar organıdır. Bir kuruluĢtaki 

personel ihtiyacını belirledikten sonra uygun alan için uygun kiĢiyi seçer ve iĢe yeni baĢlayan 

çalıĢanlara kısa sürede iĢe alıĢabilmeleri için oryantasyon yapar. Ġnsan kaynakları 

yöneticilerinin iĢe alım süreci dıĢında da görevleri vardır. Alanında yüksek baĢarı göstermiĢ 

olan personellerin rütbesini arttırır, kuruluĢun geliĢen çağın ve teknolojinin gerisinde 

kalmaması için çalıĢanlara gerekli eğitimleri verdirtir, iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 

amacıyla çalıĢma ortamlarının bu konuda iyileĢtirilmesi için çalıĢmalar yapar. Ġnsan 

kaynakları yöneticisinin asıl görevi, bağlı olduğu kuruluĢun ilerideki hedeflerine 

ulaĢtırabilmektir. ÇalıĢanlara en iyi çalıĢma ortamını yaratarak onlardan maksimum verim 

elde etmeyi hedefler. [2] Bu çalıĢma ortamının sağlanabilmesi için de çalıĢanların öncelikle 

kendilerini güvende hissetmeleri ve sağlıklı bir birey olmaları gerekmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü‘nün (WHO) ―Bir insanın yalnızca bedenen değil, ruhsal ve sosyal yönden de tam bir 

iyilik halidir.‖ Ģeklinde tanımladığı iĢçi sağlığı, iĢçilerin sağlıklarının korunması ve kötü 

çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilerek güvenli çalıĢma ortamı oluĢturulması ile sağlanır. [3] Bu 

güvenli çalıĢma ortamının tüm mesleklerde çalıĢan bütün iĢçiler için yaratılması 

gerekmektedir. ĠĢ yerinde iĢin yürütülmesi sırasında oluĢan tüm kazalar iĢ kazası olarak 

sayılmaktadır. [4] Bir olayın iĢ kazası olarak kabul edilebilmesi için aĢağıda yer alan Ģartların 

her biri sağlanmalıdır; 

1. Kaza geçiren kiĢinin sigortalı olması gerekmektedir. 

2. Kaza geçiren çalıĢanın anında ya da daha sonra bedenen ya da psikolojik olarak zarara 

uğramıĢ olması gerekmektedir. 

3. ÇalıĢanın 5510/13. Maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğramıĢ olması 

gerekmektedir. 

4. Kazada nedensellik bağı bulunmalıdır. [4] 

ĠĢ kazalarının meydana gelmesinde birçok etken mevcuttur. ĠĢ kazalarına sebep olan etkenler, 

iki baĢlık altında irdelenmektedirler. Bunlardan ilki tehlikeli durum yani güvensiz koĢullardır. 

Güvensiz koĢullardan dolayı meydana gelen iĢ kazaları, iĢveren sorumluluğundadır. Ġkincisi 

ise tehlikeli davranıĢ yani güvensiz hareketlerdir. Bu kazaya sebebiyet veren güvensiz 

hareketler, kazazedenin veya kazazedeyi doğrudan etkileyen bir kiĢinin hatası sonucu 

meydana gelmektedir. Tehlikeli durumlara aĢağıda örnekler verilmiĢtir. [4] 

 Baret, baĢlık, kask, maske, kulaklık, emniyet kemeri, platform gibi koruyucu 

donanımların eksik olması 

 Montaj sırasında yapılan uygulama hataları 

 Eski ya da eksik teçhizat kullanmak 

 Düzensiz çalıĢma ortamı 

 Yüksek sesli ortam  

 Ortalama sıcaklık koĢullarının sağlanmaması 

 Tehlikeli kimyasal ve patlayıcı maddelere yakın mesafede çalıĢmak 

 Bozuk ve kaygan zemin üzerinde çalıĢmak 
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 Hijyen kurallarına uygun olmaya çalıĢma ortamı [4] 

ĠĢ kazalarına neden olan ikinci etmen tehlikeli davranıĢlara aĢağıda örnekler vermiĢtir. 

 ĠĢ güvenliği için alınmıĢ önlemlere uyulmaması 

 Baret, baĢlık, kask, maske, kulaklık, emniyet kemeri, platform gibi koruyucu 

donanımları kullanmamak 

 Dağınık ve düzensiz çalıĢmak 

 ÇalıĢma esnasında ĢakalaĢmak 

 Malzemeleri güvensiz koĢullarda taĢımak 

 Bozuk ekipman kullanmak 

 ÇalıĢma yöntemlerinin doğru uygulanamaması [4] 

ĠĢ kazalarını engellemek, iĢletme ve iĢletme çevresinde oluĢabilecek herhangi bir tehlike 

olasılığını minimum düzeye indirmek amacıyla iĢyerindeki çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi 

ve gerekli güvenlik önlemleri dizisine iĢ güvenliği denir. [5] ĠĢ güvenliğinin sağlanması 

sadece iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanı sorumluluğunda olmamakla birlikte dolaylı yoldan 

insan kaynakları yöneticisini de ilgilendirmektedir. Bu sebeple insan kaynakları yöneticisinin 

iĢ sağlığı ve güvenliği üzerinde yetki ve sorumlulukları vardır. Ġnsan Kaynakları Yöneticisi iĢ 

güvenliğini sağlamak adına iĢ güvenliği uzmanı ile sürekli iletiĢim halinde olarak ondan 

düzenli olarak rapor almalı ve bu raporları değerlendirerek iĢ güvenliği uzmanını 

yönlendirmeli ve iĢçilerin sağlıklı olmaları ve güvenli ortamda çalıĢabilmeleri için tüm 

olanakları sağlamaya çalıĢmalıdır. 

2. ġantiyelerde ĠĢ Kazaları  

Bir yapıyı meydana getiren üç temel unsur; malzeme, makine-ekipman ve insandır. Bu 

unsurlar belirli sistemler ve yöntemler ile etkileĢim kurarak üretimin devamlılığını sağlarlar. 

Üretim esnasında çeĢitli nedenlerden dolayı iĢ kazaları meydana gelebilmektedir. Mesai 

saatleri içerisinde iĢ yerinde ya da iĢ amaçlı yolculuk esnasında önceden planlanmamıĢ ya da 

öngörülmemiĢ, kiĢiyi psikolojik ya da bedenen zarara uğratan olaylara iĢ kazası denir. Yapılan 

araĢtırmalar sonucunda iĢ kazalarının %2‘ sinin insan kontrolü dıĢındaki sebeplerden %80 

gibi yüksek bir oranın da insan faktöründen kaynaklı sebeplerden olduğu saptanmıĢtır. [6] 

ġantiyelerde farklı türde yapılar meydana getirerek çeĢitlenmektedirler. Bina inĢaatı, yol 

inĢaatı, kanal inĢaatı, tünel inĢaatı gibi inĢaat türleri mevcuttur ve her Ģantiye türü içerisinde 

daha farklı tehlikeleri barındırmaktadır. Örneğin bina inĢaatında insan düĢmesi çok fazla 

yaĢanırken tünel inĢaatında da göçük tehlikesi vardır. Genel olarak bakıldığında ise Ģantiyeler 

iĢ kazalarına açık alanlardır. ġantiyelerde inĢaat iĢçilerinin baĢına en çok gelen iĢ kazaları 

aĢağıda sıralanmıĢtır.  

 Ġnsan DüĢmesi 

 Malzeme DüĢmesi 

 Malzeme Sıçraması 

 Kazı Kenarının Göçmesi 

 Yapı Kısmının Çökmesi 
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 Elektrik Çarpması 

 Patlayıcı Madde Kazaları 

 Yapı Makinesi Kazaları 

 Uzuv Kaptırma 

 Uzuv SıkıĢması 

 El Aleti ile Ele Vurma 

 Sivri Uçlu Keskin Kenarlı Cisim ile Yaralanma 

 ġantiye Ġçi Trafik Kazaları [7] 

ĠnĢaat sektöründe meydana gelen iĢ kazaları ile Türkiye genelinde tüm sektörlerde 

meydana gelen toplam iĢ kazaları verileri Sosyal Güvenlik Kurumunun istatistiklerinden 

alınarak kıyaslama yapmak amaçlı aĢağıdaki tablo oluĢturulmuĢtur. 

 

Tablo 1 - Türkiye Genelinde ve ĠnĢaat Sektöründe Meydana Gelen ĠĢ Kazaları, Meslek 

Hastalığına Tutulan KiĢi Sayısı ve ĠĢ Kazaları Sonucunda Ölen KiĢi Sayısı 

  

Toplam ĠĢ Kazası Sayısı 

Toplam Meslek 

Hastalığına Tutulan 

KiĢi Sayısı 

ĠĢ Kazaları Sonucunda 

Ölen KiĢi Sayısı 

Yıl  

Türkiye 

Geneli 

ĠnĢaat 

Sektörü 

Türkiye 

Geneli 

ĠnĢaat 

Sektörü 

Türkiye 

Geneli 

ĠnĢaat 

Sektörü 

2015 241547 33361 510 14 1252 473 

2016 286068 44386 597 30 1405 496 

2017 359653 62802 691 16 1633 587 

2018 430985 77157 1044 30 1541 591 

2019 422463 47701 1088 35 1147 368 

Genel 

Toplam 1740716 265407 3930 125 6978 2515 
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Son beĢ yılın incelendiği tabloda inĢaat sektöründeki iĢ kazası sayısının Türkiye genelindeki 

iĢ kazalarına oranı %15.2‘dir. ġantiyelerde iĢ kazaları dıĢında çalıĢanlar, sürekli olarak 

fiziksel ya da kimyasal tehlikelere maruz kalmasından kaynaklı meslek hastalığına 

yakalanabilirler. [8] Meslek hastalığına tutulan kiĢi sayısında bu oran %3.1 iken iĢ kazaları 

sonucunda ölen kiĢi sayısında oran %36.04 olarak yüksek bir oran ile karĢımıza çıkmaktadır. 

Türkiye genelindeki yaklaĢık 90 farklı sektörü içinde barındıran bu tabloda inĢaat sektörü 

%36 gibi bir ölüm oranı ile 1. Sırada yerini almaktadır. Bu veriler ve sonuçlar ıĢığında 

Ģantiyelerde yaĢanan iĢ kazalarında ölüm ihtimali yüksek olup önlem almak kaçınılmazdır. 

ĠĢ kazalarını önlemek için alınacak tedbirler, bu tedbirlerin belirlenmesi, kontrol ve takibi gibi 

çok önemli bir süreç söz konusudur. Ġnsan kaynakları yöneticisi Ģantiyelerde bu aĢamada 

etkisini göstererek iĢ kazalarını önlemede büyük rol oynayan kiĢidir. Ġnsan kaynakları 

yöneticisi iĢ güvenliği uzmanı ile sürekli irtibat halinde bulunup ondan aldığı raporları inceler. 

ġantiyedeki tüm çalıĢanlara iĢ güvenliği ve iĢçi sağlığı hakkındaki gerekli eğitimleri 

verdirtmeye çalıĢır. Kurallara uyulmadığı takdirde sorumlu olan kiĢilere gereğinin 

yapılacağının bilgisini ulaĢtırır. ĠĢçilere iĢ baĢı yapmadan önce sağlık taraması yaptırır ve bu 

sağlık taraması sonuçlarına göre o iĢ için uygun olup olmadığına karar verir. Örneğin 

yüksekte montaj yapması gereken iĢçinin tansiyon ve buna bağlı olarak baĢ dönmesi, göz 

kararması gibi Ģikayetlerinin olup olmadığını inceler. [9] Tüm çalıĢanların çalıĢtıkları 

departman için uygun olup olamadıklarının kararını verir. Sonuç olarak insan kaynakları 

yöneticisi en az iĢ güvenliği uzmanı kadar olaya dahil olup Ģantiyede aynı zamanda iĢ 

güvenliği yöneticiliği yapar. Türkiye Ģantiyelerinde insan kaynakları yöneticiliği görevini 

inĢaat mühendisleri üstlenmiĢtir. ĠĢçilerin iĢe alımı ve Ģantiyedeki düzen ile ilgili diğer tüm 

sorumluluk ve görevler Ģantiye mühendisleri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Türkiye‘deki 

Ģantiyelerde insan kaynakları yöneticilerinin iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliğine etkisini öğrenmek 

maksadıyla bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anket soruları ve sonuçları aĢağıda yer 

almaktadır. 
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3. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Kurumları stratejik hedeflerine ulaĢması için çalıĢmalar yürüten insan kaynakları 

yöneticilerinin bu çalıĢmalarına iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği ile alakalı çalıĢmalarını da dahil 

ederek bu hedeflere ulaĢmayı doğrudan etkiledikleri sonucuna ulaĢılmıĢ olup gerekli önemin 

verilmemesi durumunda hangi kötü sonuçlar ile karĢı karĢıya gelinebileceği açıkça 

görülmüĢtür. 

ġantiyelerde çalıĢan bir grup insan kaynakları yöneticisine iĢ güvenliği uzmanı ve Ģantiyede iĢ 

güvenliği önlemleri ile alakalı sorular yöneltilmiĢtir. Anket sorularına verilen cevaplar 

incelendiğinde insan kaynakları yöneticisinin iĢ güvenliği uzmanını iĢe alırken dikkat ettiği 

kriterlerle ilgili sorulara çoğunluğun evet cevabı verdiği görülmüĢtür. Sadece iĢe alım 

sürecinde iĢ güvenli ile alakalı yazılı bir sınavın yapılıp yapılmadığı ile ilgili soru olan 

dördüncü soruda çoğunluk yapmadığını söylemiĢtir. Diğer sorularda insan kaynakları 

yöneticilerine iĢ güvenliği önlemleri hakkında katkıları ile alakalı konularda sorular 

yöneltilmiĢtir. Koruyucu donanımların takılması, Ģantiye içi düzen, çalıĢanların 

performanslarına uygun iĢ verilmesi, çalıĢma saatleri, çalıĢanlara iĢ güvenliği ve acil 

müdahale eğitimi, çalıĢanlara düzenli zaman aralıkları ile sağlık taramasının yapılıp 

yapılmadığı ile ilgili sorular yöneltilmiĢtir ve yine insan kaynakları yöneticilerinin çoğunluğu 

bu soruları evet olarak yanıtlamıĢtır. On sekizinci soruda çalıĢanların birbirleri ile iliĢkisini ve 

ruhsal durumlarının takip edilip edilmediği sorulmuĢtur ve insan kaynakları yöneticilerinin 

yarısı evet derken diğer yarısı hayır demeyi tercih etmiĢtir. Halbuki günümüz çağında insan 

psikolojisinin insanın bütün hayatını ne kadar çok etkilediği kabul edilmiĢ bir gerçektir. 

Ruhsal durumu iyi olmayan bir iĢçi, ufak bir dalgınlık sonucunda hayatını dahi 

kaybedebileceği hatalar yapabilir. O yüzden iĢçilerin psikolojileri düzenli olarak takip 

edilmeli ve eğer zor bir süreçten geçtiği tespit edilirse bir süre izin çıkarılıp psikolojik destek 

aldırılması gerekmektedir. 

Anketteki sorular ve cevaplara bakıldığında insan kaynakları yöneticisinin Ģantiyelerde iĢçi 

sağlığı ve iĢ güvenliğinin sağlanmasında yüksek oranda etkili olduğu görülmüĢtür. Türkiye 

Ģantiyelerinde insan kaynakları yöneticiliği görevini mühendislerin üstlendiği gözlemlenmiĢ 

olup bu departmana daha çok ilgi gösterilmesi gerektiği anlaĢılmıĢtır. Ġnsan kaynakları 

yöneticiliği pozisyonu için Ģantiyede bu pozisyon dıĢında herhangi bir sorumluluk 
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üstlenmeyecek bir yönetici ihtiyacı vardır. Çünkü Ģantiye mühendisleri yeterince görev ve 

sorumluluk altında olduklarından insan kaynakları yöneticiliğine gerektiği zamanı ve emeği 

verememektedirler. Ölümlü iĢ kazalarının yüksek oranda yaĢandığı Ģantiyelerde iĢçi sağlığı ve 

iĢ güvenliğine olan katkılarının fazlasıyla ortada olduğu insan kaynakları yöneticilerinin 

geliĢtirilmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalıĢma ile ġanlıurfa-Harran yöresinde tarımsal üretimde traktör kullanımının çeĢitli 

parametrelerinin ortaya konulması; derlenen verileri analiz edip genelleĢtirilebilir sonuçlar 

elde ederek bölge çiftçisinin traktör kullanımına iliĢkin eğiliminin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Derlenen veriler farklı istatistik analiz programları yardımıyla analiz edilmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlara göre, iĢletme bazında traktörlerin ortalama anma motor gücü 60 kW iken; ikinci el 

piyasasındaki traktörlerde bu değer 57 kW olarak belirlenmiĢtir. ĠĢletmelerde bulunan 

traktörlerin yıllık ortalama kullanım süresi 550,6 h olarak elde edilirken, ikinci el 

piyasasındaki traktörlerin yıllık ortalama kullanım süresi 432,8 h olarak belirlenmiĢtir. 

Bununla birlikte traktörlerin kullanımla ilgili diğer iĢletme parametreleri arasında yer alan 

yaĢ, birim alana düĢen motor gücü, yakıt tüketimi, tamir ve bakım giderleri, motor, diĢli 

kutusu, hidrolik sistem, kabin-kaporta ve lastiklerin durumu, piyasa değeri, amortisman 

özellikleri vb parametreler hem ikinci el pazarındaki  hem de iĢletmelerdeki traktörler için 

belirlenmiĢ ve elde edilen veriler çoklu regresyon analiziyle değerlendirilerek sonuçlar 

irdelenmiĢtir.  

ANAHTAR KELĠMELER: Traktör, traktörün iĢletme parametreleri, tarımsal mekanizasyon düzeyi, Harran 

Ovası.  

 

ABSTRACT 

This study aims to put forth various parameters of tractor use in agricultural production in 

ġanlıurfa-Harran region for consideration and to analyze the data collected from farmers as 

well as obtaining generalized results to determine the trend for the use of tractors among 

farmers in the region. The data collected was analyzed by different statistical analysis 

programs. It was observed that the rated engine power was 60 kW in enterprises on average, 

while this value was found to be 57 kW for tractors in the second hand market, and the 

average annual operating time of tractors being used in enterprises and second hand markets 

were found to be 550.6 h and 432.8 h, respectively. Moreover, operating parameters relevant 

to tractor use including engine power per unit area, fuel consumption, repair and maintenance 

costs, engine, gearbox, hydraulic system, cab-hood, tire condition, market value, depreciation 

parameters and specifications were determined for tractors both in enterprises and the second 

hand market, and obtained data was examined through multiple regression analysis for further 

evaluation and discussion. 
Key Words: Tractor, operating parameters of tractor, agricultural mechanization level, Harran Plain. 
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GĠRĠġ 

 

Tarım iĢletmelerinde yapılan sabit yatırım harcamaları içinde traktör yatırımı önemli bir yer 

tutmaktadır. Diğer yandan iĢletme giderleri içinde de traktörden kaynaklanan kısım baĢta 

gelen bölümü oluĢturmaktadır. Bu nedenlerden dolayı traktörlerin kullanımla ilgili iĢletme 

parametrelerinin belirlenmesi, doğru yatırım ve iĢletmecilik kararlarının alınabilmesi için 

gereklidir.Bu çalıĢma ile ġanlıurfa-Harran Ovasında tarımsal iĢletmelerde kullanılan traktörler 

ile ikinci el pazarında satıĢa sunulan kullanılmıĢ traktörlerin çeĢitli parametrelerini (yaĢ, anma 

motor gücü, birim alana düĢen motor gücü, yakıt tüketimi, tamir ve bakım  giderleri, motor, 

diĢli kutusu, hidrolik sistem, kabin-kaporta ve lastiklerin durumu, yıllık ortalama kullanım 

süresi, piyasa değeri, amortisman karakteristikleri vb) belirlemek ve derlenen verileri analiz 

ederek genelleĢtirilebilir sonuçların elde edilmesi hedeflenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarının, 

gerek bölge çiftçisinin traktör kullanımına iliĢkin eğiliminin belirlenmesinde; gerekse traktör 

ve ekipman üreticilerinin üretim planlamalarında yol gösterici nitelikte olması temenni 

edilmektedir.  

MATERYAL ve YÖNTEM 

AraĢtırma materyalini, ġanlıurfa Ġli ve ilçelerindeki traktör bayileri ile traktör alım-satım ve 

takasını yapan galerilerde (komisyoncu) bulunan ve halen Harran Ovasının çeĢitli 

kesimlerinde tarımsal üretimde kullanılan tarım traktörleri oluĢturmaktadır. Belirlenen örnek 

büyüklüğüne ulaĢabilmek için 31 ayrı galeride satıĢa sunulan toplam 450 adet ve  ġanlıurfa 

Harran Ovasında (ġanlıurfa Merkez, Akçakale ve Harran Ġlçelerinde) 14 köy kapsamında 

seçilen 150 adet traktör sahibi iĢletmelerde  mevcut bulunan traktörlere ait veriler 

derlenmiĢtir. ġanlıurfa Ġli ve ilçelerindeki genel tarımsal üretim özellikleri ve ilçelerin genel 

toprak yapısı, iklim özellikleri, tarım arazisinin kullanımı, tarım ürünleri üretimi, iĢletme 

büyüklüğü ve arazi dağılımı, ovada tercih edilen traktörlerin çeĢitlerini belirlemektedir.  

Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde uygulanan yöntem 

 

Ġki aĢamalı olarak yürütülen bu araĢtırmanın birinci aĢamasında, ikinci el traktör pazarındaki 

traktörlerin teknik ve ekonomik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla bilgi toplama formu 

hazırlanmıĢtır. Ġldeki traktör bayi, traktör alım-satım yapan galeri (komisyoncu) ve traktör 

pazarındaki satıcılarla yüz yüze görüĢülerek 20 sorudan oluĢan 450 bilgi toplama uygulaması 

yapılmıĢtır. Pazarda satıĢa konu olan her traktör için bir bilgi toplama formu doldurulmuĢtur.  

 

AraĢtırmanın ikinci aĢamasında ise ġanlıurfa Harran Ovasında, ġanlıurfa Merkez, Akçakale 

ve Harran ilçelerinden gayeli örnekleme yöntemi kullanılarak Harran Ovasını temsil edecek 

Ģekilde 14 köy belirlenmiĢtir. Daha sonra örnek büyüklüğünün belirlenmesinde, oluĢturulan 

çerçeve liste kullanılıp, arazi büyüklüklerinin frekans dağılımı göz önünde bulundurularak, 

iĢletmeler arazi geniĢliğine göre 4 tabakaya ayrılmıĢtır. Tabakalar 1-50 da, 51-100 da, 101-

200 da ve 201 da‘dan büyük olarak oluĢturulmuĢtur.  

 

Örnekteki iĢletme sayısı tabakalı tesadüfi örnekleme metodu ile bulunmuĢtur. AraĢtırmada 

ortalamadan % 10 hata sınırı (e) ve % 95 güven aralığı kabul edilerek (t = 1,645) bilgi 

toplama çalıĢması yapılacak iĢletme sayısı (örnek büyüklüğü) 128 olarak belirlenmiĢtir. 

Bununla birlikte ana kitlenin temsil oranını daha da güçlendirmek için ġanlıurfa Harran 

Ovasında 150 iĢletmeye ulaĢılmıĢtır. Bilgi toplama formları, Merkez Ġlçede 60, Harran 

Ġlçesinde 36 ve  Akçakale Ġlçesinde 54 tarım iĢletmesine uygulanmıĢtır. Her bir tabakadan 

bilgi toplama işlemi uygulanan işletmeler tesadüfi olarak seçilmiĢtir. 
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ÇalıĢmanın ilk aĢamasında (Ġkinci el traktör pazarı araĢtırması) kullanılan bilgi toplama 

formundaki sorular, araĢtırmanın amacına uygun olarak bölgedeki mevcut durumun tespiti 

amacına dönük olarak hazırlanmıĢtır. Formda yer alan traktörün markası, tipi, model yılı, 

sınıfı, motor tipi ve anma motor gücü ise traktörün üretim özellikleriyle ilgili sorulardır. 

Formdaki soruların büyük bir bölümünü ise traktörün teknik ve ekonomik özellikleriyle ilgili 

sorular oluĢturmaktadır. Bunlar; motor, kabin-kaporta, diĢli kutusu, hidrolik sistem ve lastik 

durumudur. Bunun dıĢında traktörün tahmini satıĢ fiyatı, satıĢta kalma süresi, satıĢ nedeni ve 

satıĢ yöntemleriyle ilgili sorular yer almaktadır. Sorulara verilen cevaplar belli kriterlere göre 

gruplandırılmıĢtır (BaĢol, 2006). 

 

ÇalıĢmanın ikinci aĢamasında kullanılan bilgi toplama formunda (Traktör iĢletme 

parametrelerinin belirlenmesi bilgi toplama formu) ise, birinci aĢamada traktörler ile ilgili 

edinilen bilgilere ek olarak traktörün satın alındığı yıl, satın alma fiyatı, traktörün finansman 

Ģekli, edinme Ģekli, muhafaza Ģekli, tarımsal ve tarım dıĢı iĢlerde kullanma Ģekli ve traktörün 

kaç yıl daha elde tutulmasına iliĢkin öngörüler yer almıĢtır.  

 

Bununla birlikte, iĢletme parametrelerinin belirlenmesi bilgi toplama formu iĢletmelerin arazi 

büyüklükleri, arazinin mülk/kira durumu, ürün deseni, traktör ile birlikte kullanılan alet ve 

makinalar ve bunların yılda kullanıldıkları alan, iĢ baĢarısı, yıllık kullanım sayıları, yakıt 

giderleri, makina iĢçiliği giderleri, alet/makina kiralama durumu ve kiralama bedeli gibi 

soruları  içermektedir. 

 

Verilerin analizinde uygulanan yöntemler 

 

Gerek ikinci el traktör pazarındaki gerekse iĢletmelerdeki traktörlerler ile ilgili teknik ve 

ekonomik özellikleri gösteren bilgi toplama formlarında yer alan sorular her traktör için ayrı 

ayrı doldurulmuĢtur. AraĢtırma sonucu elde edilen bilgi toplama formları öncelikle ilçeler 

bazında gruplandırılmıĢ ve numaralandırılmıĢtır. Bilgi toplama formlarındaki soruların 

yanıtları Microsoft Excel programında oluĢturulan bir çalıĢma kitabına iĢlenmiĢtir. Kullanılan 

çeĢitli istatistiksel analiz programları (SPSS, MINITAB) yardımıyla elde edilen veriler analiz 

edilmiĢtir. 

 

Daha sonra iĢletmelerdeki traktörlerin piyasa değeri ve ikinci el pazarındaki traktörlerin 

tahmini satıĢ bedeli ile diğer değiĢkenler arasındaki iliĢkinin belirlenmesinde veri 

dönüĢümleri, tablolama, doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizlerine dayalı model 

yaklaĢımları için LIMDEP paket programından yararlanılmıĢtır (Gül vd 2001). Program 

kapsamında kullanılan çoklu regrasyon analiz modelinde bağımlı değiĢken olarak iĢletme 

traktörleri için Ģimdiki piyasa değeri (PD), ikinci el pazarında yer alan tarktörler için ise 

tahmini satıĢ bedeli (TSB) parametreleri kullanılmıĢtır.  

ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA 

ĠĢletmelerde Arazi Varlığı  

 

Harran Ovasında çalıĢma yapılan alanda yer alan 150 tarımsal iĢletme, 21.029 da mülk, 3.383 

da kiralık olmak üzere toplam 24.462 da araziye sahiptir. Arazi dağılımındaki yığılma % 39 

ile 1-50 da grubunda olmuĢtur. Daha sonra % 23 ile 101-200 da ve % 21 ile 201 da ve üzeri 

alana sahip iĢletmeler gelmektedir. 51-100 da tarım alanına sahip iĢletmelerin oranı ise % 

17‘dir (Çizelge 1). Ortalama iĢletme büyüklüğü yaklaĢık 163 da‘dır. 
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Çizelge 1 ÇalıĢma yapılan alanda iĢletmelerin büyüklüklerine göre arazi varlığı 

 

ĠĢletmelerde Üretim Alanı ve Ürün Deseni  

 

Bu iĢletmelerdeki üretim deseni içerisinde pamuk ekim alanı ilk sırayı almaktadır. Sulamanın 

baĢladığı 1995 yılından günümüze kadar yıllara göre değiĢmekle birlikte, pamuk ekim 

alanının payı toplam ekim alanı içinde yaklaĢık % 55,5 düzeyinde olup; bunu % 29,8 oranında 

ikinci ürün mısır, % 40,1 oranında buğday, % 1,7 oranında aspir, % 0,4 oranında mercimek, 

% 1 oranında bostan, %  1,1 oranında meyve ve % 0,3 oranında ise sebze üretimi izlemektedir 

(Çizelge 2). 

 

 

 

Çizelge 2 ÇalıĢma yapılan alanda arazi kullanım durumu ve ürün deseni 
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Hancağız 581 557 24 347 126 241 0 0 0 0 42 

Günbalı 3.989 2.839 1.150 2.458 220 516 257 0 254 248 0 

Balkat 1.100 778 322 655 330 575 0 0 0 0 0 

BellitaĢ 5.600 5.450 150 2.650 2.300 3.228 150 0 0 0 0 

Ġkiağız 1.489 1.274 215 1.072 260 280 0 0 0 10 20 

Ozanlar 650 650 0 230 420 368 0 0 0 0 0 

Uluköy 1.669 1.299 370 304 1.260 1.272 0 0 0 0 0 

Küplüce 795 795 0 495 200 258 0 0 0 0 0 

Parapara 560 520 40 100 440 568 0 0 0 0 0 

Olgunlar 1.337 1.267 70 837 120 155 0 0 0 0 0 

Haktanır 1.612 1.555 57 277 1.189 1.472 0 0 0 0 1 

Onortak 1.150 700 450 670 0 491 0 100 0 0 0 

ĠĢletme 

Büyüklüğü 

(da) 

 

ĠĢletme Sayısı 

Sayı Oran (%) 

1-50 59 39 

51-100 25 17 

101-200 34 23 

201- 32 21 

Toplam 150 100 
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YeĢerti 2.722 2.187 535 2.312 410 271 0 0 0 0 0 

Ekinyazı 1.208 1.208 0 1.138 0 90 0 0 0 0 0 

TOPLAM 24.462 21.079 3.383 13.545 7.275 9.785 407 100 254 258 63 

% 100 86,2  13,8  55,5 29,8 40,1 1,7 0,4 1,0 1,1 0,3 

 

ĠĢletmelerin Mekanizasyon Düzeyi  

 

AraĢtırma alanında ortalama traktör motor gücü 60 kW olup, köyler arasındaki en büyük 

değer YeĢerti‘de (64 kW ) en küçük değer ise Hancağız‘da (51 kW) görülmektedir. Diğer 

mekanizasyon göstergeleri; 3,8 kW/ha, 63,8 traktör/1000 ha ve 15,7 ha/traktör‘dür (Çizelge 

3). Bununla birlikte, Tarım Alet ve Makineleri Ġmalatçıları Birliği‘nin (TARMAKBĠR) 2007 

yılı raporunda Türkiye için mekanizasyon düzeyi göstergeleri 1,68 kW/ha, 38 traktör/1000 ha, 

5,2 makine/traktör ve ortalama güç 44 kW olarak verilmiĢtir. Aynı raporda AB ülkeleri 

ortalaması olarak tarımsal mekanizasyon düzeyi değerleri de yer almaktadır. Rapora göre, AB 

ülkeleri için benzer değerler sırasıyla; 6 kW/ha, 89 traktör/1000 ha, 10 makine/traktör ve 

ortalama güç de 74 kW‘dir (Anonim 2007). 

 

 

 

 

Çizelge 3 ÇalıĢma yapılan alanın mekanizasyon düzeyi 

 

Ġlçeler Köyler 
Alan 

(ha) 

Traktör 

Sayısı 

Ortalama 

Traktör. 

Gücü (kW) 

Toplam. 

Traktör. 

Gücü 

(kW) 

Mekanizasyon Düzeyi 

kW/ha 
traktör/ 

1000 ha 
ha/traktör 

Merkez 

Hancağız 58 8 51 408 7,0 137,7 7 

Günbalı 398 21 61 1281 3,2 52,7 19 

Ġkiağız 149 16 57 912 6,1 107,5 9 

Ozanlar 65 6 60 360 5,5 92,3 11 

Uluköy 167 12 58 696 4,2 71,9 14 

Harran 

Balkat 110 6 61 366 3,3 54,5 18 

BellitaĢ 560 9 63 567 1,0 16,1 62 

Küplüce 80 5 62 310 3,9 62,9 16 

Parapara 56 8 62 496 8,9 142,9 7 

Olgunlar 134 10 61 610 4,6 74,8 13 

Akçakale 

Haktanır 161 8 62 496 3,1 49,6 20 

Onortak 115 7 54 378 3,3 60,9 16 

YeĢerti 272 17 64 1.088 4,0 62,5 16 

Ekinyazı 121 23 58 1.334 11,0 190,4 5 

TOPLAM  2.446 156 60 9.302 3,8 63,8 15,7 

 

AraĢtırma bölgesinde 1000 hektara düĢen traktör sayısı ortalama 63,8 Türkiye‘de 37, 

geliĢmekte olan ülkelerde 8, geliĢmiĢ ülkelerde 30 ve dünyada ise 19 dolayındadır. AB 

üyelerinden Almanya‘da bu değer yaklaĢık 100, Fransa‘da 70 ve Yunanistan‘da ise 80 

civarındadır (Anonim 2005b, Anonim 2010a). 
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Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu çalıĢmada (Evcim vd. 

2010) ise, Türkiye tarımı mekanizasyon düzeyinde son yıllarda oldukça önemli geliĢmeler 

sağlandığı bildirilmiĢ olup bu kapsamda, birim alana düĢen güç (kW/ha) 2,29, 1000 ha alana 

düĢen traktör sayısı (traktör/1000 ha) 53 ve traktör baĢına düĢen alan (ha/traktör) ise 19 olarak 

belirlenmiĢtir. Daha önce yapılan diğer bir çalıĢmada (Özgüven vd. 2010) ise aynı değerlerin 

2009 yılı Türkiye ortalaması olarak sırasıyla 2,42 (kW/ha), 56,25 (traktör/1000ha) ve 17,78 

(ha/traktör) ile geliĢmiĢ ülke değerlerinin gerisinde yer aldığı bildirilmiĢtir. 

 

Traktörlerin iĢ baĢarısını çalıĢtırdığı tarım alet-makinaları belirlemektedir. Tarımsal 

mekanizasyonda traktör tek baĢına bir anlam ifade etmemekte, traktör-ekipman iliĢkisi 

traktörün verimli kullanılması bakımından önem arz etmektedir. Ekipman olmadan traktörün 

tarımsal amaçla kullanılması olanaksızdır (Sayın 2006). ÇalıĢma yapılan alandaki alet makine 

durumu değerlendirildiğinde, traktörü olan iĢletmelerde traktör baĢına 0,44 adet römork, 0,85 

adet kulaklı pulluk, 0,82 adet kültüvatör, 0,37 adet üniversal ekim makinası, 0,57 adet 

pnömatik ekim makinası, 0,73 adet santrifüj gübre dağıtma makinası, 0,79 adet tarla 

pülverizatörü, 0,60 adet goble diskaro, 0,77 adet gübrelemeli ara çapa makinası düĢmektedir. 

Traktör baĢına düĢen ortalama alet-makina sayısı 7,22 adet dir. Dartar (2007), traktör baĢına 

düĢen alet-makine sayısı için Türkiye ortalamasını 5,8 makine/traktör olarak vermiĢtir. Bu 

kapsamda çalıĢma alanında traktör baĢına düĢen alet-makine sayısının Türkiye 

ortalamasından yüksek olduğu söylenebilmektedir. 

 

ĠĢletmelerde Kullanılan Traktörler ile Ġkinci El Pazarındaki Traktörlere Ait Genel  

Özellikler 

 

ÇalıĢma alanındaki iĢletmelerde karĢılaĢılan traktörlerin büyük bir kısmının standart traktör 

yapısında olduğu gözlenmiĢtir. Örnekte yer alan traktörler içinde en eski olanı 1964 model, en 

yeni olanı ise 2011 modeldir. Traktörlerin model yılına bağlı olarak örnekteki yüzde 

dağılımları ġekil 1‘de verilmiĢtir.  

 

 

ġekil 1 ĠĢletmelerdeki traktörlerin model yılına bağlı sayısal ve oransal değerleri 

 

Ġkinci el pazarında karĢılaĢılan toplam traktörlerin ise % 95,8‘inin (431 adet) standart traktör, 

% 4,2‘sinin (19 adet) bahçe traktörlerinden oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Diğer yandan iĢletmelerde 

ve ikinci el pazarında yer alan yer alan traktörlerin yaĢlarına bağlı sayısal ve oransal 

miktarları  ġekil 1‘dekine benzer bir durum göstermektedir.  
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ĠĢletmelerde ve ikinci el traktör pazarında yer alan traktörlerin ortalama yaĢı ayrı ayrı 

hesaplanmıĢ ve ikisinde de yaklaĢık olarak 15 olarak bulunmuĢtur. Söz konusu traktörlerden 

0-15 yaĢ grubunda yer alanlar, toplam traktörlerin yaklaĢık % 60‘ını, 16-30 yaĢ grubunda yer 

alanlar ise % 30‘unu oluĢturmaktadır. ĠĢletme ve ikinci el pazarında bulunan traktörlerin % 

43‘ünü 15 yaĢ ve daha yaĢlı traktörlerin oluĢturduğu görülmektedir. Traktörler için literatürde 

verilen 15 yıllık ekonomik ömür değeri dikkate alındığında (Sabancı vd. 2003a, Sabancı vd. 

2003b) iĢletmeler ve ikinci el pazarındaki traktörlerin yaklaĢık % 40‘ının ekonomik kullanım 

koĢullarında çalıĢtırılmadığı söylenebilmektedir. Bununla birlikte, ikinci el piyasasındaki 

traktörlerin satıĢ nedenlerine bakıldığında % 48‘lik bir oran ile model eskimesi, % 2‘lik oranla 

aĢınma ve yine % 2‘lik oranla kapasite yetersizliği gelmektedir.  

 

Traktörlerin markalara göre sayısal ve oransal dağılımı ġekil 2‘de görülmektedir. ġeklin 

incelenmesinden, iĢletme ve ikinci el pazarındaki traktörlerin büyük bir bölümünün yerli 

üretilen markalardan oluĢtuğu gözlenmektedir. ĠĢletmelerde kullanılan traktörlerde Türk FIAT 

(Türk traktör) % 46‘lık bir oranla en büyük paya sahip olup, daha sonra % 21‘lik oran ile Uzel 

(MF) ve % 13‘lük oran ile New Holland (NH) modelleri gelmektedir. Ġkinci el pazarında ise 

Türk FIAT yaklaĢık % 49‘luk bir oranla en büyük paya sahip olup, daha sonra % 20 lik oranla 

Massey Ferguson ve % 19‘luk oran ile New Holland modelleri gelmektedir (ġekil 2).  

 

 

 

ġekil 2 AraĢtırma konusu traktörlerin markaya bağlı sayısal ve oransal değerleri 

 

Bununla birlikte, iĢletmelerde marka bazında en çok rastlanılan  traktör  tipleri sırasıyla, FIAT 

80-60 (% 25), FIAT 70-56 (% 15,4), MF 285 (% 13,5) ve NH TD 85D (% 6,4)‘dir. Ġkinci el 

pazarında ise en fazla FIAT 70-56 (% 17,8), FIAT 80-60 (% 14), MF 285 (% 10,9) ve NH TD 

85D (% 7,3)  tipleri yer almaktadır. 

 

Örnekte yer alan iĢletme ve ikinci el pazarındaki traktörlerin genel görünümüyle ilgili 

özellikleri ortaya koyabilmek amacıyla derlenen veriler incelendiğinde, iĢletmelerdeki 

traktörlerin % 37‘lik bir bölümünün genel görünümünün yöntem bölümünde belirtilen 

kriterlere göre iyi olduğu, yaklaĢık % 60‘lık bölümünün ise orta düzeyde olduğu 

gözlenmektedir. Genel görünümü kötü veya hasarlı olarak nitelendirilen traktörlerin oranı ise 

% 6‘dır. Ġkinci el traktörlerin ise % 65‘lik bir bölümünün genel görünümünün iyi olduğu, % 

33‘lük bölümünün ise orta düzeyde olduğu gözlenmektedir. 

 

7 

14 
8 

33 

20 

1 

72 

1 
18 25 

8 

92 85 

2 

219 

1 

Y
Ü

ZD
E 

(%
) 

MARKA 

İŞLETME TRAKTÖRLERİ İKİNCİ EL  PAZARINDAKİ TRAKTÖRLER



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-2-1              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 71 

ĠĢletmelerdeki traktörlerin % 18‘inin motorunun yenilenmiĢ olduğu, % 22‘lik bir bölümünün 

motor durumunun yeni olduğu (orijinal olduğu), % 47‘lik bölümünün motor durumunun orta 

ve % 12‘lik kısmının motorunun ise onarımının gerekli olduğu gözlenmektedir. SatıĢa 

sunulan ikinci el traktörlerin yarıya yakınının (% 48) motorunun yenilenmiĢ olduğu, % 22‘lik 

bir bölümünün motor durumunun yeni olduğu (orijinal olduğu), % 24‘lük bölümünün motor 

durumunun orta ve % 6‘lık kısmının motorunun ise onarım gerekli olduğu gözlenmektedir. 

 

ĠĢletmedeki traktörlerin diĢli kutusu durumuyla ilgili özellikler de, motor durumuyla 

benzerlikler göstermektedir. Buna göre iĢletmelerdeki traktörlerin % 49‘unun diĢli kutusunun 

durumunun iyi düzeyde olduğu gözlenmektedir. DiĢli kutusu orta düzeyde olan traktörlerin 

oranı ise % 48 olarak gözlenmiĢtir. SatıĢa sunulan ikinci el traktörlerin % 68‘inin diĢli 

kutusunun durumunun iyi düzeyde olduğu gözlenmektedir. DiĢli kutusu orta düzeyde olan 

ikinci el traktörlerin oranı ise % 30 olarak gözlenmiĢtir.  

 

Onarım gerektiren gruba dahil edilen traktörlerin ise genellikle kullanım hatalarından 

kaynaklanan sorunlarının olduğu gözlenmektedir. DiĢli kutusu, traktörün motor, lastik, 

hidrolik sistem ve kabin-kaporta onarımına oranla daha az onarım gerektiren bölümü olarak 

ifade edilmektedir.  

 

ĠĢletmeler bazında incelenen traktörlerin yaklaĢık % 45‘inin hidrolik sisteminin iyi, % 

53‘ünün orta ve yüzde 2‘sinin ise onarıma ihtiyacı olduğu gürülmektedir. Ġkinci el 

pazarındaki traktörlerin yaklaĢık % 70‘inin hidrolik sisteminin iyi, % 29‘unun orta ve yüzde 

1‘inin ise onarıma ihtiyacı olduğu gürülmektedir. 

  

ĠĢletmelerde araĢtırmaya konu olan traktörlerin yaklaĢık % 48‘inin kabin/kaporta durumunun 

iyi, % 48‘inin orta ve yüzde 4‘ünün ise onarıma ihtiyacı olduğu gürülmektedir. Ġkinci el 

pazarında araĢtırmaya konu olan traktörlerin yaklaĢık % 66‘sının kabin/kaporta durumunun 

iyi, % 32‘sinin orta ve yüzde 2‘sinin ise onarıma ihtiyacı olduğu gürülmektedir. 

 

Bununla birlikte söz konusu traktörlerin % 32‘sinin lastiklerinin uzun süre kullanılabilir 

durumda olduğu, % 52‘sinin lastiklerinin kısa süre kullanılabilir olduğu ve % 16‘sının 

lastiklerinin ise yenilenmesi gerektiği görülmektedir. Ġkinci el pazarındaki traktörlerin ise % 

46‘sının lastiklerinin uzun süre kullanılabilir durumda olduğu, % 45‘inin lastiklerinin kısa 

süre kullanılabilir olduğu ve % 9‘unun lastiklerinin ise yenilenmesi gerektiği görülmektedir. 

ĠĢletmelerde bulunan traktörlerin yaklaĢık % 92‘si birinci ve ikinci sahiplerinde, % 8‘i ise 

üçüncü ve dördüncü sahiplerindedir. Ġkinci el traktör pazarında satılan traktörlerin yaklaĢık % 

79‘u birinci, ikinci ve üçüncü sahipleri tarafından satılmaktadır. 

 

ÇalıĢma alanındaki iĢletmelerde yer alan traktörlerin finansman Ģekline bakıldığında, 

traktörlerin % 74‘ü tarımsal gelirle peĢin, % 23‘ünün tarımsal gelirle kredili ve % 3‘ünün de 

tarım dıĢı gelirle peĢin satın alındıkları görülmektedir.ÇalıĢmanın yapıldığı ve verilerin 

derlendiği iĢletme ve ikinci el traktör pazarında, traktör pazarının yeterli sayılabilecek bir 

kurumsal yapıya ulaĢtığı söylenebilmektedir.  

ÇalıĢmanın yapıldığı sırada gözlenen durum, iĢletmelerdeki traktör ediniminin ve ikinci el 

traktör pazarındaki traktörlerin satıĢının önemli bir kısmının (% 96) bayi ve ikinci el 

komisyoncular (galeriler) aracılığıyla yapıldığı Ģeklindedir. Traktörünü takas veya diğer 

yöntemler ile aracısız olarak satmak isteyenler ise oldukça düĢük oranda (% 4) kalmıĢtır. 

Traktörlerin büyük bir bölümü (% 97) tarımsal  iĢlerde  kullanılmakta olup, sadece % 3 gibi 

küçük bir oran tarım dıĢı iĢlerde de kullanılabilmektedir. 
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ĠĢletmelerde ve Ġkinci El Pazarında Yeralan Traktörlerin Teknik Özellikleri 

 

AraĢtırma konusu traktörlerin belirlenebilen teknik özellikleri arasında ilk sırada çekiĢ 

durumuna ait özellikler gelmektedir. ĠĢletmelerde bulunan traktörlerin % 72‘lik bölümü 

sadece arka tekerlekleri muharrik olan ve tek çeker olarak adlandırılan standart yapılı 

traktörlerden oluĢmaktadır. Dört tekerleği de muharrik olan (çift çeker) traktörler ise oransal 

olarak % 28‘lik bir paya sahiptir.Pazarda satıĢa sunulan ikinci el traktörlerin ise % 87‘lik 

bölümü tek çeker olarak adlandırılan standart yapılı traktörlerden oluĢmaktadır. Çift çeker 

traktörler ise oransal olarak % 13‘lük bir paya sahiptir. KarĢılaĢılan bu durum, ovadaki 

iĢletmelerin sulamayla beraber uygulamaya geçen polikültür ürün deseniyle, çift çeker traktör 

kullanımına yöneldiği söylenebilmektedir (ġekil 3).  

 

 

 

ġekil 3 AraĢtırma konusu traktörlerin çekiĢ durumuna ait sayısal ve oransal değerler 

 

ĠĢletmelerdeki traktörlerin % 97‘si, ikinci el pazarındaki traktörlerin ise % 91‘i 4 silindire 

sahiptir. Burada da hakim grup olan orta güçteki traktörlerin (50-65 kW) silindir sayısı 

değerinin öne çıktığı izlenmektedir. 

 

Traktörler üzerinde yapılan araĢtırmalarda öne çıkan en önemli iĢletme  parametrelerinden 

birisi kullanım süresidir. Çünkü traktörün kullanım süresi, iĢletme giderleri üzerinde doğrudan 

etkilidir. Aynı yaĢtaki traktörlerin toplam kullanım sürelerinin ortalaması alınarak ġekil 4‘de 

gösterilen grafik elde edilmiĢtir.  
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ġekil 4 Ortalama değerlere göre elde edilen yaĢ-toplam kullanım süresi değerlerinin  

                 DeğiĢimi 

 

ĠĢletmelerde bulunan traktörlerin yıllık ortalama kullanım süresi 550,6 h olarak görülürken, 

ikinci el piyasasındaki traktörlerin yıllık ortalama kullanım süreleri 432,8 h olarak 

gerçekleĢmektedir. ĠĢletmelerde karĢılaĢılan traktörlerin anma motor güçleri 40 kW ile 86 kW 

aralığında değiĢim göstermiĢtir. ĠĢletme bazında yapılan çalıĢmada tüm traktörlerin ortalama 

anma motor gücü değeri ise 60 kW olarak hesaplanmıĢtır. Ġkinci el pazarında karĢılaĢılan 

traktörlerin anma motor güçleri ise 35 kW ile 89 kW aralığında değiĢim göstermiĢtir. Gerek 

iĢletme gerekse ikinci el traktör pazarındaki traktörlerin incelenmesiyle, güç dağılımının orta 

güç grubu olarak nitelendirilebilecek 50-65 kW aralığında yoğunluk gösterdiği 

anlaĢılmaktadır. Ġkinci el traktör pazarından alınan örnekte, tüm traktörlerin ortalama anma 

motor gücü değeri ise 57 kW olarak hesaplanmıĢtır (ġekil 5). 

 

 

 

ġekil 5 Traktörlerin güç gruplarına göre dağılımı 

Gerek Ģeklin incelenmesi ve gerekse yapılan istatistiksel analiz sonuçları, ortalama yıllık 

kullanım süresinin (TKS/YAġ), iĢletmelerde ve ikinci el pazarında yer alan traktörler için 

anma motor gücünden bağımsız olduğunu ortaya koymuĢtur.  

 

ÇalıĢma kapsamında değerlendirilen toplam traktörlerin % 35‘ini daha önce motor revizyonu 

geçirmemiĢ olan traktörler (0 revizyon sayısı) oluĢturmaktadır. Örnekteki traktörlerin yaĢ 

ortalamasının yaklaĢık 15 olduğu göz önüne alındığında, kalan diğer traktörlerin ise en az bir 

motor revizyonu geçirdiği görülmektedir. Gerek iĢletme gerekse ikinci el pazarındaki 

y = 0.0537x3 - 8.0937x2 + 596.45x - 65.509 
R² = 0.7876 
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traktörlerin motor, diĢli kutusu ve hidrolik sistem onarımı gereksinimlerinin yaĢa bağlı 

tekrarlamalı değiĢimler gösterdiği dikkat çekmektedir. Ancak kabin/kaporta onarımı 

gereksinimi yönünden elde edilen değiĢim ise bunlardan farklıdır. Bu onarım gereksinimi, 

hem daha geç yaĢlarda ortaya çıkmakta hem de çiftçi yönünden ertelenebilir bir onarım 

gereksinimi olarak düĢünülmektedir.  

 

ĠĢletmelerde ve Ġkinci El Pazarında Yeralan Traktörlerin Ekonomik Özellikleri 

 

ĠĢletmelerde karĢılaĢılan traktörlerin  satıĢı söz konusu olmadığından, traktörün değerini 

belirleyebilmek amacıyla, sahibi tarafından tahmin edilen parasal değeri piyasa değeri (PD) 

olarak adlandırılmıĢ ve kullanılmıĢtır. Ġkinci el pazarında karĢılaĢılan traktörlerin henüz satıĢı 

gerçekleĢmemiĢ olduğundan traktörün değerini belirleyebilmek amacıyla, satıcılar tarafından 

talep edilen parasal değerler tahmini satıĢ bedeli olarak adlandırılmıĢ ve kullanılmıĢtır. 

 

Gerek iĢletme bazında gerekse ikinci el pazarındaki traktörlerde yaĢın artmasıyla, traktörlerin  

piyasa değeri (PD) ile tahmini satıĢ bedelinde (TSB) meydana gelen azalmalar, literatürde 

verilen sonuçları ile (IĢık vd. 1995, Güher 2008, BaĢol 2006) benzerlik göstermektedir. 

 

ÇalıĢmada traktörün ortalama yıllık kullanım süresi (OYKS), traktörmetreden okunan  toplam 

kullanım süresinin (TKS) yaĢa oranlanmasıyla elde edilmiĢtir. Yapılan istatistiksel analizler, 

TKS/YAġ parametresi ile PD ve TSB arasında modele konu olabilecek bir iliĢki 

bulunmadığını ortaya koymuĢtur. ĠĢletmelerde kullanılan traktörlerin piyasa değeri (PD) ve 

ikinci el pazarındaki traktörün tahmini satıĢ bedeli (TSB) çeĢitli faktörlerin etkisiyle 

oluĢmaktadır. Bunlar arasında ilk akla gelen faktör, traktörün  anma motor gücüdür (AMG).  

 

Buradan elde edilen sonuç, anma motor gücü faktörünün piyasa değeri (PD) üzerinde yaklaĢık 

olarak % 75 oranında etkili olduğunu göstermektedir. Buna göre yaĢ parametresi piyasa 

değeri üzerinde anma motor gücüne göre daha yüksek oranda etkili olmaktadır. 

 

Ġkinci el pazarında bulunan traktörlerin tahmini satıĢ bedelleri ile anma motor gücü arasındaki 

iliĢkinin modellenebilmesi amacına dönük olarak ortalama alınarak yapılan analizler 

sonucunda, anma motor gücü faktörünün tahmini satıĢ bedeli üzerinde yaklaĢık olarak % 82 

gibi yüksek oranda etkili olduğunu göstermektedir. 

 

Buna göre yaĢ parametresi tahmini satıĢ bedeli üzerinde anma motor gücü parametresine göre 

daha yüksek oranda etkili olmaktadır. Bu değerler literatürde verilen (BaĢol 2006) 

değerleriyle  benzerlik göstermektedir. Her iki parametrenin piyasa değeri üzerinde birlikte 

etkilerini belirlemeye dönük analizler sonucunda ise; 
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ġekil 6 ĠĢletmelerdeki traktörlerin birim anma motor gücünün tahmini satın alma bedeli 

(PD/AMG) değerlerinin yaĢa bağlı olarak değiĢimi 

 

Aynı Ģekilde, traktörlerin birim anma motor gücünün tahmini satıĢ bedeli TSB/AMG 

orantısıyla gösterildiğinde, bu değerlerin yaĢa bağlı olarak değiĢimi ġekil 6 ve ġekil 7‘de 

görülmektedir. Traktör yaĢının artıĢına bağlı olarak birim güç için gerek Ģimdiki piyasa değeri 

(PD), gerekse tahmini satıĢ bedelinin (TSB) belirlenen model çerçevesinde azaldığı 

gözlenmektedir. 

 

 
 

ġekil 7 Ġkinci el pazarındaki traktörlerin birim anma motor gücünün tahmini satın alma bedeli 

(TSB/AMG) değerlerinin yaĢa bağlı olarak değiĢimi 

 

ĠĢletme Traktörlerinin Piyasa Değerine (PD) Etki Eden DeğiĢkenler Arasındaki Çoklu 

Regrasyon Analizi Sonuçları 

 

Ele alınan bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak için 

yapılan analizler sonucunda, matematiksel en iyi sonucu doğrusal model vermektedir. 

Modelin uyumluluğuna bakıldığında (Çizelge 4), modelde kullanılan bütün değiĢkenlerin 

bağımlı değiĢken olan piyasa değerindeki değiĢmeyi yaklaĢık % 82 oranında açıklayabildiği 

görülmektedir. Bunun anlamı piyasa değerindeki değiĢimin büyük bir bölümü (% 82) 

modelde kullanılan söz konusu değiĢkenlerden kaynaklanmaktadır. Çoklu regrasyon 

modelinin genel anlamlılığının sınandığı F değeri, modelde kullanılan 15 değiĢken ve 

değerlendirmeye alınan 134 gözlem sayısı ile (F15,134) 47,5 olarak hesaplanmıĢ olup p<0,0001 

y = 0.0036x3 + 0.1814x2 - 26.585x + 745.68 
R² = 0.9305 
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düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. BaĢka bir ifade ile modelde kullanılan tüm değiĢkenlerin eĢ 

anlı olarak en azından birinin sıfırdan farklı olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

Modelde yer alan diğer traktör markalarıyla kıyaslandığında, New Holland markasının 

traktörün piyasa değerini artırıcı yöndeki etkisi istatistiksel olarak p<0,10 düzeyinde anlamlı 

bulunmuĢtur . Bu durum Türk Traktör (FIAT) markası için  p<0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuĢtur. Buna karĢılık Uzel (MF) markasının etkisi p<0,05 düzeyinde negatif bir etkiye 

sahiptir. Bu duruma göre, New Holland marka traktör ile diğer grup traktörler arasındaki 

piyasa değeri farkı yaklaĢık olarak 3.501 TL tutarında bir değere sahip olurken; Türk Traktör 

(FIAT) ile diğer grup traktörler arasındaki piyasa farkı ise yaklaĢık olarak 5.426 TL 

olmaktadır.  

 

Çizelge 4 ĠĢletme traktörleri için çoklu regresyon analizi sonuçları  

DeğiĢkenler Katsayı t-değeri p-değeri Elastikiyet
 

SABĠT 13,0930* 1,80 0,716 

 

NEWHOLD 3,50128* 1,70 0,892 

UZEL (MF) -3,18919** -2,49 0,128 

TÜRKTR (FIAT) 5,42567*** 5,46 0,0001 

FORD -0,81829 -0,59 0,5553 

YAġ -0,43608*** -7,44 0,0001 -0,25 

SĠLĠNDĠR -6,57410** -2,22 0,263  

AMOTGÜC 0,68602** 10,25 0,0001 1,56 

TKS -2,08243*** -3,30 0,010 -0,079 

MOTOR -0,14677 -0,18 0,8550 

- 

MOTREVĠZ 2,66853*** 2,82 0,0048 

KABKAP -0,97605 -0,89 0,3759 

DĠġDĠF 0,10481 0,07 0,9439 

HĠDROLĠK -0,52586 0,52 0,6062 

LASTĠK 0,40134 1,09 0,2758 

KAÇSAHĠB 0,41236 0,88 0,3811 

R
2
 0.82 

F15,134  47.5 (0.0000) 

Not: 
***

, 
**

, 
*
 sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel önemlilik derecesini göstermektedir.  

 

Traktörlerin yaĢı ile bunların piyasa değerleri arasında, beklenildiği gibi negatif bir iliĢki söz 

konusudur. Analiz sonuçlarına göre traktör bir yıl yaĢlandığında  piyasa değerinde ortalama 

olarak 436,08 TL kayıp meydana gelmektedir. Diğer bir ifade ile traktörlerin yaĢında % 1‘lik 

bir artıĢ, piyasa değerinde yaklaĢık % 0,25‘lik bir düĢüĢ meydana getirmektedir. 

 

Ġkinci El Traktör Pazarındaki Traktörlerin Tahmini SatıĢ Bedeline (TSB) Etki Eden  

DeğiĢkenler Arasındaki Çoklu Regrasyon Analizi Sonuçları 

 

Modelin bileĢenlerinin uyumuna bakıldığında (Çizelge 5), kullanılan bütün değiĢkenlerin 

bağımlı değiĢken olan tahmini satıĢ bedeli (TSB) değerindeki değiĢmeyi yaklaĢık % 74 

oranında açıklayabildiği görülmektedir. Çoklu regrasyon modelinin genel anlamlılığının 

sınandığı F değeri, modelde kullanılan 15 değiĢken ve değerlendirmeye alınan 424 gözlem 

sayısı ile (F15,424) 83,6 olarak hesaplanmıĢ olup p<0,0001 düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. 

BaĢka bir ifade ile modelde kullanılan tüm değiĢkenlerin eĢ anlı olarak en azından birinin 

sıfırdan farklı olduğu gözlemlenmiĢtir. 
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Çizelge 5 Ġkinci el pazarındaki traktörler için çoklu regresyon analizi sonuçları 

DeğiĢkenler Katsayı t-değeri p-değeri Elastikiyet
 

SABĠT 21,9451*** 4,25 0,0001 

 

NEWHOLD 5,58350*** 4,18 0,0001 

UZEL (MF) -1,30176 -1,18 0,2367 

TÜRKTR (FIAT) 6,39686*** 7,11 0,0001 

FORD 0,35117 0,27 0,7882 

YAġ -0,46404*** -9,89 0,0001 -0,27 

SĠLĠNDĠR -0,50703 -0,37 0,7097  

AMOTGÜC 0,46974*** 9,28 0,0001 1,02 

TKS -2,40560*** -4,80 0,0001 -0,093 

MOTOR 1,72651* 1,78 0,0757 

 

MOTREVĠZ 0,55037** 2,06 0,0393 

KABKAP 0,88356 1,09 0,2764 

DĠġDĠF 0,19755 0,19 0,8527 

HĠDROLĠK -0,86700 -0,89 0,3754 

LASTĠK 1,93349*** 3,59 0,0001 

KAÇSAHĠB -0,39084 -1,52 0,1297 

R
2
 0,74 

F15,424 83,6 (0.0000) 

Not: 
***

, 
**

, 
*
 sırasıyla %1, %5 ve  %10 istatistiksel önemlilik derecesini göstermektedir. 

 

Analiz sonuçlarına göre New Holland markasının tahmini satıĢ bedeli üzerinde  (TSB) pozitif 

yönde ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu belirlenmiĢtir (p<0.01). Benzer Ģekilde, 

Türk Traktör (FIAT) markası da aynı özelliği göstermektedir (p<0.01). Bu duruma göre, New 

Holland marka traktör ile diğer markalardaki traktörler arasında yaklaĢık olarak 5.583 TL 

tutarında bir fiyat farkı ortaya çıkmaktadır. Aynı fark Türk Traktör (FIAT) ile diğer 

markalardaki traktörler arasında 6.397 TL olmaktadır.  

 

Traktörlerin yaĢı ile bunların tahmin satıĢ bedeli arasında, beklenildiği gibi negatif bir iliĢki 

söz konusudur. Traktör 1 yıl yaĢlandığında,  tahmini satıĢ bedeli yaklaĢık 464 TL 

azalmaktadır. Diğer bir ifade ile traktörlerin yaĢındaki %1‘lik artıĢ, tahmini satıĢ bedelinde 

yaklaĢık % 0,27‘lik bir düĢüĢ meydana getirmektedir. 

 

ĠĢletmelerde Toplam ĠĢlenen Alana Bağlı, Mekanizasyon Göstergelerinde Meydana  

Gelen DeğiĢim 

 

ĠĢlenen tarımsal alan arttıkça birim alana düĢen traktör gücü azalmaktadır. Bu sonuç, bir 

yandan iĢletmecilik prensiplerine göre traktör sahibi olması gerekmeyen iĢletmelerin traktör 

sahibi olduğunu gösterirken; büyük iĢletmelerin ise yeterli traktör motor gücüne sahip 

olamadıklarını ortaya koymaktadır. Yapılan analizler sonucunda, toplam iĢlenen alan (TĠA) 

ile birim traktöre düĢen alet-makina  sayısı arasında istatiksel anlamda önemli bir iliĢki 

gözlenememiĢtir. 

 

ĠĢletmelerde Kullanılan Traktörlerin Yıllık Tamir-Bakım Giderleri Ġle Diğer  

Parametreler Arasındaki ĠliĢkiler  

 

ĠĢletmelerde yer alan traktörler için, yaĢa bağlı 2010 yılına ait tamir-bakım giderleri değiĢim 

verileri ile yapılan istatistiksel analizler sonucunda, yaĢ ve tamir-bakım gideri parametreleri 
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arasında herhangi bir güçlü iliĢki belirlenememiĢtir. Bunun, tamir-bakım giderine iliĢkin 

sadece 1 yıllık veri toplanabilmiĢ olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. ÇalıĢmanın 

veri derleme aĢamasında, tamir-bakım giderlerine iliĢkin çiftçi koĢullarında etkin bir kayıt 

düzeninin bulunmadığı da gözlenmiĢtir.  

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Yapılan çalıĢmalar aĢağıda özetlenen sonuçları ortaya koymuĢtur. Buna göre, 

 

1. Harran Ovasında çalıĢma yapılan alanda yer alan 150 tarımsal iĢletme, 21.029 da mülk 
ve 3.383 da kiralık olmak üzere toplam 24.462 da araziye sahiptir. Ortalama iĢletme 

büyüklüğü yaklaĢık 163 da‘dır. Bu iĢletmelerdeki üretim deseni içerisinde pamuk 

ekim alanı ilk sırayı almaktadır. Sulamanın baĢladığı 1995 yılından günümüze kadar 

yıllara göre değiĢmekle birlikte, pamuk ekim alanının payı toplam ekim alanı içinde 

yaklaĢık %55,5 düzeyinde olup bunu %40,1 oranında buğday, %29,8 oranında ikinci 

ürün mısır, %1,7 oranında aspir, %0,4 oranında mercimek, % 1 oranında bostan, % 1,1 

oranında meyve ve %0,3 oranında ise sebze üretimi izlemektedir.  

2. Çalışma yapılan alandaki işletmelerde birim alana düşen traktör gücü 3,8 kW/ha, 1000 

ha tarım alanına düşen traktör sayısı 63,8, bir traktöre düşen tarım alanı 15,7 ha, bir 

traktöre düşen ortalama alet-makine sayısı ise 7,79‘dur. Söz konusu alanın 

mekanizasyon düzeyinin gerek bölge gerekse ülke değerlerinden yüksek olduğu, 

bununla birlikte yoğun tarımsal teknolojinin kullanıldığı AB ülkelerindeki değerlerden 

düşük olduğu gözlenmektedir. 

3. Araştırma alanındaki işletmelerde yer alan traktörlerde ortalama anma motor gücü 60 

kW iken, ikinci el pazarındaki traktörler için bu değer 57 kW’dır. ĠĢletmelerdeki 

traktörlerin anma motor güçleri 40 kW-86 kW arasında değiĢirken, güç dağılımı orta 

güç grubu olarak adlandırılan 55-65 kW aralığında yoğunluk göstermekte; ikinci el 

pazarındaki traktörlerin anma motor güçleri ise 35-89 kW aralığında değiĢirken güç 

dağılımı yine orta güç grubu olarak nitelendirilen 50-65 kW aralığında yoğunluk 

göstermektedir. 

4. ĠĢletmelerde ve ikinci el traktör pazarında yer alan traktörlerin ortalama yaĢı yaklaĢık 
olarak 15 olup, 0-15 yaĢ grubunda yer alan traktörler, toplam traktörlerin yaklaĢık % 

60‘ını, 16-30 yaĢ grubu ise % 30‘unu oluĢturmaktadır. ĠĢletme ve ikinci el pazarında 

bulunan traktörlerin % 43‘ünü 15 yaĢ ve daha yaĢlı traktörlerin oluĢturduğu 

görülmektedir.  

5. ĠĢletmelerde yer alan traktörlerin % 46‘sı Türk Traktör (FIAT), % 21‘i Uzel (MF) ve 

% 13‘ü New Holland (NH) markalarından; ikinci el pazarındaki traktörlerin ise % 48‘i 

Türk Traktör (FIAT), % 20‘si Uzel (MF), % 18‘i New Holland markalarından  

oluĢmaktadır. ĠĢletmeler ve ikinci el pazarındaki traktörlerin yaklaĢık yarıya yakınını 

Türk Traktör (FIAT) marka traktörler oluĢturmakta, bunu sırayla Uzel (MF) ve New 

Holland markaları takip etmektedir.  

6. ĠĢletmelerde marka ve tip bazında en çok kullanılan traktör tipleri sırasıyla, FIAT 80-

60 (% 25), FIAT 70-56 (% 15,4), MF 285 (% 13,5) ve NH TD 85D (% 6,4)‘dir. Ġkinci 

el pazarında ise en fazla FIAT 70-56 (% 17,8), FIAT 80-60 (% 14), MF (% 10,9) ve 

NH TD 85D (% 7,3) traktör tipleri yer almaktadır. 

7. ĠĢletmelerdeki traktörlerin % 37‘lik bölümünün genel görünümü iyi iken % 60‘lık 
bölümünün ise orta düzeyde olduğu, ikinci el piyasasında yer alan traktörlerin % 

65‘lik bölümünün genel görünümünün iyi olduğu, % 33‘lük bölümünün ise orta 

düzeyde olduğu gözlenmektedir. Ġkinci el traktör pazarındaki traktörlerin genel 

durumu ile motor, diĢli kutusu, hidrolik sistem, kabin kaporta ve lastik durumları iyi 
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olan traktörlerin sayısı, daha kısa sürede ve yüksek fiyata satılabilmesi amacıyla 

yapılan bakımdan dolayı iĢletmelerdeki traktörlere göre daha yüksek oranda 

olmaktadır. 

8. ĠĢletmedeki traktörlerin % 96‘lık bir kısmı bayi ve ikinci el komisyoncular 
(galericiler) aracılığı ile satın alınmıĢtır. Ġkinci el piyasasındaki traktörlerin satıĢı ise % 

95‘lik bir oranla galericiler tarafından yapılmaktadır. Yörede ikinci el traktör alım-

satımı kendiliğinden oluĢan bir piyasada gerçekleĢmektedir. Bu piyasanın hakim 

oyuncuları alım-satımı gerçekleĢtiren galerilerdir.  

9. Ovadaki iĢletmelerde ve ikinci el traktör pazarında standart yapılı traktörlerin satıĢı 
gerçekleĢtirilmektedir. Orta güç grubunda yer alan bu traktörler içinde, belirli marka 

tercihleri de bulunmaktadır.  

10. ĠĢletmelerde bulunan traktörlerin yıllık ortalama kullanım süresi 550,6 h olarak 
görülürken, ikinci el pazarındaki traktörlerin yıllık ortalama kullanım süreleri 432,8 h 

olarak gerçekleĢmektedir. Gerek GAP Master Planı (Anonim 1989) gerekse GAP 

Bölge Kalkınma Planında (Anonim 2001b) bölge için önerilen ürün projeksiyonları 

hayata geçtiğinde, ortalama traktör kullanım sürelerine ait bu değerlerin, traktörün 

ekonomik (650 h/yıl) veya efektif kullanıldığı (850-1000 h/yıl) düzeylere ulaĢması 

beklenmektedir. Bu süreyi artırmak için, iĢletmelerin ürün deseni çeĢitliliğine bağlı 

olarak sulu tarımın ön gördüğü tarım makinaları kullanımının da arttırılması 

gerekmektedir. 

11. ĠĢletme ve ikinci el piyasasındaki traktörlerin toplam kullanım süresi (TKS) ile yaĢ 
parametreleri arasındaki regrasyon analizi sonucunda, iĢletme traktörleri için toplam 

kullanım süresinde (TKS) meydana gelen değiĢkenliğin yaklaĢık % 72‘si, ikinci el 

piyasasındaki traktörler için %78‘i traktörlerin yaĢında meydana gelen değiĢkenlikten 

kaynaklanmaktadır. BaĢka bir ifade ile traktörün yaĢının artmasına bağlı olarak traktör 

toplam kullanım süresinin de arttığı gözlemlenmiĢtir. 

12. Gerek iĢletme gerekse ikinci el piyasasındaki traktörlerin yaĢa bağlı piyasa değeri ile 
yaĢa bağlı tahmini satıĢ bedeli arasında benzer düzeyde negatif yönlü güçlü bir 

iliĢkinin olduğu gözlemlenmiĢtir. KullanılmıĢ traktörlerde fiyatın belirlenmesi, piyasa 

koĢullarına göre olmaktadır. Ortalama fiyatlar, model (yaĢ) ve anma motor gücü ile 

markaya göre oluĢmaktadır. Genel ekonomik durumdan oldukça fazla etkilenen fiyat 

değerleri, hemen tüm piyasa oyuncuları tarafından benimsenmektedir. Traktörün diğer 

özellikleri ise, gerçekleĢen fiyat üzerinde az miktarda etkili olabilmektedir. 

13. Gerek iĢletme bazında gerekse ikinci el pazarında yer alan traktörler için ortalama 
yıllık kullanım süresinin anma motor gücünden bağımsız olduğu belirlenmiĢtir. 

14. KullanılmıĢ traktörlerde yenisine kıyasla görülen değer kaybının, literatürde (Witney 

1988b) verilen bilgilerle uyumlu olduğu söylenebilmektedir. KullanılmıĢ traktördeki 

değer kaybı ilk yıl içinde yaklaĢık % 25‘lik bir oranla baĢlamakta ve 10 yıl içinde % 

40‘lara ulaĢmaktadır. Ekonomik ömrünü 15 yıl içinde tamamladığı öngörülen bir 

traktörün değeri, yenisinin yaklaĢık % 40-50‘si dolayında olmaktadır. Bu durum ikinci 

el pazarının büyümesini teĢvik edici bir faktör olarak ortaya çıkrmaktadır.  

15. ĠĢletmelerde yer alan traktörlerin piyasa değerinde (PD) meydana gelen değiĢkenliğin 
% 62‘si, ikinci el piyasasında yer alan traktörlerin tahmini satıĢ bedelinde (TSB) 

meydana gelen değiĢkenliğin yaklaĢık % 49‘u toplam kullanım süresinde meydana 

gelen değiĢkenlikle açıklanabilmektedir. ĠĢletmelerde yer alan traktörlerin toplam 

kullanım süresi, traktörlerin piyasa değeri oluĢumu üzerinde daha fazla etkili 

olmaktadır. 

16. ĠĢletme ve ikinci el pazarlarındaki traktörlerin ortalama yıllık kullanım süresi 
(TKS/YAġ) parametresi ile piyasa değeri (PD) ve tahmini satıĢ bedeli (TSB) arasında 

modele konu olabilecek bir iliĢki bulunmadığı ortaya konmuĢtur. Bu sonuç üzerinde 
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traktörlerin yıllık ortalama kullanım sürelerinin düĢük olmasının etkili olduğu 

düĢünülmektedir. 

17. ĠĢletmelerde yer alan traktörlerin piyasa değerinde (PD) meydana gelen değiĢikliğin % 
74‘ü, ikinci el piyasasındaki traktörlerin tahmin satıĢ bedelinde meydana gelen 

değiĢkenliğin ise % 82‘si, traktörlerin anma motor gücünde (AMG) meydana gelen 

değiĢimle açıklanabilmektedir. Bu kapsamda, anma motor gücünün (AMG), 

özelliklede ikinci el piyasasında yer alan traktörlerin fiyat oluĢumunda oldukça etkili 

olduğu belirlenmiĢtir.  

18. ĠĢletmelerde yer alan traktörlerin piyasa değerinin oluĢumunda, AMG ve YAġ 

parametrelerinin ortak etkisi, ikinci el piyasasındaki traktörlerin tahmini satıĢ bedeline 

(TSB) etkisinden daha fazladır. 

19. ĠĢletmelerdeki traktörlerde, traktörlerin birim güç fiyatında (PD/AMG) meydana gelen 

değiĢimin % 93‘ü, ikinci el piyasasındaki traktörlerde birim güç fiyatında (TSB/AMG) 

meydana gelen değiĢimin ise % 56‘sı yaĢ faktöründen kaynaklanmaktadır.  ĠĢletme 

traktörlerinde bu oranın yüksek çıkması, iĢletme sahiplerince traktörlerin Ģimdiki 

piyasa değerlerini (PD) daha yüksek öngörmelerinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

20. ĠĢletmelerdeki traktörlerin toplam iĢledikleri alanda (TĠA) meydana gelen değiĢimin % 
58‘i anma motor gücünde (AMG) meydana gelen değiĢimden kaynaklanmaktadır. 

Bununla birlikte her iki parametre arasındaki korelasyon katsayısı 0,76 olarak 

bulunmuĢtur. Bu kapsamda, çalıĢma sonucunda bulunan değerler göz önüne 

alındığında, Harran Ovasındaki çiftçilerin traktör seçiminde üretim alanı büyüklüğünü 

önemli oranda dikkate aldıkları söylenebilmektedir.  

21. ĠĢletmelerdeki traktörlerin toplam iĢledikleri alanda (TĠA) meydana gelen değiĢimin % 
30‘u traktör yaĢında meydana gelen değiĢimden kaynaklanmakta olup, her iki 

parametre arasında pozitif yönlü bir iliĢki (r=0,55) bulunmuĢtur. 

22. ĠĢletmelerdeki traktörlerin ilk satın alma bedelinde (TSAB) meydana gelen değiĢimin 
% 81‘i anma motor gücünde (AMG) meydana gelen değiĢimden, bununla birlikte ilk 

satın alma bedelinde (TSAB) meydana gelen değiĢimin % 85‘i traktör yaĢında 

meydana gelen değiĢimden kaynaklanmaktadır. Burada da görüldüğü gibi ilk  satın 

alma bedeli üzerinde yaĢ parametresi, anma motor gücünden daha fazla etkili 

olmaktadır.  

23. ĠĢletmelerde yer alan traktörlerin özgül traktör güçlerinde meydana gelen değiĢimin % 
33‘ü traktör yaĢında meydana gelen değiĢimle açıklanabilmektedir. Söz konusu iki 

parametre arasında pozitif yönlü bir iliĢki (r=0,58) belirlenmiĢtir. 

24. Gerek iĢletme traktörleri gerekse ikinci el traktör pazarında yer alan traktörler için 

çoklu regrasyon analizleri sonucu oluĢturulan modellerde kullanılan toplam 15 

değiĢkenden 9 tanesinin traktörlerin Ģimdiki piyasa değerleri (PD) ile tahmini satıĢ  

bedeline (TSB) olan etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. Model çıktıları 

karĢılaĢtırıldığında, ikinci el pazarında yer alan traktörlerin tahmini satıĢ bedeline 

(TSB) aynı istatistiksel önemlilik derecesine göre; New Holland ve Türk Traktör 

(FIAT) marka traktörlerin, traktör yaĢının, anma motor gücünün, toplam kullanım 

süresinin ve traktör lastik durumunun daha sonra ise motor revizyonu ve hali hazır 

motor durumunun etkili olduğu gözlenmiĢtir. Buna karĢın iĢletmelerde yer alan 

traktörlerin Ģimdiki piyasa değerine (PD) istatistiksel önemlilik derecesine göre; Türk 

Traktör (FIAT) marka traktörlerin, traktör yaĢının, toplam kullanım süresinin ve motor 

revizyon durumunu gösteren değiĢkenlerin; daha sonra ise anma motor gücü, silindir 

sayısı, Uzel (MF) ve New Holland marka tercihlerinin etkili olduğu gözlenmiĢtir. 

25. ĠĢletmelerde yer alan traktörler için toplam kullanım süresi, yaĢ, özgül traktör gücü, 
piyasa değeri ve anma motor gücüne bağlı 2010 yılındaki tamir- bakım giderleri 

arasında herhangi bir güçlü iliĢki belirlenememiĢtir. Bu durum, çalıĢma sırasında 
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tamir-bakım giderine iliĢkin sadece 1 yıllık veri toplanabilmiĢ olması aynı zamanda 

söz konusu giderlere iliĢkin çiftçi koĢullarında etkin bir kayıt düzeninin olmamasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bununla birlikte, iĢletmelerde aynı anma motor 

gücüne sahip traktörlerin ortalama tamir bakım giderleri arasında istatistik olarak 

anlamlı bir iliĢki söz konusudur (R
2
=0,5404, p<0,001). Bir baĢka anlatımla, traktör 

anma motor gücü arttıkça buna bağlı olarak tamir-bakım giderleri de doğrusal olarak 

artmaktadır. 

26. ÇalıĢma alanında yaygın olarak uygulanan ürün deseni için, toplam iĢlenen alana bağlı 
farklı güçteki traktörlerin toplam yakıt giderlerindeki payının ayrı ayrı incelenmesi 

sonucunda; toplam iĢlenen alan (TĠA) değiĢkeni, toplam yakıt miktarındaki değiĢmeyi 

genel anlamda yüksek oranlarda açıklayabilmektedir. Bir baĢka ifade ile toplam yakıt 

miktarı, arazi büyüklüğüne bağlı olarak artmaktadır. ĠĢletmelerde aynı anma motor 

gücüne sahip traktörlerin ortalama toplam yakıt tüketimleriyle yapılan analizler 

sonucunda, bu iki parametre arasında istatistik olarak anlamlı bir iliĢki söz konusudur 

(R
2
=0,7552, p<0,001).  

27. Tarımsal eğitim ve yayım çalıĢmaları kapsamında, farklı tip ve büyüklükteki tarım 
iĢletmeleri için, teknik, ekonomik ve sosyal yönlerini de dikkate alarak, uygun tip ve 

büyüklükteki mekanizasyon araçlarının seçim ve kullanımı konusunda üreticiler 

bilgilendirilmelidir. ÇalıĢma yapılan iĢletmelerde mekanizasyon düzeyi yüksektir. Bu 

durum iĢletmelerde tarımsal mekanizasyon giderlerini daha da artırmaktadır. Yeterli 

gelir düzeyine eriĢemeyen iĢletmelerin aynı makina veya makina parkından 

faydalanabilmesini ve ayrıca atıl mekanizasyon kapasitesinin üretime döndürülmesini 

sağlayacak ortaklaĢa makina kullanım modellerinin bölge koĢullarına uygun olarak 

geliĢtirilmesi önemli görülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, ġanlıurfa Harran Ovasında sulu tarım yapan iĢletmelerde makina kullanım 

düzeyi ile yeterli makina kullanım düzeyine eriĢememiĢ iĢletmelerin aynı makina parkından 

faydalanabilmesini, atıl mekanizasyon kapasitesinin üretime dönüĢtürülmesini sağlayacak 

ortak makina kullanım modeli ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢma kapsamında elde edilen veriler 

doğrultusunda, örnek alanın ürün deseni, çalıĢılabilir gün, iĢletme büyüklükleri, yol 

uzunlukları vb kriterler göz önüne alınarak ortak makina kullanım organizasyonunu 

gerçekleĢtirmek üzere doğrusal programlamanın özel bir Ģekli olan ulaĢtırma modeli 

uygulanmıĢtır. Elde edilen modelle talep merkezi olarak kabul edilen her parsele (923 parsel), 

arz merkezi olarak kabul edilen her köyden (15 köy) yeterli kapasite ve sayıda en ekonomik 

bir biçimde alet ve ekipmanın iletilmesi sağlanmıĢ olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Harran Ovası, ortak makina kullanım modeli, mekanizasyon düzeyi, optimizasyon, 

ulaĢtırma modeli.   

ABSTRACT 

In this study, in ġanlıurfa Harran Plain, the level of mechanization was determined in the 

irrigated farms and multi-farm machinery usage model, which will provide that to benefit 

from the same machinery park to the farms which were not able to use machinery at the 

proper level and to convert idle capacity into production, was determined. The transportation 

model, a special type of linear programming, was fitted to establish the organization of the 

common machinery usage by considering criteria of crop pattern, working days, farm size, 

road length, etc. in the sample area through the data obtained from the study. With the fitted 

model, each parcel accepted as demand center (923 parcels) is provided with the equipments 

at the enough capacity level and number from each village (15 villages) accepted as supply 

center. 

 
Key Words : Harran Plain, multi-farm machinery using model, mechanization level, optimization, transportation 

modeling. 

 

GĠRĠġ 

Bu çalıĢmanın amacı, ġanlıurfa Harran Ovasında sulu tarım yapan iĢletmelerde makina 

kullanım düzeyinin belirlenmesi ve atıl mekanizasyon kapasitesinin üretime dönüĢtürülmesini 

sağlayacak ortak makina kullanım modeli ortaya konulmuĢtur.  

 

ĠĢlenebilir tarım topraklarının sınırına ulaĢmıĢ birçok ülke, artan nüfuslarının beslenme ve 

giyinme ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için birim alandan daha fazla ürün elde etmenin 
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yollarını aramakta ve bu amaçla ileri üretim tekniklerini uygulamaya koymaktadırlar. 

Ülkemizdeki tarım alanlarında uzun yıllardır önemli bir değiĢim görülmemektedir. BaĢka bir 

değiĢle Türkiye, ekonomik olarak iĢlenebilir tarım alanlarının sınırında bulunmaktadır. 

 

Bu durum göz önüne alındığında, ülkemizde tarımsal üretimin artırılabilmesi için en uygun 

seçenek, birim alandan daha fazla ürün alınmasını sağlayacak ileri tarım tekniklerinin 

uygulamaya aktarılmasıdır. Mekanizasyon kırsal kesimde yeni üretim teknolojilerinin 

uygulanmasını sağlamakta, diğer teknolojik uygulamaların etkinliğini ve ekonomikliğini 

artırmakta ve çalıĢma koĢullarını iyileĢtirmektedir. Sağladığı bu yararlara karĢın, gerek 

sermaye ve gerekse üretim giderleri içerisinde tarımsal mekanizasyon önemli bir yer 

tutmaktadır. Uygulamada, mekanizasyon düzeyindeki artıĢa bağlı olarak, makina giderlerinin 

sermaye ve toplam üretim giderleri içerisindeki oranı %50‘lere ulaĢmaktadır (Anonymous 

1996b). 

 

Tarımsal arazilerin ıslahı, tarımsal üretim, hasat ve ürün iĢleme faaliyetlerinde kullanılan her 

türlü alet, makina ve ekipmanın üretimi, pazarlama ve dağıtımı ve aynı zamanda kullanımı 

konularını kapsayan tarımsal mekanizasyon; iĢgücünün fiziksel güçlüklerden kurtarararak 

insan iĢgücüne bağımlılığı azaltır, maliyetlerde azalma  ile gelir artıĢı sağlar ayrıca makinaya 

sahip olmak veya makinalı tarım yapılabilmesi, üreticiye bir prestij de sağlayabilir (Sındır 

1999). ÇağdaĢ tarımda makina kullanımı kaçınılmaz bir olgudur. Ancak çiftçilerin mali 

yetersizliği tarımda makina kullanımını sınırlayan önemli bir etken olmaktadır. Ekonomik 

yararı hesaplanmadan satın alınan bir makinayı yılın çok kısa bir döneminde kullanıp daha 

sonra atıl biçimde bekletmek, birim alandan elde edilen ürünün maliyetini arttırmaktan baĢka 

bir iĢe yaramamaktadır. Ortak makina kullanımı genelde ―sınırlı iĢletme büyüklükleri, 

sermaye yetersizliği ve mevsimlik iĢgücünden doğan gereksinimleri karĢılamak ve üreticilerin 

teker teker sahip olamayacakları ileri teknolojiye dayalı mekanizasyon uygulamalarına destek 

olmak amacıyla araçların birden fazla üretici tarafından ortak olarak kullanılması‖ Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Sındır ve ark. 2001). 

 

Ortak makina kullanımına dönük uygulamalar, ekonomik yetersizlik nedeniyle makina satın 

alamayan çiftçilerin teknik üstünlüklere sahip makinaları kullanmasını ve elde edilen ürünün 

maliyetinin yükselmesine büyük ölçüde etki eden makina yatırımlarının azalmasını sağlayan 

faaliyetlerdir.  

3. MATERYAL VE METOD 

AraĢtırmanın materyalini, GAP kapsamında sulamaya açılan ġanlıurfa- Harran ovasında yer 

alan iĢletmeler oluĢturmaktadır. ĠĢletmelerin mekanizasyon envanterlerinin çıkarılması ve 

bölgeye uygun ortak makina kullanım modellerinin belirlenmesi amacıyla gerekli olan veriler, 

daha önceki literatürlerden ve bu çalıĢma kapsamında yapılmıĢ anket formu yardımıyla 

derlenmiĢtir. 

AraĢtırma alanının tanıtılması 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan ġanlılurfa ili 18 584 km
2
 yüz ölçümüne sahip olup 

batıdan Gaziantep, kuzeybatıdan Adıyaman, kuzeydoğudan Diyarbakır ve doğudan Mardin 

illeriyle çevrilidir. Ġlin güneyinde Türkiye-Suriye devlet sınırı vardır. AraĢtırma alanını, 

Güneydoğu Anadolu Projesinin önemli bölümlerinden birini oluĢturan ve öncelikle sulamaya 

açılan ―AĢağı Fırat Projesi‖ içinde yer alan Harran Ovası oluĢturmaktadır. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde 36º 47' ve 39º 15' doğu boylamları, 36º 40' ve 37º 41' kuzey enlemleri 
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arasında bulunan Harran Ovası güneyde Suriye sınırı, kuzeyde GermuĢ ve Urfa dağları, batıda 

Fatik dağları, doğuda ise Tektek dağlarıyla sınırlandırılmıĢtır (Anonymous 1998b). 

 

Sulanan alanlarla birlikte, sözkonusu ovada faaliyette olan sulama birliklerinin sayısı 18‘e 

kadar yükselmiĢtir. Ortak makina kullanım modelinin uygulanabilirliğiyle ilgili çalıĢmaların 

yapıldığı Fırat Sulama Birliği, il merkezinin hemen güneyinde bulunmakta olup deniz 

seviyesinden yüksekliği yaklaĢık 450 m‘dir (Anonymous 1998c). Harran Ovası Fırat Sulama 

Birliği sınırları içinde kalan bölge kapsamına Açmalı, Abdurrahmandede, Akçamescit, 

Boydere, Çamurlu, Hancağız, Kap, Köprülük, Sultantepe, Turluk, Uğurlu, Ovabeyli, Külünce, 

Konuklu, Gelincik köyleri girmektedir.  

Ġklim Özellikleri 

Harran Ovası ve ovada seçilen Fırat Sulama Birliğiyle ilgili iklim verileri olarak, alana 

yakınlığı nedeniyle ġanlıurfa‘nın verileri kullanılmıĢtır. Buna göre; yıllık ortalama yağıĢ 

ġanlıurfa merkezinde 463,1 mm‘dir. Yıllık yağıĢın mevsimlere göre dağılımı ise, kıĢın % 50-

56, ilkbaharda % 29-33, yazın % 1-2 ve sonbaharda % 14-15‘tir. Yıllık ortalama sıcaklık 18,2 
0
C olup maksimum ve minimum sıcaklıklar sırasıyla, 46,5 

0
C, -12,4 

0
C olarak saptanmıĢtır. 38 

yıllık değerlere göre ġanlıurfa‘da ortalama nispi nem % 49‘dur. Nispi nemin en düĢük olduğu 

ay temmuz olup bu değer % 32‘ye düĢmektedir. 
 

Toprak özellikleri ve topografya 

 

Denizden yüksekliği ortalama 400 m olan ova topraklarının kökenini alüviyal resüdial 

topraklar oluĢturmaktadır. Ova topraklarının % 80‘inde toprak kalınlığı 150 cm‘den daha 

derin olup, % 20‘sinde ise 0-120 cm arasında kum, çakıltaĢı, taban kayası ve kireçtaĢı vardır 

(Anonymous 1980, Tekinel 1989).Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), ġanlıurfa – Harran 

Ovası planlama drenaj raporuna göre, Harran Ovasında toprakların toplam çözünebilir tuz 

miktarları % 0.0036 – 3.0 arasında değiĢmektedir. Yüksek tabansuyu, yüzey drenaj, feyezan 

ve bunların etkisi ile tuzluluk probleminin oluĢtuğu araziler topoğrafik eğimin azaldığı taban 

arazi durumunda olan Akçakale ve Harran ilçesi civarında görülmektedir.  

AraĢtırma alanının iĢletme büyüklüğü ve parsel özellikleri  

Bölge genelinde kuru alanlardaki iĢletmelerde ortalama parsel sayısının, sulanan 

alanlardakine göre daha fazla, her iki grupta da iĢletmelerin yaklaĢık % 60‘ında iĢletme 

arazisinin 10 ha‘dan daha düĢük olduğu ve ġanlıurfa genelinde benzer durumun sözkonusu 

olduğu görülmektedir. Ortalama iĢletme büyüklüğü; GAP genelinde 17,56 ha, ġanlıurfa 

genelinde ise 24,25 ha‘dır. Sulanan alanlardaki iĢletme büyüklüğü değerleri genel olarak kuru 

alanlardakilerden daha büyüktür. 
  

ġanlıurfa –Harran ovası iĢletmeleri incelendiğinde, iĢletmelerdeki çiftçi ailelerinin, kendi 

mülk arazileri yanında kirayla tuttukları arazileri de kullandıkları görülmektedir. Ova 

genelinde iĢletmelerin arazi büyüklüğü ortalama 37,46 ha olup, bunun 23,51 hektarı (% 62,8) 

mülk, geriye kalan 13,95 hektarı (% 37,8) ise kira veya ortak arazilerden oluĢmaktadır. Mülk 

arazinin % 62,2‘si ve kira arazinin % 83,8‘i, 20 ha ve altındaki iĢletme sayılarını 

oluĢturmuĢtur. Alansal olarak mülk arazinin % 33,3‘ü 60-80 ha arası iĢletmeleri kapsarken; 

kira arazisinde bu durum % 45,9 ile 80 ha ve üzerini oluĢturmaktadır (Anonymous 1996c). 
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AraĢtırma alanı ürün deseni 

ġanlıurfa ilinde tarım arazilerinin büyük bir kısmında kuru tarım yapılmaktadır. Kuru 

koĢullarda; buğday, arpa, kırmızı mercimek, susam ve nohut yetiĢtirilmektedir. Sulu 

koĢullarda ise; buğday, pamuk, domates, patlıcan, biber ve ikinci ürün mısır üretimi 

yapılmaktadır. Sulanan alanlarda en fazla üretimi yapılan ürün pamuktur.  

 

ġanlıurfa ilinde tarla bitkileri ekim alanlarının büyük bir bölümünü buğday ekim alanı (% 

43,3) oluĢturmaktadır. Bunu sırasıyla; % 22,7 ile arpa, % 17,4 ile pamuk, % 13,7 ile kırmızı 

mercimek ve bunları diğer ürün çeĢitleri izlemektedir. Harran Ovasında ise pamuk ekim alanı 

ilk sırayı almaktadır. Sulamanın baĢladığı 1995 yılından günümüze kadar yıllara göre 

değiĢmekle birlikte, pamuk ekim alanının payı toplam ekim alanı içinde yaklaĢık % 85 

düzeyindedir (Karlı 2001). 

 

Pilot olarak seçilen Fırat Sulama Birliği alanı ise net 74 329 da olup hemen hemen tamamı 

sulu arazidir. Fırat sulama birliği kapsamında yer alan köylerde hakim olan ürün deseni 

Çizelge 1‘de verilmiĢtir. Fırat sulama birliğinde tarla bitkileri ekim alanlarının büyük bir 

bölümünü pamuk ekim alanı (% 70,69) oluĢturmakta olup bunu % 23,71 ile hububat 

izlemektedir. Tarım alanlarının içinde nadasa ayrılan bölüm % 2,65 olup bununla birlikte % 

2,96 II. ürün mısır ekimi yapılmaktadır. 

 

 

Çizelge 1. Fırat Sulama Birliği ürün deseni (Anonymous 2003). 

Köyler Pamuk (da) Hububat (da) Mısır (da) Nadas (da) Toplam (da) 

Abdurrahmandede 312 193 70 0 576 

Açmalı 2,468 141 583 14 3,206 

Akçamescit 2,408 2,009 68 411 4,896 

Boydere 1,066 1,070 84 24 2,244 

Çamurlu 2,884 1,921 257 286 5,347 

Gelincik 1,673 19 106 51 1,849 

Hancağız 1,464 776 132 36 2,408 

Kap 3,520 1,293 61 136 5,009 

Konuklu 1,055 227 7 206 1,494 

Köprülük 3,901 2,026 18 16 5,960 

Külünce 4,270 715 367 69 5,421 

Ovabeyli 2,818 570  44 3,432 

Sultantepe 10,986 5,550 399 485 17,419 

Turluk 2,765 596 4 36 3,402 

Uğurlu 10,951 515 45 153 11,664 

Toplam 52,541 17,621 2,199 1,967 74,329 
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Nüfus ve eğitim durumu 

AraĢtırma alanını oluĢturan ġanlıufa ilinde 2000 yılı genel nüfus sayımına göre, il toplam 

nüfusu 1 443 422‘dir. Nüfusun % 58,34‘ü Ģehir merkezinde, % 41,66‘sı ise kırsal alanda 

yaĢamaktadır. AraĢtırma alanında bulunan Merkez ilçede 534 706 Akçakalede 77 261 ve 

Harran Ġlçesinde ise 56 258 kiĢi yaĢamaktadır.  Fırat Sulama Birliği alanındaki köylerde 

yaklaĢık 10 484 nüfus yaĢamaktadır. Bu nüfus % 26‘sı okuryazar olmayan, % 70‘i ilköğretim 

mezunu, % 2,9‘u lise mezunu ve %1,09 oranında üniversite mezunlarından oluĢmaktadır 

(Anonymous 1998c) 

Tarımsal mekanizasyon durumu 

Harran Ovasının sulamaya açılmasıyla birlikte tarımsal alet ve makina sayısında doğal olarak 

önemli oranda artıĢlar görülmüĢtür. Ġle ait yıllara göre önemli tarımsal alet ve makina sayıları 

Çizelge 2‘de verilmiĢtir.Ovada sulamayla birlikte tarım alet ve makinalarının sayısında 

önemli artıĢlar olduğu gözlenmektedir.  

 

Traktör sayısı göz önüne alındığında sulama öncesi (1994 yılı) ile sulama sonrası (1996) 

periyodunda % 26‘lık bir artıĢ meydana gelmiĢtir. Benzer artıĢlar sulu tarımın gerektirdiği 

diğer alet ve makinalarda da gözlenmiĢtir.  

 

 

 

Çizelge 2.ġanlıurfa iline ait alet-makina varlığı (Sağlam 2003).  
 

Alet-Makine 

Sulama Öncesi Ġlk 

Sulama 

Sulama Sonrası 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Traktör 6478 6996 7342 7898 9263 11135 12013 12217 12433 

Tarım Arabası 5589 6231 6336 7008 7330 9048 9801 10 279 10 662 

Kulaklı Pulluk 4300 4479 4747 4922 5331 6942 7329 7586 8051 

Diskli Pulluk 2531 2602 2635 2461 2527 2219 2505 2629 2830 

Kültüvatör 5163 5914 5809 6311 6606 7710 8403 8498 8896 

Pülverizatör 915 1011 1067 1156 1208 1709 1942 2418 2022 

Kombine Tahıl 

Ekim Makinası 
1909 2060 2154 2532 2533 2554 3041 3058 3090 

Tahıl Ekim Mak. 3079 3140 3342 3517 3600 4359 4590 4625 4954 

Üniversal Ek.Mak. 153 120 126 219 373 435 729 - 849 

 

Metod 

ÇalıĢmayla ġanlıurfa Harran Ovasının mekanizasyon düzeyinin ortaya konması ve ovada pilot 

olarak seçilen Fırat Sulama Birliğinde uygun ortak makina kullanım modeli, bölgenin sosyo-

ekonomik yapısı da dikkate alınarak ortaya konulmuĢtur.  

Tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi 

ÇalıĢmada, çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢlardan derlenen bilgiler, bu konuda daha önce 

yapılan araĢtırma sonuçları ve anket yoluyla çalıĢma alanında yer alan köylerin alet-makina 

varlıklarına dayanılarak mekanizasyon düzeyi belirlenmiĢtir. Mekanizasyon düzeyini gösteren 

kriterler hesaplanırken Çizelge 3.‘de verilen katsayılardan faydalanılmıĢtır.  
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Çizelge 3. Traktör gruplarına ait ortalama güç değerleri (Saral ve vd 2000). 

Güç grubu                                                                   Ortalama Güç (kW)   

0,746-7,46 kW  (1-10  BG) 5,6 

8,2-17,9     kW  (11-24 BG) 10,8 

18,7-25,4   kW  (25-34 BG) 22,4 

26,1-37,3   kW  (35-50 BG) 31,7 

=>37,3      kW   (=>50 BG) 52,2 

 

AraĢtırmada, herhangi bir bölgenin veya ülkenin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde 

yaygın olarak kullanılan kriterler (iĢlenen birim alana düĢen traktör motor gücü (kW/ha), 

1000 ha iĢlenen alana düĢen traktör sayısı (traktör/1000 ha) ve traktör baĢına düĢen iĢlenen 

alan (ha/traktör) parametreleri belirlenmiĢtir.  

Ortak Makina Kullanım modelinin oluĢturulması 

Bu çalıĢmada, ortak makina kulanım modelinin uygulama aĢamasında Fırat Sulama Birliği 

örnek birlik olarak ele alınmıĢtır. Bu seçim yapılırken, adı geçen birlikte farklı kurum ve 

kuruluĢlarca daha önce yapılan çalıĢmalar ve bu sonuçların bu araĢtırmaya veri 

oluĢturabilecek düzeyde olmasının yanı sıra, merkeze yakınlık ve konum itibariyle su 

kaynağına en yakın birlik olması dolayısıyla, her zaman sulu tarım yapabilme olanağına sahip 

olması gibi kriterler göz önüne alınmıĢtır. Bu kapsamda, GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi 

BaĢkanlığının daha önce bu alanda yürütmüĢ olduğu Fırat Sulama Birliğinde Ürün Deseninin 

Uydu Görüntülerinin Parsel Bazlı Sınıflandırma Teknikleri ile Belirlenmesi Pilot Projesi 

çerçevesinde hazırlanan parselizasyon haritası verilerinden faydalanılmıĢtır.  

 

ÇalıĢmada, sulama birliği alanındaki 15 köyde anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz 

konusu ankette köylerdeki traktör varlıkları marka, tip ve güç olarak tespit edilmiĢtir. Alet ve 

makine varlıkları, karakteristik özellikleri (tip, gövde sayısı, iĢ geniĢliği, vb) ile hangi 

traktörle kullanıldıkları belirlenmiĢtir. Yapılan planlama çalıĢması sonucunda Fırat Sulama 

Birliğine bağlı 15 köyde toplam 923 parsel tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma alanından elde edilen 

veriler doğrultusunda, örnek alanın ürün deseni, çalıĢılabilir gün sayıları, iĢletme büyüklükleri 

vb kriterler göz önüne alınarak traktör ve alet makina kapasiteleri belirlenmiĢtir. Son olarak 

alanda ortak makina kullanım organizasyonunu gerçekleĢtirmek üzere doğrusal 

programlamanın özel bir Ģekli olan ulaĢtırma modeli oluĢturulmuĢtur.  

 

Modelde öngörülen ürünlerin tarımına iliĢkin çalıĢılabilir zaman değerleri 

 

Tarımsal iĢlemlerin belirlemesinde temel olarak, toprak iĢleme iĢlemleri esas alınmıĢtır. 

Harran Ovasında çalıĢma alanındaki ürün desenine göre çalıĢılabilir zaman değerleri, günlük 

çalıĢma saati, 1 Mayıs‘a kadar 8 saat, 1 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında 10 saat, 1 Ekim-31 

Aralık tarihlerinde yine 8 saat olarak alınmıĢtır (Sağlam 2003). 

 

Model kapsamında köy bazında talep ve arzlar  
 

ÇalıĢma alanında yer alan köylerin birim alana güç ihtiyaçları (kW/ha), sulama birliği ürün 

deseni ile Çizelge 4‘de verilen bitki cinslerine göre hektar baĢına optimal güç ihtiyaçlarıyla 

ilgili katsayılardan faydalanılmıĢtır. 
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Çizelge 4. Bitki cinslerine göre hektar baĢına optimal güç ihtiyaçları (Alpkent 1986). 

 
Bitki Cinsleri Özgül güç gereksinimi 

(kW/ha) (BG/ha) 

Tahıllar 0,89 1,2 

Baklagiller 0,89 1,2 

Yem bitkileri 0,89 1,2 

Sebzeler 0,89 1,2 

Endüstri bitkileri 1,79 2,4 

Yağlı tohumlar 1,79 2,4 

Yumru bitkiler 1,79 2,4 

Meyve ağaçları ve bağlar 1,49 2 

Nadas 0,74 1 

 

Çizelge 4 değerlerine dayanılarak, Fırat Sulama Birliğindeki köyler için hesaplanan traktör 

motor gücü gereksinimleri Çizelge 5‘de verilmiĢtir.  
 

Çizelge 5. Ürünlere göre traktör güç ihtiyaçları  
 

KÖYLER 

Pamukta 

Ġhtiyaç Güç 

(kW) 

Tahılda Ġhtiyaç 

Güç (kW) 

Mısırda 

Ġhtiyaç 

Güç (kW) 

Nadasta 

Ġhtiyaç 

Güç (kW) 

Toplam Güç 

Ġhtiyacı  (kW) 

Abdurrahmandede 55,89 17,21 6,24 0,04 79,39 

Açmalı 441,85 12,56 51,87 1,24 507,51 

Akçamescit 430,99 178,80 6,04 36,58 652,42 

Boydere 190,85 95,25 7,44 2,17 295,71 

Çamurlu 516,22 170,92 22,84 25,47 735,45 

Gelincik 299,50 1,67 9,42 4,55 315,15 

Hancağız 262,08 69,04 11,72 3,22 346,06 

Kap 630,10 115,07 5,39 12,07 762,63 

Konuklu 188,79 20,24 0,59 18,30 227,93 

Köprülük 698,20 180,28 1,59 1,43 881,50 

Külünce 764,35 63,62 32,67 6,15 866,79 

Ovabeyli 504,36 50,77 0,00 3,88 559,01 

Sultantepe 1.966,42 493,95 35,52 43,15 2.539,03 

Turluk 494,97 53,06 0,34 3,25 551,62 

Uğurlu 1,960,31 45,86 4,02 13,58 2.023,76 

Toplam 9 405 1 568 196 175 11,344 

 

Modelde, alet ve makinaların alan kapasiteleri (ha/h) kullanılırken daha önce yapılan 

çalıĢmalardan elde edilen veriler göz önünde bulundurulmuĢtur (Çizelge 6). Buna göre 

çalıĢma alanında 11 314 kW‘lık bir güç gereksinimine ihtiyaç vardır. Söz konusu alanda yer 

alan 15 köydeki mevcut traktör gücü ise 16 030 kW dır.  

 

Çizelge 6. Tarım makinaları iĢletmecilik verileri (Kepner vd 1972, Culpin 1975, Ayres vd 

1981, IĢık 1998). 
 

Makina Adı Ç. Hızı Ort. Çeki Kuvveti E.A.K* OBEG** 

(km/h) (kN/m) (kN) ha/h (kW-h/ha) 

Kulaklı pulluk 5 11,25 10,23 0,378 58,826 

Dipkazan 5 11,26 11,26 0,41 59,376 

Çizel 5 5,8 10,72 0,872 26,7 

Kültüvatör 6 4,04 11,1 1,147 25,225 

Goble Diskaro 7 3,9 8,58 1,217 21,435 
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Diskli Tırmık 9,39 2,7 6,06 1,585 15,593 

Kanal pulluğu 2,43 0,2 8,18 1,667 4,414 

Kombine Tahıl Ekim Makinası 8,1 1,98 6,06 1,684 12,643 

Üniversal Ekim Makinası 6,42 1,68 5,03 2,176 4,73 

Pnömatik Ekim Makinası 8,09 1,67 4,7 2,128 11,269 

Tarla Pülverizatörü 6,59 0,23 1,86 3,849 2,525 

Santrifüj Gübre Dağıtma Makinası 8,1 0,18 1,82 4,536 2,669 

Ara Çapa Makinası 4,66 2,36 7,09 0,864 16,616 

Tesviye Küreği 5,01 0,15 5,82 0,832 15,506 

Sapkeser 7,68 1,31 1,96 0,952 15,633 

*: EAK: Efektif alan kapasitesi    **: OBEG: Ortalama birim enerji gereksinimi 

 

Bu değerlere göre Fırat Sulama birliği alanı, traktör gücü ve sayısı olarak yeterli gözükmekle 

birlikte köy bazındaki dağılımda belirli dönemlerde farklı alet ve makine talebi ortaya 

çıkabilmektedir. 

 

Alet ve makina bazında yakıt tüketimleri   

 

ÇalıĢma alanında gerçekleĢtirilen anket doğrultusunda daha çok kullanılan traktör alet ve 

makinalar ile bunlara ait ağırlık, hız vb özellikler ile ortalama güç (57 kW) dikkate alınarak, 

traktör-alet ikilisi bazında yakıt tüketimleri hesaplanmıĢtır (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Alet ve makina bazında yakıt tüketimi ve yakıt gideri 

Ekipman Yakıt Tüketimi  Yakıt Gideri 

Litre/km TL/km 

Kulaklı Pulluk 0,56 765 000 

Kültüvatör 0,55 749 700 

Goble diskaro 0,57 779 400 

Hassas Ekim Makinası 0,58 794 700 

Pülverizatör 0,59 808 200 

Sedde Aleti 0,58 794 700 

Araçapa Makinası 0,59 808 200 

Tarım Arabası 0,87 1 183 500 

4. ARAġTIRMA BULGULARI  

4.1. ġanlıırfa-Harran Ovası tarımsal mekanizasyon düzeyi 

 

ġanlıurfa Ġli traktör varlığı ve geliĢimi incelendiğinde, Ġlin GAP alanında önemli bir yere 

sahip olduğu görülmektedir. Ġlin 1991-2001 dönemine ait traktör sayısındaki artıĢ % 114,24 

oranında olurken, bu oran GAP alanında ( % 46,72) ve Türkiye genelinde ( % 33,67) daha 

düĢük oranlarda gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca 1991 yılında GAP alanındaki traktör varlığının % 

17,90‘ını ve Türkiye‘dekinin % 0,86‘ini oluĢtururken, 2001 yılında bu oran GAP‘ta % 26,14 

ve Türkiye‘de % 1,37 olmuĢtur (Çizelge 8). Ġlin traktör sayısı bakımından oranı hem GAP 

alanında hem de Türkiye genelinde yükselmiĢtir. 
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Çizelge 8. Traktör sayısındaki değiĢimler (Anonymous 1991-2001a)  

 
 YILLAR  

1991 1995 1997 1999 2001 DeğiĢim (%) 

(1991/2001) 

Türkiye 691 599 769 134 865 044 912 425 924 471 33,67 

GAP  33 101 37 051 43 252 46 640 48 567 46,72 

ġanlıurfa  5 926 7 898 11 135 12 217 12 696 114,24 

ġanlıurfa/Türkiye (%) 0,86 1,03 1,29 1,34 1,37 59 

ġanlıurfa/GAP (%) 17,90 21,32 25,74 26,19 26,14 46 

 

2001 yılı itibariyle GAP Bölgesi traktör parkı 48 567 olup, ülke traktör parkının % 5'ine 

karĢılık gelmektedir. Mevcut traktör parkının güç gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; 

parktaki toplam 2 139 360 kW'lik gücün yaklaĢık % 62'si 37 kW ve üzeri güçte, % 36'sının 

26-37 kW gücündeki traktörlerden oluĢtuğu görülmektedir (Çizelge 9). 

 

Çizelge 9. GAP Bölgesi traktör güç grupları (Anonymous 1991-2001a). 
 

Dört Tekerlekli Traktörler 

Güç Grupları (BG)   11 - 24  25 – 34  35 - 50   50 + 

Tolam Güç 

(kW) 

Güç Grupları (kW) 8,2-17,9 18,7-25,4 26,1-37,3 37,3+ 

Ortalama Güç (kW) 10,8 22,4 31,7 52,2 

Yıllar Traktör (Adet) 

1991 33 101 473 1042 11 552 12133 1 027 990 

1995 37 051 346 1 266 15 029 20 410 1 573 917 

1996 39 593 241 1 548 15 741 22 063 1 687 956 

1997 43 252 319 1 393 15 114 26 426 1 893 199 

1998 45 841 186 817 17 373 27 465 2 004 707 

1999 46 640 179 927 17 116 28 353 2 045 302 

2001 48 567 228 888 17 265 30 071 2 139 360 

 

Aynı dönemde ġanlıurfa  Ġli traktör parkı 12 696 olup ülke traktör parkının 1,37‘sine, GAP 

Bölgesi traktör parkının % 26,14‘üne karĢılık gelmektedir. Mevcut traktör parkının güç 

gruplarına göre dağılımı incelendiğinde parktaki toplam 602 256 kW'lik gücün yaklaĢık % 

77'si 37 kW ve üzeri güçte, % 21,6'sı 26-37 kW gücündeki traktörler oluĢturmaktadır (Çizelge 

10). 
 

Çizelge 10. ġanlıurfa ili traktör güç grupları (Anonymous 1991-2001a).  
 

Dört Tekerlekli Traktörler 

Güç Grupları (BG)   11 – 24  25 - 34  35 - 50   50 + 

Toplam 

Güç (kW) 

Güç Grupları (kW) 8,2-17,9 18,7-25,4 26,1-37,3 37,3+ 

Ort. Güç (kW) 10,8 22,4 31,7 52,2 

Yıllar Traktör.(Adet) 

1991 5 926 - 169 2245 3492 257 235 

1995 7 898 12 182 2 488 5 216 355 351 

1996 9 263 11 170 3 171 5 911 413 002 

1997 11 135 12 143 3 379 7 601 507 219 

1998 12 013 12 143 3 600 8 258 548 520 

1999 12 217 12 143 3 636 8 426 558 431 

2001 12 696 12 123 2 747 9 814 602 256 
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Tarımsal mekanizasyon düzeyi göstergelerinden biri 1000 hektara düĢen traktör sayısı ve 

diğeri bir traktöre düĢen arazi miktarıdır. ġanlıurfa‘nın tarımsal mekanizasyon düzeyi GAP 

alanı ve Türkiye ortalamasının altındadır. Nitekim, 2001 yılında, 1000 hektar tarım alanına 

düĢen traktör sayısı GAP alanında 14,91 ve Türkiye genelinde 33,02 iken, bu sayı ilde 

10,66‘dir. Diğer bir ölçütle karĢılaĢtırma yapıldığında, bir traktöre düĢen arazi miktarı GAP 

alanında 67 ha, Türkiye genelinde 30 ha ve ġanlıurfa‘da yaklaĢık 94 hektar olmaktadır. 

 

Ġlde birim alana düĢen güç 1991 yılında (sulamadan önce) 0,22 kW/ha iken, 2001 yılında % 

131 oranında artarak 0,51 kW/ha‘a yükselmiĢtir. GAP Bölgesi'nde ise 1991 yılı itibariyle 

birim alana düĢen traktör gücü 0,32 kW/ha iken 2001 yılında % 106 oranında artıĢ göstererek 

0,66 kW/ha‘a yükselmiĢtir. Üke genelinde sözkonusu yıllar arasında birim alan düĢen güç % 

41 artarak 1,30 kW/ha‘a çıkmıĢtır (Çizelge 11). 
 

Çizelge 11. GAP Bölgesi tarımsal mekanizasyon düzeyi (Anonymous 1991-2001a)  
YILLAR Toplam Trak. 

  (Adet) 

Tarım Alanı 

 (ha) 

Toplam Güç 

( kW) 

kW/ha Traktör/ 

1000 ha 

ha/traktör 

ġanlıurfa 

1991 5 926 1 191 282 257 235 0,22 4,97 201 

1995 7 898 1 191 282 355 351 0,30 6,63 151 

1997 11 135 1 191 282 507 219 0,43 9,35 107 

1999 12 217 1 191 282 558 431 0,47 10,26 98 

2001 12 696 1 191 282 602 256 0,51 10,66 94 

 

GAP 

Bölgesi 

1991 33 101 3 257 823 1 027 990 0,32 10,16 98 

1995 37 051 3 257 823 1 573 917 0,48 11,37 88 

1997 43 252 3 257 823 1 893 199 0,58 13,28 75 

1999 46 640 3 257 823 2 045 302 0,63 14,32 70 

2001 48 567 3 257 823 2 139 360 0,66 14,91 67 

 

Türkiye 

 

1991 691 599 28 000 000 25 784 420 0,92 24,70 40 

1995 769 134 28 000 000 29 185 936 1,04 27,47 36 

1997 865 044 28 000 000 33 302 487 1,19 30,89 32 

1999 912 425 28 000 000 35 482 984 1,27 32,59 31 

2001 924 471 28 000 000 36 416 913 1,30 33,02 30 

 

ġanlıurfa ilinin tarımsal alet ve makina varlığı 1990-2001 yılları arasında, traktör % 117, 

kulaklı traktör pulluğu % 100,93, diskli traktör pulluğu % 48,67, kültivatör % 112,18, römork 

% 135,68, tahıl mibzeri % 162,96 kimyevi gübre dağıtıcısı % 139,49, kuyruk milinden 

hareketli pülverizatör % 316,17 oranında artıĢ göstermiĢtir (Çizelge 12). 
 

Çizelge 12. ġanlıurfa ilinde alet makina varlığının geliĢimi (Adet) (Anonymous 1991-2001a) 
 

Alet- Makina 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (2001/ 

1990) 

 (%) 

Traktör 5 827 7 898 9 263 11 135 12 013 12 217 12 433 12 696 117,88 

Kulaklı pulluk 4 090 4 922 5 331 6 942 7 329 7 586 8 051 8 218 100,93 

Diskli pulluk 2 593 2 461 2 527 2 219 2 505 2 629 2 830 3 855 48,67 

Kültivatör 4 490 6 311 6 606 7 710 8 403 8 498 8 896 9 527 112,18 

Tarım arabası 4 487 2 520 7 330 9 105 9 801 10 279 10 050 10 575 135,68 

Ekim makinası 1 963 3 517 3 600 4 359 4 590 4 625 4 954 5 162 162,96 

Kimyevi Gübre 

dağıtma makinası 

1 598 2 259 2 382 3 236 3 423 3 531 3 717 3 827 139,49 

Pülverizatör 532 1 156 1 208 1 709 1 942 2 069 2 060 2 214 316,17 
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ġanlıurfa ilinin tarımsal alet ve makina varlığı GAP alanı ve Türkiye geneliyle 

karĢılaĢtırdığında, artıĢ oranın GAP alanı toplamı ve Türkiye geneline göre yüksek olduğu, bu 

artıĢ oranının, 1995 yılından sonra daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca alet-makina 

varlığı yönünden ilin, GAP alanı ve Türkiye genelindeki payı son yıllarda yükselmiĢtir.  

AraĢtırma alanında bulunan 282 traktörden 193‘ü (%68) Massey Ferguson, 76‘sı (%26,95) 

Fiat, 6‘sı (%2,13) Ford marka traktörlerden oluĢmaktadır (Çizelge 13). 
 

Çizelge 13. Fırat Sulama Birliğine dahil köylerde kullanılan traktörler ve sayıları 
 

Massey Ferguson Fiat Ford Steyr 

Tip Adet % Güç 

(kW)  

Tip Adet % Güç 

(kW)  

Tip Adet % Güç 

(kW)  

Tip Adet % Güç 

(kW)  

286-G 29 15 1 687,45 80-66  20 26,3 1268 7740 1 16 64,9 807

3 

5 10

0 

261,1 

285-S 148 76,7 8 391 01 65-46 2 2,63 96,98 5000 4 66 229     

398 11 5,7 820 60 80-66 2 2,63 119,4 6610 1 16 59,7     

4255 2 1,04 149 20 70-56 45 59,2 2350         

255 T 3 1,55 134 28 70-66 6 7,89 313,3         

    640 1 1,32 44,76         

Toplam 193 100 11 182  76 100 4 193  6 100 353  5 10

0 

261 

Marka 

(%) 

68,44 26,95 2,13  

 

Fırat Sulama Birliği alanında toplam 16 030 kW‘lık traktör güçü mevcut olup, ortalama güç 

ise 57 kW (76 BG) dir. Köy bazında mevcut traktör gücü ile ürün deseni göz önünde 

bulundurularak ihtiyaç duyulan traktör güçleri belirlenmiĢ ve elde edilen güç farkları ortalama 

traktör gücüne (57 kW) bölünerek her bir köyün traktör talep ve arz durumu ortaya konmuĢtur 

(Çizelge 14). Çizelgeden de görüldüğü gibi Abdurrahmandede, Akçamescit, Çamurlu, Kap ve  

Köprülük köyleri arazi büyüklükleri dikkate alındığında talep merkezleri konumunda olurken, 

diğer köyler arz merkezi durumundadır.  

 

Çizelge 14. Köyler bazında traktör arz ve talep durumu 

Köyler Alan  

(ha) 

Adet Ort.  

Güç 

(kW) 

Mevcut 

Top. 

Güç 

(kW) 

Güç 

Gereksinimi 

(kW) 

Fark Traktör 

Arz-talep 

durumu* 

 (Adet) 

Abdurrahmandede 57,6 1 52 52 79,39 27,39 0,48 

Açmalı 320,6 10 56 562 507,51 -54,49 -0,96 

Akçamescit 489,6 4 75 298 652,42 354,42 6,22 

Boydere 224,4 13 54 701 295,71 -405,29 -7,11 

Çamurlu 534,7 2 61 122 735,45 613,45 10,76 

Gelincik 184,9 9 56 500 315,15 -184,85 -3,24 

Hancağız 240,8 17 52 888 346,06 -541,94 -9,51 

Kap 500,9 6 58 346 762,63 416,49 7,31 

Konuklu 149,4 22 54 1 183 227,93 -955,07 -16,76 

Köprülük 596,0 5 57 283 881,50 598,50 10,50 

Külünçe 542,1 36 56 2 014 866,79 -1 147,21 -20,13 

Ovabeyli 343,2 14 58 810 559,01 -250,99 -4,40 

Sultantepe 1 741 51 58 2 955 2 539,03 -415,97 -7,30 
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Turluk 340,2 16 60 961 551,62 -409,38 -7,18 

Uğurlu 1 166 76 57 4 354 2 023,76 -2 330,24 -40,88 

Toplam 7 432 282 57 16 030 11 344 -4 686 -82,21 

        *:  -  = Arz ,  + = Talep 

Birim alana düĢen güç (kW/ha) 2,16 olup, 1000 hektara düĢen traktör sayısı 37,94 ve traktör 

baĢına düĢen alan (ha/traktör) 26,36 dır. Sözkonusu kriterler bakımından çalıĢma alanının 

mekanizasyon düzeyi gerek ülke gerekse bölge Ģartlarından daha iyi durumdadır (Çizelge 15). 

 

Çizelge 15. Fırat Sulama Birliği alanında mekanizasyon göstergeleri 

 

Köyler Alan 

(ha) 

Traktör Sayısı Mevcut 

Top.Güç 

(kW) 

Ort. 

Güç 

(kW) 

kW/ha traktör/ 

1000 ha 

ha/ 

traktör 
Adet % 

Abdurrahmandede 57,6 1 0,35 52 52 0,90 17,36 57,60 

Açmalı 320,6 10 3,55 562 56 1,75 31,19 32,06 

Akçamescit 489,6 4 1,42 298 75 0,61 8,17 122,40 

Boydere 224,4 13 4,61 701 54 3,12 57,93 17,26 

Çamurlu 534,7 2 0,71 122 61 0,23 3,74 267,35 

Gelincik 184,9 9 3,19 500 56 2,70 48,67 20,54 

Hancağız 240,8 17 6,03 888 52 3,69 70,60 14,16 

Kap 500,9 6 2,13 346 58 0,69 11,98 83,48 

Konuklu 149,4 22 7,80 1183 54 7,92 147,26 6,79 

Köprülük 596,0 5 1,77 283 57 0,47 8,39 119,20 

Külünçe 542,1 36 12,77 2014 56 3,72 66,41 15,06 

Ovabeyli 343,2 14 4,96 810 58 2,36 40,79 24,51 

Sultantepe 1,741,9 51 18,09 2955 58 1,70 29,28 34,15 

Turluk 340,2 16 5,67 961 60 2,82 47,03 21,26 

Uğurlu 1,166,4 76 26,95 4354 57 3,73 65,16 15,35 

Toplam-Ortalama 7 432 282 100 16 030 57 2,16 37,94 26,36 

 

Fırat Sulama Birliği kapsamında yer alan köylerde alet ekipman sayıları, traktör sayıları ve 

güçlerine bağlı olarak benzer oranlarda varlık göstermektedir ( Çizelge 16-17). 
 

 

 

Çizelge 16. Fırat Sulama Birliği alet ve makina varlığı  

 
Köy / 

Ekipman 

Pulluk Kültivatör Çizel Tapan Kanal Pulluğu 

Abdurahmandede 1 1 -   

Açmalı 10 10 - 8 1 

Akçamescit 3 1 - 4 3 

Boydere 19 7 2 5 4 

Çamurlu 2 2 - - - 

Gelincik 5 6 - 4 1 

Hancağız 20 21  15 3 

Kap 8 7 1 6 4 

Konuklu 29 20 - 20 20 

Köprülük 7 7 - 3 3 

Külünce 40 40 - 20 10 

Ovabeyli 11 8 8 8 4 

Sultantepe 68 40 5 30 10 

Turluk 16 16  10 9 

Uğurlu 70 75 10 80 50 
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Çizelge 17. Fırat Sulama Birliği alet ve makine varlığı  
 

Köy / 

Ekipman 

Kombine 

Ekim 

Makinası 

Üniversal 

Ekim 

Makinası 

Pnömatik 

Ekim 

Makinası 

Pülverizatör Set Yapma 

Makinası 

Ara Çapa 

Makinası 

Abdurahmandede      1 

Açmalı 2 8 - 8 5 12 

Akçamescit 3 3 - 2 2 4 

Boydere 4 6 - 7 5 13 

Çamurlu - - - - - - 

Gelincik 1 7 - 5 1 9 

Hancağız 1 6 - 6 4 8 

Kap 1 7 - 4 3 7 

Konuklu 6 - 2 10 20 10 

Köprülük 3 3 - 3 - 3 

Külünce 3 30 - 10 10 20 

Ovabeyli - 4 - 6 8 15 

Sultantepe 2 30 2 20 20 42 

Turluk 2 12  9 - 15 

Uğurlu - 75 - 54 55 65 

 

Modelin çözümü 

 

Seçilen sulama birliği kapsamında yer alan her bir parsel ve köyler arasındaki uzaklıklar ve 

parsel büyüklükleri Ek 2‘de verilmiĢtir. Bu veriler modele ait matrisi oluĢturmakta 

kullanılmıĢtır. Model, pullukla toprak iĢlemenin en yoğun olduğu dönem olan 1-30 Kasım 

tarihlerinde buğday ve pamuk tarımı için çözülmüĢtür. Modelin çözümlenmesiyle elde edilen 

değerler incelendiğinde arz merkezleri olarak kabul edilen 15 köydeki pulluk arzı (309), yol 

minimizasonu ve talep-arz dengesine bağlı olarak en ekonomik bir Ģekilde talep merkezlerine 

dağıtılmıĢtır.  

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Kuru tarımın kısıtlı koĢulları altında üretim yapmakta olan üreticiler, GAP kapsamındaki 

sulama projelerinin devreye girmesiyle birlikte sulu tarımın kendine özgü üretim teknolojisini 

zaman içerisinde benimseyecekler, doğal kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir 

kullanımına ve sulu tarım tekniklerine uygun üretim yapacaklardır. Sulamayla birlikte artıĢ 

göstermesi kaçınılmaz olan çiftçi gelirleri, tarımsal mekanizasyon yatırımlarının da artmasına 

neden olacaktır. 

 

Mevcut durumda bölgenin mekanizasyon düzeyi, birim alana düĢen traktör kriterine göre, 

GAP alanında 14,91 traktör/1000 ha, Türkiye genelinde 33,02 traktör/1000 ha iken bu sayı 

ilde 10,66 traktör/1000 ha‘dır. Diğer bir ölçütle karĢılaĢtırma yapıldığında, bir traktöre düĢen 

arazi miktarı GAP alanında 67 ha, Türkiye genelinde 30 ha ve ġanlıurfa‘da yaklaĢık 94 

hektardır. Birim alana düĢen güç Ġlde 0,51 kW/ha, GAP Bölgesi'nde 0,66 kW/ha iken ülke 

genelinde 1.30 kW/ha dır (Çizelge 18). 

 

Çizelge 18. Mekanizasyon düzeyi göstergeleri (kW/ha, traktör/1000 ha, ha/traktör) 
 

 Toplam Trak. 

  (Adet) 

Tarım Alanı 

 (ha) 

Toplam Güç 

( kW) 

kW/ha Traktör/ 

1000 ha 

ha/traktör 

ġanlıurfa 12 696 1 191 282 602 256 0,51 10,66 94 
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GAP 48 567 3 257 823 2 139 360 0,66 14,91 67 

Türkiye 924 471 28 000 000 36 416 913 1,30 33,02 30 

GAP/Türkiye 

(%) 

5,3 11,6 5,9 50,5 45,2 221,5 

 

Çizelgeden de görüleceği gibi GAP Bölgesi iĢlenebilir alan olarak Türkiye‗nin %11.6‘sına 

karĢılık gelmesine rağmen ülke traktör parkının yalnızca %5.3‘üne ve güç olarak ise toplam 

traktör gücünün sadece %5,9‘una sahiptir. 

 

Tüm bu kriterlere göre Ġlin mekanizasyon düzeyinin, GAP bölgesi düzeyine gelmesi için, 

birim alana düĢen güç değerinin (kW/ha) 1,29 kat, ülke düzeyine gelmesi için 2,54 kat 

artması, birim alana düĢen traktör sayısının (traktör/1000 ha) GAP bölgesi düzeyine gelmesi 

için 1,39 kat, ülke düzeyine gelmesi için 3,09 kat artması gerekirken, traktör baĢına düĢen 

birim alanın (ha/traktör), GAP bölgesi düzeyine gelmesi için, 0,71 kat, ülke düzeyine gelmesi 

için ise 0,31 oranında azalması gerekmektedir. 

 

ġanlıurfa Ġlinin tarımsal alet ve makina varlığını GAP alanı ve Türkiye geneliyle 

karĢılaĢtırdığında, tarım alet ve makinaları varlığındaki artıĢ oranın GAP alanı toplamı ve 

Türkiye geneline göre genelde yüksek olduğu, bu artıĢ oranının, 1995 yılından sonra daha 

fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca alet-makina varlığı yönünden ilin, GAP alanı ve Türkiye 

genelindeki payı son yıllarda yükselmiĢtir. 

 

ġanlıurfa Harran Ovasının sulamaya açılmasıyla (1995) birlikte sulu tarımın gerektirdiği alet 

ve makinaların sayısında gözle görülür bir biçimde artıĢ olmuĢtur. Sulamaya açılan alanlardan 

biride çalıĢma alanı olarak belirlenen Fırat Sulama Birliğinin bulunduğu alandır. Birlik alanı 

içerisinde 282 traktör, 16 030 kW güç mevcut olup, ortalama güç 57 kW dir. 

 

ÇalıĢma alanında birim alana düĢen güç 2,16 kW/ha olup, 1000 hektara düĢen traktör sayısı 

37,94 ve traktör baĢına düĢen alan 26,36 ha/traktör dır. Söz konusu kriterler bakımından 

çalıĢma alanının mekanizasyon düzeyi gerek ülke, gerekse bölge kriterlerinden daha iyi 

durumdadır. Bununla birlikte alanda yer alan 15 köyde karĢılaĢtırılan mekanizasyon kriterleri 

değiĢiklik arz etmektedir. Köylerden bazıları sahip oldukları alan ve ürün deseni göz önüne 

alındığında farklı dönemlerde alet-makina talep veya arz edici konumda olabilmektedir.  

 

Harran Ovası Fırat Sulama Birliği çalıĢma alanında, pamuk ve buğdayda sonbahar toprak 

iĢlemes için mevcut durumdaki pulluk arz ve taleplerinin ekonomik Ģekilde eĢleĢtirilmesi 

amacıyla ilk 3 gün için çözümü yapılmıĢtır. Modelin ilk güne ait çıktıları incelendiğinde, 

Açmalı köyü kapsamındaki 5 parselin pulluk talebinin tamamı aynı Ģekilde Abdurrahmandede 

köyüne ait 1 parsele gerekli olan pulluk talebi kendi köylerinden karĢılanmıĢtır.  

 

Akçamescit köyü, arazisi büyük fakat yeterli alet-makinaya sahip olmayan köylerden biridir. 

Bu nedenle köyün 17 parseline kendi köyünden 3, kendisine en yakın olan Konuklu köyünden 

29 pulluk arzı gerçekleĢmiĢtir. Boydere köyünün 10 parseline 19 pulluk kendi köyünden 

temin edilmiĢtir. Çamurlu köyünün birinci parseline Hancağızdan 2, ikinci parseline yine köy 

merkezinden 2 pulluk arzı gerçekleĢmiĢtir. Hancağız köyüne ait 14 parsel‘e yapılan arzların 

tamamı (18 pulluk) kendi köyünden karĢılanmıĢtır. Kap köyünün 2 parseline 8 pulluk ve 

Köprülük köyünün 6 parseline 7 pulluk kendi köylerinden arz edilmiĢtir.  

 

Sultantepe köyü parsellerinden 23 parsele kendi köyünden 68 adet pulluk arzı gerçekleĢmiĢtir. 

Turluk köyünün 3 büyük parseline kendi köyünce 16 pulluk arzı gerçekleĢmiĢtir. Uğurlu köyü 
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alet ve ekipman konusunda diğer köylere göre daha iyi konumda olduğundan, köye ait 33 

parsele pulluk talebi (70) kendi köyünden rahatlıkla karĢılanmıĢtır. Ovabeyli köyünde 5 

parsele 11 arz gerçekleĢmiĢ olup bunun tamamı yine Ovabeyliden karĢılanmıĢtır. Külünçe 

köyüne ait parsellerden 20‘sine 38, Gelincik köyüne ait parsellerden 3‘üne 5 pulluk arzları 

kendi köylerinden gerçekleĢmiĢtir. Kendi köyünde 29 adet pulluk kapasitesine sahip olan 

Konuklu köyü arz merkezi durumunda olup kendine en yakın köy olan Akçamescit köyünün 

parsellerine gerekli olan pulluk sayısını temin etmiĢtir. 

 

Modelin ikinci gün çözümünde, Açmalı köyü kapsamındaki 4 parselin pulluk talebinin 

tamamı (10) yine Açmalı köyünden karĢılanmıĢtır. Abdurrahmandede köyüne ait 8 parsele 

gerekli olan pulluk talebi Hancağız köyü (10 pulluk) ile kendi köyünden (1 pulluk) 

karĢılanmıĢtır.  

 

Akçamescit köyünün 13 parseline kendi köyünden 3, kendisine en yakın olan Konuklu 

köyünden 29 pulluk arzı gerçekleĢmiĢtir. Boydere köyünün 13 parseline 19 pulluk kendi 

köyünden, 1 pulluk Turluk köyünden temin edilmiĢtir. Çamurlu köyünün 1 parseline yine köy 

merkezinden 2 pulluk arzı gerçekleĢmiĢtir. Hancağız köyüne ait 8 parsel‘e yapılan arzların 

tamamı (10 pulluk) kendi köyünden karĢılanmıĢtır. Kap köyünün 4 parseline 8 pulluk kendi 

köyünden, 3 pulluk Sultantepe köyünden sağlanmıĢtır. Köprülük köyünün 3 parseline 7 

pulluk kendi köylerinden arz edilmiĢtir.  

 

Sultantepe köyü parsellerinden 18 parsele kendi köyünden 65 adet pulluk ve Turluk köyünün 

5 parseline kendi köyünce 15 pulluk arzı gerçekleĢmiĢtir. Uğurlu köyü alet ve ekipman 

konusunda diğer köylere göre daha iyi konumda olduğundan, köye ait 23 parsele pulluk talebi 

(70) kendi köyünden rahatlıkla karĢılanmıĢtır. Ovabeyli köyünde 5 parsele 11 arz 

gerçekleĢmiĢ olup bunun tamamı yine Ovabeyliden karĢılanmıĢtır. Külünçe köyüne ait 

parsellerden 22‘sine 40, Gelincik köyüne ait parsellerden 3‘üne 5 pulluk arzları kendi 

köylerinden gerçekleĢmiĢtir.  

 

Modelin üçüncü gün çözümünde, Açmalı köyü kapsamındaki 5 parselin pulluk talebinin 

tamamı (10) yine Açmalı köyünden karĢılanmıĢtır. Abdurrahmandede köyüne ait 3 parsele 

gerekli olan pulluk talebi Hancağız köyü (4 pulluk) ile kendi köyünden (1 pulluk) 

karĢılanmıĢtır.  

 

Akçamescit köyünün 12 parseline kendi köyünden 3, Boydere köyünden 2 ve kendisine en 

yakın olan Konuklu köyünden 29 pulluk arzı gerçekleĢmiĢtir. Boydere köyünün 13 parseline 

17 pulluk kendi köyünden, 4 pulluk Turluk köyünden temin edilmiĢtir. Çamurlu köyünün 4 

parseline Hancağız köyünden 4, köy merkezinden 2 pulluk arzı gerçekleĢmiĢtir. Hancağız 

köyüne ait 6 parsel‘e yapılan arzların tamamı (12 pulluk) kendi köyünden karĢılanmıĢtır. Kap 

köyünün 6 parseline 8 pulluk kendi köyünden, 5 pulluk Sultantepe köyünden ve 3 pulluk 

Uğurlu köylerinden sağlanmıĢtır. Köprülük köyünün 2 parseline 7 pulluk kendi köylerinden 

arz edilmiĢtir.  

 

Sultantepe köyü parsellerinden 17 parsele kendi köyünden 67, Külünçe köyünden 7, Gelincik 

köyünden 1 adet pulluk arz edilmiĢtir. Turluk köyünün 2 parseline kendi köyünce 12 pulluk 

arzı gerçekleĢmiĢtir. Uğurlu köyü alet ve ekipman konusunda diğer köylere göre daha iyi 

konumda olduğundan, köye ait 22 parsele pulluk talebinin tamamı (67) kendi köyünden 

karĢılanmıĢtır. Ovabeyli köyünde 4 parsele 11 pulluk arzı gerçekleĢmiĢ olup bunun tamamı 

yine Ovabeyliden karĢılanmıĢtır. Külünçe köyüne ait parsellerden 12‘sine 29, Gelincik 

köyüne ait parsellerden 2‘sine 4 pulluk arzları kendi köylerinden gerçekleĢmiĢtir.  
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Modelin ilk gün için verileri incelendiğinde mevcut pulluk sayısı (309) ile toplam 146 parsele, 

72 km yol katedilerek 257 896 800 TL‗lik toplam gider oluĢturacak bir arz 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġkinci gün için 125 parsele, 116 km yol katedilerek 482 409 000 TL‗lik 

toplam gider, üçüncü gün 111 parsele, 134 km yol alınarak 625 999 500 TL‗lik toplam gider 

oluĢtaracak arzlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

GeliĢtirilen model yardımıyla, güncel değerler bilgisayar ortamına aktarılarak, ortak makina 

kullanımının uygulama koĢullarında planlaması yapılabilecektir. Bu yolla minimum iletim 

gideri göz önüne alınarak ekonomik bir organizasyon sağlanabilecektir.  
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ÖZET 

Son yıllarda yarı iletken ve mikro elektronik teknolojisindeki geliĢmeler güç elektroniği 

devrelerinin yer aldığı sistemlerin kullanımını önemli derecede artırmıĢtır. Doğru akım (DA) 

giriĢ kaynağı gerilim seviyesini, arzu edilen gerilim seviyelerine ayarlayabilen ve sabit 

tutabilen elektronik devrelere DA-DA dönüĢtürücüler denir. DA-DA dönüĢtürücüler, sabit 

veya değiĢken bir frekansla anahtarlanabilmekle birlikte genellikle sabit bir frekansta 

değiĢken bir doluluk oranı ile çalıĢtırılmaktadır. Bu doluluk oranı Darbe GeniĢlik 

Modülasyonu (PWM) sinyali ile sağlanabilmektedir. DA-DA dönüĢtürücüler günümüzde 

motor kontrolü, anahtarlamalı güç kaynakları, cep telefonları ve yenilenebilir enerji alanı gibi 

birçok uygulamada kullanılmaktadır. DönüĢtürücülerin birçok alanda kullanılmalarının temel 

nedenleri ucuza mal edilmesi, yüksek verimlilikleri ve boyutlarının küçük olmasıdır. DA-DA 

dönüĢtürücüler arasında tercih edilenlerden birisi de hem alçaltan hem de yükselten modunda 

çalıĢan, çıkıĢ gerilimi giriĢ gerilimi ile aynı polariteye sahip olan Sepic dönüĢtürücüdür. Bu 

çalıĢmada fotovoltaik uygulamalarda kullanılmak üzere PI kontrolcü tabanlı Sepic 

dönüĢtürücü tasarlanmıĢtır. Bunun için öncelikle Sepic dönüĢtürücünün yarı iletken 

anahtarlama elemanının iletim ve kesim durumu için ayrı ayrı dinamik denklemleri elde 

edilmiĢtir. Elde edilen bu denklemlerle durum uzay ortalama yöntemi kullanılarak Sepic 

dönüĢtürücünün dinamik modeli benzetim programıyla oluĢturulmuĢtur. Sepic dönüĢtürücüye 

PI kontrol yöntemi uygulanarak en kısa yerleĢme süresi, en az yüzde aĢım ve minimum hata 

ile çıkıĢ gerilimi kontrol edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kontrol yönteminin kullanılmasının en 
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önemli nedeni yapısının basit olmasıdır. PI kontrolcü parametreleri deneme-yanılma 

metoduyla bulunmuĢ olup istenilen çıkıĢ gerilimine 100 kHz çalıĢma frekansında 0.092 s 

sonra ulaĢıldığı gözlemlenmiĢtir. Diğer çalıĢmaların aksine bu çalıĢmada hazır elemanlar 

yerine Sepic dönüĢtürücünün dinamik analizi yapılarak model oluĢturulmuĢtur. Dinamik 

model oluĢturma ve benzetim çalıĢmaları için MATLAB/Simulink programı kullanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler : Sepic DönüĢtürücü, PI Kontrolcü, Dinamik Model, Durum Uzay 

Ortalama Yöntemi  

ABSTRACT 

In recent years, developments in semiconductor and micro-electronic technology have 

significantly increased the use of systems with power electronic circuits. Electronic circuits 

that can adjust the direct current (DC) input source voltage level to the desired voltage levels 

and keep it constant are called DC-DC converters. Although DC-DC converters can be 

switched with a fixed or variable frequency, they are generally operated with a variable duty 

cycle rate at a fixed frequency. This duty cycle rate can be provided by Pulse Width 

Modulation (PWM) signal. DC-DC converters are currently used in many area such as motor 

control, switched power supplies, mobile phones and renewable energy. The main reasons 

why converters are used in many areas are their low cost, high efficiency and small size. One 

of the preferred DC-DC converters is the Sepic converter, which operates in both the buck 

and boost mode, and the output voltage has the same polarity as the input voltage. In this 

study, PI controller based Sepic converter is designed to be used in photovoltaic applications. 

For this purpose, separate dynamic equations for the on and off state of the semiconductor 

switching element of the Sepic converter are obtained. With these equations, the dynamic 

model of the Sepic converter is obtained by using the state-space averaging method. By 

applying the PI controller method to the Sepic converter, the output voltage has been tried to 

be controlled with the shortest settling time, minimum percentage overshoot and minimum 

error. The most important reason for using this control method is its simple structure. PI 

controller parameters are found by trial and error method, and it is observed that the desired 

output voltage is reached after 0.092 seconds at 100 kHz operating frequency. Unlike other 

studies, in this study, the model is obtained by performing dynamic analysis of Sepic 

transformer instead of ready-made elements. MATLAB / Simulink is used for dynamic 

modeling and simulation studies. 

Keywords : Sepic Converter, PI Controller, Dynamic Model, State Space Averaging Method 
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1- INTRODUCTION 

DC-DC converters are generally electronic circuits that convert a DC voltage into a DC 

voltage. In many industrial applications, DC-DC converters are used to convert a constant 

voltage DC source to an adjustable voltage DC source [1]. Today, converters are used in 

many areas such as DC motor control, uninterruptible power supplies, switched power 

supplies and battery charging, DC welding machines [2]. The block diagram of DC-DC 

converters is shown in Figure 1. 

 

Figure 1. Block diagram of DC-DC converter 

One of the most effective methods of adjusting the DC voltage to the desired value in a circuit 

is to use a DC-DC converter. DC-DC converters are five types. These are buck converters that 

lower the output voltage and boost converters that increase the output voltage [3]. Buck-Boost 

converter, Sepic and Cuk converters that both buck and boost the output voltage. In some 

converter applications, the desired output voltage should be within the range of source voltage 

values. In this case, the desired output voltage is obtained through the converter. Buck-Boost 

converters are less expensive than Sepic converters as they require a capacitor and inductor. 

Buck-Boost converters have a high fluctuation problem in the input current. These fluctuation 

problems cause harmonics. These harmonics are removed with a large value capacitor or an 

LC filter [4]. Cuk converters solve both of these problems by using 2 capacitors and 2 

inductors. Buck-boost and Cuk converter operation causes a large amount of electrical stress 

on the components. This electrical stress may cause the fault or overheat of device [4]. There 

are many studies in the literature about the Sepic converter. Sehirli E. et al carried out a high 

power factor Sepic led driver design. By determining the input voltage, output voltage and 

power of the driver, Sepic converter design parameters is determined and the circuit is 

realized and applied [5]. Kesik EP. designed the Sepic battery charger for automotive 

photovoltaic applications. The theory of the sepic topology has been studied in detail and all 
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the necessary parameters of the components have been calculated using the relevant 

theoretical equations in line with the design goals and the switching frequency has been 

determined. As a result, Sepic circuit is designed and simulated with LTspice circuit simulator 

and compared with theoretical calculations [6]. Sel A. controlled the Sepic converter using a 

sliding-mode controller in discrete time. First of all, the circuit obtained the state space model 

of the Sepic converter using the state space averaging method. Later, the system model 

required for the controller was obtained by considering the small signal model of the 

converter and the system was controlled in discrete time. Later, the system model required for 

the controller is obtained by considering the small signal model of the converter and the 

system is controlled in discrete time [7]. Khateb A. E. et al. designed a fuzzy logic controller 

(FLC) based Sepic converter for MPPT operation of a PV system. They compared the 

performance of the proposed controller with traditional PI based converters. From the results, 

they found the performance of the proposed controller better than traditional PI based 

controllers [8]. 

Sepic converter DC are circuits that transfer the input voltage to the output at a lower or 

higher level. Sepic converters basically consist of 1 switching element, 2 inductors, 1 diode, 2 

capacitors and a load resistor. The output voltage of these converters is the same polarity as 

the input voltage as in the buck-boost converters. Sepic converters are preferred more often 

than other converters due to their features such as overcurrent limiting, controlled 

semiconductor switch and reducing the fluctuation in input current. Sepic converter equivalent 

circuit diagram is shown in Figure 2. 

 

Figure 2.Sepic converter basic circuit 
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2. DYNAMIC ANALYSIS OF SEPIC CONVERTER 

Dynamic analysis of DC-DC converters is obtained depending on whether the switching 

element is  open or closed. The state-space equations of the Sepic converter in continuous 

current mode are as follows. 

2.2. Switching Element is closed 

While the switch is closed  inductor is energized by  current.  inductor is powered by 

capacitor. On the other hand, the load is fed through  capacitor. The dynamic equations 

are shown in (1), (2), (3) and (4) while the switch is closed. Figure 3 shows the equivalent 

circuit for this situation. 

 

Figure 3.Switching element is closed 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.2. Switching Element is open 

While the switch is open,  capacitor is charged by inductor and the source voltage  , 

capacitor is charged by  ve inductors and the source voltage . In this case, the 

diode is closed. When the switch is open, the dynamic equations are as in the equations (5), 

(6), (7) and (8). Figure 4 shows the situation where the switching element is open. 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-2-1              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 105 

 

Figure 4. Switching element is open 

 
 

 
 

 
 

 

The new state equations are obtained by averaging the state equations found separately in 

closed and open states. The state equations obtained from the mathematical equations during 

each duty cycle (D) are given in equations (9), (10), (11) and (12). In the equations, D is the 

duration of the switch is closed, and (1-D) the duration of the switch is open. 

 
 

 
 

 
 

 

In the above equations; 

 Sepic converter output voltage 

 Sepic converter input voltage 

 Switching Frequency 

 Load Resistance 
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  Duty Cycle 

3. PI CONTROLLER 

The PI controller, which is formed by the combination of proportional (P) and integral (I) 

controllers, is the most commonly used controller type in the control of linear systems [9]. 

The transfer function of this controller is given in equation (13) [10]. 

 

The block diagram of the PI controller is given in Figure 5. In Figure 5, R (t) is reference 

voltage, is the output voltage of Sepic converter. 

 

Figure 5. PI controller 

4. SIMULATION RESULTS 

Sepic converter parameters are given in Table 1. These values are calculated to obtain 12V 

output voltage from 20V input voltage. The simulation model of Sepic converter, which is 

expressed by dynamic equations, is obtained with MATLAB / Simulink. As a result of the 

simulation studies, output voltage of Sepic converter and error has been shown. 

Table 1. Sepic Converter Circuit Parameters 

Input Voltage                                = 20V  

Output Voltage                            = 12V  

C1 & C2                                           = 2µF & 80µF   

L1 & L2                                            = 125µH & 125µH   

Switching Frequency.                  = 100 kHz 

Load Resistance                           = 5 Ω 
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Figure 6.Simulation model of the system controlled by PI controller 

Figure 6 shows the simulation model of the system controlled by the PI control method. Here, 

DC-DC PWM generator has been used to adjust the "D" duty cycle with the PI controller 

method. Error expression is obtained by comparing the output voltage with the reference 

voltage value. The controller sends the most appropriate control signal to the system to 

minimize error expression. In this way, the reference output voltage is obtained in the shortest 

settling time. The dynamic model of the Sepic converter is shown in figure 7. 

 

Figure 7. Dynamic model of Sepic Converter 
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Figure 8. Time dependent variation of Sepic converter output voltage 

Figure 8 shows the time dependent variation of the Sepic converter output voltage. It is 

observed that the Sepic converter output voltage reaches the reference output voltage 12V 

after approximately 0.092 seconds. 

 

Figure 9. Error in Sepic converter output voltage 

Figure 9 shows the time dependent variation of the error in the Sepic converter output voltage. 

It is observed that the error in the sepic converter output voltage reaches its minimum levels 

after about 92 ms. Figure 10 shows the change of duty cycle. 

 

Figure 10. Duty Cycle 
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5. CONCLUSION 

In this study, the analysis and modeling of the Sepic converter, which operates both in BUCK 

and boost modes, has features such as overcurrent limiting, controlled semiconductor switch 

and reducing the fluctuation in input current, analysis and modeling of DC-DC converters 

ARE performed using the MATLAB / Simulink. PI controller is designed to control the 

output voltage of the Sepic converter. PI controller parameters are calculated as   

and with the help of Trial and Error method. As can be seen from Figure 8, the output 

voltage follows the reference after approximately 0.09 s. It is observed that the error in the 

output voltage varies between -0.006 and 0.008 after 92 ms, that is, the output voltage follows 

the reference voltage. As the next study, real-time implementation of the Sepic converter with 

different controllers is considered. 
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ÖZET 

1930‘larda mikro hücresel üretim polistiren köpüklerle baĢlamıĢtır. Yıllar sonra geliĢtirilen 

yöntemler ile polimer köpüklerin üretimi araĢtırılmıĢtır. Ġlerleyen süreçte fabrikasyon polimer 

köpükler üretilmeye baĢlanmıĢtır. Özellikle paketlemeden biyomedikal ve otomotiv sektörüne 

kadar kullanımı yaygınlaĢtırılmıĢtır. Köpük sistemi küresel gaz boĢluklarının ana yapı 

içerisinde oluĢturulması esasına dayanır.  Özellikle çevre Ģartlarına bağlı olarak düzgün yüzey 

ve daha mukavemetli yapı elde edilebilmektedir.  Son yıllarda otomotiv sektöründe araçlarda 

egzoz emisyon değerlerini kontrol etmek amacı ile ağırlık hafifletme çalıĢmalarına hız 

verilmiĢtir. Araç ağırlığındaki %10‘ luk bir azalma yakıt verimliliğini %6 artırmasını 

sağlamaktadır. Bu çalıĢmada plastik enjeksiyon üretim yöntemi ile üretilen; ana yapı 

malzemesi katkısız PP, talk katkılı PP, polietilen bazlı PP (PP/PE) ve EPDM katkılı PP 

(PP+EPDM) olan 8 farklı numuneye, %1,5-2 oranında Hidroserol köpürtme ajanı katılmıĢtır.  

Hidroserol kimyasal maddesinin ilave edilmesi ile ağırlık azaltma hedeflenmiĢtir. Ġlk önce 

Hidroserol köpürtme ajanları malzeme içerisine granül olarak ilave edilerek, homojen bir 

karıĢım sağlamak için, enjeksiyon öncesi ısı uygulanmadan mekanik olarak karıĢtırılmıĢtır. 

KarıĢım, plastik enjeksiyon prosesi esnasında, ekstrüder içerisinde belirlenen aktivasyon 

sıcaklığında malzeme ile kimyasal reaksiyona girmiĢtir. Reaksiyon sonucunda ortaya çıkan 
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hücresel gaz yapıları (CO2 ya da N2) nedeni ile parçalarda hücresel boĢluklar oluĢmuĢtur. 

Hidroserol katkı maddeleri sitrik asit veya bikarbonat bazlı olarak tedarik edilmektedir ve 

malzeme içerisine % 1,5-2 oranlarında ilave edilmiĢtir.  Kesit kalınlığı 1,5 - 3,5 mm arasında 

değiĢen 8 farklı numune için Hydrocerol kimyasal ajanın etkisi ile, ağırlıkça %1,4-9 oranında 

azalma görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Ağırlık Azaltma, Hyrocerol Kimyasal Ajan, Polipropilen, Polimerlerde 

Kimyasal Reaksiyon  

ABSTRACT 

In the 1930s, microcellular production started with polystyrene foams. Production of polymer 

foams has been investigated with the methods developed over the years. In the following 

process, fabricated polymer foams started to be produced. Its use has become widespread, 

especially from packaging to the biomedical and automotive sector. The foam system is based 

on the creation of spherical gas spaces within the main structure. Especially, depending on the 

environmental conditions, a smooth surface and a more resistant structure can be obtained. In 

recent years, weight reduction efforts have been accelerated in order to control the exhaust 

emission values of vehicles in the automotive sector. In this study, it is aimed to reduce 

weight by adding Hydrocerol chemical substance in polypropylene (PP) main structure 

automotive spare parts produced by plastic injection production method. First, Hydrocerol 

foaming agents were added to the PP main structure as granules to provide a homogeneous 

mixture. During the plastic injection process, the mixture went into chemical reaction within 

the PP main structure at the activation temperature determined inside the extruder screw. Due 

to the cellular gas structures (CO2 or  N2) emerging as a result of the reaction, cellular spaces 

have been formed in the parts. Hydrocerol additives are supplied on the basis of citric acid or 

bicarbonate and are added to the main structure at a rate of 1.5-2%. Local bleaching was 

observed in the products obtained by conventional plastic injection method. With the effect of 

Hydrocerol chemical agent, 4-9% reduction in weight and 5-12% reduction in cycle times 

were seen in the 8 different samples with the thicknesses between 2.3 - 3.5 mm and part 

weight between 150 - 4000 gr. 

Key Words: Weight Reduction, Hyrocerol Chemical Agent, Polypropylene, Chemical 

Reaction in Polymers 
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GĠRĠġ 

Hammadde maliyetlerinin artması ve egzoz emisyonları, otomotiv sektöründe, ürünlerde 

istenen özellikleri elde ederken daha az malzeme kullanarak hafif ürünler üretmenin etkili 

yollarını bulmaya teĢvik ediyor. Bu bağlamda, köpüklü malzemeler katı emsallerinin yerine 

kullanılabilir çünkü köpüklenme malzeme tüketimini azaltır ve bu da üretim maliyetinin 

düĢmesine neden olur. Ayrıca mekanik özelliklerden ödün vermeden çok yüksek mukavemet / 

ağırlık oranı verirler ve yüksek yalıtım özellikleri sunarlar [1-2]. 

Mikro hücreli termoplastik üretmek için köpürtme iĢlemi, son yıllarda geniĢ çapta analiz 

edilmiĢtir. Mikro hücresel plastikler genellikle hücre çekirdeklenmesi ve polimer ana yapı 

içinde kabarcıkların büyümesi ile oluĢturulur. Hücresel yapıyı oluĢturan gazı içeri sokmak 

için kimyasal köpürtücü maddeler veya fiziksel köpürtücü maddeler kullanılır [3]. Kimyasal 

köpürtücü maddeler genellikle bir kimyasal reaksiyon yoluyla bir gaz (veya bir gaz karıĢımı) 

üreten katı maddelerdir. Köpürtücü ajan türüne bakılmaksızın, bir genleĢme süreci üç temel 

adımı içerir: çekirdeklenme, kabarcık büyümesi ve stabilizasyon. Polimer boyunca dağılmıĢ 

katı parçacıklar (dolgu maddeleri) genellikle çekirdeklenme yerleri sağlar. Kabarcık kritik bir 

boyuta ulaĢtığında, stabilizasyona veya yırtılmaya kadar büyümeye devam eder [4].  

Polipropilen (PP), poliolefin ailesinin bir üyesidir. Ġyi iĢlenebilirliği ve kapsamlı mekanik 

özellikleri sayesinde PP, sağlam bir yapı kazandırdığı için özellikle inĢaat, otomotiv ve 

ambalaj uygulamalarında en yaygın kullanılan termoplastiklerden biridir [1]. Örneğin 

otomotiv endüstrisinde, PP yılda yaklaĢık 250 milyon tona kadar kullanılmaktadır. Sıklıkla 

atıfta bulunulan bir tahminde, araç ağırlığındaki %10‘ luk bir azalmanın yakıt verimliliğini 

%6 artırmaktadır. Bu bağlamda, köpürtme ile enjeksiyon yönteminde hafif ve güçlü köpüklü 

PP bileĢenlerinin üretilmesi, Ģu anda malzeme tüketimini etkili bir Ģekilde azaltma ve enerji 

tasarrufu yapma sözü veriyor [5]. 

Hidroserol, sodyum bikarbonat ve sitrik asit karıĢımı bir maddedir. Kimyasal reaksiyon veya 

termal ayrıĢma yoluyla belirli koĢullar altında gazlar üretir ve endotermik süreçte reaksiyona 

girer. Isıtıldığında, sodyum bikarbonat ve sitrik asit termal olarak CO2, H2O, Na2CO3, 

C6H6O6, C5H6O5, C5H6O4 (sitrakonik asit) ve C5H6O4 (itakonik asit) moleküllerine ayrıĢır. 

AyrıĢmadan açığa çıkan CO2, bir köpük maddesi olarak iĢlev görebilir [6]. Açığa çıkan CO2 

miktarı, tipik olarak polimerin ağırlıkça %2' sinden daha az kullanılan hidroserol miktarına 

bağlıdır.  
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ġekil 1: Polimer malzeme ile köpürtme maddesinin karıĢım Ģeması 

Yetkin ve Ünal, yaptıkları çalıĢmalarda katkısız PP homopolimeri ile %20 talk katkılı PP 

(PPT) kompozit malzemelerine ağırlıkça %1 oranında, 140 ºC‘de bozunan endotermik tip bir 

kimyasal köpük ajanı katmıĢlardır. Ergiyik sıcaklığının artması ile oluĢan hücre çaplarının 

arttığını ve hücre yoğunluğunun azaldığını gözlemlemiĢlerdir. Enjeksiyon basıncının 60 bar' 

dan 100 bar' a çıkması ile de hücre yoğunluğunun azaldığı sonucuna ulaĢmıĢlardır [7].  

Bu çalıĢmada, plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilen PP ana yapılı ürünlere ağırlıkça %1,5-2 

oranında hidroserol katkısı ilave edilmiĢ ve homojen bir karıĢım elde edilmiĢ, köpürtme 

ajanının ürün kesit kalınlığı, malzeme, Hidroserol oranı etkenleri göz önüne alınarak ürünler 

üzerindeki; ağırlık düĢüĢü üzerine etkileri gözlemlenecektir. Elde edilen bulgular, PP ana 

yapılı otomotiv uygulamaları için köpürtme ajanının katılması ile en uygun enjeksiyon prosesi 

yöntemine katkıları incelenecektir. 

YÖNTEM 

Malzeme  

Bu çalıĢmada, 1,5 – 3,5 mm aralığında kesit kalınlıklarına sahip, ana yapı malzemesi katkısız 

PP, talk katkılı PP, polietilen bazlı PP (PP/PE) ve EPDM katkılı PP (PP+EPDM) olan 8 farklı 

numuneye, %1,5-2 oranında Hidroserol köpürtme ajanı katılmıĢtır. Tablo 1‘ de; malzeme, 

kesit kalınlığı ve Hidroserol ajanının ağırlıkça miktarı verilmiĢtir. 

 

 

 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-2-1              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 114 

Tablo 1: Numunelere ait malzeme, kalınlık, hidroserol miktarı bilgileri 

Numune 

No 
Malzeme Kesit Kalınlığı (mm) Hidroserol Miktarı  

1 PP 3,5 1,5% 

2 PP-TD20 2,5 1,5% 

3 PP/PE 1,5 2% 

4 PP/PE 2,3 2% 

5 PP/PE 2,5 2% 

6 PP 3,0 2% 

7 PP+EPDM 2,0 2% 

8 PP-TD15 2,3 1,5% 

Proses 

PP ana yapılı polimerler ve köpük ajanı, homojen bir karıĢım sağlanması için enjeksiyon 

öncesi ısı uygulanmadan mekanik olarak karıĢtırılmıĢtır. Plastik enjeksiyon yöntemi ile 

üretilen her bir numune için, gereken üretim kapasitesine sahip enjeksiyon makineleri 

seçilmiĢ olup, makine tonajları Tablo 2‘ de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Numunelerin üretildiği makine tonajları 

Numune 

No 

Makine 

Tonajı (ton) 

1 2000 

2 650 

3 2300 

4 500 

5 500 

6 2300 

7 2000 

8 1600 

Hidroserol köpük ajanının termal olarak bozunmasını (200 °C‘ de) tamamlaması için sıcaklık 

ekstrüderin baĢlangıç bölgesinden son bölgeye kadar 200 – 210 – 220 – 230 °C‘ ye kademeli 

olarak artırılmıĢtır. Hücre içinde reaksiyon sonucu oluĢan köpüklerin yarattığı iç basınç 

sayesinde ütüleme fazı tamamen ortadan kaldırılmıĢtır. Köpürmenin ekstrüderin içerisinde 

değil, kalıp içerisinde oluĢması için enjeksiyon hızı arttırılıp enjeksiyon süresi kısaltılmıĢtır. 

Ekstrüderin geri basıncı köpürmeden dolayı oluĢacak gazın yarattığı basınçtan dolayı 

arttırılmıĢtır. Yastıklama miktarı, erken gaz oluĢumunun meydana getireceği numune 

yüzeyindeki beyazlamaları azaltmak amacıyla düĢürülmüĢtür. Konvansiyonel enjeksiyon 

yöntemi ve köpürtme ile enjeksiyon yönteminde enjeksiyon parametrelerindeki değiĢkenlere 

örnek olarak, Tablo 3‘ te 8 numaralı numunenin enjeksiyon parametreleri gösterilmektedir.  
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Tablo 3: Konvansiyonel ve köpürtme ile enjeksiyonda değiĢken parametreler 

Enjeksiyon 

Yöntemi 

Enjeksiyon 

Hızı (mm/s) 

Geri 

Basınç 

(bar) 

Ekstrüder Alt 

Sıcaklık(°C) 

Ütüleme 

Zamanı (s) 

Yastıklama 

Miktarı (mm) 

Konvansiyonel 

Enjeksiyon 

25,9 3 190 4 29 

Köpürtme ile 

Enjeksiyon 

77,6 14 200 0 15 

 

BULGULAR 

PP ana yapılı malzemeler kullanılan deneyler sonucunda, tüm numuneler için ağırlık düĢüĢü 

ġekil 2‘ deki gibi olmuĢtur. 

 

ġekil 2: PP ana yapılı malzemelerde köpürtme ile ağırlık düĢüĢü 

Hidroserol köpürtme ajanının her bir malzemede farklı bir ağırlık düĢüĢüne neden olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Ağırlık düĢüĢünü etkileyen faktörleri belirleyebilmek için, deneylerde ki 

numunelerin kesit kalınlıkları da göz önüne alınıp ağırlık düĢüĢleri ġekil 3‘ de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 3: Tüm numunelerde ki kalınlığın köpürmeye etkisi 

ġekil 3 incelendiğinde, kalınlıkla doğrusal olarak artması gereken köpürmenin, 2,0-2,5 mm 

aralıklarında gerçekleĢmediği görülmektedir. Bu durum PP içerisindeki katkı maddelerinin 

etkilerini göz önüne almak gerektiğini ortaya çıkarmıĢtır. PP‘ ye katılan katkılar da göz 

önünde bulundurularak yeniden incelendiğinde; PP ana yapılı, PP/PE yapılı, talk katkılı PP 

yapılı, EPDM katkılı PP yapılı numunelerin kesit kalınlıkları dikkate alınarak ağırlık düĢüĢleri 

incelenmiĢtir.  

ġekil 4‘ te %2 Hidroserol ajanı  ilave edilmiĢ PP ana yapılı veya PP/PE yapılı 1, 3, 4, 5 ve 6 

numunelerinin ağırlık düĢüĢleri incelendiğinde; hücre içi köpüklenmenin kesit kalınlığı 

arttıkça arttığı sonucu elde edilmiĢtir. 

 

ġekil 4: PP veya PP/PE ana yapılı 1, 3, 4, 5 ve 6 numunelerine %2 hidroserol ajanı 

katıldığında köpürmeleri 
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Katkısız PP ana yapılı 1 ve 6 numunelerine bakıldığında; 3,0 mm kalınlığına sahip 

malzemeye %2 oranında Hidroserol ajanı katıldığında ve 3,5 mm kalınlığa sahip malzemeye 

%1,5 oranında ajan katıldığında ağırlık düĢüĢleri sırasıyla %9 ve %8,6 olmaktadır.  

 

ġekil 5: Katkısız PP ana yapılı 1 ve 6 numunelerine Hidroserol ajanı katıldığında köpürmeleri 

Talk katkılı PP malzemeli; PP-TD20 ve PP-TD15, kesit kalınlıkları birbirine yakın (2,3-2,5 

mm),  2 ve 8 numaralı numunelerde, talk katkısının köpürmeye etkisini gözlemlemek için 

ağırlık düĢüĢleri ġekil 6‘ daki gibi karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

ġekil 6: Talk katkılı PP ana yapılı 2 ve 8 numaralı numunelere %1,5 oranında Hidroserol 

ajanı katıldığında köpürmeleri 
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PP/PE yapılı 3,4 ve 5 numaralı numunelere %2 oranında Hidroserol ajanı katıldığında 

köpürme reaksiyonunun, kesit kalınlığına bağlı değiĢimi ġekil 7‘ de ki gibi olmuĢtur. 

 

ġekil 7: PP/PE malzemeli 3,4 ve 5 numaralı numunelerine %2 Hidroserol ajanı katıldığında 

köpürmeleri 

EPDM katkısının köpürmeye etkisini gözlemlemek için kesit kalınlıkları yakın olan (2,0 ve 

2,3 mm) 4 ve 7 numaralı numuneler incelendiğinde, EPDM katkısının köpürmeyi arttırdığı ve 

bu sayede ağırlık düĢüĢünün arttığı da ġekil 8‘ deki gibi karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

ġekil 8: Kesit kalınlıkları birbirine yakın (2,3-2,0 mm), PP/PE malzemeli 4 numaralı ve 

PP+EPDM malzemeli 7 numaralı numunelerine %1,5 oranında Hidroserol ajanı katıldığında 

köpürmeleri 
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SONUÇ 

Hidroserol ajanı ilave edilen PP ana yapılı malzemelerin enjeksiyon üretim yöntemi ile 

köpüklendirilmesi sonucunda, kesit kalınlığı ve PP‘ ye katılan katkıların; numunelerin ağırlık 

düĢüĢüne etkisi araĢtırılmıĢtır. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen sonuçlar aĢağıdaki 

gibidir. 

Kesit kalınlığının artması ile köpürme oranının arttığı, dolayısı ile ağırlık düĢüĢünün de arttığı 

belirlenmiĢtir. PP veya PP/PE malzemeli numunelere bakıldığında; 1,5 mm kalınlığa sahip 

numune de ağırlık %1,4 oranında azalırken, 3,5 mm kalınlığa sahip numunede ağırlık %8,6 

oranında azalmıĢtır. 

Katkısız PP ana yapılı 1 ve 6 numunelerine bakıldığında; 3,0 mm kalınlığına sahip 

malzemeye %2 oranında Hidroserol ajanı katıldığında ağırlık düĢüĢü %9 olurken ve 3,5 mm 

kalınlığa sahip malzemeye %1,5 oranında ajan katıldığında ağırlık düĢüĢü %8,6 olmaktadır. 

Bu durum, kesit kalınlığında ki artıĢın ağırlık düĢüĢünü, köpürtme ajanı oranındaki artıĢtan 

daha çok etkilediğini göstermiĢtir. 

Talk katkısının köpürmeye etkisi incelendiğinde; ağırlıkça %1,5 oranında Hidroserol ilave 

edilen PP-TD15 ve PP-TD20 malzemelerinde ağırlık düĢüĢleri sırasıyla %5 ve %4 olmuĢtur. 

Bu deney sonucunda, talk katkısının artması ile köpürmenin azaldığı sonucu elde edilmiĢtir. 

Kesit kalınlığı 2,3 mm olan PP/PE malzemesi ile kesit kalınlığı 2,0 mm olan PP+EPDM 

malzemelerine %2 oranında Hidroserol ilave edildiğinde köpürmenin, PP+EPDM 

malzemesinde daha fazla olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ağırlık düĢüĢleri sırası ile %3 ve 

%5,5 olmuĢtur. Bu deneyde, EPDM katkısının köpürmeye etki ederek arttırdığı sonucu elde 

edilmiĢtir.  
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   Açar sözlər : Hiqqs bozon, fermion cütü, Standart Model, dairəvi polyarlaĢma 

Güclü, elektromaqnit və zəif qarĢılıqlı təsirlərin vahid nəzəriyyəsi olan Standart Model 

son illərdə böyük nailiyyətlər qazanmıĢdır. Bu modelə görə, zərrəciklərə kütlə verə bilən və 

Hiqqs bozon sahəsi adlandırılan skalyar sahə mövcud olmalıdır. Nəhayət, 2012-ci ildə Böyük 

Hadron Kollayderində ATLAS və CMS kollaborasiyaları tərəfindən aparılan təcrübələrdə 

Hiqqs bozon aĢkarlanmıĢdır. Müəyyən edilmiĢdir ki, Hiqqs bozon spinsiz skalyar zərrəcikdir 

və onun kütləsi 125 QeV tərtibindədir [   ]. Bununla əlaqədar olaraq Hiqqs bozonun fiziki 
xassələrinin, o cümlədən onun müxtəli yaranma və parçalanma kanallarının öyrənilməsinə 

olan maraq xeyli artmıĢdır.  

  Hiqqs bozonun əsas parçalanma kanallarından biri onun ağır fermion-antifermion 

cütünə parçalanmasıdır:       ̅ [ ] Kütləsi 125 QeV olan Hiqqs bozon əsasən     - 

lepton cütünə və   ̅ - ilə   ̅- kvark cütlərinə parçalanır. Həmin parçalanmalarda yüklü 

fermion cütü tərəfindən foton da Ģüalandırıla bilər:      ̅   . Lakin Hiqqs bozonun 

yüngül kütləli elektron-pozitron cütünə parçalanması (         ) demək olar ki mümkün 

deyildir. Bununla əlaqədar olaraq  

                                                                                                                          (1) 

prosesi yalnız xüsusi ilgək Feynman diaqramları vasitəsilə mümkündür [   ]. Ġlgək zərrəciyi 
ağır t- kvark və W- bozon ola bilər. 

Bu iĢdə ağır t-kvark ilgək diaqramları əsasında Hiqqs bozonun elektron-pozitron 

cütünə parçalanması prosesində γ-kvantın Ģüalanması prosesinin ehtimalı hesablanmıĢdır. t-

kvark ilgək diaqramları Ģəkil 1-də təsvir edilmiĢdir.  

 

                                  ġəkil 1.         prosesinin ilgək diaqramları 

Həmin diaqramlara uyğun matris elementi aĢağıdakı ifadə ilə verilir [     ]: 

b)

 

a)

mailto:melek.refiyeva97@mail.ru
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                                                                                                                              (2) 

                ̅    [   ̂     ̂  ]           ̅    [   ̂
     ̂

   ]                      (3) 

                                    ̅    [           ]                                                     (4) 

burada            τ və λ dəyiĢənlərindən asılı olan müəyyən funksiyalar;         

və k  Hiqqs bozon, elektron, pozitron və fotonun 4-ölçülü impulsları;     fotonun 4-ölçülü 

polyarlaĢma vektorudur. τ və λ dəyiĢənləri 

                                             
   

 

  
    ,        

   
 

 
   

kimi təyin olunur,             
      - cütünün invariant kütləsidir. 

             prosesinin diferensial  ehtimalı üçün elektron-pozitron cütünün 

kütlə mərkəzi sistemində   ⃗   ⃗     aĢağıdakı ifadə alınmıĢdır: 

  

         
 

   
     

      
  {[|  |

  |  |
  |  |

  |  |
 ]                    

  

    
                  

      
                        

      
       }      

(5) 

burada    
 

  
      

  vahidlərində       - cütünün invariant kütləsi,   √  
   

 

 
    

elektronun sürəti, θ elektronla Hiqqs bozonun impulsları arasındakı bucaq,        

fotonun dairəvi polyarlaĢmasını xarakterizə edir:           olan halda foton sağ(sol) 
dairəvi polyarlaĢmıĢ olur. 

Standart məlum düsturla    kvantın dairəvi polyarlaĢma dərəcəsini təyin edə bilərik: 

                 √        
        

      
    (   

      )         
      

       

[|  |  |  |  |  |  |  | ]                    
      

       
                  (6) 

2-ci Ģəkildə θ bucağının     və     qiymətlərində  -kvantın dairəvi polyarlaĢma dərəcəsinin 

    -cütünün √  enerjisindən asılılıq qrafikləri verilmiĢdir. ġəkildən göründüyü kimi, 

fotonun dairəvi polyarlaĢma dərəcəsi mənfidir,       olan halda elektron-pozitron cütünün 

enerjisiniin artması ilə    kvantın polyarlaĢma dərəcəsi azalır və √     QeV olduqda 

minimal qiymətini alır, enerjinin sonrakı artmasında fotonun dairəvi polyarlaĢma dərəcəsi 

modulca azalmağa baĢlayır. θ bucağının     qiymətində fotonun dairəvi polyarlaĢma 

dərəcəsinin enerjidən asılılıq xarakteri dəyiĢmir, lakin əvvəlki əyriyə nəzərən daha yuxarıdan 

keçir.       olan halda  -kvantın dairəvi polyarlaĢma dərəcəsi √  enerjisinin bütün 

qiymətlərində sıfır olur.  
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ġəkil 2. Fotonun dairəvi polyarlaĢma dərəcəsinin enerjidən asılılığı   

                                                     Ключевые слова 

Хиггс-бозон, фермионная пара, Стандартная модель, циркулярная поляризация 
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