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ÖN SÖZ
Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar” başlıklı kitabın
amacı, bu alanlarda çalışan akademisyenler ve araştırmacılar için
akademik bir forum oluşturmaktır. Matematik ve fen bilimleri araştırma
konuları gereği disiplinler arası olup, birçok alanı kapsamaktadır. Bu
kitapta, farklı alanlarda çalışan akademisyen ve araştırmacılar yaptıkları
bazı çalışmaların sonuçlarını sunmaktadır.
Kitapta yer alan yazılar hakem ve editörlük süreçleri ile
değerlendirilmiştir. Kitabın ortaya çıkmasında katkıda bulunan
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz

I

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ………………………………………………………………….I
İÇİNDEKİLER…………………………………………………………II
HAKEM KURULU……………………………………………………IV
BÖLÜM I
Kübra Aydemir &Nurcan Uzel & Ömer Saylar & Ali Gül
BAYINDIR ÇAYI’NDAKİ Capoeta baliki (TURAN, KOTTELAT,
EKMEKÇİ & İMAMOĞLU, 2006) POPULASYONUNUN BAZI
BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ………………………………………1
BÖLÜM II
Nurcihan Hacıoğlu Doğru
GÖKÇEADA TUZ GÖLÜ HALOFİLİK MİKROORGANİZMA
VARLIĞI VE ENDÜSTRİYEL ENZİM ÜRETİMLERİNİN
ARAŞTIRILMASI………………………………………………...11
BÖLÜM III
Sevil Pilatin
BİYOPLASTİK ÜRETİMİNDE ALGLER……………………….29
BÖLÜM IV
Erol Terzi & Mehmet Meşe
LOJİSTİK VE POİSSON REGRESYONDA MODEL SEÇİMİ VE
UYGULAMALARI………………………………………………..38
BÖLÜM V
Erol Terzi & Zeynep Aktaş
KONJOİNT ANALİZİ İLE CEP TELEFONU TERCİHLERİNİN
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA………………...65
BÖLÜM VI
Elif Akşan Kılıçaslan & Adnan Baki
ORTAÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ ÖĞRETİM
PROGRAMININ ÖNGÖRDÜĞÜ DEĞİŞİMİN
UYGULAMADAKİ YANSIMALARI……………………………77
BÖLÜM VII
Muhammet Kimsesiz & Orkun Coşkuntuncel
7. SINIF MATEMATİK VERİ ANALİZİ KONUSUNUN VUSTAT
YARDIMIYLA ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK
BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ………………………100

II

BÖLÜM VIII
Özgür Kocakerimoğlu & Şerife Büyükköse
DETOUR MATRİSİNİN SPEKTRAL YARIÇAPI İÇİN
SINIRLAR………………………………………………………..119
BÖLÜM IX
Abdullah Güller & Mustafa Usta
RİBOZOM İNAKTİVE EDEN PROTEİNLER (RIP) VE ANTİ
FİTOPATOJENİK KULLANIMI………………………………..135
BÖLÜM X
Merve Ölçen & Gönül Filoğlu
MT-DNA’DA BULUNAN 9 SNP LOKUSUNA AİT
OPTİMİZASYONU VE VALİDASYONU ÇALIŞMASI..……..162

III

HAKEM KURULU
Prof. Dr. Filiz BİRGİ, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR, Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tanja SOLDATOVIĆ, Novi Pazar Devlet Üniversitesi,
Sırbistan
Prof. Dr. Zana C. DOLICANIN, Novi Pazar Devlet Üniversitesi,
Sırbistan
Doç. Dr. Firudin AGAYEV, Teknoloji Bilimleri Enstitüsü, Azerbaycan
Doç. Dr. Nurşen ÇÖRDÜK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Dhia Hadi HUSSAİN, Mustansiriyah Üniversitesi, Irak
Dr. Öğr. Üyesi Gülistan KAYA GÖK, Hakkari Üniversitesi, Türkiye

IV

BAYINDIR ÇAYI’NDAKİ Capoeta baliki (TURAN, KOTTELAT,
EKMEKÇİ & İMAMOĞLU, 2006) POPULASYONUNUN BAZI
BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kübra Aydemir &Nurcan Uzel & Ömer Saylar & Ali Gül
Giriş
Türkiye su potansiyeli bakımından nispeten zengin bir yapıya sahip
olmasına rağmen giderek artan tüketim ve insan kaynaklı kirlilik tatlısuları
olumsuz yönde etkilemektedir. Sucul ekosistemlerdeki canlılığın iyi bir
şekilde anlaşılabilmesi için ekosisteme etki eden çevresel faktörlerin
bilinmesi gerekmektedir. Türkiye’deki lotik ve lentik sistemlerin
fizikokimyasal parametrelerinde çevresel baskılar nedeniyle önemli
değişimler görülmekte ve bu durum balık türlerinde de çeşitli biyolojik
değişimlere neden olmaktadır. Bu nedenle birçok endemik, egzotik ve
ekonomik karakterli balık türünü barındıran Türkiye içsularında
ihtiyofauna çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. Bir
ekosistemdeki balık faunasını belirlemek ve tür içindeki farklılıkları tespit
etmek için balık taksonlarının morfometrik ve meristik ölçümlerinin
yapılması gerekir (Çoban vd., 2013).
Balık türleri açışından oldukça zengin olan Türkiye iç sularında
biyoçeşitliliği belirlemeye yönelik çalışmalar artarak devam etmektedir.
Polat vd. (2011), istilacı balık türleri üzerine hazırladıkları derlemede
Türkiye iç sularının 213 tatlı su balık türünü barındırdığını
belirtmektedirler. Kuru vd. (2014), Türkiye iç sularının balık
biyoçeşitliliğine ilişkin yaptıkları çalışmada, 27 familyaya ait 92 cins ve
371 tür bulunduğunu bildirmektedirler. Çiçek vd. (2015, 2016), Türkiye iç
su balıklarının listesini oluşturdukları çalışmalarında; 31 familyaya ait 377
tür bulunduğunu, bunlardan 195 türün Cyprinidae familyasına (%51,7) ait
ve 159 türün endemik (%42,17) olduğunu tespit etmişlerdir.
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Dünya genelinde en büyük tatlı su balık faunası Cyprinidae familyasına
ait olup yaklaşık 200’ün üzerinde cinsi ve 2100 civarında türü
bulunmaktadır (Shunping vd., 2007). Capoeta cinsine ait türler, çevresel
şartlara karşı tolerans aralığının yüksek olması nedeniyle su sistemlerinde
yaygın olarak bulunmaktadırlar. Capoeta türleri genellikle akarsuların orta
kesimlerinde bol oksijenli, hızlı akan, zemini çakıllı ve taşlı alanları tercih
etmektedirler. Siraz balığı olarak bilinen ve Türkiye endemiği olan
Capoeta baliki, Batı Anadolu Karadeniz Havzaları’nda (Geldiay ve Balık,
2007, Fricke vd., 2007) coğrafik yayılış gösteren bir Cyprinidae türüdür.
Türkiye tatlısularındaki endemizm oldukça yüksek olmakla birlikte
endüstrileşme, bilinçsiz avlanma, doğal su kaynaklarının kirletilmesi ve
aşırı tüketim gibi etkenler sucul ekosistemin yapısında değişime sebep
olarak ihtiyofauna içerisindeki endemik balık türlerini olumsuz yönde
etkilemektedir. Çiçek vd. (2015), yayınladıkları Türkiye içsu balıkları
listesinde C. baliki’yi endemik tür olarak tanımlarken, Çiçek vd. (2018),
Türkiye endemik tatlısu balıkları listesinde C. baliki’ye yer
vermemişlerdir.
Türkiye tatlısu balıklarının sınıflandırılmasında bazı cinslere ait tür ve
alttürlerin sistematik yeri tartışmalıdır. Bu durum Capoeta cinsine ait tür
ve alttürlerde de görülmektedir. Turan ve vd. (2006), Capoeta tinca’nın
Türkiye populasyonu üzerine yapmış oldukları çalışma sonucunda,
Karadeniz’in güneybatısına dökülen nehirlerdeki Capoeta bireylerini C.
baliki olarak bildirmişlerdir. C. baliki diğer Capoeta türlerinden iki çift
bıyığının olmasıyla ayrılmaktadır. Özdemir (2013), tarafından yapılan
çalışmada ise morfolojik ve DNA barkodlama çalışmalarından elde edilen
verilere göre C. baliki ve C. tinca (Heckel, 1843) arasında tür düzeyinde
farklılaşma olmadığı bildirilmiş ve C. baliki, C. tinca’nın sinonimi olarak
önerilmiştir. Bu çalışmaya göre Capoeta cinsine ait türlerde çok geniş bir
varyasyon görüldüğü bildirilmektedir. Sakarya havzasında önceki yıllarda
C. baliki ve C. tinca’nın biyolojik özelliklerine ilişkin çalışmalar
bulunmaktadır (Yılmaz ve Gül, 1996; Yılmaz vd., 1996; Ekmekçi, 1996;
Turan vd., 2006; Özdemir, 2013; Saylar vd., 2018). C. baliki ile ilgili
çalışmalar oldukça az düzeyde olmakla birlikte Bayındır Çayı populasyonu
ile ilgili herhangi bir çalışma mevcut değildir.
Türkiye yüzey alanının yaklaşık %7’sini (58.160 km2) kapsayan
Sakarya Nehri havzası genellikle az engebeli bir yapıya sahiptir (Erbay,
2014). Havzanın temel akarsuyu 824 km uzunluğundaki Sakarya Nehridir.
Sakarya Nehri’nin kollarından biri olan Bayındır Çayı, Çamlıdere
Barajı’nın çıkış noktasını oluşturmakta ve Kirmir Çayı’na su kaynağı
sağlamaktadır. Çamurlu bir dip yapısına sahip olan çayın akış hızı
düşüktür. Çay etrafındaki vejetasyonu genellikle çalı formu ve çok yıllık
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ağaçlar oluşturmaktadır. Çay çevresinin halk tarafından piknik amaçlı
kullanılmasının sonucu olarak çevrede fazla miktarda evsel atık
bulunmaktadır.
Bayındır Çayı üzerindeki çevresel kaynaklı kirlenmenin ihtiyofauna
bireyleri üzerinde çeşitli biyolojik değişimlerin oluşmasına neden
olabileceği düşünülmektedir. Balık türlerinin farklı habitatlardaki
populasyonlarında çevresel faktörlerin etkisiyle diagnostik özelliklerinde
değişimler görülebilmektedir (Gül vd., 2017). Bu nedenle Bayındır
Çayı’nda bulunan C. baliki’nin morfometrik ve meristik özelliklerinin
tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Çalışma Nisan-Kasım 2017 ayları arasında Sakarya Nehri Kirmir
Çayı’nın kollarından biri olan Bayındır Çayı’nda yürütülmüştür (Şekil 1).
Çay üzerinde belirlenen 3 farklı istasyonda (1. İst.: 36T447336 / 4469578,
2. İst.: 36T453485 / 4468245, 3. İst,: 36T454558 / 4463321) avlama
yapılmıştır. Çalışma avlanan 42 C. baliki üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Balık örneklerinin avlanmasında 12 volt DC 5 amperlik Samus marka 725
MP ve PWM2 model sırt tipi elektroşoker cihazı ve çeşitli göz açıklıklarına
sahip kepçeler kullanılmıştır. Avlanan balık örnekleri %4’lük formaldehit
içerisinde muhafaza edilerek laboratuvara getirilmiştir. Ağırlık ölçümleri
±0,01 g hassasiyetli terazide yapılmıştır. Şekil 2’de verilen morfometrik
özellikler ±1 mm hassasiyetle ölçülmüştür. Meristik özelliklerin sayımında
ise pens, preparasyon iğnesi, ışıklı el büyüteci ve stereo mikroskop
kullanılmıştır. Balığın toplam boyu (L) ve ağırlığı (W) arasındaki ilişki
W=axLb, kondisyon faktörü ise K= W/L3x100 formülü ile hesaplanmıştır.
Morfometrik ve meristik özelliklerin minimum ve maksimum değerleri,
aritmetik ortalama, standart sapma bilinen yöntemlerle hesaplanırken
varyasyon katsayıları VK=SS/Ort.x100 formülü ile hesaplanmıştır.
Meristik özelliklerin standart boy içindeki yüzde oranı (%SB)
belirlenmiştir.
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Şekil 1. Bayındır Çayı haritası

Şekil 2. (Orijinal) Morfometrik ve meristik karakterler: 1. Toplam Boy 2. Çatal
Boy 3. Standart Boy 4. Predorsal Mesafe 5. Preanal Mesafe 6. Baş Uzunluğu 7. Burun
Uzunluğu 8. Göz Çapı 9. Postorbital Uzunluk 10. İnterorbital Mesafe 11. Dorsal Yüzgeç
Yüksekliği 12. Anal Yüzgeç Yüksekliği 13. Kuyruk Sapı Yüksekliği 14. Vücut Yüksekliği
15. Linea Lateral Pul Sayısı 16. Linea Lateral Üst Pul Sayısı 17. Linea Lateral Alt Pul Sayısı

Bulgular
Balıkların ağırlığı 5,09-49,92 g, toplam boy değerleri ise 79-165 mm
arasında değişmektedir. Boy-ağırlık ilişkisi denklemi W=9E-06L3,043,
korelasyon katsayısı ise 0,98 olarak bulunmuştur (Şekil 3). Balığın boyağırlık ilişkisi hakkında bilgi veren kondisyon değeri ise 0,954-1,164
aralığında olup K=1,0633±0,0514 olarak hesaplanmıştır.
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Morfometrik ve diagnostik özelliklere ilişkin değerler belirlenmiş,
varyasyon katsayıları ve morfometrik özelliklerin standart boy içindeki
yüzdesel oranları hesaplanmıştır (Tablo 1 ve Tablo 2). Elde edilen verilere
göre vücut özelliklerinde en düşük varyasyon %13,48 ile göz çapında, en
yüksek varyasyon ise %21,02 ile dorsal yüzgeç yüksekliğinde
belirlenmiştir. Meristik özelliklerde en düşük varyasyon %1,92 ile pelvik
yüzgeç dallanmış ışın sayısında, en yüksek varyasyon ise %32,84 ile anal
yüzgeç dallanmamış ışın sayısında tespit edilmiştir. Pektoral ve pelvik
yüzgeç dallanmamış ışın sayılarında ise varyasyon görülmemektedir.
Standart boy içindeki oranı en yüksek olan morfometrik özellik preanal
mesafe %74,76 olurken, en düşük özellik göz çapı %5,01 olmuştur. Linea
lateral pul sayısı ortalaması 76,69 (70-85) olarak belirlenmiştir.

Şekil 3. C. baliki boy-ağırlık ilişkisi
Tablo 1. C.baliki populasyonunda morfometrik ölçümler
Morfometrik
Özellikler (mm)
Toplam boy
Çatal boy
Standart boy
Predorsal mesafe
Preanal mesafe
Baş uzunluğu
Burun uzunluğu
Göz çapı
Postorbital uzunluk
İnterorbital mesafe
Dorsal yüzgeç yüksekliği
Anal yüzgeç yüksekliği
Kuyruk sapı yüksekliği

MinMax

Ort.

SS

VK
(%)

79-165
73-153
65-136
32-65
48-105
15-33
5-11
3-6
7-16
7-15
11-29
10-22
9-19

111,98
101,88
92,26
45,60
68,98
22,43
7,45
4,62
10,36
10,12
17,81
14,69
12,64

18,02
16,49
14,56
7,19
11,60
3,42
1,33
0,62
1,69
1,52
3,74
2,64
2,24

16,09
16,19
15,78
15,77
16,81
15,26
17,83
13,48
16,36
15,00
21,02
17,95
17,71
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Morfometrik
Özelliklerin
Standart Boya
Oranı (%SB)
49,42
74,76
24,31
8,08
5,01
11,23
10,97
19,30
15,92
13,70

Vücut yüksekliği

11-32

22,36

3,64

16,29

24,23

Tablo 2. C. baliki populasyonunda meristik ölçümler
Meristik Özellikler
Linea lateral pul sayısı
Linea lateral üstü pul sayısı
Linea lateral altı pul sayısı
Dorsal yüzgeç dallanmamış ışın sayısı
Dorsal yüzgeç dallanmış ışın sayısı
Anal yüzgeç dallanmamış ışın sayısı
Anal yüzgeç dallanmış ışın sayısı
Pektoral yüzgeç dallanmamış ışın sayısı
Pektoral yüzgeç dallanmış ışın sayısı
Pelvik yüzgeç dallanmamış ışın sayısı
Pelvik yüzgeç dallanmış ışın sayısı

Min-Max
70-85
8-14
6-11
2-3
7-9
1-3
5-6
1-1
14-18
1-1
8-9

Ort.
76,69
12,07
8,93
2,88
7,98
1,81
5,02
1,00
15,95
1,00
8,02

SS
3,69
1,28
1,16
0,33
0,27
0,59
0,15
1,01
0,15

VK
4,81
10,57
12,95
11,38
3,38
32,84
3,07
6,34
1,92

Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmanın yapıldığı Bayındır Çayı’nda Squalius pursakensis,
Capoeta baliki, Alburnoides fasciatus, Alburnus escherichii,
Oxynoemacheilus angorae ve Cobitis simplicispina türlerinin bulunduğu
tespit edilmiştir.
Türkiye’de farklı lokalitelerde Capoeta cinsi ile ilgili çalışmalar
mevcuttur. Hanko (1924), tarafından yapılan çalışmada Varicorhinus
cinsine ait türlerin Türkiye’deki sistematik durumları hakkında bilgi
verilmiştir. Karaman (1969), Türkiye ve Yakın Doğu’da Capoeta
türlerinin revizyonunu yapmış ve bazı morfolojik değişiklikleri dikkate
alarak Varicorhinus ve Capoeta cinslerinin birbirinden faklı olduğunu
belirtmiştir.
İlhan (2006), Batı Karadeniz Bölgesi tatlı su balıkları ile ilgili yaptığı
çalışmada Bayındır Çayı’nda C. tinca bulunduğunu bildirmektedir. Turan
vd. (2006), yaptıkları çalışmada C. tinca ve C. baliki’nin farklı iki tür
olduğunu bildirmelerinin ardından C. baliki tür ismi kullanılarak
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Buna rağmen C. baliki ile ilgili
çalışmaların sayısı azdır. İlhan vd. (2014) yaptıkları çalışmada C.
baliki’nin Türkiye’deki dağılımı ve populasyon üzerindeki olası tehdit
unsurlarına ilişkin bilgiler vermektedirler.
Erk’akan (1981), Sakarya Havzası’nda yaşayan C. tinca örneklerinin
yanal çizgi pul sayısının 63-88 arasında değiştiğini ve populasyonun
ortalama kondisyon değerinin 1,356 olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada
belirtilen yanal çizgi pul sayısının Bayındır Çayı’nda elde edilen veriler ile
benzer aralıklarda olduğu ancak kondisyon faktörünün Bayındır Çayı
populasyonundan daha yüksek olduğu görülmektedir. Yılmaz vd. (1996)
Sakarya Nehri Kirmir Çayın’daki C. tinca populasyonunun ortalama
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kondisyon değerinin 1,359 olduğunu tespit etmişlerdir. Bu değerin
Bayındır Çayı’ndaki C. baliki populasyonunun kondisyon faktöründen
daha yüksek olduğu görülmektedir.
C. baliki’nin diagnostik özelliklerini Turan vd. (2006) Sakarya
Havzası’nda D: III-IV, 8-9; A: III, 5; P: I, 17-20; V: I, 9-10 ve linea lateral
pul sayısını 72-86 olarak; Özdemir (2013) D: III-IV, 5-9; A: III, 5 ve linea
lateral pul sayısını 67-83 olarak bildirmişlerdir. Bu değerler ile Bayındır
Çayı populasyonunda belirlenen değerler büyük ölçüde benzerlik
göstermektedir. Saylar vd. (2018) Asartepe Baraj Gölü’nde D: II-III, 9-10;
A: II-III, 5-7; P: I, 16-18; V: II, 7-9 ve linea lateral pul sayısını 82-84 olarak
bildirmektedirler. Bayındır Çayı populasyonunda tespit edilen pelvik
yüzgeç dallanmamış ışın sayısının ve linea lateral pul sayısının Asartepe
Barajı’ndaki populasyona göre düşük olduğu görülmektedir. Bu duruma,
populasyonların bulundukları lokalitelerin fiziksel ve kimyasal
parametrelerindeki farklılıkların neden olduğu düşünülmektedir.
Kondisyon katsayısı balığın besililik durumunu ve boy ile ağırlık
arasındaki ilişkiyi veren bir ölçüttür. Bu faktördeki değişimler bireyin
eşeysel olgunluğu ve beslenme seviyesi hakkında bilgi edinilmesini sağlar
(Le Cren, 1951). Boy-ağırlık ilişkisi parametrelerinden b değeri
populasyonun lokalitede uyum başarısı hakkında ön bilgi vermektedir. Bu
değer b=3 izometrik, b>3 pozitif allometrik, b<3 olduğunda negatif
allometrik büyümeye işaret etmektedir (Avşar, 1998). Balıklarda negatif
allometrik büyüme görülmesi boy ile ağırlık artışı arasında verimli bir
ilişki olmadığını ve genotipik özelliklerin fenotipe olması gerektiği gibi
yansımadığını, pozitif allometrik büyüme görülmesi ise çevresel şartların
da olumlu etkisi ile balığın ideal bir boy-ağırlık ilişkisine sahip olduğunu
göstermektedir.
Gaygusuz vd., (2013), Batı Anadolu tatlısu balıklarının boy-ağırlık
ilişkilerini verdikleri çalışmada C. baliki için maksimum boyu 25,4 cm, a
değerini 0,009, b değerini 3,017 ve korelasyon katsayısını 0,981 olarak
tespit etmiş ve boy-ağırlık ilişkisi denklemini W=0,009 L3,17 olarak
hesaplamışlardır. C. baliki’nin Bayındır Çayı populasyonun tespit edilen
korelasyon katsayısı ve b değerinin Gaygusuz vd. (2013)’nin
çalışmalarında belirtilen değerler ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiği
görülmektedir. Kahraman vd. (2014) tarafından Sakarya Nehri’nde yapılan
çalışmada C. baliki’nin toplam boyu 18,00-51,70 cm, ağırlığı 72,301819,50 g, b değeri 2,6339 ve korelasyon katsayısı 0,808 olarak
bildirilmiştir. Bayındır Çayı’nın C. baliki populasyonu bu değerlerle
karşılaştırıldığında hem b değerinin hem de korelasyon katsayısının
Bayındır Çayı’ndaki bireylerde daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu
araştırma sonucunda Bayındır Çayı’nda b değeri 0,043 olarak bulunmuştur
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ve bu değer bölgedeki C. baliki populasyonunda pozitif allometrik büyüme
olduğunu göstermektedir.
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GÖKÇEADA TUZ GÖLÜ HALOFİLİK
MİKROORGANİZMA VARLIĞI VE ENDÜSTRİYEL ENZİM
ÜRETİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Halophilic Microorganism in Gökçeada Salt Lake and
Their Industrial Enzym Production
Nurcihan Hacıoğlu Doğru

1.GİRİŞ
Mikrobiyal yaşam spesifik çevrelerle sınırlı olmayıp, yüksek
sıcaklık, yüksek tuz, asidik ve alkali pH, yüksek basınç gibi
ortamlarda
da
mikroorganizmalar
bulunabilmektedirler.
Ekstremofiller diye adlandırılan bu mikroorganizmalardan elde edilen
biyokatalizörlerde ekstrem şartlarda kullanıma uygundur (Van den
Burg, 2003). Ekstremofilik mikroorganizmaların, yüksek tuz
konsantrasyonlarında yaşayan üyeleri olan halofiller (Horikoshi ve
Grant, 1998), biyolojik tuza toleranslılığın model organizmalarıdır ve
farklı sıcaklık ve tuz konsantrasyonlarında optimum aktivite gösteren
çok çeşitli endüstriyel enzim kaynaklarıdır.
Dünya genelinde endüstriyel enzimlerin ticari pazar payının
yaklaşık 1,6 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (Schallmey ve
ark., 2004). Endüstride kullanılan enzimlerin yaklaşık % 75’ini
proteaz ve amilazları da içine alan hidrolitik enzimler oluşturmaktadır
(Harwood, 1992; Bhat, 2000).
Günümüzde enzimatik aktiviteleri gibi endüstriyel kullanımları
sebebiyle yüksek tuzlu (tuz gölleri, tuzlalar, tuz madenleri, tuzlanmış
yiyecek ve deri) ya da daha düşük tuz konsantrasyonuna sahip
çevrelerde (deniz suyu, kükürtlü kaynak suları) mikrobiyal izolasyon
çalışmaları sürdürülmekte ve yeni cins ve türlerin tanımlanmasına
devam edilmektedir (Birbir ve ark., 2004; Özcan ve ark., 2006; Özcan
ve ark., 2007; Tee ve ark., 2019). Ülkemizde de farklı tuzlu alanlardan
halen halofilik mikroorganizmaların izolasyon ve tanımlamaları büyük
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bir hızla devam ederken, çalışma alanımızı oluşturan Gökçeada
(Çanakkale) tuz gölünde benzer çalışmalara henüz rastlanılamamıştır.
Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde bulunan tuz gölü, 40°07'46"N
enlemlerinde ve 25°56'51"E boylamlarında yer almaktadır. Gölün
derinliği ortalama 1 m, genişliği 1 km olup; göle boşalan bir dere
bulunmayıp tamamen deniz suyu ve yağmurlarla oluşmaktadır. Yazın
buharlaşan gölün üstü beyaz tuz tabakasıyla kaplanmaktadır. Gölden
çıkan siyah çamurun bazı hastalıklara iyi geldiği düşünülmektedir.
Yapılan analizlerde, içerisinde bol miktarda kükürde rastlanmış olup
çamur kürü tedavisi yapıldığında, romatizma, sedef, kireçlenme gibi
hastalıklara iyi geldiği görülmüştür. Aynı zamanda iyi bir kuş gözlem
alanı olması nedeniyle ekoturizm bakımından da önemli bir alandır
(Cengiz ve ark., 2011).
Yapılan bu çalışmayla hem Çanakkale’nin turizm açısından öneme
sahip adalarından biri Gökçeada’da bulunan tuz gölünün ilk kez
halofil mikroorganizma varlığının belirlenmesi, izolatların kültürel
karakteristikleri ile optimum kültürel isteklerinin ortaya konması ve
beraberinde bu izolatlardan endüstriyel öneme sahip bazı enzimlerin
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır
2. MATERYAL VE METOD
Örneklerin toplanması
Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde bulunan Tuz Gölüne Kasım 2017
ve Haziran 2018 aylarında arazi çalışması yapılmış ve birbirine eşit
uzaklıkta olacak şekilde belirlenen 3 farklı istasyondan toprak ve su
örnekleri alınmıştır. Grab ve ani örnekleme metoduyla (Şengül ve
Türkman, 1991) alınan su numunelerinde, gölün fizikokimyasal
parametrelerini ortaya koymak amacıyla pH, sıcaklık, çözünmüş
oksijen ve elektriksel iletkenlik değerlerinin ölçümü HQ40d18 katalog
numaralı Hatch – Lange marka ekolojik kit yardımıyla örnekleme
sırasında arazide yapılmıştır.
Halofil Mikroorganizmaların İzolasyonu
İstasyonlardan alınan toprak ve su örnekleri, SW15 ortamının
inorganik kısmını içeren 250 mL’lik erlende 200 rpm’de 4 saat
çalkalanarak mikrobiyal aktivasyon sağlanmıştır (Nieto ve ark., 1989).
Tüm örneklerin seyreltme işlemlerinin ardından numuneler optimum
mikroorganizma gelişimini ortaya koyan besiyerinin belirlenmesi için
katı besiyerlerinde (SW15, SW20 ve SW25) 37 oC’de 14 gün süreyle
inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyondan sonra binoküler loop
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altında farklı renk ve morfolojide mikroorganizmalar seçilmiştir
(Hezayen ve ark., 2002). Saflaştırma işleminin ardından izolatlar kısa
süreli stoklar +4 oC’de, uzun süreli stoklar ise (% 20’lik gliserolde) 20 oC’de saklanmıştır. Besiyeri ve diğer çözeltilerin hazırlanmasında
tuzlu su çözeltisi olan SW30 seyreltilerek kullanılmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. SW Besiyerleri.
Besiyeri İçeriği

SW-25
Agar

SW-20 Agar

SW-15 Agar

SW 30 Çözeltisi

833.4 mL

666.7 mL

500 mL

Maya özütü

5

5

5

Agar

20

20

20

Su

166.6 mL

333.3 mL

500 mL

2.6 M

2M

% 15.6

% 11.7

NaCl
(M)

Molaritesi 3.33 M

NaCl Yüzdesi (%)

% 20

Halofil Mikroorganizmaların
Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Biyokimyasal

ve

Gelişim

Biyokimyasal karakterizasyon testleri (oksidaz, katalaz, indol,
hareketlilik, nitrat indirgenme ve tek karbon kaynağı kullanımı
testleri), Oren ve ark., (1997) tarafından belirlenen metotlara göre
yapılmıştır. Mikroorganizmaların saflık kontrolleri ve hücre
morfolojilerini tayin etmek için Dussault (1955)’un Gram boyama
yöntemi uygulanmış ve morfolojileri belirlenmiştir. İzolatların farklı
tuz (NaCl) konsantrasyonu (% 0, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 w/v),
minimum magnezyum (Mg) (% 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0, 6, 0.8, 3.2)
(Montalvo-Rodriguez ve ark., 1997) ve maya özütü ihtiyacı (% 0, 0.1,
0.01, 0.5) (Montalvo-Rodriguez ve ark., 1997), pH (pH 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10) (Yasa ve ark., 2004), sıcaklık (20, 27, 37, 40, 50 oC) (Yasa ve
ark., 2004) isteklerinin belirlenmesi için uygun koşullarda SW-25 agar
ortamlarına ekimleri yapılmıştır.
İzolatların Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Antibiyotik duyarlılık testi için disk difüzyon metodu uygulanmış
ve novobiyosin (NV, 5 μg), eritromisin (E, 15 μg) , streptomisin (S, 10
μg), basitrasin (B, 0, 04 U) , penisilin G (P, 10 IU), ampisilin (AM, 10
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μg), tetrasiklin (TE, 30μg), kloramfenikol (C30, 30μg) ve vankomisin
(VAN30, 30μg) antibiyotikleri kullanılmıştır (Montalvo-Rodriguez ve
ark., 1997; Birbir ve Sesal, 2003; Birbir ve ark., 2007).
Nitel Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi
İzolatların Dnaz (Yaşa ve ark., 2008), kazeinaz (Tamer ve ark.,
1989), amilaz (Montalvo-Rodriguez ve ark., 1997), selulaz (Yaşa ve
ark.,2008), lipaz (Yaşa ve ark.,2008), esteraz (Yaşa ve ark., 2008) ve
jelatinaz (Tamer ve ark., 1989) enzimlerinin varlığını tespit etmek
amacıyla SW25 çözeltisi ile hazırlanan uygun besiyerlerine ekimleri
yapılmış ve 37 oC’de 1 haftalık inkübasyon sağlanmıştır. Literatürde
verilen
bilgiler
ışığında
enzimatik
aktivite
sonuçları
değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Gökçeada Tuz Gölü Su
Parametrelere ait Bulguları

Örneklerinin

Fizikokimyasal

Gökçeada Tuz Gölünde yapılan 2 arazi döneminde 3 farklı
istasyondan alınan su numunelerinin fizikokimyasal değişimlerine ait
değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Su örneklerinin fizikokimyasal parametre değişimleri.
Parametre
Sıcaklık (
o
C)
İstasy
on

Çözünmüş
oksijen

pH

(mg/L)

Elektriksel
İletkenlik
(ms/cm)

Kası
m
201
7

Hazir
an
2018

Kası
m
201
7

Hazir
an
2018

Kası
m
201
7

Hazir
an
2018

Kası
m
201
7

Hazir
an
2018

I

16.3

34.5

6.23

7.85

9.38

12.03

71

92.2

II

16.2

35.1

6.57

7.82

8.84

5.14

70

81.1

III

15.0

34.6

7.40

7.83

8.40

7.82

65

81.4

İstasyonlar arasında sıcaklık değerleri bakımından mevsime bağlı
değişimlerin olduğu, pH bakımından her iki örnekleme zamanında da
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nötrale yakın değerlerin elde edildiği tespit edilmiştir. Çözünmüş
oksijen değerlerinin ise istasyonlara göre değişim gösterdiği ve aylar
itibariyle de farklılıklar sergilediği görülmektedir. Özellikle Haziran
ayında 3 istasyonda elde edilen değerler arasında önemli oranda
farklılıklar olduğu belirlenmiştir. İletkenlik değerlerinin ise Kasım ve
Haziran ayları arasında değişim gösterdiği bununla beraber istasyon
bakımından büyük farklılıklar olmadığı görülmüştür.
Gökçeada Tuz Gölü Toprak ve Su Örneklerinden Elde Edilen
İzolatlara ait Bulgular
İki farklı izolasyon periyoduna ait su ve toprak örneklerinden elde
edilen toplam 12 adet izolatın tamamının turuncu-kırmızı pigmente
sahip, mikroskobik incelemelerinde Gram (-) basil morfolojisinde
mikroorganzimalar oldukları belirlenmiştir. Standart strain olarak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Temel ve Endsütriyel Mikrobiyoloji Araştırma
Laboratuarında bulunan Halobacterium salinarum DSM 3754 straini
kullanılmıştır.
İzolatların İdentifikasyon Test Bulguları
İzolatların biyokimyasal test bulguları Tablo 3’de verilmiştir. Buna
göre izolatların tamamı oksidaz ve hareketlilik testleri bakımından (+)
sonuç verirken, 10 izolatın katalaz (+), 3 izolatın indol (+) ve 2
izolatın Nitratı indirgeme reaksiyonu bakımından (+) sonuç verdiği
saptanmıştır. Tek karbon kaynağının kullanımı açısından ise tüm
izolatların glukoz, fruktoz, galaktoz, sukroz bulunan ortamlarda
ürediği, arabinoz ortamında 1KT, 1KS, 3KT, 3KS, 3HT, 3HS; ksiloz
ortamında 2KT, 2KS, 3KT, 2HS; maltoz ortamında ise 1KT, 1KS,
2KT, 2KS, 3KT, 3KS ve 3HS izolatlarının gelişimlerinin iyi olduğu
tespit edilmiştir (Tablo 3).
İzolatların pH 3 – 4 – 9 ve 10 değerlerinde üreme göstermediği, pH
5 – 6 – 7 – 8 değerlerinde ise tüm izolatların ürediği belirlenmiştir
(Tablo 4). İzolatların üredikleri sıcaklık değerleri incelendiğinde 20 oC
haricinde tüm izolatların (27 - 37 - 40 – 50 oC) üreme gösterdikleri
saptanmıştır (Tablo 4). İzolatların tamamı maya özütü içermeyen ve %
0.01’lik maya özütü içeriğinde üremezken; % 0.1 ve 0.5’lik maya
özütü konsantrasyonlarında tüm izolatlarda üreme tespit edilmiştir
(Tablo 4).
İzolatların NaCl ve Mg gereksinimlerine ait bulgular Tablo 5’de
verilmiştir. Farklı tuz konsantrasyonlarında üreme durumları
incelendiğinde % 0 ve 3’lük tuz içeren ortamlar dışında çalışılan tüm
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konsantrasyonlarda gelişme olduğu görülmüştür (Tablo 5). İzolatların
farklı Mg yüzdelerindeki gelişimlerinin ise % 0 Mg içeriği haricinde
diğer tüm konsantrasyonlarda % 100 olduğu belirlenmiştir (Tablo 5).
İzolatların Antibiyotik Duyarlılık Bulguları
Elde edilen izolatlara karşı standart antibiyotiklerin antimikrobiyal
aktivite değerleri Tablo 6’da verilmiştir. Tüm izolatlar novobiyosin,
streptomisin, basitrasin, penisilin G ve vankomisin antibiyotiklerine
karşı değişen oranlarda duyarlılık gösterirken; eritromisin
antibiyotiğine karşı 2KT, 3KT, 3KS, 1HT izolatlarının; ampisilin
antibiyotiğine karşı 1KT, 2KT, 2KS, 3KT, 3KS, 2HT, 3HT
izolatlarının; tetrasiklin antibiyotiğine karşı 2HT izolatının;
kloramfenikol antibiyotiğine karşı 1KT, 2KT, 3KT ve 1HT
izolalarının direnç gösterdiği belirlenmiştir (Tablo 6).
İzolatların Nitel Enzim Aktiviteleri
İzolatların nitel enzim aktiviteleri DNaz, kazeinaz, amilaz, selulaz,
lipaz, esteraz, jelatinaz enzimleri ile incelenmiş ve bu enzimlere ait
veriler Tablo 7’de verilmiştir. Enzim aktivitesi bakımından izolatların
amilaz (% 83.33) = jelatinaz (% 83.33) > lipaz (% 75.00) > kazeinaz
(% 66.66) > esteraz (% 50.00) > selulaz (% 33.33) olarak
sıralandıkları tespit edilmiştir (Tablo 7)
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Tablo 3. İzolatların identifikasyon test bulguları.
İzola
t no

Oksida
z

Katala
z

Hareketlili
k

İndol
oluşum
u

Nitratı
indirgem
e

1KT
1KS
2KT
2KS
3KT
3KS
1HT
1HS
2HT
2HS
3HT
3HS

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
-

Karbon Kaynağı Kullanma
Gluko
z
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Frukto
z
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Arabino
z
+
+
±
+
+
+
±
±
+
+

Galakto
z
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sukro
z
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ksilo
z
+
+
+
±
±
±
±
+
-

Malto
z
+
+
+
+
+
+
±
±
±
+

1KT: 1. İstasyon, Kasım 2017 izolasyon dönemi, topraktan elde edilen izolat; 1KS: 1. İstasyon, Kasım 2017 izolasyon
dönemi, sudan elde edilen izolat;
1HT: 1. İstasyon, Haziran 2018 izolasyon dönemi, topraktan elde edilen izolat; 1HS: 1. İstasyon, Haziran 2018 izolasyon
dönemi, sudan elde edilen izolat;
-:Gelişme yok; ±: Gelişme zayıf; + Gelişme iyi
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Tablo 4. İzolatların farklı pH, sıcaklık değerleri ve maya özütü konsantrasyonlarında gelişebilme durumları.
İzolat no

Sıcaklık (oC)

pH

Maya Özütü (%)

3

4

5

6

7

8

9

10

20

27

37

40

50

0

0.01

0.1

0.5

1KT

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

1KS

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

2KT

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

2KS

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

3KT

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

3KS

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

1HT

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

1HS

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

2HT

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

2HS

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

3HT

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

3HS

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-:Gelişme yok; + Gelişme var
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Tablo 5. İzolatların optimum tuz ve minimum Mg istekleri.
NaCl Yüzdesi (w/v)

Mg Yüzdesi(w/v)

İzolat no

0

3

5

6

7

8

10

15

20

25

30

0

0.1

0.2

0.4

0.6

0.8

3.2

1KT

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

1KS

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

2KT

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

2KS

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

3KT

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

3KS

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

1HT

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

1HS

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

2HT

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

2HS

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

3HT

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

3HS

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-:Gelişme yok; + Gelişme var
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Tablo 6. İzolatların antimikrobiyal aktivite değerleri.
İzolat no

Standart Antibiyotikler (mm)
NV

E

S

B

P

AM TE C30 VAN30

1KT

39

12 8

8

9

-

9

-

7

1KS

41

10 7

7

12

12

10

8

7

2KT

32

-

7

7

11

-

10

-

7

2KS

40

7

6

7

10

-

8

8

7

3KT

33

-

7

10 12

-

10

-

7

3KS

38

-

7

11 10

-

8

10

7

1HT

30

-

7

8

9

10

9

-

7

1HS

29

10 7

7

8

9

12

9

7

2HT

34

12 7

10 13

-

-

14

8

2HS

40

9

7

8

12

11

10

8

7

3HT

41

9

7

9

11

-

10

16

7

3HS

32

8

8

7

10

10

11

17

7

Novobiyosin (NV, 5 μg), eritromisin (E, 15 μg) , streptomisin (S, 10 μg) ,
basitrasin (B, 0, 04 U) , penisilin G (P, 10 IU), ampisilin (AM: 10 μg),
tetrasiklin (TE, 30μg), kloramfenikol (C30, 30μg) ve vankomisin
(VAN30, 30μg)
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Tablo 7. İzolatların nitel enzim aktivite değerleri.
Enzim
İzolat
no

Dna
z

Kazeinaz Amilaz Selulaz Lipaz Esteraz Jelatinaz

1KT

+

+

+

+

+

-

+

1KS

+

+

-

-

+

+

+

2KT

+

+

+

-

+

+

+

2KS

+

-

+

-

-

-

+

3KT

-

-

+

-

-

-

-

3KS

+

-

+

-

-

-

+

1HT

+

+

-

+

+

+

+

1HS

+

+

+

+

+

-

+

2HT

+

+

+

+

+

+

+

2HS

+

+

+

-

+

-

+

3HT

+

+

+

-

+

+

+

3HS

+

-

+

-

+

+

-

-:aktivite yok; +:aktivite var
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4. TARTIŞMA
Bu çalışmada, Gökçeada Tuz gölü’nün bazı fizikokimyasal kalite
parametreleriyle birlikte Gökçeada Tuz Gölü’nden toplanan su ve toprak
örneklerinden halofilik mikroorganizma izolasyonu yapılmış ve bu
izolatların optimum üreme koşulları ile birlikte enzimatik aktivitelerinin
ortaya konmasına çalışılmıştır.
Kirletici unsurların alıcı su ortamlarında yaptıkları etkilerin
belirlenmesinde su kalitesini tanımlayan bir dizi fiziksel, kimyasal ve
bakteriyolojik parametre kullanılır. Akarsu, göl ve baraj rezervuarlarında
biriktirilen kıtaiçi yüzeysel sular fizikokimyasal ve mikrobiyolojik açıdan
kalitelerine göre, Yüksek kaliteli (Sınıf I), Az kirlenmiş (Sınıf II), Kirli
(Sınıf III), Çok kirlenmiş (Sınıf IV) su olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır
(Anonim, 2015). Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Kalite
Yönetmeliği’ndeki (2015) değerler ile Tuz gölündeki üç istasyondan elde
ettiğimiz sonuçlar mukayese edildiğinde, sıcaklık bakımından tüm
istasyonlar için Kasım ayı I. kalite su sınıfına girerken; Haziran ayı su
kalitesinin IV. kalite yani çok kirlenmiş su kategorisine girdiği
görülmektedir. pH ve elektriksel iletkenlik değerleri bakımından üç
istasyonunda yüksek kaliteli su sınıfına girdiği saptanmıştır. Çözünmüş
oksijen bakımından ise Haziran ayında özellikle II. İstasyonda elde edilen
değer, su kalitesinin II - III. kalite su aralığında olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu veriler Gökçeada tuz gölünün özellikle yaz aylarında
antropojenik baskı altında olabileceğine dair ön bilgi niteliği taşımakta
olup gölün aylık periyotlarda su kalitesinin izlenmesini gerekli
kılmaktadır.
Gökçeada tuz gölünde belirlenen 3 istasyondan elde edilen 12 izolatın
karakterizasyonu amacıyla, koloni ve hücre morfolojileri, biyokimyasal
özellikleri, çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılıkları, minimum ve
optimum NaCl gereksinimleri, sıcaklık, pH ve Mg gereksinimleri
belirlenmiştir. Bununla beraber izole edilen mikroorganizmaların önemli
endüstriyel enzimler olan amilaz, proteaz, selulaz, lipaz, esteraz, DNaz,
jelatinaz, kazeinaz aktiviteleri belirlenmiştir.
Halofilik mikroorganizmalar, kristalleştirici havuzlar, tuzlu kum ve
topraklar, denizel ortamlar ve hipersalin göller gibi çeşitli yüksek tuzlu
ortamlarda bulunurlar. Çok yüksek tuz konsantrasyonlarında yaşama
adapte olmuş mikroorganizmalar, aerobik veya fakültatif anaerobik
türleri bulunan hem arkeal hem de bakteriyel domainler kapsar (Özcan ve
ark., 2007; Mutlu ve Güven, 2015). Son zamanlarda, ekstrem halofilik
komunitelerin çeşitli biyoteknolojik kullanımlarının belirlenmesi için
Türkiye'deki tuzlalar, tuz maden ve gölleri üzerinde çalışmalar artmıştır
(Birbir ve Sesal, 2003; Elevi ve ark., 2004; Yavuztürk, 2005; Birbir ve
22

ark., 2007; Özcan ve ark., 2007; Mutlu ve ark., 2008; Yaşa ve ark., 2008;
Mutlu ve Güven, 2015).
Birbir ve Sesal (2003), Şereflikoçhisar Gölünden alınan 6 adet tuz ve
3 adet tuzlu su örneğinden 82 adet mikroorganizma izole ederek fenotipik
özelliklerini ortaya koymuş ve optimum gelişim özelliklerinin % 25 NaCl
içeren besiyerlerinde, 40 oC’de ve pH 7.5 olduğunu belirlemişlerdir.
Yavuztürk, (2005), Çamaltı Tuzlasından ekstremofillerin izolasyonu
için yaptığı çalışmada ılımlı halofil bakteri olan izolatlar elde etmiş ve bu
izolatlardan amilaz, selülaz, ksilanaz, proteaz aktivitesine sahip tuz
toleransı geniş olan MÜ6 nolu izolatın 16S rRNA analizine göre
Halomonas salina olduğunu bildirmiştir.
Birbir ve ark. (2007), Şereflikoçhisar gölünün Kaldırım ve Kayacık
Tuzlalarından izole ettikleri 27 mikroorganizmanın koloni morfolojileri,
biyokimyasal ve polar lipit içerikleri ve antibiyotik duyarlılık testlerine
göre Halobacteriaceae içinde yer aldıklarını belirtmişlerdir. Kaldırım
Tuzlasında Halorubrum, Kayacık Tuzlasından Halobacterium suşlarını
izole etmişler ve tüm suşların hidrolitik enzimlere sahip olduklarını tespit
etmişlerdir.
Hasdemir (2008), Kayseri Tuzla Gölünden alınan toprak, tuzlu su ve
su örneklerinden ılımlı halofilik bakterilerin izolasyonu ve teşhisini
yapmıştır. 10 adet halofilik bakteri izole ederken, 2 adet arke izolasyonu
gerçekleştirmiş ve bu mikroorganizmaların benzer morfolojik özellikler
taşıdıklarını saptamıştır.
Orhan ve Güllüce (2015), Erzurumda, tuzdan etkilenen topraklarda
halofilik ve halotolerant mikroorganizmaların neden olduğu temel
enzimatik aktivitelerin toprakta besin döngüsü ve fertiliteye etkisini
inceledikleri çalışmalarında, 45 bakteri izole etmişler ve fenotipik ve
filogenetik yollarla bu bakterileri karakterize etmişlerdir. Buna göre
izolatların Bacillus, Staphylococcus, Halobacillus, Zhihengliuella,
Oceanobacillus, Halomonas, Nesterenkonia, Promicromonospora,
Jeotgalibacillus,
Planococcus,
Virgibacillus,
Terribacillus,
Thalassobacillus, Marinibacillus, Gracilibacillus ve Microbacterium
genuslarına ait olduklarını ve yüksek tuz konsantrasyonlarına tolerans ve
yüksek enzimatik aktivite taşıdıklarını bildirmişlerdir.
Mutlu ve Güven (2015), Çamaltı Tuzlasında yaptıkları çalışmada,
toplam tuz konsantrasyonun % 6-32, pH’ın ise 6.5-7.5 aralığında
olduğunu, izole edilen 42 izolattan ise 17’sinin bakteri domainine ait
olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca tüm bakteriyal strainlerinde filogenetik
olarak Halomonas, Halobacillus ve Virgibacillus genuslarına benzerlikler
tespit edilmiştir.
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Farklı tuzlu habitalardan elde edilen bu halofilik bakteri ve arkelerin
ürettikleri biyokimyasal maddelerin endüstri ve çevre teknolojilerinde
kullanılabilecek önemli bir potansiyele sahip oldukları görülmektedir
(Oren, 2010).
Çamaltı tuzlasından izole edilen Ilımlı halofil Halomonas sp. AAD12
straininin hidroksitojen üreterek ozmotik stres koşullarına adapte
olabildiği gösterilmiştir. Bu moleküllerin, enzimlerin donma-çözülme,
donma-kurutma ve ısıtma gibi farklı stres faktörlerine karşı korunması,
kemoterapi süresince hücre sağlığının korunması ve Alzheimer
hastalığında şaperon molekül olarak kullanımı gibi biyoteknolojik
kullanımlarının olabileceği düşünülmektedir (Öztürk ve ark., 2015).
Halofilik bakterilerin, boyaların (Demirci ve ark., 2011) ve poliaromatik
hidrokarbonların (Açıkgöz ve Özcan, 2016) biyoparçalanmasında
kullanılabileceğine dair çalışmalarda bulunmaktadır. Bununla birlikte
termal, yüksek tuz, alkali pH ve organik madde içeriği yüksek zorlu
yaşam koşullarına adapte olmuş önemli endüstriyel enzimlerin
halofillerden izole edilip karakterizasyonlarının yapılmasıda farklı
endüstriyel araştırma kolları için oldukça önemlidir (Souza, 2010).
Birbir ve Sesal (2003), Şereflikoçhisar Tuz gölünden izole ettikleri
halofilik türlerde endüstriyel enzimler lipaz, jelatinaz, sellulaz ve βgalaktosidaz enzimlerini tanımlamışlardır.
Çamaltı tuzlasında yapılan bir çalışmada ise Halomonas sp. AAD21
straininden termostabil amilaz enzimi izole edilmiş ve ayrıca amilazın
aktif olduğu optimum sıcaklık ve pH’ı sırasıyla 50 °C ve 7.0 olarak
bildirilmiştir (Uzyol ve ark., 2012).
Türkiye (Pamukkale) ve İspanya’dan (Parque Natural de las Lagunas
de La Mata y Torrevieja) iki bölgeden elde edilen Halomonas sp. LM1C
olarak tanımlanan 3 strainin yüksek lipolitik aktiviteye sahip oldukları
tespit edilmiştir. Ayrıca yüksek tuz konsantrasyonunda dahi etkin olan bu
enzimin endüstriyel kullanıma uygun olduğu da bildirilmiştir (GutiérrezArnillas ve ark., 2016).
Çalışmamızda izole edilen ve karakterizasyonları yapılmış 12 halofilik
izolatın Gram reaksiyonları, antibiyotik duyarlılık test sonuçlarında arke
grubu mikroorganizmalar oldukları ve DNaz, kazeinaz, amilaz, selulaz,
lipaz, esteraz, jelatinaz gibi çok sayıda enzimatik aktiviteye sahip
oldukları belirlenmiştir. Özellikle 2HT izolatının tüm enzimler
bakımından pozitif olması bu izolatın yapılması düşünülen daha ileri
endüstriyel biyoteknoloji çalışmaları için önemli bir kaynak olduğunu
ortaya koymaktadır.
Gökçeada tuz gölü incelenen literatür kaynaklarında da görüleceği
üzere halofilik mikroorganizma ve bu mikroorgaizmalardan elde edilecek
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endüstriyel ürünlerin çalışılması yönünden oldukça eşssiz bir bölgedir.
Gerçekleştirilen bu çalışmada dışında alanda bu konuda yapılmış
herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Dolayısıyla çalışmada elde
edilen bulgular Gökçeada tuz gölü halofil çeşitliliği ve enzim varlığı
bakımında ilk rapor olma niteliğindedir.
Ayrıca elde edilen izolatların tuz gereksinimi, magnezyum, farklı pH
değerleri, sıcaklık istekleri, maya özütü, karbon kaynaklarını kullanma
ve antibiyotik duyarlılıklarının da irdelenmesi yapılması düşünülen daha
kapsamlı çalışmalara da zemin oluşturacağı düşünülmektedir. Ayrıca
Türkiye ve bölge özelinde Çanakkale’de doğal tuzlu ortamlardaki
mikrobiyal çeşitlilikle beraber yeni türler saptanarak uluslararası
literatürde yerini alması ve yapılacak daha kapsamlı çalışmalara da ışık
tutması amacının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
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BİYOPLASTİK ÜRETİMİNDE ALGLER
Sevil Pilatin
Giriş
Plastik; karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer
organik ya da inorganik maddeler ile oluşturduğu monomer bağlarının
koparılıp, polimer bir yapıya dönüştürülmesidir. Plastik sektöründe hızlı
bir gelişme yaşanmakta ve yeni ürünler kullanıma sunulmaktadır (Çetinel,
2000).
Plastik kullanımı, nüfus artışına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak
gün geçtikçe artmakta ve insan hayatında yeri sürekli büyümektedir.
Kullanım alanlarının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması,
plastiklerin diğer kullanılan materyallere göre işlenmesinin daha kolay
olmasından kaynaklanmaktadır (Korun, 2019). Bu yüzden plastik ürünler
ambalaj ürünlerinin imalatında, tekstil ve otomotiv endüstrisinde, inşaat
sektöründe, mobilya gibi birçok alanda üreticiler ve tüketiciler tarafından
daha çok tercih edilmektedirler (El-Kadi, 2010). Plastikler; kauçuk, metal,
çelik, inorganik maddeler gibi malzemelerin yerine alternatif malzeme
olarak veya bunlarla birlikte kullanılarak küresel düzeyde değerli bir
materyal haline gelmiştir (Pei ve ark., 2011). Bunun sebepleri; düşük
ağırlıklarına rağmen mekanik dirençlerinin yüksek olması, ağır
olmamaları, ısı ve elektrik yalıtımı sağlamaları, yüksek tokluk özelliği,
saydam olmaları, tasarım esnekliği, kimyasal dayanıklılık, özelliklerinin
talepler doğrultusunda değiştirilmesi, atmosferik şartlara karşı dayanıklı
olmaları ve ucuz olmaları gibi özellikleridir (Güler & Çobanoğlu, 1997).
Plastiklerin uygulama alanlarının genişliği endüstriyel alanda bir
avantaj olmakla birlikte dünyanın her yerinde her yıl büyük miktarlarda
plastik atıkların oluşmasına neden olmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 34
milyon ton plastik atık çevreye atılmaktadır ve bu atık miktarının %93’ü
depolama alanlarına ve okyanusa gitmektedir (Köksal ve ark., 2019).
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bazıları depolama konusuna yasak
getirseler de plastik atığın yaklaşık %50 ’si depolama alanlarına
atılmaktadır.
Plastiklerin üretiminde petrol türevli maddelerin olmasından dolayı
atmosfere karbon salınımını artırmaları, doğada uzun süre bozulmadan
kalmaları (www.bilimgenc.tubitak.gov.tr) ve geri dönüşümlerinin yeterli
bir şekilde yapılmaması, kanserojen etkileri, besin zincirine dâhil olmaları
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nedeniyle endüstride yenilenebilir biyokütleden üretilen çevre dostu
malzemeler geliştirilmektedir (Gonzalez-Gutierrez ve ark., 2010). Bu
teşvikle geliştirilen en yenilikçi çevre ile dost malzemelerden biri de
“Biyoplastiklerdir”.
Biyoplastik Nedir?
Biyoplastikler; yenilenebilir karbon kaynaklarından şeker, mısır,
protein, lipit ve polisakkaritleri içeren veya mantar, alg ve bakteriler gibi
mikroorganizmalar tarafından üretilen biyolojik ürünlerdir (Rajendran ve
ark., 2012, Reddy ve ark., 2012). Biyoplastikler; doğada biyobozunur
özellik göstermesi ve çözünerek kendiliğinden doğaya karışması, geri
dönüşümlerinin basit olması, toksik etki bırakmamaları, yenilenebilir ve
ekolojik olmaları, üretimlerinde daha az enerjiye ihtiyaç duymaları
biyoplastiklerin en iyi özelliklerindendir (Luengo ve ark., 2003). Bu
özelliklerinden dolayı biyoplastikler ile fosil yakıtların kullanımını
azaltmak, atmosfer ve çevre tahribatını en düşük seviyeye indirmek ve
geleceğe daha sağlıklı bir dünya bırakabilmektir. Biyoplastikler
endüstriyel alanda; ambalaj malzemesi üretiminde, tekstil sanayinde,
bitkilerden üretilen naylonlar, lifler, elektronik, otomotiv, sağlık ve spor
gibi birçok alanda kullanılıyor (Çelik, 2016).
Petrol türevlerinden üretilen plastiklerin aksine, biyoplastiklerin
yenilenebilir hammaddelerden üretilmesinin toplumların petrole olan
bağımlılığını azaltacağı belirtilmektedir (Yu & Chen, 2008). Uzun yıllar
doğayı kirletmeye devam eden plastik maddelerin aksine, biyoplastik
maddeler toksik madde içermemeleri sebebiyle kullanım sürelerini
tamamladıktan sonra doğaya karışarak çevre kirliliğini önler ve doğaya
zararlı maddeler bırakmazlar (Kılınç ve ark., 2017).
Biyoplastiklerin yüksek fiyatlı olması, biyoplastik maliyetlerinin
plastiklerden daha fazla olduğu belirtilmektedir. Kullanılan
hammaddelerin özellikleri, yenilenebilir kaynaklardan üretilen
biyoplastiklerin ham madde rezervlerini azaltabilecek olması önemli bir
eleştiri olarak ortada durmaktadır (Köksal ve ark., 2019).
Biyoplastikler; kompostlanabilen biyoplastikler, foto-parçalanabilir
biyoplastikler, biyolojik olarak parçalanabilen biyoplastikler, ve biyolojikesaslı biyoplastikler olmak üzere dört çeşittir (Çelik & Tümer, 2011).
Biyoplastiklerin parçalanmasında azot oksidi oluşmaması çevre
korunması açısından önemlidir. Parçalanan biyoplastik, bitkilerin
gelişmesini pozitif olarak etkilemektedir. Polimerin parçalanmasında,
biyolojik faktörler olarak; bakteri, mantar ve yüksek organizmalar,
kimyasal faktörler olarak; hidroliz ve oksidasyon, fiziksel faktörler olarak
ise güneş ışığı, ıslanma ve mekanik aşınma etki etmektedir (Madison,
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1999). Biyoplastikler bakteriler, funguslar ve algler gibi
mikroorganizmalar tarafından belirli çevre şartlarında, kısa bir zaman
içerisinde tamamen CO2 ve enerjiye dönüştürülerek parçalanabilmektedir
(Ediz & Beyatlı, 2005).
Biyoplastiklerin üretim yöntemlerine göre; Petrol türevli biyoplastikler,
petrol türevli monomerlerden sentezlenen ancak biyolojik olarak
parçalanabilen biyoplastiklerdir. Polikaprolakton (PCL) ve polibütülen
adipat tereftalat (PBAT) gibi biyoplastikler bu gruba dahil edilmektedir
(Reddy ve ark., 2013).
Biyolojik kökenli petrol karışımı ile üretilen biyoplastikler ise biyolojik
kökenli kaynaklar ile petrol kökenli kaynakların monomerlerinin
kombinasyonuyla elde edilen polimerlerdir (Arıkan ve ark., 2014).
Yenilenebilir kaynaklardan biyoplastik üretiminde; mısır, patates, arpa,
buğday, pirinç, şeker pancarı, selüloz, lignin, protein ve yağ gibi bitkisel
hammaddeler kullanılmaktadır (Arıkan ve ark., 2014). Nişasta ve selüloz
kaynaklı biyoplastikler biyoteknolojik teknikler olmadan üretilebilirken,
diğer biyoplastik ürünlerin üretimlerinde fermantasyon yöntemleri veya
mikrobiyolojik tekniklerin uygulanması gerekmektedir (Reddy ve ark.,
2012).
Bakterilerden biyoplastik üretiminde; kontaminasyon riski, bitkisel
kaynaklı biyoplastik üretiminde ise bitkisel üretimin uzun sürmesi, düşük
biyomas ve besin zincirini etkilemesi üretimi sınırlayan faktörlerdir
(Özdemir & Erkmen, 2013). Oysa ki geleneksel petrol bazlı materyal
üretimini azaltmak için doğadan tekrar tekrar üretilebilen, biyobozunabilir,
ekolojik, ve sürdürülebilir ürünlerden elde edilen biyoplastik materyallerin
üretimini ve kullanımını daha fazla artırmak amacıyla son zamanlarda
doğal bir polisakkarit kaynağı olan algler iyi bir seçenektir (Alves ve ark.,
2010).
Alglerden Biyoplastik Üretimi
Algler tek hücreli veya çok hücreli formlarda olabilen basit,
fotosentetik sucul organizmalardır (Sankaran ve ark., 2018). Basit yapılı,
klorofil içeren, gruplar halinde koloni oluşturabilen organizmalardır.
Boyutları 3-10μ’dan 70cm uzunluğa kadar çıkabilir. Günde 50cm’e kadar
uzayabildikleri bilinmektedir (Aktar & Cebe, 2010). Alglerin çoğu tatlı su
ve deniz ortamlarında yaşayan ototrof canlılardır. Siyanobakteriler ve
diyatomlar gibi küçük tek hücreli mikroalglerden, kelp yosunu gibi büyük
çok hücreli makroalglere kadar çeşitlilik göstermektedirler (Bule ve ark.,
2018).
Algler, farklı kimyasal ve biyolojik bileşikleri üretme özelliğinden
dolayı ticari öneme sahip organizmalardır. Endüstrinin farklı dallarında
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kullanılmaktadır. Özellikle Uzak Doğu ve Güney Asya ülkelerinde besin
maddesi olarak, ayrıca, tıp, eczacılık ile kozmetik sanayiinde, tarımda
gübre yapımında gibi yaygın bir kullanım alanına sahiptirler (Kaba &
Çağlak, 2006). Alglerin yağ asitleri, protein, gliserol, lipid, karbonhidrat,
doğal pigmentler (beta-karoten, astaksantin, ksantofil, fikobilin) ve amino
asitlerce (Durmaz ve ark., 2002) çok zengin oldukları, ayrıca polisakkarit,
mineral, vitamin, (Arasaki & Arasaki, 1983) ve polifenoller gibi
antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliğe sahip biyoaktif maddeler
içerdikleri bulunmuştur (Chandini ve ark., 2008). Ancak alglerin esas
kısmını polisakkaritler oluşturmaktadır. Örneğin; Kırmızı alglerden
Porphyridium cruentum (Rhodophyta) zengin bir polisakkarit kaynağıdır
(Özdemir & Erkmen, 2013). Algler genel olarak kuru ağırlıklarının %20’si
kadar proteine sahiptirler (Aktar & Cebe, 2010).
Denizlerimizde dağılım gösteren, ekonomik önem taşıyan alg türleri
üzerinde yapılan biyokimyasal araştırmalarda, aljinat, agar agar, karragen,
vitamin B12, bazı organik asitler ve selüloz elde edilmiştir.
Agar-agar: Bazı kırmızı alglerden elde edilen agar-agar; kuru, şekilsiz,
kaynatma ile akıcı hale geçen, soğutulunca jel haline gelen bir
karbonhidrattır. Denizlerimizdeki, Gelidium, Gracilaria, Hypnea,
Pterocladia, Phylloplora gibi alglerden agar elde edilebilir (Aktar & Cebe,
2010).
Aljinat: Esmer alglerden elde edilen aljinat, bileşimindeki Na+, K+ ve
Mg++ tuzları ve suda erimeyen ağır metaller nedeniyle plastik madde
oluşturucu karakterdedir. Isıtıldığında yumuşak, kurutulduğunda sertleşen
aljinat sıcakta koagülasyona uğramaz; soğukta ise jel haline gelmez (Güner
& Aysel, 1989). Bu özellikleriyle boya, tekstil, kağıt, plastik, metalurji ve
deri endüstrisinde apre edici, emülsiyon sağlayıcı olarak kullanılır
(Gümüş, 2006).
Karragen: Kimyasal yapısı Agar-Agar’ a çok benzeyen bu madde,
kırmızı alglerden filtrasyon, ağartma ve kurutma yoluyla elde edilir.
Karragen bir polisakkarit olup; Karragen elde edilen Gigartina türleri
ülkemiz denizlerinde bulunmaktadır (Gümüş, 2006).
Alglerin kullanımı mikrobiyal kaynaklara göre biyoplastik üretiminde
daha avantajlıdır. Çünkü algler doğal ortamda kolay bir şekilde kültüre
edilebilme özelliğine, yüksek biyokütleye ve büyüme hızına sahiptirler.
Biyoplastik üretiminde, biyoçözünür özellikte, toksik özelliği olmayan ve
çevre ile dost alglerin kullanımına yönelik araştırmalar yapılmıştır.
Algler polisakkaritlerin en iyi hammaddesi olduğundan biyoplastik
üretiminde tekrar tekrar üretilebilirler ve biyomas kaynağı olarak iyi bir
potansiyele sahiptirler.
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Denizlerde ki alglerde bulunan polisakkaritler nişasta, aljinat, floridean
ve agardır. Makroalglerle yapılan uygulamalarda Ascophyllum, Porphyra
ve Palmaria gibi türlerde yüksek polisakkarit miktarı bulunmuştur
(Montano ve ark., 1999).
Biyokompozit bir materyalin ambalaj sanayinde kullanılabileceğine
yönelik yapılan bir araştırmada, Zostere ve Polivinil alkolün birleşiminden
kompozit film üretmişler ve bunun % 20’sinin Zostera’ dan oluşmasına
rağmen termal ve mekanik özellikler bakımından saf Polivinil alkolden
daha iyi sonuç verdiği bulunmuştur (Sapalidis ve ark. 2007).
Polipropilen gibi ticari reçinelerin alg bazlı reçinelerle
karıştırılabileceğini ve ısıl şekillendirme gibi uygulamalarla parça
üretilmesinde kullanılabileceğini bildirmişlerdir (Beacham, 2010).
Yapılan bir çalışmada, asetat varlığında ve azotça kısıtlı şartlarda
Spirulina platensis kuru ağırlığının % 10’u kadar poli-β-hidroksibütirat
(PHB) sentezlediği görülmüştür (Chee ve ark., 2010).
Biyoremediasyon sayesinde sucul makrofitler ve mikroalgler
kullanılarak biyoplastik üretiminde ham madde olarak kullanılabileceği
saptanmıştır. Enjeksiyon kalıplı 3-D olarak prototipi çizilmiş kaplar %50
alg biyokütlesinden oluşmaktadır (Eliçin ve ark. 2013).
Yenilenebilir biyomas kaynağı olarak biyoplastik üretiminde alglerin
kullanımıyla ilgili alınmış birkaç patent vardır. Bunlar ambalajlama
sanayinde köpük ve film materyallerin üretiminde; US56564103A ve
WO00/1106, araba lastiği yapımında; RM2002A000592, dolgu maddesi
üretiminde ise WO 2007079719 bulunmaktadır (Özdemir & Erkmen,
2013).
Makroalglerden Ulva armoricana’ nın polivinil alkol (PVA) gibi
hidrofilik, eko-uyumlu bir polimer ile kompozitlerin üretimi için pozitif
olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir (Chiellini ve ark., 2008).
Phaeodactylum tricornutum içerisine Ralstonia eutropha H16
bakterisine ait ketotiolaz, asetil-CoA redüktaz ve PHB sentaz enzimleri
yerleştirilmiş ve algal kuru ağırlığın %10,6’sından daha çok PHB’nin
üretildiği görülmüştür (Hempel ve ark., 2011).
Spirulina dregs gibi mikroalgler de biyoplastik üretiminde kullanılır,
ancak kolayca hasat edilemezler (Thurmund, 2010).
Sonuç
Dünyamızda bugün yaşanan en önemli sorunlardan biri kuşkusuz çevre
kirliliğidir. Çevre dostu üretim, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir yeşil
ekonomi ülkelerin gündemini oluşturmaya başlamıştır. Sürdürülebilir
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çevre için enerjide, su kaynaklarında, gıda temininde, sera gazı
emisyonlarının azaltılmasında ve bugün öngöremediğimiz birçok alanda
alglerden yaralanmanın kaçınılmazlığı bir gerçektir.
Şu anda biyoplastiklerin uygulanması henüz başlangıç aşamasında
olmakla birlikte, çevreye karşı sürdürülebilirliği geliştirmek için hâlâ
uygulanabilir bir seçenek olarak kabul edilmektedirler. Alg esaslı
biyoplastikler, geleneksel plastiklere kıyasla çevre dostu ve geri
dönüşümlü olarak hayati bir rol oynamaktadırlar. Biyoplastik
endüstrisinde genel olarak kaydedilen gelişmelerin alg esaslı biyoplastik
endüstrisine de fayda sağlayacağı ve uzak gelecekte bir gerçeklik haline
getireceği umulmaktadır.
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LOJİSTİK VE POİSSON REGRESYONDA MODEL SEÇİMİ VE
UYGULAMALARI
Model Selection in Logistic and Poisson Regression and Applications
Erol Terzi & Mehmet Meşe

1. GİRİŞ
İstatistik analizlerinin temel amacı herhangi bir konu hakkında
birtakım araştırma sonucu ortaya çıkan verileri elde ederek bu veriler
ışığında konu hakkında genel bir bilgiye ulaşmaktır. Sosyal bilimler,
ekonomi, biyoloji ve tıp gibi birçok alanda araştırması yapılan olayları
çözümlemede kullanılabilecek değişkenlerin sayısı fazla olabilir. Bu
olayların çözümünde kullanılacak olan değişkenler ve bu değişkenlerin
özellikleri araştırmacının kullanmak istediği yöntemin seçiminde çok
önemlidir. Kullanılmak istenen yöntemlerden model oluşturabilmek için
değişkenler tanımlanır, bu değişkenlerin tek başına modele katkısı ve diğer
değişkenler ile arasındaki uyum incelenmek istenebilir. Değişkenler
arasındaki ilişkilerin daha iyi yorumlanabilmesi için birtakım ihtiyaçlar
ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçlar sayesinde bazı istatistiksel yöntemler ortaya
çıkmıştır. Bağımlı değişkenin, bir veya birden fazla bağımsız değişken
arasındaki ilişkinin incelenmesi regresyon analizi ile mümkündür.
Bir konu hakkında araştırma yapan kişilerin ellerindeki veriler her
zaman sayısal bir veri olmayabilir. Bu durumlarda veriler iki seçenekli,
seviye olarak artış gösteren ya da eşit düzeyli seçeneklerden oluşabilir. Bu
tür veriler karşımıza kategorik veri olarak çıkar. Kategorik verilerin
analizinde birçok istatistiksel yöntem kullanılmıştır. Lojistik regresyon bu
istatistiksel yöntemlerden sadece biridir. Lojistik regresyon modelinde
doğrusal regresyon analizi için aranan verilerin normal dağılması, verilerin
sürekli dağılması vs. gibi varsayımlar olmadığı için son yıllarda daha çok
kullanılan istatistiksel bir yöntem olmuştur. Doğrusal regresyon analizinde
bağımlı değişken sürekli bir dağılıma sahip iken; lojistik regresyon
analizinde bağımlı değişken kesikli bir dağılıma sahiptir.
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Poisson regresyon bağımlı değişkenin 0, 1, 2, ... gibi kesikli değer
aldığı fakat kategorik olmadığı durumlarda kullanılabilir. Daha çok günlük
hayatımızda karşımıza çıkan olaylar üzerinde kullanabileceğimiz, kesikli
ve kategorik olmayan, nadir olaylarla ilgili bağımlı değişkenli modeller,
bazı varsayımlar altında Poisson regresyon modeli olarak adlandırılır. Bu
regresyon modeli daha çok sayma verilerini analiz etmek için
kullanılmaktadır. Araştırması yapılan birçok deneyde bağımlı değişken
tamsayı veya miktar sayısı olarak incelenir. Çok terimli (multinominal)
lojistik regresyon analizinde olduğu gibi bağımlı değişkenin kategorik bir
değer aldığı durumlar ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Burada en önemli
unsur bu bağımlı değişkenin Poisson dağılımına sahip olmasıdır. Lojistik
regresyondan sonra en genel doğrusal model poisson regresyon modelidir.
Poisson regresyon analizinde amaç açıklayıcı değişkenler ile sayıma dayalı
elde edilen cevap değişkeni ile arasındaki ilişki göstermektir. Burada
açıklayıcı değişkenlerin doğrusal yapısını cevap değişkenin beklenen
değerine bağlayan bağlantı fonksiyonu, logaritmik dönüşüm ile verilmiştir
(Tamar, 2013).
Bu çalışmada lojistik regresyon ve poisson regresyon analizi detaylı
bir şekilde ele alınmış, literatür taraması yapılmıştır. Lojistik regresyon ve
poisson regresyon analizi hakkında teorik olarak konu anlatımı yapılmış
ve güncel veriler kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler, model
performansı ve tahminler yapılmıştır.
Lojistik regresyon analizi ve poisson regresyon analizi için uygun
parametreler tahmin edilmiştir. Modele uygun değişkenler modelde
kalırken modele uygun olmayan değişkenler modelden çıkarılmıştır.
Parametrelerin güven aralıkları oluşturularak uygun modeller
bulunmuştur. Yapılan bu çalışmada parametre tahminleri ve değişkenlerin
uyumunun hesaplanmasında SPSS programı kullanılmıştır.
2. LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ
Regresyon analizi bir tane bağımlı değişkenin bağımsız olan
değişkenler ile arasındaki ilişkinin durumunu açıklayan bir analiz türüdür.
Lojistik regresyon analizi de bu analiz türlerinden biri olarak karşımıza
çıkar. Lojistik regresyonda değişkenler kesikli dağılıma sahip olduğundan
dolayı bağımlı değişkenin bernoulli veya binom dağılıma sahip olduğunu
belirtir. Burada ortaya çıkan beklenen değer ve varyansların birbirine eşit
olmadığıdır. Buradan hareketle ortaya çıkan gözlemlerin birbirinden farklı
dağılımlara sahip olduğudur. Lojistik regresyon analizinde bağımlı
değişken kesikli bir dağılıma sahip olduğu için sıfır (0) ve bir (1) değerini
almaktadır. Alınan bu değerler ile oluşturulan lojistik regresyon modeli
bağımlı değişken için bir olasılık tahmini yapabilmesini sağlamaktadır.
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Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasındaki bağıntı lineer
olmadığından lojik dönüşüm yapılır ve bu şekilde bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasındaki bağıntının lineer olması sağlanır. Burada bağıntının
lineer olmasını sağlamak için yapılan lojik dönüşümde en küçük kareler
yöntemi değil maksimum olabilirlik tahmin edici yöntemi
kullanılmaktadır. Böylece bilinmeyen parametrelerin olasılıklarını
maksimum olacak şekilde tahmin etmektedir. Tahmin edilen parametreler
ile oluşturulan model denkleminde bulunan bağımsız değişkenlerin
katsayıları için tahmin ediciler oluşturulur ve uygun bir model elde
edilmektedir. Bulunan bu modelde katsayılar için anlamlılık testleri
yapılarak bağımsız değişkenlerin model için önemli olup olmadığı test
edilir. Lojistik regresyonun temel amacı; bağımlı ve bağımsız değişkenler
arasındaki ilişkiyi, en az değişken ile en iyi uyuma sahip olacak biçimde
tanımlayabilen, kabul edilebilir bir model kurmaktır (Atasoy, 2001).
2.1. Literatür Taraması
(Boztepe, 2017), “Hile denetimi ve tespitinde lojistik regresyon
analizinin kullanımı; Sağlık sektöründe bir uygulama” adlı tezinde
kullanmış.
(Mahmood, 2017), “Use of binary logistic regression model in Iraq
patients of breast cancer” adlı çalışmasında regresyon modellerinden biri
olan lojistik egresyon analizi incelenmiştir.
(Yılmaz, 2016), “İki durumlu (binary) lojistik regresyon modeline
Bayesci bir yaklaşım: OECD örneği” adlı tez çalışmasında Bayesci
yaklaşımın temel özelliklerini açıklamak ve lojistik regresyon analizini
Bayesci ilkelere göre uygulamaktır.
(Güç, 2015), “Türkiye'de resmi kurumlara duyulan güvenin kategorik
regresyon ve lojistik regresyon analizi ile incelenmesi” adlı tez
çalışmasında Bilgiç ve Akyürek (2009) tarafından hazırlanan ''Güneydoğu
Sorununun Sosyolojik Analizi'' isimli çalışmadaki veriden yararlanmıştır.
(Göksülük, 2011), “Penalized logistic regression” adlı çalışmasında
Lojistik regresyon kategorik verilerin modellemesinde sıklıkla kullanılan
bir istatistiksel tekniktir.
Kutlu vd. (2011) “İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu
anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan
değişkenlerin incelenmesi” isimli çalışmalarında okuduğunu anlama
başarısını sınıflamada (başarılı, başarısız) etkili olan değişkenlerin
modeldeki önem düzeylerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
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(Aktaş & Erkuş, 2009), “Lojistik regresyon analizi ile Eskişehir’in sis
kestiriminin incelenmesi” isimli çalışmalarında, bağımlı değişkenin iki
düzeyli olması durumunda demografik, davranış ve risk faktörüyle ilgili
tahmin çalışmalarında oldukça sık kullanılan lojistik regresyon analizi
teorik olarak kısaca incelenmiştir.
(Özkan, 2009) “Bebek ölüm nedenleri üzerine bir araştırma” isimli
çalışmalarında bebek ölümleri üzerine etkili olan faktörler araştırılmaya
çalışmışlardır.
(Girginer & Cankuş, 2008) “Tramvay yolcu memnuniyetinin lojistik
regresyon analiziyle ölçülmesi: ESTRAM örneği” isimli çalışmalarında
toplu taşıma araçlarından biri olan tramvaya yönelik yolcu memnuniyeti,
Eskişehir tramvay sistemi (ESTRAM) örneğinde, binominal lojistik
regresyon analizi ile incelenmektedir.
(Şahin, 1999), “Lojistik regresyon ve biyolojik alanlarda kullanımı”
adlı çalışmasında lojistik model katsayılarının en çok olabilirlik tahminleri,
önem testleri, desen değişkenlerini tanımlanması, olabilirlik oran testleri,
model yeterliliği ve modelin uyum iyiliğinin belirlenmesi incelenmiştir.
Lojistik regresyon yönteminin daha çok kullanılmasının nedenlerinden
bazıları şunlardır:
 Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişki doğrusal
olmak zorunda değildir.
 Negatif olasılık ile karşılaşma sorunu yoktur.
 Bağımsız değişkenlerin olasılık fonksiyonlarının dağılımıyla alakalı
şart bulunmaz.
 Doğrusal regresyon analizinde bulunan varsayımların hiçbiri
aranmaz.
 Günümüzde lojistik regresyon analizi yapan paket programlar
mevcuttur.(SPSS, R, SAS vb.)
2.2. Basit Lojistik Regresyon Modeli
Lojistik regresyon modeli oluşturulurken kullanılan denklem doğrusal
bir denklem değildir. Bunun yerine lojistik denklem kurulmaktadır. Bunun
nedeni bağımlı değişkenin kategorik bir değişken olmasıdır. Kullanılan
dağılımda değişkenler sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük değer alacak şekilde
sınırlandırılmıştır. Bu dağılım lojistik dağılım olarak adlandırılır. Modeli
oluşturmada kullanılan parametreler aritmetik ortalama ve standart
sapmadır.
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1 + 𝑒𝛽0 +𝛽1 𝑥𝑖
şeklindedir. Lojik dönüşüm yapıldığında model;
𝜋(𝑥𝑖 ) = 𝐸(𝑌⁄𝑥𝑖 ) =
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= 𝑙𝑛(𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑥𝑖 )
(2)

= 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖
olur.
(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑛 için bağımsız n
𝑦𝑖 bernoulli dağıldığından olasılık fonksiyonu;

tane

gözlem

𝑃(𝑌 = 𝑦𝑖 ) = 𝜋 (𝑥𝑖 )𝑦𝑖 (1 − (𝑥𝑖 )1−𝑦𝑖 , yi= 0, 1 ve i= 1, 2, ., n

olsun.
(3)

şeklinde olur. Olabilirlik fonksiyonu gözlemlerin birbirlerinden bağımsız
olmasından dolayı olasılık fonksiyonların çarpımına eşittir.
𝑛

𝐿(𝛽0 , 𝛽1 ) = ∏ 𝜋 (𝑥𝑖 )𝑦𝑖 (1 − (𝑥𝑖 )1−𝑦𝑖 ,

(4)

𝑖=1

Bu fonksiyonun logaritması maksimize olursa fonksiyon maksimize
edilmiş olur ve işlemler daha kolay yapılır. Bu logaritmanın monoton
fonksiyon olmasından kaynaklanmaktadır.
𝑛
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(5)

𝑖=1

Burada 𝛽0 ve 𝛽1 parametrelerine göre türev alıp sıfıra eşitlenir ise;
𝑛

̂ ̂
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̂1 𝑥𝑖 )) = 0
= ∑(𝑦𝑖 − (𝛽

(6)

𝑖=1
𝑛

̂ ̂

𝜕𝑙𝑛 𝐿(𝛽0 , 𝛽1 )
𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑥𝑖
= ∑ (𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖
)
𝜕𝛽1
1 + 𝑒𝛽̂0 +𝛽̂1 𝑥𝑖
𝑖=1

𝑛

̂0 + 𝛽
̂1 𝑥𝑖 )) = 0
= ∑ 𝑥𝑖 (𝑦𝑖 − (𝛽

(7)

𝑖=1

Bu denklemler basit doğrusal regresyon denklemleridir ve bu
̂0 𝑣𝑒 𝛽
̂1 bulunur. Lojistik regresyon modelinde
denklemlerden 𝛽
parametreler yerine yazıldığında tahminsel modelimiz;
̂ ̂

𝜋̂(𝑥𝑖 ) =

𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑥𝑖

1 + 𝑒𝛽̂0 +𝛽̂1 𝑥𝑖
Şeklin elde edilir. Lojik dönüşüm şeklinde yazılmak istenirse;

̂0 + 𝛽
̂1 𝑥𝑖
𝑔̂(𝑥𝑖 ) = 𝛽
elde edilir.

(8)

(9)

2.3. Lojistik Regresyon Modeli İçin Önemlilik Testleri
Katsayıların önemliliğinin test edilebilmesi için kullanılabilecek 3 tane
test bulunmaktadır. Bunlar; olabilirlik oranı testi, wald testi ve skor
testidir. Lojistik regresyonda katsayıların testi için temel amaç tahmin
değerlerinin, sonuç değişkeninin gözlenen değerler ile karşılaştırılmasıdır.
Burada modele alınan değişkenlerin önemlilik testi sonucu model için
önemli olmayan değişkenler modelden çıkarılarak yeni bir model elde
edilir. Modele alınan değişkenlerin önemliliği;
Olabilirlik oranı testi
Bir araştırma için yapılan gözlemlerde ve burada tahmin edilen
değerlerin log olabilirlik fonksiyonu ile karşılaştırılması ilkesine dayanır.
𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑠𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑜𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑙𝑖ğ𝑖
𝐷 = −2𝑙𝑛 (
)
𝑑𝑜𝑦𝑔𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑜𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑙𝑖ğ𝑖

(10)

şeklinde ifade edilir. Birçok araştırmacı bu formülü sapma olarak ifade
eder. Burada doygun model, araştırma sonucu elde edilen gözlem sayısı
kadar parametre içermektedir.
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Burada bulunan parametrelerin önemli veya önemsiz olduğuna karar
vermek için modelin değişkensiz hali ile değişkenli halinin sapmalarının
karşılaştırılması gereklidir (Türker, 2016).
𝐺 = 𝐷(𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑠𝑖𝑧 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙) − 𝐷(𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑙𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙)

(11)

şeklinde tanımlanır. Buradan hareketle formül;
𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑠𝑖𝑧 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑠𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑜𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑙𝑖ğ𝑖
𝐺 = −2𝑙𝑛 (
)
𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑙𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑠𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑜𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑙𝑖ğ𝑖

(12)

bulunur. Model 𝑋𝑣2 dağılır. Burada 𝑣 = 𝑣2 − 𝑣1 şeklindedir.
𝑣2 modelde bulunan tüm parametre sayısını gösterirken 𝑣1 , 𝐻0 hipotezinde
bulunan parametre sayısıdır.
Wald test istatistiği
Wald test istatistiği tahmini 𝛽1 ve tahmin edilen standart hatanın
karşılaştırılmasıdır. 𝐻0 : 𝛽1 = 0 hipotezi altında standart normal dağılım
göstermektedir. Standart normal dağılımın karesi 𝜒12 dağılımı
gösterdiğinden dolayı wald test istatistiği;
2
̂1
𝛽
𝑊 =(
)
̂1 )
̂ (𝛽
𝑆𝐸
2

(13)

olarak yazılır. 𝑃(𝜒12 > 𝑊 2 ) = 𝑝 değeri bulunur. Bize verilen α
değeriyle bulunan p değeri kıyaslanır. Eğer α değeri bulunan p değerinden
büyük ise 𝐻𝑜 hipotezi reddedilir.
Score testi
Score testinin hesaplanması , 𝑈 =

𝜕𝑙𝑛𝐿(𝛽0 ,𝛽1 )
𝜕𝛽1

olmak üzere tahmini u

değeri ve tahminin standart hatasının karşılaştırılmasına dayanmaktadır.
𝐻0 : 𝛽1 = 0 için;
𝜋(𝑥𝑖 ) =

𝑒 𝛽0
1+𝑒 𝛽0

Her 𝑥𝑖 değeri sabit olduğundan dolayı π ile gösterilebilir.
𝑛

∑(𝑦𝑖 − 𝜋(𝑥𝑖 )) = 0 𝑣𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛 𝜋̂(𝑥𝑖 ) = 𝑦̅
𝑖=1

olarak bulunur.
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(14)

𝑆𝑇 =

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑦̅)

(15)

√𝑦̅(1 − 𝑦̅) ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

Çift taraflı p değeri hesaplanır. Burada verilen α değeri hesaplanan p
değerinden büyük ise 𝐻0 hipotezi reddedilir (Türker, 2016).
2.4. Tahmin Edicilerin Güven Aralığı
𝑛

̂1 =
𝛽

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )𝑦𝑖
= ∑ 𝑐𝑖 𝑦𝑖 ,
∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

𝑐𝑖 =

𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )
𝑛
∑𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

𝑛

̂1 ) = 𝑉𝑎𝑟 (∑ 𝑐𝑖 𝑦𝑖 )
𝑉𝑎𝑟(𝛽
𝑖=1
𝑛

𝑛

𝑛

2

= ∑ 𝑐𝑖 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑖 ) + 2 ∑ ∑ 𝑐𝑖 𝑐𝑗 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑖 , 𝑦𝑗 )
𝑖=1

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

𝑛

𝑦̅ =

1
∑ 𝑦𝑖 ,
𝑛
𝑖=1

Buradan hareketle tahmin edicilerin güven aralığını yazacak olursak;
̂1 −𝛽1
𝛽
̂1 ) ~𝑁(0,1) olmak
̂ (𝛽
𝑆𝐸

üzere,

̂1 − 𝑍 𝛼 𝑆𝐸
̂1 ) < 𝛽1 < 𝛽
̂1 + 𝑍 𝛼 𝑆𝐸
̂1 )) = 1 − 𝛼
̂ (𝛽
̂ (𝛽
𝑃 (𝛽
1−
1−
2

(16)

2

2.5. Çoklu Lojistik Regresyon
Temelde basit lojistik regresyona benzemektedir. Modelde bulunan
bağımsız değişken sayısının birden fazla olduğu hallerde kullanılmaktadır.
𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … . , 𝑥𝑖𝑝 )
𝜋(𝑥𝑖 ) = 𝐸(𝑌/𝑥𝑖 ) =

𝑖 = 1,2, … , 𝑛 olmak üzere;

𝛽 +𝛽 𝑥 +𝛽 𝑥 +⋯+𝛽𝑝 𝑥𝑖𝑝
𝑒 0 1 𝑖1 2 𝑖2
𝛽 +𝛽 𝑥 +𝛽 𝑥 +⋯+𝛽𝑝 𝑥𝑖𝑝
1+𝑒 0 1 𝑖1 2 𝑖2

(17)

olarak tanımlanır ve lojik dönüşüm yapılırsa;
𝑔(𝑥𝑖 ) = 𝑙𝑛 (

𝜋(𝑥𝑖 )
)
1 − 𝜋(𝑥𝑖 )

= 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖1 + 𝛽2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑖𝑝
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(18)

𝜋(𝑥𝑖 )
1−𝜋(𝑥𝑖 )

şeklinde olmaktadır. Burada;

oranına odds oranı denir.

Odds: Bir olayın gerçekleşme olasılığının gerçekleşmemesi olasılığına
oranıdır.
Odds oranı: İki odds’un birbirine olan oranıdır. İlişkiyi özetlemektedir.
Logit: Odds oranının doğal logaritmasının alındığı durumdur. Doğal
logaritması alındığında simetrik hale gelir ve doğrusal regresyon
analizinde β katsayısının karşılığı olmaktadır.
2.6. Çoklu Lojistik Regresyonda Model Tahmini
Çoklu regresyon tahminsel modeli basit lojistik regresyon tahminsel
modeli gibi bulunur. Burada basit lojistik regresyondan tek farkı birden
fazla değişken bulundurmasıdır. Buna göre
𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … . , 𝑥𝑖𝑝 ) 𝑣𝑒 𝛽 = (𝛽0 , 𝛽1 , … , 𝛽𝑝 ) 𝑜𝑙𝑠𝑢𝑛.
(𝑥𝑖 , 𝑌𝑖 ), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 için bağımsız n tane gözlem olduğu varsayılırsa;
Yi Bernoulli dağıldığından, olasılık fonksiyonu;
1−𝑦𝑖

𝑃(𝑌 = 𝑦𝑖 ) = 𝜋(𝑥𝑖 )𝑦𝑖 (1 − 𝜋(𝑥𝑖 ))

𝑦𝑖 = 0, 1 𝑣𝑒 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

şeklindedir. Olabilirlik fonksiyonu gözlemleri birbirinden bağımsız
olduğundan dolayı olasılık yoğunluk fonksiyonlarının çarpımlarına eşit
olduğu görülmüştür. Buradan hareketle;
𝑛
1−𝑦𝑖

𝐿(𝛽) = ∏ 𝜋(𝑥𝑖 )𝑦𝑖 (1 − 𝜋(𝑥𝑖 ))

(19)

𝑖=1
𝑛

𝑙𝑛𝐿(𝛽) = ∑[𝑦𝑖 (𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖1 + 𝛽2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑖𝑝 )
𝑖=1

− 𝑙𝑛(1 + 𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑥𝑖1 +𝛽2 𝑥𝑖2 +⋯+𝛽𝑝 𝑥𝑖𝑝 )]

(20)

Burada her bir parametreye göre türev alınır ve sıfıra eşitlenir ise p+1
̂0 , 𝛽
̂1 , … , 𝛽
̂𝑝 ) bulunur. ̂𝛽 ,
denklem sıfıra eşitlenerek çözülür ve 𝛽̂ = (𝛽
çoklu lojistik regresyon modelinde bulunan ifade yerine yazılırsa modelin
tahminsel modeli elde edilmektedir (Türker, 2016).
2.7. Model Geliştirme Yöntemleri
Araştırmacının yapmış olduğu çalışma içinde birtakım değişkenlerden
oluşturmuş olduğu model geliştirilmek istenir. Bundan dolayı modelde
olması gereken değişkenler ve modelden çıkarılması gereken değişkenlerin
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belirlenmesi amaçlanır. Yapılan çalışmada kurulan model için bir veya
birden fazla değişkenin bağımlı değişkeni etkileyip etkilemediği ya da
modelde bulunan herhangi bir değişkenin bağımlı değişkeni nasıl
etkilediği bulunmak istenebilir. Bunun için dikkat edilmesi gereken asıl yer
oluşturulan modelin sonucu etkileyip etkilemediğini bilmektir. Çoklu
regresyon modelleri; tam regresyon modeli, ileri doğru değişken seçim
yöntemi, geriye doğru değişken seçim yöntemi ve son olarak adımsal
değişken seçim yöntemidir.
Tam regresyon modeli
Tam regresyon modelinde; bağımsız tüm değişkenlerin aynı anda
modele alındığı durumdur. Değişken sayısı model için önemli bir etkendir.
Eğer veride değişken sayısı fazla olursa tanımlayıcı modelinde sayısı fazla
olacaktır. Değişken sayısının fazlalığı, modele alınan değişkenlerin
anlamlılığını belirlerken analiz içinde geçen sürenin uzamasına neden
olacaktır. Araştırmacılar değişken sayısının fazlalığı nedeniyle çalışma
süresini de uzattığından dolayı tam regresyon modelinin yerine başka
yöntemlerin arayışına gireceklerdir.
İleri doğru değişken seçim yöntemi
İleri doğru değişken seçim yöntemi tam regresyondan farklıdır. Burada
bağımsız değişkenler modele aynı anda konulmaz. Modelin başlangıç
aşamasında modele yalnızca sabit terim eklenerek analize başlanır. Başka
bir değişkenin modele eklenmesi için öncelikli temel düşünce maksimum
olabilirlik oranı üzerinde en fazla modele katkısı olabilecek bağımsız
değişkenin modele eklenmesidir.
Geriye doğru değişken seçim yöntemi
Geriye doğru değişken seçim yönteminde temel amaç tüm bağımsız
değişkenler ile model kurulduktan sonra model için anlamsız olan
değişkenlerin sırasıyla modelden çıkarılması durumudur. Dikkat edilecek
en önemli husus; modelden atılan değişkenin sapma değeridir.
Adımsal değişken seçim yöntemi
Adımsal değişken seçim yönteminde modele eklenen birçok değişkenin
incelenmesi durumunu daha pratik hale getirmektedir. Daha önceki iki
seçim yönteminin(ileri-geriye doğru seçim yöntemi) birlikte hareket
etmesi durumudur. Buradan hareketle anlatılmak istenen durum ileri doğru
değişken seçimi yaparken modele eklenen bir değişkenin bir sonraki
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adımda modele katkısının anlamsız bulunması durumunda modelden
çıkarılabilmektedir.
2.8. Model Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Model uygunluğunun değerlendirme sürecinde araştırmacılar genel
olarak modelde bulunan değişkenlerin gerçek olasılık değerleri ile tahmin
edilen olasılıklar arasındaki standart farklara bakarlar. Lojistik
regresyonda hesaplanabilen hatalar; standart olmayan hatalar, standart
hatalar, sapma değerleri, gözlem uzaklık değerleri, cook uzaklığı olarak
incelemek mümkündür.
Standart olmayan hatalar
Standart olmayan hatalar(ei) gerçek olasılıklar ile tahmin edilen
olasılıklar arasındaki farka eşittir. Modelin hataları logit ölçekle
hesaplanmış ise bu hatalara logit hatalar adı verilmektedir. Logit hatalar
Eşitlik 2.44’teki gibi hesaplanmaktadır (Albayrak, 2006).
𝑒𝑖
(21)
𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 𝐻𝑎𝑡𝑎𝑖 =
𝜋𝑖 (1 − 𝜋𝑖 )
Standart hatalar
Standart hatalar standart olmayan hataların kendi standart sapmalarına
bölünerek elde edilmektedir. Standart hatalar Eşitlik 2.45’te verilmiştir.
Burada her birimin standart hatası χ2 uygunluk istatistiğinin bir bileşeni
olarak görülebilir. Büyük örnekler için standart hatalar sıfır ortalama ve bir
standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır.
𝑒𝑖
(22)
𝑍𝑖 =
√𝜋𝑖 (1 − 𝜋𝑖 )
Sapma değerleri
Doğrusal regresyonda her gözlem için artıkların karesi (𝑦 − 𝑦̂)2 , o
gözlemin regresyon modelinin tümel uyum eksikliği olan hata kareler
toplamının katsayısını gösterir. Lojistik regresyonda sapma değerleri, her
gözlemin sapma istatistiği D’ye olan katkısını belirtir. Sapma değeri eşitlik
aşağıdaki gibidir (Alpar, 2013).
𝑑𝑖 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑦𝑖 − 𝜋̂𝑖 )√−2[(−𝑦𝑖 𝑙𝑛(𝜋̂𝑖 )) − (1 − 𝑦𝑖 )𝑙𝑛(1 − 𝜋̂𝑖 )]
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(23)

Gözlem uzaklık değerleri
Tahmini yapılan değişkenlerin uzaklık değerleri arasında hangisinin
daha büyük bir etkiye sahip olan birimlerin belirlenmesi amaçlanır. Model
için oluşturulmuş değişkenlerin uzaklık değerleri sıfır ile bir arasında bir
değer almaktadır. Uzaklık değerleri sabit terim dahil model için tahmin
edilen parametrelerin oranının örneklem hacmine oranı ile
hesaplanabilmektedir.
Cook uzaklığı
Cook uzaklığı modelde bulunan değişkenlerin etkili gözlem olup
olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bir istatistik yöntemidir. Genel
olarak bir’in üzerindeki cook değerleri etkili gözlem olarak
değerlendirilmiştir (Alpar, 2013).
Lojistik Regresyon Analizinde İlişki Ölçüsü
Doğrusal regresyon analizinde belirtme katsayısı (R2), bağımlı
değişkendeki değişimin ne kadarının regresyon modelindeki bağımsız
değişkenler tarafından açıklandığını göstermesi amaçlanan bir ölçüdür.
Ancak lojistik regresyon analizinde bağımlı değişken nominal ölçekli bir
değişken olduğundan doğrusal regresyon analizindeki R2 istatistiği ile
lojistik regresyon analizindeki R2 değerini birebir karşılaştırmak çok doğru
olmayacaktır. Bununla birlikte literatürde lojistik regresyon analizinde bir
kaç R2 istatistiğine yer verilmiştir. Bunlar Mc Faden, Cox-Snell ve
NagelkerkeR2 istatistikleri en sık kullanılan istatistiklerdir. Bu istatistikler
genel olarak küçük çıkma eğiliminde olduğundan, model uyumunu
değerlendirmekten çok en uygun modeli seçmek amacıyla kullanılması
önerilmektedir (Albayrak, 2006). Burada R-kare benzeri istatistiği daha
büyük olan modelin daha uygun bir model olduğu kabul edilmektedir.
 Cox ve Snell R2: Olabilirlik durumu taban alındığında çoklu R2
istatistiği ile birbirine oldukça benzerdir. İstatistiğin maksimum
değerinin genelde birden küçük olması istatiksel yorumları zor
hale getirebilmektedir.
 Nagelkerke R2: Cox ve Snell R2 hesaplanan istatistik değerinin
0-1 aralığında değer almasını sağlamak için geliştirilmiş
yöntemdir.
Uyum İyiliği
Modelde bulunması gereken bütün değişkenler ele alındıktan sonra
modelin sonuç değişkenini açıklamadaki etkinliğini araştırmaya "uyum
iyiliği" adı verilmektedir (Ediz, 1997).Lojistik regresyon analizinde
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Pearson ki-kare testi, Hosmer-Lemeshow testi ve sapma istatistikleri en
çok tercih edilen türlerdir.
𝑗

𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 𝜒 2 = ∑ 𝑟𝑖 2

(24)

𝑖=1
𝑗

𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎(𝐷) = ∑ 𝑑𝑖 2

(25)

𝑖=1

Hosmer-Lemeshow Ki-kare uyum iyiliği testi lojistik regresyon
analizinin tamamının uyumu incelenir.
𝑐

𝜒ℎ

2

𝑟

2

(𝐺𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗 )
= ∑∑
𝐵𝑖𝑗

(26)

𝑖=1 𝑗=1

Pearson Ki-kare testi, genellikle bağımsız değişkenlerin sürekli
değişkenler olduğu durumda ya da örneklem sayısı az olduğu durumlarda
çalışıldığında, genel olarak hesaplanan ki-kare testinden çok daha
güçlüdür. Formülde G, gözlenen değerleri, B ise beklenen değerleri ifade
etmektedir. Bu anlamda da genel olarak ki-kare yöntemi ile hesaplanan
Omnibus testinin daha güçlü bir alternatifidir. Bu teste ilişkin sonucun
anlamlı olmaması (p>0.05), model-veri uyumunun yeterli düzeyde
olduğunu gösterir (Garson, 2012).
3. POİSSON REGRESYON ANALİZİ
Poisson regresyonun normal regresyondan farkı modelde bulunan
bağımlı değişkenin olasılık dağılımının negatif olmayan sayılardan ve
kesikli bir dağılımdan oluşmaktadır. Belirli bir süreç içinde meydana gelen
olayları inceler. Verilerin kesikli olması doğrusal regresyon modelleri için
yapılacak analizlerin etkisiz, tutarsız ve çelişkili sonuçlar vereceği bilinir.
Poisson regresyon analizleri için en önemli özelliğinden biri de ortalama
ve varyans değerlerinin birbirine eşit olmasıdır. Bazı uygulamalarda
ortalama ve varyans değerlerinin eşitliği mümkün olmamaktadır.
Varyansın ortalamadan büyük olması durumuna aşırı yayılım, varyansın
ortalamadan küçük olması durumu da az yayılım olarak adlandırılır.
Ortalama ve varyans değerlerinin birbirine eşit olmaması durumunda
verilere poisson regresyon analizi uygulanmaz.
Poisson regresyon modeli, bağımsız değişken ile μ parametresi ile
arasında bulunan ilişki durumunu ifade eden poisson dağılımından
çıkarılır. Poisson regresyon modeli;
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𝑒 −𝜇 𝜇𝑖 𝑦𝑖
𝑦𝑖 !

𝑃(𝑦𝑖 /𝑥𝑖 ) =

(27)

𝑦𝑖 = 0,1, ..

olarak verilmektedir.
Katsayıların Tahmini
Poisson regresyon analizinde parametrelerin tahminleri için en sık
kullanılan yöntem en çok olabilirlik yöntemidir. Bağımsız gözlemler için
maksimum olabilirlik fonksiyonu;
𝑛

𝑛

𝑒 −𝜇𝑖 𝜇𝑖 𝑦𝑖 (∏𝑛𝑖=1 𝜇𝑖 𝑦𝑖 )𝑒 − ∑𝑖=1 𝜇𝑖
𝐿(𝑦, 𝛽) = ∏ 𝑓(𝑦𝑖 ) =
=
∏𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 )!
𝑦𝑖 !

(28)

𝑖=1

şeklinde olmaktadır. Log-olabilirlik fonksiyonu ise;
𝑛

𝑛

𝑛

ℓ(𝛽) = ∑ 𝑦𝑖 𝑙𝑛(𝜇𝑖 ) − ∑ 𝜇𝑖 − ∑ 𝑙𝑛𝑦𝑖 !
𝑖=1

𝑖=1

(29)

𝑖=1

şeklinde yazılmaktadır.
Uyum İyiliği Testleri
Bazı veriler ile elde edilen parametrelerin tahminlerinden sonra
oluşturulan modelin uyum iyiliğinin sınanması gerekir. Burada istenen
tahmin edilen parametrelerin model için ne kadar verimli ise modelin
uyum iyiliği de o kadar yüksek çıkacaktır.
Poisson regresyonda uyum iyiliğinin sınanması için kullanılan ölçütler
bulunmaktadır. Bu ölçütler: Pearson χ2, yapay R2 ölçümü, sapmalar
istatistiği, Akaike bilgi ölçütü ve bayes bilgi ölçütü en yaygın olarak
kullanılan ölçütlerdir.
Pearson İstatistiği
Yanıt değişkeni 𝑦𝑖 ’nin sahip olduğu 𝜇𝑖 ortalamalı ve 𝜔𝑖 varyanslı bir
model için uyum iyiliği ölçüm yöntemi Pearson istatistiğinin formülü;
𝑛
2

𝜒 =∑
𝑖=1

(𝑦𝑖 − 𝜇̂ 𝑖 )2
𝜔
̂𝑖

(30)

olarak ifade edilir.
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Burada hesaplanan 𝜒 2 değerinin serbestlik derecesine oranının birden
büyük değer alması verilerin modele uygun olup olmadığını ve aşırı
yayılım durumunun varlığını ifade etmektedir (Deniz, 2005).
Yapay R2 İstatistiği
Uyum iyiliği ölçütlerinden birisi de yapay R2 istatistiğidir. Normallik
varsayımı gerektirmeyen poisson regresyon modeline en çok olabilirlik
tahmini ve sapma değeri ile benzerlik göstermesinden dolayı önerilen 𝑅𝑝2
ölçüsü,
𝑅𝑝2 = 1 −

ℓ(𝑦) − ℓ(𝜇̂ )
ℓ(𝑦) − ℓ(𝑦̅)

(31)

şeklinde tanımlanmaktadır.
Sapma İstatistiği
Uyum iyiliği ölçütlerinden birisi de sapma istatistiğidir. Literatürde G2
istatistiği olarak bilinmektedir ve formül edilmiş hali;
𝑛

𝑦𝑖
𝐺 = 2 ∑ 𝑦𝑖 𝑙𝑛 ( )
𝜇𝑖
2

(32)

𝑖

şeklinde ifade edilmektedir. Bu istatistik değeri 0’a yakınsıyor ise model
uyumunda artış gösteriyor denebilir. Eğer bu istatistik değeri tam 0’a eşit
ise model uyumunun mükemmel olduğu söylenebilir (Deniz, 2005).
Akaike Bilgi Ölçütü
Uygun değerlerin belirli beklenen değerler açısından gerçek değerler
olma eğilimine ne kadar yakın bir model olduğunu belirler. Basit model
gerçek modelden daha karmaşık olmasına rağmen gerçek modelin bazı
özelliklerin tahminlerini daha iyi belirlediği için tercih edilebilir. Böylece,
uygun model eğilimi gösteren en iyi modelden gerçeğe en yakın olanıdır.
Akaike ölçütü en küçük olan ile model;
(33)

𝐴𝐼𝐶 = 2(𝑝 − ℓ)

olarak verilir ve burada p tahmin edilen parametre sayısını gösterir
(Agresti, 2002).
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Bayes Bilgi Kriteri
Bayes bilgi kriteri model için oluşturulan parametreler ile model
arasındaki uygunluğu test eden yöntemdir.
(34)

𝐵𝐼𝐶 = −2 ln(𝐿) + 𝑞𝑙𝑛(𝑁)

olarak ifade edilir. Eşitlikte L; log olabilirlik fonksiyonun maksimum
değerini, q açıklayıcı değişken sayısını N örnek büyüklüğünü
göstermektedir (Ercanlı, Kahriman, & Yavuz, 2012)
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmanın bu bölümünde lojistik regresyon analizi ve poisson
regresyon analizi için uygun veri setleri hazırlanmış ve hazırlanan veri
setleri ile oluşturulmak istenen modeller için parametre tahminleri
yapılmış ve güven aralıkları oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucu
modeller oluşturularak yorumlanmıştır.
4.1. Lojistik Regresyon Analizi Uygulaması
Lojistik regresyon analizi kullanılarak yapılan çalışmada; belirli bir
eğitim seviyesinde bulunan kurumlardan mezun olmuş öğrencilerin,
mezun oldukları lisans not ortalaması ve lisansüstü eğitim için girdikleri
mülakat sınavı puanları göz önüne alınarak lisansüstü eğitime kabul edilip
edilmeme durumunu inceleyen bir çalışmadır.
Tablo 1. Katılımcıların sınav puanı ve not ortalamasını gösteren
tanımlayıcı istatistikler
Değişkenler
Mülakat
puanı
Lisans
ortalaması

n

sınavı
not

MinimumMaximum

Ortalama±S.S

220-800

587,70±115,51654

2,26-4,00

3,3899±0,38057

400

Katılımcıların mülakat sınavı puanı ortalaması 587,70±115,516 ve
lisans not ortalamalarının ortalaması ise 3,38±0,380 olarak hesaplanmıştır.
Mülakat sınavında alınan en düşük puanı 220 iken; en yüksek puanın 800
olduğu görülmüştür. Lisans not ortalaması minimum 2,26 iken; en yüksek
4,00 olarak belirlenmiştir.
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Tablo 2. Öğrencilerin mezun oldukları kurumlara göre dağılımı
Kurum Derecesi

n

%

Çok yüksek

61

15,3

Yüksek

151

37,8

Orta

121

30,3

Düşük

67

16,8

Toplam

400

100,0

Oluşturulan veri setine göre öğrencilerin mezun olduğu kurumların
başarı derecesi çok yüksek, yüksek, orta ve düşük dereceli olarak
sınıflandırılmıştır. Buna göre lisansüstü eğitime başvuran öğrencilerin
mezun oldukları kurumların başarı derecelerine göre en fazla katılımın
%37,8 ile başarı derecesi yüksek olan kurumlardan mezun öğrencilerin ve
en az katılımın ise %15,3 ile başarı derecesi çok yüksek olan kurumlardan
mezun öğrencilerin oluşturduğu gözlenmiştir.
Tablo 3. Lisansüstü eğitime kabul durumunun kurumlara göre dağılımı
Kabul
durumu

Kurumların başarı derecesi
Çok
yüksek

Yüksek

Orta

Düşük

Kabul edildi

28

97

93

55

Kabul edilmedi

33

54

28

12

Toplam

61

151

121

67

Lisansüstü eğitime kabul durumunun kurumlara göre dağılımına
bakıldığında lisansüstü eğitime kabul edilen öğrencilerin büyük
çoğunluğunun başarısı derecesi yüksek ve orta olan kurumlardan olduğu
görülmüştür. Başarı derecesi yüksek olan kurumdan 151 öğrenciden
97’sinin lisansüstü eğitime kabul edildiği belirlenmiştir. Başarı derecesi
orta olan kurumda bulunan 121 öğrenciden 93’ünün lisansüstü eğitime
kabul edildiği görülmüştür.
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Tablo 4. Başlangıçta gözlenen duruma göre öngörülerek oluşturulmuş
sınıflandırma tablosu
Öngörülen durum
Kabul Durumu

Gözlenen Durum

Kabul
edildi
Kabul
Durumu

Doğruluk
yüzdesi

Kabul
edilmedi

Kabul edildi

273

0

100,0

Kabul
edilmedi

127

0

,0

Tamamının Yüzdesi

68,3

Başlangıçta oluşturulmuş olan sınıflandırma tablosu model için hiçbir
tahmin yapılmadan en basit mantıkla ele alınmıştır. Açıklayıcı
değişkenlerin modele alınmadığı yalnızca sabit değerin modelde
bulunduğu ve n=400 kişinin lisansüstü eğitime kabul edildiği varsayımı
altında ancak %68,3 ile doğrulanabilir olduğu saptanmıştır.
Tablo 5. Eşitlikte bulunan değişkenlerin durumu
Katsayılar
β0(Sabit)

β

Standart
Hata

0,765

Wald

0,107

50,764

S.d.

P

1

0,00

Yalnızca sabit değişkenin modelde bulunduğu ve diğer açıklayıcı
değişkenlerin modele alınmadığı bölümdür. Sabit değerin katsayısı -0,765
olarak hesaplanmıştır. Standart hata değeri ise 0,107 olduğu görülmüştür.
Tablo 6. Eşitlikte bulunmayan değişkenlerin durumu
Değişkenler

Puan

Serbestlik
derecesi

P

Mülakat puanı

13,606

1

0,000

Mezuniyet
ortalaması

12,704

1

0,000

25,242

3

0,000

Kurum
derecesi

başarı
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Kurum
derecesi1

başarı

16,590

1

0,000

Kurum
derecesi2

başarı

1,801

1

0,180

Kurum
derecesi3

başarı

5,934

1

0,015

40,160

5

0,000

Toplam İstatistik

Eşitlikte bulunmayan değişkenlerin durumuna göre toplam istatistik p
değeri incelenmiştir. Burada toplam istatistik değeri p<0,05 olduğundan
dolayı eşitlikte yer almayan değişkenlerin modele katkısının anlamlı
olduğu görülmüştür. Kurum başarı derecesi2 p değeri 0,05 değerinden
büyük olduğu için anlamlı bulunmamıştır. Mülakat puanı, mezuniyet
ortalaması ve kurum başarı derecesinin model için anlamlı olduğu
görülmüştür.
Tablo 7. Kurulan ilk model ve son modelin incelenmesi
Model
durumu

Ki-Kare(χ2)

Serbestlik
derecesi

P

Step

41,459

5

0,000

Block

41,459

5

0,000

Model

41,459

5

0,000

Omnibus test incelendiğinde; ilk kurulan model ile son kurulan model
arasındaki farkı gösterir. Buradaki fark χ2 dağılımına sahiptir. p<0,05
olduğundan dolayı açıklayıcı değişkenlerin oluşturduğu modelin anlamlı
olduğu sonucuna varılmıştır. Oluşturulan modelin𝜒 2 değeri 41,459 olarak
hesaplanmıştır. Model durumunda bulunan step ise en son aşamadan bu
yana modeldeki iyileşmeyi göstermiştir. Yapılan iyileştirmenin model için
anlamlı olduğu görülmüştür(P<0,05).
Tablo 8. Model özeti
Adım
1

-2Log likelihood
458,517

Cox&Snell R2
0,098

56

Nagelkerke
0,138

R2

Model özet tablosunda -2log likelihood değeri 458,517; Cox&Snell R2
değeri 0,098 ve Nagelkerke R2 değeri 0,138 bulunmuştur. Bulunan R2
değeri oluşturulan modelde bulunan bağımlı değişkenin değişiminin
%13,8’ini tahmin etmiştir.
Tablo 9. Enter yöntemi kullanılarak oluşturulan modelin bulunduğu
sınıflandırma tablosu
Öngörülen durum
Gözlenen Durum

Kabul Durumu
Kabul
edildi

Kabul
Durumu

Kabul
edilmedi

Doğruluk
yüzdesi

Kabul edildi

254

19

93,0

Kabul edilmedi

97

30

23,6

Tamamının Yüzdesi

71,0

Başlangıçta oluşturulan sınıflandırma tablosunda lisansüstü eğitime
kabul edilen 273 kişinin 254’ünü doğru sınıflandırmış ve 19 kişiyi yanlış
sınıflandırmıştır. Burada 19 kişiyi hatalı sınıflandırmasına rağmen
doğruluk yüzdesi %93,0 olarak hesaplanmıştır. Lisansüstü eğitime kabul
edilmeyip başlangıç olarak kabul edildi olarak gösterilen 127 kişinin
97’sini yanlış tahmin etmiş ve 30 kişiyi doğru tahmin etmiştir. Doğruluk
yüzdesi ise %23,6 olarak hesaplanmıştır. Genel doğruluk oranı
incelendiğinde oluşturulan model %71 oranında doğruluk oranına sahiptir.
İlk oluşturulan sınıflandırma tablosuna göre doğruluk oranının tahmin
yapıldıktan sonra arttığı görülmüştür.
Tablo 10’da enter yöntemi ile eşitlikteki değişkenlerin analizi
incelenmiştir. Mülakat puanı p<0,05 olarak bulunmuştur ve odds oranı
1,002 olarak hesaplanmıştır. Mezuniyet not ortalaması p<0,05 olduğu
görülmüştür. Mezuniyet not ortalaması odds oranı ise 2,235 olduğu
belirlenmiştir. Mülakat puanı güven aralığına bakıldığında 1 değerini
içerdiğini görülmüştür. Buna göre mülakat puanı p değeri anlamlı
bulunmamıştır. Mezuniyet not ortalaması güven aralığı incelendiğinde 1
değerini içermediğini ve dolayısıyla p değeri anlamlı bulunmuştur. Odds
oranı yorumuna bakıldığında mezuniyet not ortalamasındaki 1 birimlik
artış kabul edilme olasılığını 2.235 kat artırdığı görülmüştür. Kurum başarı
derecesi1’in odds oranına bakıldığında kurum başarı derecesi çok yüksek
olan kurumdaki 1 birimlik artış kabul edilme olasılığını 4,718 kat artırdığı
görülmüştür.
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Tablo 10. Enter yöntemi ile eşitlikteki değişkenlerin analizi
Değişkenler
Mülakat puanı
Mezuniyet
ortalaması

not

Kurum
derecesi

başarı

Kurum
derecesi 1

başarı

Kurum
derecesi 2

başarı

Kurum
derecesi 3

başarı

β0 (Sabit)

Güven aralığı

Standart
Hata

Wald

Sd

p

Exp(β)

0,002

0,001

4,284

1

0,038

1,002

1,000

1,004

0,804

0,332

5,872

1

0,015

2,235

1,166

4,282

20,895

3

0,000

β

Alt
sınır

Üst
sınır

1,551

0,418

13,787

1

0,000

4,718

2,080

10,702

0,876

0,367

5,706

1

0,017

2,401

1,170

4,927

0,211

0,393

0,289

1

0,591

1,235

0,572

2,668

-5,541

1,138

23,709

1

0,000

0,004
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Poisson Regresyon Analizi Uygulaması
Poisson regresyon uygulaması için alınan veri setinde n=200 kişi yer
almıştır. Burada program türü olarak; üç ayrı lise programında eğitim
gören öğrencilerin bir dönemde matematik dersinden aldıkları notlar ve bir
dönemde aldıkları ödül sayısı ele alınmış ve çalışmanın veri setini
oluşturmuştur.
Tablo 11. Öğrencilerin matematik sınav puanı ve not ortalaması
istatistikleri
Değişkenler

n

Matematik sınav notu

MinimumMaximum

200

Ödül sayısı

Ortalama±S.S

33-75

52,65±9,368

0-6

0,63±1,053

Öğrencilerin matematik dersinde aldıkları sınav notu minimum 33
maksimum 75 olarak hesaplanmıştır. Matematik sınav notu ortalaması
52,65±9,36 olarak belirlenmiştir. Ödül sayısı minimum 0, maksimum 6
olarak görülmüştür. Öğrencilerin almış oldukları ödüllerin ortalaması
0,63±1,053 olarak belirlenmiştir.
Tablo 12. Modelin uyum iyiliği test sonuçları
Değişken

Değer

S.d. Değer/S.d.

Deviance

189,450

196

Scaled Deviance

189,450

196

Pearson Chi-Square

212,144

196

Scaled Pearson Chi-Square

212,144

196

Log Likelihoodb

182,752

Akaike's
(AIC)

Information

Finite Sample
(AICC)
Bayesian
(BIC)

Criterion

Corrected

AIC

Information Criterion

59

373,505
373,710
386,698

0,967

1,082

Consistent AIC (CAIC)

390,698

Oluşturulan model için yapılan uyum iyiliği test sonucuna göre
modele eklenen her bir değerin modele katkısını ya da değişiminin farkını
görebilmek için Pearson Ki-Kare ve Log likelihood değerlerine
bakıldığında Pearson Ki-kare değeri 32,761 ve log likelihood değerinin 61,609 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 13. Omnibus test sonuçları
Likelihood Ratio χ2

Serbestlik
derecesi

98,223

p

3

0,000

Omnibus testi incelendiğinde p<0,05’ten küçük olduğu için modelin
anlamlı olduğu saptanmıştır. Log likelihood oranı 98,223 olarak
hesaplanmıştır.
Tablo 14. Değişkenlerin modele etkisi
Değişkenler

Wald χ2

Lise türü

12,306

2

0,002

Sınav notu

43,806

1

0,000

Sd

p

Bağımlı değişken: ödül sayısı
Lise türü ve sınav notunun modele etkisi incelendiğinde p<0,05 olarak
belirlenmiştir. Buna göre lise türü ve sınav notu model için anlamlıdır.
Tablo 15. Modele alınan değişkenler için parametre tahmini
Parametre

β

St.
Hata

p

Exp(β)

Exp(β)
için
güven aralığı
Alt
sınır

Üst
Sınır

Lise türü 1

0,37

0,4411

0,000

0,691

0,291

1,640

Lise türü 2

0,714

0,3200

0,402

2,042

1,091

3,824

Sınav notu

0,070

0,0106

0,000

1,073

1,051

1,095

Bağımsız değişken: ödül sayısı
Modele alınan değişkenler için yapılan parametre tahminlerinde lise
türü1 anlamlı bulunmuş iken; lise türü2 anlamlı değildir(p>0,05). Sınav
notu ise model için anlamlıdır. Lise türü1 için odds oranına bakıldığında
0,691 olarak bulunmuştur. Burada odds oranı için güven aralığı

60

incelendiğinde 1 değerini kapsadığı için lise türü1 model için anlamlı
değildir. Lise türü2 ve sınav notu odds oranı güven aralıkları
incelendiğinde 1 değerini kapsamadığı ve model için anlamlı olduğu
belirlenmiştir. Lise türü2 için 1 birimlik artış model için 2,042 kat katkı
sağladığı gözlenmiştir. Sınav notundaki bir birimlik artış ise 1,073 kat
katkı sağladığı belirlenmiştir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Lojistik regresyon analizi için yapılan uygulamada iki durum
incelenmiştir. Başlangıç olarak açıklayıcı değişkenlerin olmadığı, yalnızca
β0’ın modelde bulunduğu durum göz önüne alınmıştır. Başlangıç olarak ele
alınan modelde referans alınan kategorik veri sınıflandırma tablosunda ele
alınmıştır. Sınıflandırma tablosunda öğrenciler lisansüstü eğitime kabul
edildiği varsayılmıştır ve toplamda hiçbir tahmin yapmadan %68,3 olarak
doğrulanabilir olduğu görülmüştür.
Başlangıçta kurulan modelde bulunan β0 değerinin modele ters yönde
bir etkisi olduğu görülmüştür. β0 değeri -0,765 olarak hesaplanmıştır.
Modele alınan değişkenlerin p değerleri incelenmiştir. Burada p değeri
0,05’ten küçük olduğundan dolayı değişken model için anlamlıdır. Enter
yönteminde eldeki bütün değişkenler modele dahil edilmiştir. Başlangıçta
oluşturulmuş olan basit modelde 273 kişi lisansüstü eğitime kabul edilmişti
fakat enter yönteminde sistem 19 öğrencide hata yapmıştır. Buna rağmen
doğruluk yüzdesi lisansüstü eğitime kabul edilen öğrencilerde %93,0’tür.
Lisansüstü eğitime kabul edilmeyen öğrencilerde 97 kişi yanlış tahmin
edilirken 30 kişi doğru tahmin edilmiştir. Doğruluk yüzdesi ise %23,6’dır.
Enter yöntemi kullanılarak oluşturulan sınıflandırma tablosunda genel
doğruluk oranı model için %71,0 olarak bulunmuştur. Omnibus testi ile
başlangıçta kurulan model ile son model arasındaki fark incelenmiştir. Son
durumda modele alınan değişkenlerin anlamlılığı için p değerleri
incelenmiş ve çıkarımlar yazılmıştır. Mülakat puanı, kurum başarı
derecesi1,
kurum
başarı
derecesi2
model
için
anlamlı
bulunmuştur(p<0,05). Kurum başarı derecesi 3 ise model için anlamlı
bulunmamıştır(p>0,05).
Odds oranı için tablodan Exp(β) değerleri incelenmiştir ve
değişkenlerin modele katkısı yorumlanmıştır. Mülakat puanı odds oranı
1,002 olarak bulunmuştur. Mülakat puanı odds oranının güven aralığı
incelenmiştir ve mülakat puanın güven aralığı 1 değerini içerdiği için
modele katkısı olmamıştır. Mezuniyet not ortalaması odds oranı 2,235
olarak bulunmuştur. Mülakat puanı odds oranı güven aralığına
bakıldığında 1 değerini kapsamadığı görülmüştür ve burada mezuniyet not
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ortalamasındaki bir birimlik artışın modele 2,235 kat artış sağladığı
görülmüştür. Kurum başarı derecesi1 odds oranı 4,718 olarak bulunmuştur.
Kurum başarı derecesi1 odds oranının güven aralığı 1 değerini
kapsamadığından dolayı modele katkısı bulunmuştur. Kurum başarı
derecesi1’deki 1 birimlik artışın kabul edilme oranını 4,718 kat artırdığı
görülmüştür. Kurum başarı derecesi2 odds oranı 2,401 olarak bulunmuştur.
Kurum başarı derecesi2 odds oranının güven aralığı 1 değerini
kapsamadığından dolayı modele katkısı bulunmuştur. Kurum başarı
derecesi2’deki 1 birimlik artışın kabul edilme oranını 2,401 kat artırdığı
görülmüştür. Kurum başarı derecesi3 model için anlamlı
bulunmamıştır(p>0,05).
Poisson regresyon analizi için yapılan uygulamada; matematik sınav
notu ortalaması 52,65±9,368
olarak bulunmuştur. Poisson regresyon için oluşturulmuş olan modele
uyum iyiliği testi yapılmıştır. Bu teste göre modele eklenen her değerin
modele katkısını Pearson Ki-Kare testi ve log likelihood değerlerine
bakarak belirlenmiştir. Omnibus test sonucuna göre log likelihood değeri
98,223 olarak bulunmuştur. Modele eklenen açıklayıcı değişkenlerin
anlamlılığı incelendiğinde lise türü ve sınav notu model için anlamlı
bulunmuştur(p<0,05).
Ödül sayısının açıklanmasında açıklayıcı değişkenlerin katkısının
incelenmesi için parametre tahmini yapılmıştır. Yapılan parametre tahmini
sonrası değişkenlerin odds oranı incelendiğinde lise türü1 odds oranı güven
aralığı 1 değerini kapsadığı için model için anlamlı değildir. Sınav notu
odds oranı 1,073 olarak hesaplanmıştır. Sınav notu odds oranının güven
aralığına bakıldığında 1 değerini kapsamadığı görülmüştür. Buna göre
sınav notundaki 1 birimlik artış ödül alma sayısını 1,073 kat artırmıştır.
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KONJOİNT ANALİZİ İLE CEP TELEFONU TERCİHLERİNİN
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA*
An Application on Selection of Mobile Phone Preferences Using
Conjoint Analysis
Erol Terzi† & Zeynep Aktaş
1. GİRİŞ
Günümüzde modern pazarlama yaklaşımının temelinde, firmaların
pazarın talep ve ihtiyaçlarını belirleyip bu doğrultuda tüketicileri tatmin
ederek kâr sağlaması yatmaktadır. Modern pazarlama gereği, artık
üreticiler ürün veya hizmet odaklı düşünmek yerine, müşteri odaklı
düşünmek, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek zorunda
kalmışlardır. Firmalar, üretime geçmeden önce veya ürünü pazara
sunmadan önce, pazar araştırması yapmaktadırlar. Konjoint Analizi
(KA); bu amaçla pazarlama araştırmaları, tüketiciler, rakip firmalar ve
pazar hakkında firmalar için gerekli bilginin düzenli olarak sağlandığı
veri toplama süreciyle ilgilenir. Bu çalışmada, bağımlılık analizlerinden
birisi olan ve pazar araştırmalarında müşteri memnuniyetini öne alan KA
detaylıca incelenmiş ve uygulama bölümünde ise özellikle gençlerin cep
telefonu tercihlerini etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu faktörler; fiyat,
marka bilinirliği, ram, kamera, hafıza,…,vb. gibi özellikler dikkate
alınarak ortogonal düzen yardımıyla 22 seçim kartı oluşturulmuş ve bu
kartlar anket formunda 250 kişiye sunulmuştur. Anket ile elde edilen
verilerin analizinde hangi özelliklere sahip telefonların daha çok tercih
edildiği, fiyat aralıklarının nasıl olması gerektiği üzerine tavsiyeler
sunulmuştur.
Günümüz dünyasında firmalar mallarını piyasaya sürmeden ilk önce
piyasa araştırmaları yaparak, müşterilerin ihtiyaç ve memnuniyetlerine
göre ürettikleri malların piyasa araştırmalarını yaparlar. Tüketici herhangi
bir satın alma süreci içerisine girdiğinde, bu süreç sosyo-kültürel, kişisel
ve psikolojik faktörlerden etkilenir. Tüketici, sürecin sonunda başarılı
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olabilmek için zihninde birçok faktörü eş zamanlı olarak değerlendirerek,
kendisi için optimum çözüme ulaşmaya çalışır. Tüketicinin karşılaşmış
olduğu bu satın alma problemi karşısında, karar vermesini kolaylaştıracak
ve ona yardımcı olacak alternatifler, firmalar tarafından kendilerine
sunulur. Firmalar bu noktadan itibaren tüketicilerin beklenti, istek ve
ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit etmelidir. Bunların doğru bir şekilde
saptanamaması neticesinde tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri
karşılanmamış olacak bu doğrultuda işletmelerin nihai hedeflerini elde
etmesi güçleşecektir. Firmaların bu sorunu giderebilmesi için müşteri
odaklı pazarlama anlayışına göre firmaların, mevcutta bulunan ve
gelecekte müşteri olma potansiyeli olan kişilerin tüketim eğilimlerini ve
alışkanlıklarını doğru bir bakış açısıyla ele alması gereklidir. Firmaların
kendini geliştirmiş, bilgiye kolaylıkla ulaşabilen, seçici davranan
müşterisinin, bireysel kararlarını ve bu kararlarını etkileyen faktörleri iyi
belirleyebilmesi gerekir.
Böylece firmalar tüketici açısından bakarak kendilerinin hedeflerini de
göz önüne alarak bunların gerçek hayatta tüketicilerin ihtiyaç, beklenti ve
isteklerini en doğru şekilde giderip gideremediklerini mal ve hizmet
karmasına bakarak saptayabiliceklerdir (Ceylan ve Aydın,2011).
KA, bu amaçla pazarlama araştırmaları, tüketiciler, rakip firmalar ve
pazar hakkında firmalar için gerekli bilginin düzenli olarak sağlandığı veri
toplama süreciyle ilgilenir.
Piyasaya sürülecek yeni veya güncellenen bir ürün ya da hizmetin
özelliklerini belirlemek, satış ya da kullanım düzeyini ön görerek fiyatların
oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama araştırmalarında KA
tercih edilir. Çok değişkenli istatistik yöntemlerinden biri olan KA tüketici
tercihlerini belirlemeyi amaç edinir. Ancak öncesinde tüketicinin tercih
eğiliminin bilinmesi ve bu tercihleri etkileyen faktörlerin iyi analiz
edilmesi gerekir. Müşteri değeri tüketici tercih ve beklentilerinin
karşılanma derecesini ifade eder, müşteri değeri aynı zamanda çağdaş
pazarlama anlayışının temel taşını meydana getirir. Çağdaş pazarlama
anlayışına göre işletmelerin kendi hedeflerine ulaşabilmesi ancak
tüketicilerin ihtiyaç, beklenti ve isteklerini doğru bir şekilde saptayıp,
bunları gideren ve tatmin sağlayan ürün karmasının etkili bir şekilde
tüketiciye sunulmasıyla ulaşılabilir (Altunışık vd.2006).
Bu yönde tüketici neden bir markayı diğerine tercih etmektedir ya da
belirli bir ürün ya da servisi, neden hep belirli yerden alma eğilimi
göstermektedir gibi sorularına cevap bulmak bir hayli zordur. Bazı
zamanlarda tüketicinin kendisinin bile satın alım davranışının gerçek
nedenini tam olarak açıklayamadığı görülmektedir. Bununla birlikte
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tüketici ihtiyaç ve beklentilerini ve davranış biçimlerini anlamak bu
davranışların altında yatan nedenleri ortaya çıkarmak işletmelerin
pazarlama aktivitelerini daha doğru bir biçimde kullanabilmeleri açısından
pazarlamada oldukça önemli bir yere sahiptir (Mucuk, 2000).
Mal ve hizmet üreten işletmelerde bir ürünün ya da hizmetin kaliteli
olarak adlandırılabilmesi için en iyi niteliklere sahip olması gerekir. Ancak
böyle bir hizmetin veya ürünün düşük fiyatla sunulması beklenmez.
Tüketiciler karar alırken fiyatla beraber diğer özellikleri de göz önüne
alırlar. Pazarlama araştırmalarında bir ürün ya da hizmetin hangi
özelliklerinin tüketiciler için daha önemli olduğunu belirlemek adına, diğer
nitelikler de iyi belirlenerek ürün kombinasyonlarının oluşturulması
gereklidir.
Tüketicinin davranışları, bir yandan bireysel ihtiyaçları, güdüleri,
öğrenme süreci, kişiliği, algılamaları, tutum ve inançlarından etkilenirken
diğer yandan kişinin içinde bulunduğu sosyal sınıftan, üyesi bulunduğu
toplumun kültüründen, varsa eğer içinde bulunduğu onun değer yargılarını,
tutumlarını etkileyen referans (danışma) gruplarından, ailesinden ve
toplumun sosyo-kültürel yapısından da etkilenmektedir. Bütün bunların
yanı sıra, tüketiciler işletmelerin yapmış oldukları pazarlama
aktivitelerinden de etkilemektedirler (Mucuk, 2000). Bir ürün veya hizmet,
kaliteli olarak kabul görüyorsa en iyi özelliklere sahip olması beklenir.
Ancak böyle bir ürünü seçmek her zaman mümkün olmayabilir.
Tüketicilerin bir ürün veya hizmet tercihlerinin belirlenmesi amacıyla
kullanılan KA 1970’lerde ilk olarak ortaya çıkmış ve günümüzde çeşitli
yenilikler ile kullanımını sürdürmektedir. KA bireylerin iki ya da daha üstü
rekabet halindeki ürünler arasından nasıl tercih yaptığını ortaya çıkarmak
maksadıyla çokça tercih edilen bir analizdir. X ürününün A niteliği
bakımından Y’den iyi ve Y ürününün, B niteliği bakımından X’den iyi, vb.
durumlarda tüketicinin hangi seçeneği seçeceği karar vericinin karşılaştığı
önemli problemler arasındadır. KA genel işletme sorusu olan: Tüketici
neden bir ürünü diğerine tercih eder sorusuna cevap arar, bu sorunun
cevabının araştırılması bu yöntemin amacıdır.
2. BAĞIMLILIK ANALİZ YÖNTEMLERİ
Bağımlılık Analizi; veri öğeleri ya da oluşumları arasında anlamlı bir
ilişkiyi tanımlayan bir modelin bulunmasından oluşur. Bağımlılık Analizi,
bir veya daha fazla değişkenin bağımlı değişken olduğu ve diğer
değişkenlerce açıklandığı ve öngörüldüğü hallerde kullanılır.
Bağımlılık Analizi için kullanılan yöntemler aşağıdaki
gibi sıralanabilir:


Çoklu Regresyon
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 Ayırma Analizi (Discriminant Analysis)
 Lojistik Regresyon
 Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)
 Konjoint Analizi (KA)
 Kanonik Korelasyon
 Yapısal Eşitlik Modeli (Structural Equations Modeling
(SEM))
Bu çalışmada, yeni bir ürünün geliştirilmesi ya da var olan ürünün
güncellenmesi için, tüketicinin satın alma eğilimlerini saptamaya, aynı
zamanda hizmetin veya ürünün en çok istenilen özelliklerini belirlemeye
çalışan bir yöntem olan KA detaylıca incelenmiş ve gençlerin cep telefonu
tercihlerini etkileyen faktörlerin seçimi üzerine uygulaması yapılmıştır.
Kullanılan bu yöntem, ürünün pazarda kalabilmesinin ve rakip ürünlerle
rekabet edip - edemeyeceğine karar vermede kullanılır (Sönmez, 2001).
Başka bir deyişle KA, genel olarak tüketicinin herhangi bir ürün ya da
servis satın alımı sırasında yaşadığı karar verme sürecini, gerçeğe en uygun
benzetim yolu aracılığı ile yapılandırarak ilgili ürün veya servis ile ilgili
özelliklerin “tüketici karar verme süreci” üzerindeki mevcut ve gelecekteki
etkisini açıklamaya yarayan bir tekniktir. Sıklıkla tüketicilerin tercih
özelliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalarda kullanılmaktadır.
Analizin temel amacı, piyasada olan ürünün olumlu-olumsuz ya da
beğenilen-beğenilmeyen taraflarını belirleyerek, olumsuz/beğenilmeyen
taraflarını ortadan kaldırabilmektir. Bir diğer ifade ile KA ürünün hangi
özelliklerde olması gerektiği sorusuna yanıt aramaktadır. Analiz temelde
kişilerin karar almasında tek bir faktörün olmadığı, aksine çok faktörü bir
arada düşünerek karar verdiğine dayanmaktadır (Karaarslan ve Altuntaş,
2016).
3. MATERYAL VE METOT
KA’ nın hedefi, katılımcıların en fazla tercih ettikleri özellik
kombinasyonlarını belirleyerek farklı özellik düzeylerine verdikleri
değerlerden yola çıkarak fayda fonksiyonlarına ulaşmaktır. Genel olarak,
KA pazarlama araştırmalarında sıkça kullanılır. Pazarlama
araştırmalarında KA’ nın kullanım amaçları şu şekilde ifade edilebilir:
1. Özelliklerin en uygun kombinasyonlarını saptamak.
2. Tüketici tercihlerini belirlemek için tahmin değişkenlerinin
faydalarını belirlemek.
3. Tüketici tarafından tercih edilen özellik kombinasyonlarından yola
çıkarak geçerli modele karar vermek.
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4. Rakip firmalar yeni bir ürün ürettiğinde ve rekabetçi konumundaki
firmanın üretiminde hiçbir değişiklik yapmaması durumundaki pazar
paylarını tahmin etmek.
5. Yeni tanıtılan ürün hakkındaki stratejiye karşılık rakip firmaların
tepkisini tahmin etmek.
6. Rekabet sebebiyle mevcut ürünlerin fiyatının ya da diğer
özelliklerinin değiştirilip değiştirilmemesine karar vermek.
7. Alternatif reklam stratejileri ve konuları üzerindeki ücret farkının
karşılıklarının tahmin etmek.
KA, sınırlamaları çok az olan Konjoint modelinin tahminini içeren
varsayımlara sahiptir.
Kavramsal varsayımları istatistiksel
varsayımlarından daha az sayıdadır (Sönmez, 2008).
KA’ da, diğer
pek çok analiz için gerekli olan istatistiksel varsayımlar zorunlu değildir.
Buna normal dağılım varsayımının gerekli olmaması örneği verilebilir.
Başlıca iki varsayımdan söz edilebilir (Dinç, 2010):
 Araştırması yapılacak mal ya da hizmetin özellikleri,
özellik düzeyleri katılımcılara (cevaplayıcılara) sunulacak profil
kartlarında açık, net bir şekilde ifade edilmelidir.
 Diğeri ise katılımcıların verecekleri cevaplar anlamlı
olmalı rastgele yanıtlar içermemelidir.
KA akış şeması (Dikici, 2006);
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Tüketiciler tarafından en çok önemsenen faktörlerin belirlenmesinde
kısmi fayda katsayıları kullanılarak ürüne ilişkin önem değerleri bulunur.
Böylece tüketiciler tarafından en çok dikkat edilen, aranan özelliklerin ne
olduğuna karar verilebilir.
Bunun için öncelikli adım faktörün en yüksek kısmi fayda değeri ile en
düşük kısmi fayda değeri arasındaki fark bulunur. Sonrasında her bir
yanıtlayıcı için özelliklerin oransal önem değerleri hesaplanır.
𝑀𝑎𝑥
𝑀𝑖𝑛
𝐼1𝑗 = [𝛽𝑗𝑚
− 𝛽𝑗𝑚
]

(3.1)

βjm; j. faktörün m düzeyinin kısmi fayda değeri
𝑊1𝑗 =

𝐼1𝑗
∑𝐽𝑗=1 𝐼1𝑗

∑𝐽𝑗=1 𝑊𝑗 = 1

(3.2)

𝑊1𝑗 ; 1. yanıtlayıcı için j. faktörün oransal önemi
Yanıtlayıcılar için her bir faktörün oransal önem değerlerinin ayrı ayrı
hesaplanmasının ardından formül (3.3) kullanılarak tüm yanıtlayıcılara
ilişkin her bir faktör için ortalama oransal önem değerleri elde edilir
(Çamlıdere, 2005).
̅̅̅
𝑊𝑗 =

∑𝐽𝑗=1 𝑊𝑗

(3.3)

𝑛

̅̅̅
𝑊𝑗 ; j. faktörün ortalama oransal değeri
n; yanıtlayıcı sayısı
Her bir faktörün oransal önem değerine bakılarak ürüne ilişkin hangi
faktörlerin tüketici tercihlerinde daha önemli olduğuna karar verilebilir.
Kısmi fayda fonksiyonu;
𝐽

𝑀𝐽

𝑦𝑘 = ∑ ∑ 𝛽𝑗𝑚 . 𝑋𝑗𝑚

(3.4)

𝑗=1 𝑚=1

yk ; k. profil kartı için tahmin edilen toplam fayda
βjm; j. faktörün m düzeyinin kısmi fayda değeri
𝑋𝑗𝑚 = {

1,
k. profilde j faktörün m düzeyi var ise
(3.5)
0, diğer durumlarda

4. UYGULAMA
Bu çalışmada Fiyat, Kamera, Ram, Ön kamera, Dahili hafıza
özelliklerine sahip cep telefonu özellikleriyle ilgili tüketici tercihlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, cep telefonu kullanıcılarının satın
alma kararı verirken ya da tercih yaparken hangi özelliklere dikkat ettiği,
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hangi özelliklerden dolayı ürünü tercih ettiği ya da etmediği, her bir faktör
seviyesinin tüketici faydasına olan katkısını belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada katılımcılara demografik soruların yanında ayrıca
kullandıkları cep telefonlarının markası ve cep telefonlarını en çok hangi
amaç doğrultusunda kullandıkları da sorulmuştur. Cinsiyet ve gelir
durumunun cep telefonu tercihlerine etkisinin nasıl olduğu ve bu
doğrultuda hangi özellik düzeylerinin daha çok tercih edildiğinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Samsun ilinin İlkadım ilçesinde 250
kişi ile karşılıklı görüşme yapılarak veriler elde edilmiştir. Spss paket
programı ile konjoint ve simülasyon analizi yapılarak sonuçlar detaylıca
yorumlanmıştır.
Tablo 1. Uygulamada Kullanılan Özellik ve Düzeyleri
Özellikler
Fiyat

Kamera

Ram

Ön kamera

Dahili hafıza

Marka
bilinirliği

Düzeyler
1 1000 TL’den az
2 1000-1500 TL arası
3
2000-3000 TL arası
4
3000 TL’den fazla
1
8 MP
2
13 MP
3
16 MP
4
20 MP ve üstü
1
2 GB
2
3 GB
3
4 GB
1
5 MP
2
8 MP
3
13 MP
4
16 MP
1
8 GB
2
16 GB
3
32 GB
4
64 GB ve üstü
1
Düşük
2
3

Orta
Yüksek
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KA uygulanırken belirlenen özellik düzeyleri ile tercih sıralamaları
arasındaki ilişkinin türünün tanımlanması gereklidir.
Tablo 2. Değişkenlere Ait Fayda Değerleri ve Standart Sapmalar
Fayda
Düzeyler
Değeri
DUŞUK
-1,164
ORTA
-0,605
YUKSEK
1,769
FİYAT
<1000 TL
-0,988
1000 TL-1500
TL
-0,494
2000 TL -3000
TL
-1,482
>3000 TL
-1,976
KAMERA
8 MP
0,65
13 MP
1,301
16 MP
1,951
>20 MP
2,602
RAM
2 GB
0,547
3 GB
1,094
4 GB
1,641
ÖN KAMERA
5 MP
-0,04
8 MP
0,079
13 MP
0,119
16 MP
-0,159
DAHİLİ
HAFIZA
8 GB
0,076
16 GB
0,151
32 GB
0,227
>64 GB
0,303
Sabit
8,68
Özellikler
MARKA

Std.
Hata
0,859
0,718
0,89
0,521
1,042
1,563
2,084
0,535
1,07
1,605
2,14
0,78
1,56
2,341
0,485
0,971
1,456
1,941
0,596
1,192
1,788
2,384
2,672

Tabloya göre cep telefonu özelliklerinden ön kamera özelliğinin
düzeyleri arasında en yüksek fayda değerini sağlayan 0,119 ile 13 MP’dir.
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Samsun İlkadım ilçesinde 250 kişi ile yapılan anket çalışması
sonucunda tüketicilerin cep telefonu tercihleri belilenmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca tercihlerin cinsiyet ve gelir durumuna göre nasıl şekillendiği
incelenmiştir.
Çalışmayı oluşturan katılımcılar %46,8’i ile kadınlar, %53,2’i ile
erkeklerdir. Yaş gruplarına bakıldığında 15-24 ile 25-34 yaş aralığının
ağırlıkta olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmayı, ön lisans ve lisans
mezunlarının ağırlıkta olduğu genç bireylerin oluşturduğunu söylemek
mümkündür. Katılımcılar tarafından en çok kullanılan markaların başında
Samsung ve Iphone gelmektedir. Ayrıca katılımcılar cep telefonlarını en
çok telefon etme, fotoğraf/video çekme, izleme ve paylaşma ile sohbet /
anlı ileti amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir.
Özelliklerin düzeylerine göre tüketiciler tarafından 13 MP ön kamera
özelliğine sahip, 1000 TL-1500TL arasında fiyata sahip, 20 MP ve üzeri
kamera özelliğine, 4 GB ram, 64 GB ve üzeri dâhili hafızaya sahip ve
yüksek marka bilinirliğine sahip özellikler tercih edilmiş. Sonuç olarak;
Yüksek marka bilinirliği, 20 MP’nin üzerinde kamera, 64 GB’nin üzerinde
hafıza, 4 GB ram ve 13 MB ön kamera özelliklerinin genel olarak en çok
tercih edilen özelliklerdir. KA ile elde edilen bu sonuçları simülasyon
analizi sonuçları da desteklemektedir.
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ORTAÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ ÖĞRETİM
PROGRAMININ ÖNGÖRDÜĞÜ DEĞİŞİMİN UYGULAMADAKİ
YANSIMALARI
Elif Akşan Kılıçaslan* & Adnan Baki*
Giriş
Endüstri çağından bilgi çağına geçişle, her ülke eğitim sistemini çağın
ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemeye gitmektedir (Hanushek, 2007;
Özdemir, 2000). Eğitimde değişim reformu, son yıllarda bütün ülkelerin
öncelik verdiği bir yapılanmadır (Doğan 2012). Zamanla toplumsal,
kurumsal ve bireysel düzeyde şartlar ve ihtiyaçlar değişmekte ve bunun
sonucu olarak eğitim sisteminin felsefesinde, alt yapısında, öğretim
programlarında, öğretme-öğrenme stratejilerinde değişimler meydana
gelmektir (Goodson, 2001).
Ülkemizde de öğretim programı geliştirme çalışmalarına önem
verilmektedir (Duru & Korkmaz, 2010). Yakın zamanda ortaöğretim
öğretim programlarında yeniden revizeye gidilmiştir (URL-1) ve bu
revizelerden en dikkat çekicisi ise ortaöğretim geometri dersi öğretim
programında yapılan değişikliklerdir.Geometri dersi öğretim programı ile
içerik zenginleşmiş ve dönüşümlerle geometri, çokgenler ve düzlemde
kaplamalar, uzayda süslemeler dönme ve perspektif çizimler, vektörler
konuları geometri öğretiminde yerini almıştır. Ayrıca bu öğretim
programında sınıf içi uygulamalarda Van Hiele geoemetri düşünme
düzeyleri ve sentetik, analitik ve vektörel olmak üzere ispat
yaklaşımlarının daha çok ön plana çıkarılması gerektiği vurgulanmıştır.
Geometri öğretim programlarında hem içerik hem de öğrenme-öğretme
sürecinde yaşanan değişim oldukça baskındır. Fakat bu değişimin etkileri
tam olarak incelenmeden ve öğretim programının uygulanması
tamamlanmadan üç yılın sonunda tekrar bir revizyon çalışmasına gidilmiş
ve öğretim programı yeniden değişime uğramıştır. Yoğun çalışmalar
sonucu ortaya koyulan geometri öğretim programı malesef kısa ömürlü
olmuştur. Program geliştirme çalışmaları ihtiyaçların belirlenmesi ile
başlanmaktadır (Demirel, 2004). Fakat program geliştirme çalışmaları
sonucunda öğretim programlarının sadece teorik çatısı kurulmakta ve ne
(Dr. Öğr. Üyesi): Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon-TÜRKİYE. e
mail: aksanelif@gmail.com
* (Prof. Dr): Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon-TÜRKİYE. e mail:
adnanbaki@gmail.com
Bu araştırma, Elif AKŞAN tarafından Adnan BAKİ danışmanlığında 2015 yılında yazılmış
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yayımlanmamış doktora
tezinden üretilmiştir.
*
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zaman uygulamaya koyulursa o zaman o öğretim programı işlerlik
kazanmaktadır (Bulut, 2006). Ayrıca her zaman öğretim programı
uygulamaları sınıf ortamına tam olarak yansıtılamayabilir ve değişimin
beklenen hedefi gerçekleştirilemeyebilir ya da değişimin etkisi
tasarlanandan daha uzun sürede ortaya çıkabilir (Sahlberg, 2005).
Kilpatrick (2009) 3 çeşit öğretim programının varlığından bahsetmektedir:
Bunlar program geliştiriciler tarafından planlanan ‘’tasarlanan öğretim
programı’’, uygulayıcılar yani öğretmenler tarafından öğrenme
ortamlarına yansıtılan ‘’uygulanan öğretim programı‘’ ve öğrenme
ortamına yansıtılanlardan etkilenen öğrenciler tarafından algılanan
‘’erişilebilen öğretim programı‘’dır. Zaman zaman tasarlanan öğretim
programı ile uygulanan öğretim programları arasında ortaya çıkan bu
farklılıklarının en önemli nedenlerinden biri ise program tasarımında görev
yapan program geliştirenler ile programı uygulayan öğretmenlerin
uyumsuzluğu, düşünce farklılıklarıdır (Handal & Herrington, 2003).
Ayrıca öğretim programları daha çok öğrenciler için hazırlanıyor gibi
görülse de eğer programın uygulayıcısı olan öğretmenler tarafından
benimsenmezse öğrenciler üzerinde de beklenen etki oluşturamayacağı
için aslında daha çok öğretmenler için hazırlanmaktadır (Baki, 2006).
Aslında öğretim programı değişim hareketini tam anlamıyla incelemek
istiyorsak sadece öğretmenlerin değil, öğretim programında tam olarak ne
söylenmek istenildiğini ortaya çıkarmak amacıyla öğretim programlarının
hazırlanmasında söz sahibi olan kişilerin yani program geliştirenlerin de
görüşlerine başvurulmalıdır.
Değişim sürecinde öğretmenlerin mevcut başarı ve bilgilerin yanında
onların değişime yönelik tutumlarının belirlenmesi önemlidir (Özdemir,
2000). Öğretmen değişimin uygulanabilirliğine inanırsa reformun getirdiği
yenilikleri öğrenmek için büyük bir özveri göstermektedir (Li, Ni, Li &
Tsoi, 2012). Buradan hareketle değişim uygulayıcısı olan öğretmenlerin
değişim karşısındaki tutumu, inancı, felsefesi, değişim algısı, çalışma
ortamı değişim sürecinin başarıyla sonuçlanmasında oldukça etkili olduğu
söylenebilir (Çalık & Er, 2014; Macnab; 2003). Eğer öğretmen değişime
açık ise, değişimin başarıyla sonuçlanması kaçınılmazdır (Demirtaş, 2012;
Macnab 2003). Spillane (1999) öğretmenlerin sınıf içi uygulama
tercihlerinin kendi düşünceleriyle şekillenmesini yürürlük alanı olarak
nitelendirmiştir. Macnab (2003)‘e göre öğretmenlerin yürürlük alanları
ancak sahip oldukları bilgi, inanç ve felsefeye göre oluşturulmaktadır.
İnanç, belirli eylemlerin nedenselliği ya da anlamı gibi şeylerle ilgili
genellemeler ve bireyin kendisiyle, başkalarıyla ve çevresindeki dünya ile
ilgili olarak ulaştığı yargılar ve yaptığı değerlendirmelerdir (Yero, 2002).
Matematiksel inanç ise bireylerin kavramları, ideolojileri, değerleri, hayat
ve matematik hakkındaki felsefeleri (Ernest, 1989) ya da bir bireyin geçmiş
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matematik deneyimlerinden sekilenen kişisel değer yargılarıdır (Raymond,
1997).
Bu çalışmada; yoğun çalışmalar sonucu hazırlanan geometri öğretim
programıyla yaşanan değişimin neden kısa ömürlü olduğunun, değişimin
yaratıcısı olan program geliştirenler ve değişimin ilk uygulayıcısı olan
öğretmen boyutundan incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda cevap aranacak araştırma soruları şu şekildedir:





Program geliştirenlerin sahip olduğu inançlar nelerdir?
Program geliştirenlerin öğretim programında yer verdiği inançlar
nelerdir?
Öğretmenlerin sahip olduğu inançlar nelerdir?
Öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına yansıttıkları inançlar
nelerdir?

Yöntem
Bu araştırma nitel bir araştırma olup, fenomenolojik (Marton, 1986) bir
yaklaşımla geometri öğretim programını geliştiren ve uygulayanların, bu
öğretim programıyla gerçekleştirilmesi öngörülen değişim sürecine bakış
açılarını incelemektedir.
Çalışma Evreni
Araştırmanın katılımcıları program geliştirme sürecinde yer alan
Ankara ilinde görev yapan 3 akademisyen ve Trabzon ilinde yer alan
Anadolu Lisesi’nde görev yapan 7 matematik öğretmeninden
oluşmaktadır.Araştırmaya katılan program geliştirenler G1, G2 ve G3
şeklinde kodlanmıştır. Program geliştirenlere ilişkin cinsiyet, lisans
mezuniyeti, eğitim düzeyi, uzmanlık alanı ve öğrenim kıdemlerine ilişkin
bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Program Geliştirenlere İlişkin Demografik Özellikler
Lisans
Eğitim
Cinsiyet
Uzmanlık Alanı
Mezuniyeti
Düzeyi
Fen-Diferansiyel
G1
E
Edebiyat
Doktora Geometri
Fakültesi
-Lineer Cebir
-Diferansiyel
FenGeometri
G2
E
Edebiyat
Doktora
-Dönüşüm
Fakültesi
Geometrisi
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Öğrenim
Kıdemi
30-35 yıl

30-35 yıl

G3

E

FenEdebiyat
Fakültesi

Doktora

-Diferansiyel
Geometri
-Lineer Cebir

30-35 yıl

Araştırmaya katılan öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7 şeklinde
kodlanmıştır. Öğretmenlere cinsiyet, lisans mezuniyeti, eğitim düzeyi,
öğrenim kıdemlerine ve yürüttükleri geometri derslerinin sınıf düzeylerine
ilişkin bilgiler Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlere İlişkin Demografik Özellikler
Lisans
Eğitim
Öğrenim
Cinsiyet
Mezuniyeti
Düzeyi
Kıdemi
K
Eğitim Fakültesi
Lisans
10-15 yıl
Yüksek
Ö2
E
Eğitim Fakültesi
0-5 yıl
Lisans

Sınıf
Düzeyi
9.sınıf
10.sınıf

Ö3

E

Eğitim Fakültesi

Lisans

10-15 yıl

11.sınıf
12.sınıf

Ö4

E

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Lisans

25-30 yıl

9. sınıf

Ö5

E

Eğitim Fakültesi

Lisans

20-25 yıl

9.sınıf
10.sınıf

Ö6

E

Eğitim
Enstitüsü

Lisans

30-35 yıl

11.sınıf

Ö7

E

Eğitim Fakültesi

Yüksek
Lisans

10-15 yıl

12.sınıf

Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak gözlemler, dokümanlar ve
mülakatlar kullanılmıştır.
Öğretmenlerin değişen geometri dersi öğretim programını sınıfta nasıl
uyguladıklarını ortaya koymak için yapılandırılmamış gözlemler
kullanılmıştır. Gözlemler 2 dönem boyunca; en az gözlem sayısı 68 ders
saati, en fazla gözlem sayısı ise 93 ders saati olarak gerçekleştirilmiştir.
Gözlemler yapılmadan önce öğretmenlere gözlemlerin amaçları
açıklanmıştır. Öğretmenlerin izni olmadığından dolayı gözlem kayıtları
alan notları alma yoluyla gerçekleştirilmiştir. Gözlemler sırasında sınıfın
en arkasında bulunan sıraya oturularak ortamın bozulmamasına dikkat
edilmiştir. Araştırma sürecinde her bir öğretmen için gözlem defterleri
tutulmuştur. Gözlem defterlerinde gözleme ait verilerin yazıldığı bölümün
yanına bir sütun eklenmiş ve gerekli kodlamalar bu sütuna yapılmıştır.
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Program geliştirenlerin geometri dersi öğretim programına ilişkin
öngördükleri değişimin, öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları ve öğretim
programları tutarlılığını belirlemek amacıyla 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve
12. sınıf geometri dersi öğretim programları kullanılmıştır. Verilerin
analizinde öğretim programları satır satır incelenerek kodlanmıştır
Ayrıca çalışmada öğretmenlerin ve program geliştirenlerin sahip
oldukları inançları ortaya çıkarmak amacıyla mülakat esnasında Raymond
(1997) tarafından geliştirilmiş ve Demirsoy (2008) tarafından Türkçe’ye
çevrilen şemalar verilmiş ve bu şemaları doldurmaları istenmiştir. Bu
şemalar geometrinin doğasına, öğrenme ve öğretme ile ilişkilidir. Her
şemada alt boyutla ilgili bir boşluk verilmiş, bu boşluğu doldurması için
ise bir sayı doğrusu üzerinde iki kutuplu seçenekler verilmiştir. Bu
ifadelerde öğretmenlerden ve program geliştirenlerden hangi seçeneğin
kendisine uyduğunu gösteren bir işaret koyması istenmiştir. Her ifadedeki
kutuplar ya gelenekselden geleneksel olmayana ya da geleneksel
olmayandan geleneksele doğru bir uzantı içindedir. Öğretmenin işareti bu
iki kutbun tam ortasına koyması ne geleneksel ne de geleneksel olmayan
bir inanca sahip olmadığını, ikisi arasında bir inanca sahip olduğunu
göstermektedir. Bu şemalar şekil 1‘ de sunulmuştur.

Şekil 1. İnanç şemaları
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Bulgular
Program Geliştirenlerin Sahip Oldukları İnançlar
Bu bölümde program geliştirenlerin geometri, geometriyi öğrenme ve
geometriyi öğretmeye ilişkin inançları geleneksel, geleneksele yakın, yarı
geleneksel yarı geleneksel olmayan, geleneksel olmayana yakın ve
geleneksel olmayan inançlar altında sınıflandırılmıştır. Tablo 3’de
program geliştirenlerin sahip oldukları inançlar bu doğrultuda
sunulmuştur.
G3

Öğretme

Öğrenme

Geometri

Tablo 3. Program Geliştirenlerin Sahip Oldukları İnançlar
G1
G2
Geleneksel
Geleneksele Yakın
Yarı Geleneksel Yarı Geleneksel
Olmayan
Geleneksel Olmayana Yakın
Geleneksel Olmayan
✔
✔
Geleneksel
Geleneksele Yakın
Yarı Geleneksel Yarı Geleneksel
Olmayan
Geleneksel Olmayana Yakın
✔
✔
Geleneksel Olmayan
Geleneksel
Geleneksele Yakın
Yarı Geleneksel Yarı Geleneksel
Olmayan
Geleneksel Olmayana Yakın
✔
✔
Geleneksel Olmayan

✔

✔

✔

Tablo 3’de görüldüğü gibi program geliştirenler geometrinin doğasına
ilişkin geleneksel olmayan inanca, geometri öğrenme ve geometri
öğrenmeye ilişkin ise geleneksel olmayana yakın inanca sahiptir.
G1 ’in geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema, G1’in
geometrinin doğasına ilişkin daha çok geleneksel olmayan inanca sahip
olduğunu göstermektedir.
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Şekil 2. G1 ’in geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema
Şekil 2’ de görüldüğü gibi G1’ in geometrinin doğasına ilişkin görüşleri
geleneksel olmayan kutba yakındır. G1 geometriyi şaşırtıcı, şüpheye açık,
göreceli, dinamik ve daha çok estetik bulmaktadır. Bu göstergeler de
geleneksel olmayan inanca aittir.
G2’nin geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema, G2’nin geometri
öğrenmeye ilişkin daha çok geleneksel olmayan inanca sahip olduğunu
göstermektedir.

Şekil 3. G2 ’nin geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema
Şekil 3’ de görüldüğü gibi G2’nin geometriyi öğrenmeye ilişkin
görüşleri daha çok geleneksel olmayana kutba yakındır. G2 geometriyi
öğrenmenin anlayış, grup çalışması, güçlü öğrenci ve anlamaya bağlı
olduğunu belirtmektedir. Bu göstergeler de geleneksel olmayana yakın
inanca aittir. Fakat G2 geometri öğrenmenin daha çok çabaya bağlı
olduğunu ifade etmektedir. Bu göstergede G2 geleneksel olmayan inançtan
ziyade geleneksel inanca vurgu yapmaktadır.
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G3’ün geometri öğretmeye ilişkin doldurduğu şema, G3’ün geometri
öğretmeye ilişkin daha çok geleneksel olmayan inanca sahip olduğunu
göstermektedir.

Şekil 4. G3’ün geometri öğretmeye ilişkin doldurduğu şema
Şekil 4’ de görüldüğü gibi G3’ün geometriyi öğretmeye ilişkin
görüşleri daha çok geleneksel olmayana kutba yakındır. G3 geometri
öğretiminde daha çok somut araçlar, öğrenci katılımı, öğrenci çabası,
esnek ders ve öğrenciye geometriyi sevdirmeye yardımcı olmanın
gerekliliğini ifade etmektedir.
Özetle, program geliştirenlerin geometrinin doğasına, öğrenme ve
öğretmen sürecine ilişkin inançları incelendiğinde görülüyor ki program
geliştirenlerin görüşleri ile geleneksel olmayan görüşlerin izlerini
göstermektedir. Öğretim programlarında bunun izlerini görmek
mümkündür. Örneğin,
9. sınıf geometri dersi öğretim programının 20. sayfasında öğrenmeöğretme süreci ile ilgili temel ilkeler şu şekilde verilmiştir:
‘’•Etkinliklerde, gerekli görüldüğünde, grup çalışmalarına yer
verilmeli, gruplar önceden oluşturulmalı ve hazırlık için yeterli süre
verilmelidir.
•Etkinlikler, mümkün olduğunca öğrencilerle birlikte planlanmalı ve
yararlanılacak öğrenme öğretme strateji, yaklaşım, yöntem ve
tekniklerin seçiminde öğrencilerin görüş ve önerileri alınmalıdır.
• Etkinlikler gerçekleştirilirken öğrencilere yeterli ve uygun
materyal desteği sağlanmalıdır.
•Öğretmen, öğrencilere öğrenmeyi ve kendini gerçekleştirmeyi
içeren ipuçları vermelidir. Başka bir ifadeyle öğrenmeyi öğrenme
temel alınmalıdır.’’
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9. sınıf geometri dersi öğretim programının 48. sayfasında ‘’ düzlemde
dönüşümleri açıklar ve çokgenlerle kaplamalar yapar’’ kazanımı ile ilgili
verilen açıklamalarda şu kısma yer verilmiştir:
‘’Kaplama etkinlikleri programın Ek 3’ inde verilen eşkenar üçgen,
kare, dikdörtgen, paralelkenar, düzgün altıgen ve eşkenar
dörtgensel kâğıtlar kullanılarak yaptırılır.’’
9. sınıf geometri dersi öğretim programının 49. sayfasında ‘’ düzlemde
dönüşümleri açıklar ve çokgenlerle kaplamalar yapar’’ kazanımı ile ilgili
verilen açıklamalarda şu kısma yer verilmiştir:
‘’ • Basit bir “Kaleydoskop” projesi yaptırılabilir.
• Logo, rozet vb. özgün tasarım projeleri yaptırılabilir.’’
10. sınıf geometri dersi öğretim programının 164. sayfasında ‘’ yeterli
elemanları verilen üçgenin yardımcı elemanlarını, çemberlerini, eslerini ve
benzerlerini çizer ‘’ kazanımı ile ilgili verilen açıklamalarda şu kısma yer
verilmiştir:
‘’Temel çizimlerde:
• Bir doğru parçasına eşit uzunlukta bir doğru parçası,
• Bir açıya eş açı,
• Verilen bir açının açıortay doğrusu,
• Bir doğru parçasına orta dikme doğrusu,
• Doğru üzerindeki bir noktadan dik çıkma,
• Bir noktadan bir doğruya dikme inme,
• Çevrel çember, iç teğet çember, dış teğet çember çizimleri aşamalı
olarak yapılır ve her asama sorgulatılır.’’
11. sınıf geometri dersi öğretim programının 44. sayfasında ‘’
Dikdörtgeni ve özelliklerini açıklar ‘’ kazanımı ile ilgili verilen
açıklamalarda şu kısma yer verilmiştir:
‘’Paralelkenar ile dikdörtgen
benzerlikler keşfettirilir’’

arasındaki

farklılıklar

veya

12. sınıf geometri dersi öğretim programının 83. sayfasında ‘’ Çok
yüzeyli katı cisimlerin yüzey alanı ile ilgili uygulamalar yapar’’ kazanımı
ile ilgili verilen açıklamalarda şu kısma yer verilmiştir:
‘’Bir dik prizmanın yanal alanının, taban çevresi ile yükseklik
uzunluğunun çarpımı ve bir eğik prizmanın yanal alanının, dik kesit
çevresi ile yanal ayrıt uzunluğunun çarpımı olduğu keşfettirilir.’’
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Öğretmenlerin Sahip Oldukları İnançlar
Ö7

Öğrenme

✔

✔

Öğretme

Geometri

Tablo 2. Öğretmenlerin Sahip Oldukları İnançlar
Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5* Ö6
Geleneksel
✔
✔
Geleneksele Yakın
Yarı Geleneksel Yarı ✔ ✔
Geleneksel Olmayan
Geleneksel Olmayana
✔
Yakın
Geleneksel Olmayan
Geleneksel
✔
Geleneksele Yakın
Yarı Geleneksel Yarı ✔
Geleneksel Olmayan
Geleneksel Olmayana
✔ ✔ ✔
Yakın
Geleneksel Olmayan
Geleneksel
✔
Geleneksele Yakın
Yarı Geleneksel Yarı ✔
Geleneksel Olmayan
Geleneksel Olmayana
✔ ✔ ✔
Yakın
Geleneksel Olmayan
*:Çelişkili cevaplar

✔

Tablo 4’de görüldüğü gibi öğretmenler geometrinin doğasına ilişkin en
çok yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan inanca, geometri öğrenme ve
geometri öğrenmeye ilişkin ise en çok geleneksel olmayana yakın inanca
sahiptir.
Ö3’ün geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema, Ö3’ün
geometrinin doğasına ilişkin daha çok geleneksel inanca sahip olduğunu
göstermektedir.
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Şekil 5. Ö3’ün geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema
Şekil 5’ de görüldüğü gibi Ö3’ün geometrinin doğasına ilişkin görüşleri
daha çok geleneksel kutba yakındır. Ö3 geometriyi tahmin edilebilir, kesin,
mutlak ve sabit bulmaktadır. Bu göstergeler de geleneksel inanca aittir.
Ö1’in geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema, Ö1’in
geometrinin doğasına ilişkin daha çok yarı geleneksel yarı geleneksel
olmayan inanca sahip olduğunu göstermektedir.

Şekil 6. Ö1’in geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema
Şekil 6’ da görüldüğü gibi Ö1’in geometrinin doğasına ilişkin görüşleri
2 ayrı kutup yani geleneksel ile geleneksel olmayan arasında kalmıştır.
Ö4’ün geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema, Ö4’ün
geometrinin doğasına ilişkin daha çok geleneksel olmayan inanca sahip
olduğunu göstermektedir.
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Şekil 7. Ö4’ün geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema
Şekil 7’ de görüldüğü gibi Ö4’ün geometrinin doğasına ilişkin görüşleri
geleneksel olmayan kutbuna daha yakındır.Ö4 geometriyi daha çok
şaşırtıcı, şüpheye açık, göreceli, değişebilir bulmaktadır. Bu göstergeler de
geleneksel olmayan inanca aittir.
Ö5‘in geometrinin doğasına ilişkin inancı çelişki içindedir.
Geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema, Ö5‘in çelişkili
düşüncelerini göstermektedir.

Şekil 8. Ö5’ in geometrinin doğasına ilişkin doldurduğu şema
Şekil 8’ de görüldüğü gibi Ö5’in geometrinin doğasına ilişkin görüşleri
geleneksel ve geleneksel olmayan kutup arasında gidip gelmektedir.Ö5
geometriyi tahmin edilebilir, kesin ve faydalı bularak geleneksel inancı
desteklemektedir fakat bunun yanı sıra geometriyi göreceli ve dinamik
bulmaktadır. Bu göstergeler ise geleneksel olmayan inanca aittir.
Ö6’nın geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema, Ö6’nın geometri
öğrenmeye ilişkin daha çok geleneksel inanca sahip olduğunu
göstermektedir.
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Şekil 9. Ö6’nın geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema
Şekil 9’ da görüldüğü gibi Ö6’nın geometriyi öğrenmeye ilişkin
görüşleri geleneksel kutba daha yakındır. Ö6 geometri öğrenmenin daha
çok alıştırma, iyi öğretmene bağlı olduğunu ve daha çok alıştırma, çaba ve
ezber gerektirdiğini belirtmektedir. Bu göstergeler de geleneksel inanca
aittir.
Yapılan sınıf içi gözlemlerde de Ö6’nın geometri öğrenmeye ilişkin
görüşlerinin geleneksel görüşleri yansıttığı görülmektedir. Örneğin;
Ö6: Biraz da ezber lazım. Eşkenar dörtgenin özelliklerini
ezberleyeceksin. Çok soru çıkıyor o dörtgenden. Bol bol alıştırma
çözün. Çöze çöze ezberleyeceksiniz.
Ö6’nın buradaki görüşleri geleneksel görüşlerle paralellik taşımakta,
öğrenmede ezberin ve alıştırma çözmenin önemli olduğunu
vurgulamaktadır.
Ö7’nin geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema, Ö7’nin geometri
öğrenmeye ilişkin daha çok yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan inanca
sahip olduğunu göstermektedir.

Şekil 10. Ö7’nin geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema
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Şekil 10’da görüldüğü gibi Ö7’ nin geometri öğrenmeye ilişkin
görüşleri 2 ayrı kutup yani geleneksel ile geleneksel olmayan arasında
kalmıştır.
Fakat yapılan sınıf içi gözlemlerde de Ö7’nin daha çok geometri
öğrenmeye ilişkin görüşlerinin geleneksel görüşleri yansıttığı
görülmektedir. Örneğin;
Ö7: Uzayda 2 düzlem arasındaki açı bunu veren formülü ezberleyin.
Anlamaya uğraşmayın. 12. Sınıf konularının hepsi çok ağır zaten
beni ezberle diyor.
Ö7’nin buradaki görüşleri geleneksel görüşlerle paralellik taşımakta,
öğrenmede ezberin yerini vurgulamaktadır.
Ö2, Ö3 geometri öğrenmeye geleneksel olmayan inanca sahiptir.
Ö2’nin geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema, Ö2’nin geometri
öğrenmeye ilişkin daha çok geleneksel olmayan inanca sahip olduğunu
göstermektedir.

Şekil 11. Ö2’nin geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema
Şekil 11’de görüldüğü gibi Ö2’nin geometriyi öğrenmeye ilişkin
görüşleri daha çok geleneksel olmayan kutba yakındır. Güçlü öğrenci,
yetenekli olma ve anlama geometriyi öğrenmede geleneksel olmayan
inançların göstergesidir.
Fakat yapılan sınıf içi gözlemlerde de Ö2’nin geometri öğrenmeye
ilişkin görüşlerinin daha çok yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan
görüşleri yansıttığı görülmektedir. Örneğin;
Ö2: Konumuz dönme dönüşümleri. Bu konu basit bir konu değil o
yüzden bunu anlamaktan ziyade ezberlemeniz gerek, bazıları
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anlamaya giderek daha kolay öğrenebilirsiniz ama bu konuda ezber
şart.
Ö2’nin buradaki görüşleri yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan
görüşlerle paralellik taşımakta, öğrenmede anlamadan ziya de ezberinde
yer olduğunu vurgulamaktadır.
Ö3’ün geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema, Ö3’ün geometri
öğrenmeye ilişkin daha çok geleneksel olmayan inanca sahip olduğunu
göstermektedir.

Şekil 12. Ö3’ün geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema
Şekil 12’ de görüldüğü gibi Ö3’ün geometri öğrenmeye ilişkin görüşleri
geleneksel olmayan kutba daha yakındır. Sadece geometri öğrenmede
bireysel çalışmanın gerektiğini vurgulamaktadır ki bu gösterge daha çok
geleneksel inanca yakındır. Bunun dışında Geometri öğrenmenin güçlü
öğrenciye bağlı olması ve anlama, yetenekli olma ve güçlü öğrenciye bağlı
olmasının belirtilmesi geleneksel olmayan inancın göstergeleridir.
Yapılan sınıf içi gözlemlerde de Ö3’ ün geometri öğrenmeye ilişkin
görüşlerinin geleneksel olmayana yakın görüşleri yansıttığı görülmektedir.
Örneğin;
Ö3: Gelin ben size bir noktanın bir doğruya uzaklığı formülünü
nerden geldiğini göstereyim. İlerde uzayda da noktanın doğruya
uzaklığını bulacaksınız. O yüzden bunu iyi anlarsanız ilerde
uzaydakine de cevap verebilirsiniz.
Ö3’in buradaki görüşleri geleneksel olmayan görüşlerle paralellik
taşımakta, öğrenmede anlamanın yerini vurgulamaktadır.
Ö5’nin geometri öğrenmeye ilişkin inancı çelişki içindedir. Geometri
öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema, Ö5 ‘in çelişkili düşüncelerini
göstermektedir.
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Şekil 13. Ö5’ in geometri öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema
Şekil 13’ de görüldüğü gibi Ö5’in geometriyi öğrenmeye ilişkin
görüşleri geleneksel ve geleneksel olmayan kutup arasında gidip
gelmektedir.Ö5 geometriyi öğrenmek için alıştırma ve çaba gerektiğini ve
geometri öğrenmenin daha çok iyi bir öğretmene bağlı olduğunu belirterek
geleneksel inancı desteklemektedir fakat bunun yanı sıra geometri
öğrenmek için grup çalışması gerektiği ve geometriyi öğrenmenin
anlamaya bağlı olduğu düşüncesindedir. Bu göstergeler ise geleneksel
olmayan inanca aittir.
Yapılan sınıf içi gözlemlerde ise Ö5’in geometri öğrenmeye ilişkin
görüşlerinin yarı geleneksel yarı geleneksel olmayana yakın görüşleri
yansıttığı görülmektedir. Örneğin;
Ö5: Bir vektörün uzunluğu bunu ezberlemenize gerek yok ki.
Tamam, bazı şeyleri ezberlerseniz daha kolay öğrenirsiniz ama bazı
şeyleri de anlamanız gerekli. Öğrenmede öğrenci de şart
öğretmende. İkisi de iyi olacak ki öğrenme olsun.
Ö5’in buradaki görüşleri yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan
görüşlerle paralellik taşımakta, öğrenmede ezberin yanında anlamının da
olması gerektiğini vurgulamaktadır.
Ö6’nın geometri öğretmeye ilişkin doldurduğu şema, Ö6’nın geometri
öğretmeye ilişkin daha çok geleneksel inanca sahip olduğunu
göstermektedir.
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Şekil 14. Ö6’nın geometri öğretmeye ilişkin doldurduğu şema
Şekil 14’de görüldüğü gibi Ö6’ nın geometriyi öğretmeye ilişkin
görüşleri geleneksel kutba daha yakındır.Ö6 geometri öğretmenin iyi ders
kitabı, öğretmen yönlendirmesi, öğretmen çabası ve önceden planlamaya
bağlı olduğunu belirtmektedir. Bu göstergeler de geleneksel inanca aittir.
Yapılan sınıf içi gözlemlerde de Ö6’ nın geometri öğretmeye ilişkin
görüşlerinin geleneksel görüşleri yansıttığı görülmektedir. Örneğin;
Ö6: Ben derse gelmeden önce size anlatacağım her şeyi hazırlayıp
gelirim.
Karenin alanını anlatacağım her şey hazır neyi zaman vereceğim
belli. Aslında ders kitabımız güzel olsa bize yeter. Derslerimizi
oradan işleriz.
Ö6’nın buradaki görüşleri geleneksel olmayan görüşlerle paralellik
taşımakta, öğretmede önceden planlama ve iyi ders kitabının olması
gerektiğini vurgulamaktadır.
Ö7’nin geometri öğretmeye ilişkin doldurduğu şema, Ö7’nin geometri
öğretmeye ilişkin daha çok yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan inanca
sahip olduğunu göstermektedir.

Şekil 15. Ö7’nin geometri öğretmeye ilişkin doldurduğu şema
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Şekil 15’ de görüldüğü gibi Ö7’ nin geometri öğretmeye ilişkin
görüşleri 2 ayrı kutup yani geleneksel ile geleneksel olmayan arasında
kalmıştır.
Yapılan sınıf içi gözlemlerde de Ö7’ nin geometri öğretmeye ilişkin
görüşlerinin yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan görüşleri yansıttığı
görülmektedir. Örneğin;
Ö7: Kitap öğretmek için en iyi kaynak. 12. sınıf geometri acayip
soyut ya bilgisayar destekli materyal lazım ya da ders kitabı. Ben bu
konuları size sevdirmeye çalışmayacağım, sevdirmemiz gerek ama
12. Sınıf konuları için bu pek mümkün değil. En azından faydalı
olabileceği yanlarını gösterelim.
Ö7’nin buradaki görüşleri yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan
görüşlerle paralellik taşımakta, öğretmede somut materyallerin yanı sıra iyi
ders kitabının olması gerektiği ayrıca geometriyi sevdirmenin yanı sıra
geometrinin faydalı olduğunu da göstermek gerektiğini vurgulamaktadır.
Ö2’nin geometri öğretmeye ilişkin doldurduğu şema, Ö2’nin geometri
öğretmeye ilişkin daha çok yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan inanca
sahip olduğunu göstermektedir.

Şekil 16. Ö2’nin geometri öğretmeye ilişkin doldurduğu şema
Şekil 16’ da görüldüğü gibi Ö2’nin geometri öğretmeye ilişkin
görüşleri daha çok geleneksel olmayan kutba yakındır. Somut araçlar,
öğrenci katılımı ve öğrenci çabası geometriyi öğretmede geleneksel
olmayan inançların göstergesidir.
Fakat yapılan sınıf içi gözlemlerde de Ö2’nin geometri öğretmeye
ilişkin görüşlerinin daha çok yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan
görüşleri yansıttığı görülmektedir. Örneğin;
Ö2: Bence iyi bir ders kitabı da öğretim materyalidir. Tamam
öğretim materyallerini derste kullanmamız gerek ama ders kitapları
da iyi olunca onların yokluğunu aratmıyor.
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Ö2: Ben eskiden dershanecilik yapıyordum o yüzden dönemin tüm
ders notları şimdiden hazır. Sadece zaman zaman ekstrem durumlar
olursa başka şeyler anlatırım, size bağlı yani.
Ö2’nin buradaki görüşleri yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan
görüşlerle paralellik taşımakta, öğretmede öğretim materyallerinden ziya
de iyi bir ders kitabının da yeri olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca
öğretmede önceden planlamanın yanı sıra esnek derslere yer verilmesi
gerektiğini belirtmektedir.
Ö5‘in geometri öğrenmeye ilişkin inancı çelişki içindedir. Geometri
öğrenmeye ilişkin doldurduğu şema, Ö5‘in çelişkili düşüncelerini
göstermektedir.

Şekil 17. Ö5’in geometri öğretmeye ilişkin doldurduğu şema
Şekil 17’ de görüldüğü gibi Ö5’in geometri öğretmeye ilişkin görüşleri
geleneksel ve geleneksel olmayan kutup arasında gidip gelmektedir.Ö5
geometriyi öğretmenin, iyi ders kitabı ve öğretmen yönlendirmesine bağlı
olduğunu belirterek geleneksel inancı desteklemektedir fakat bunun yanı
sıra geometri öğretmek için öğrenci çabası ve esnek ders gerektiğin
düşüncesindedir. Bu göstergeler ise geleneksel olmayan inanca aittir.
Fakat yapılan sınıf içi gözlemlerde Ö5’in geometri öğretmeye ilişkin
görüşlerinin yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan görüşleri yansıttığı
görülmektedir. Örneğin;
Ö5: Çevre ve çokgensel bölgenin alanı kitabın 65. sayfasını açın. 9.
sınıf kitabı iyi bir materyal. Bazen somut nesnelere ihtiyaç oluyor
anlatırken kitap bazı durumlarda bunu karşılıyor.
Ö5: Sadece benim anlatmamla öğretme olmaz. Size bir şeyler
öğretmem için sizin de katılmanız lazım derse. Sadece benle olmaz
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Ö5’in buradaki görüşleri yarı geleneksel yarı geleneksel olmayan
görüşlerle paralellik taşımakta, öğretmede iyi ders kitabının ve öğrenci
katılımının gerekliliğini vurgulanmaktadır.
Özetle, öğretmenlerin geometrinin doğasına, geometri öğrenme ve
geometri ilişkin inançları değişiklik göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin
bazılarının mülakatlarda dile getirdikleri görüşleri ile sınıf içi
uygulamalarının benzerlik göstermediği görülmektedir. Genelde
öğretmenlerin sınıf ortamına yansıttıkları görüşleri yarı geleneksel yarı
geleneksel olmayan inancın izlerini taşıdığı görülmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Program yazarları ve öğretmenlerin sahip oldukları inançlar genelde
birbirine paralellik göstermemektedir.Program geliştirenlerin inançlarına
bakıldığında, inanç konusunda hepsinin ortak noktada olduğu
görülmektedir. Program geliştirenlerin geometri boyutunda geleneksel
olmayan inanca sahip olduğu görülürken öğrenme ve öğretme boyutlarında
geleneksel olmayana yakın inanca sahip olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin inançlarına bakıldığında ise, inanç konusunda farklılıklar
olduğu görülmemektedir. Geometrinin doğası, öğrenme-öğretme
boyutunda öğretmenlerin büyük bir kısmının yarı geleneksel yarı
geleneksel olamayan inanca sahip olduğu görülürken, geleneksel ve
geleneksel olmayana yakın inanca sahip öğretmenlere de rastlanılmaktadır.
Aslında öğretim programları geliştirme sürecinde bütünlük sağlanmalıdır.
Değişimden etkilenebilecek herkes süreçte söz sahibi olmalı ve değişimi
ortaya çıkaracak program yazarları ile takım halinde çalışmalar
yürütmelidir.
Öğretmenlerin sahip olduğunu vurguladığı inançları ile sınıf içi
uygulamalarına yansıttıkları inançları birbiriyle örtüşmemektedir.
Onlarla yapılan mülakat sürecinde geometri öğrenme-öğretme
sürecinde geleneksel olmayana yakın inanca sahip olduğunu vurgulayan
öğretmenin sınıf içi uygulamalarında ise yarı geleneksel yarı geleneksel
olmayan inancın etkileri görülmektedir. Aynı şekilde mülakat sürecinde
geometri öğrenme-öğretme sürecinde yarı geleneksel yarı geleneksel
olmayan inanca sahip olduğunu vurgulayan öğretmenin ise sınıf içi
uygulamalarında geleneksel inancın görüşlerini yansıttığı dikkat
çekmektedir. Öğretmenlerin inançları sınıf içi uygulamalarına yön veren
en önemli etkenlerdir (Erickson, 1989; Ernest, 1989; Fang, 1996; Ford,
1994; Handal & Herrington 2003; Raymond, 1997; Thompson, 1992). Her
ne kadar literatürde inanç ile ilişkili yapılan çalışmalar incelediğinde inanç
ile öğretim uygulamaları arasında tutarlılık tespit edilen çalışmalar (Borko,
Eisenhart, Brown, Underhill, Jones & Agard, 1992; Fennema & Carpenter,
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1996; Kaplan, 1991) var olsa da araştırmamızda elde edilen sonuçla
paralellik taşıyan ve inanç ile öğretim uygulamaları arasında tutarsızlık
tespit edilen çalışmalara da (Borko & diğ., 1992; Cooney, 1985; Kılcan,
2006; Raymond, 1997; Thompson, 1984) rastlanılmaktadır.
Öğretim programında program geliştirenlerin sahip olduğu inançların
izleri görülmektedir. Fakat öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına
yansıttıkları inançları öğretim programını yansıtmamaktadır. Yani Fullan’
nın (1997) yeni bir öğretim programının başarılı bir şekilde uygulanması
için gerekli olduğunu vurguladığı boyutlardan, mümkün olan inanç
değişimi boyutu eksik kalmıştır. Zaten literatürde de belirtildiği gibi
öğretmenler genelde tasarlanan öğretim programlarından ziyade, kendi
öğretim programlarını oluşturmakta ve onu uygulamaktadır (Buzeika,
1996; Erden, 1998; Flick& Lederman, 2001; Handal & Herrington,
2003;Orbeyi & Güven, 2008).
KAYNAKÇA
Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon:
Derya Kitabevi.
Borko, H., Eisenhart, M., Brown, C. A., Underhill, R. G., Jones, D. and
Agard, P. C. (1992). ‘’ Learning to teach hard mathematics: Do novice
teachers and their instructors give up too easily? ‘’Journal For
Research in Mathematics Education, 194-222.
Bulut, İ. (2006).’’Yeni ilköğretim birinci kademe programlarının
uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi’’, Yayımlanmamış
doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Buzeika, A. (1996). ‘’Teachers’ beliefs and practice: The chicken or the
egg? Ed: P. C. Clarkson, Technology in Mathematics Education ’’ ,
Proceedings of the 19th Annual Conference of the Mathematics
Education Research Group of Australasia, Melbourn, 93–100.
Cooney, T. J. (1985). ‘’A beginning teacher's view of problem solving‘’
Journal for Research in Mathematics Education, 324-336.
Çalık, T. ve Er, E. (2014). ‘’İlköğretim okulu öğretmenlerinin okulun
değişime açıklığı ile değişim kapasitesi algıları arasındaki ilişkinin
incelenmesi’’, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(2),
151-172.
Demirsoy, N. H. (2008). ‘’İlköğretim matematik öğretmenlerinin
matematik hakkındaki inançları, uygulamaları ve arasındaki ilişki ‘’
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Bolu.

97

Demirtaş,
H.
(2012).’’İlköğretim
açıklığı’’, İlköğretim Online,11(1).

okullarının

değişime

Doğan, Y. (2012). ‘’Fen ve teknoloji dersi programında belirtilen
yapılandırmacı etkinliklerin benimsenme düzeyi ‘’, Kastamonu Eğitim
Dergisi, 20(1), 167-186.
Duru, A., ve Korkmaz, H. (2010). ‘’Öğretmenlerin yeni matematik
programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde
karşılaşılan zorluklar’’, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 38(38).
Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme (3. Baskı). Ankara:
Anı Yayıncılık.
Erickson, D. K. (1993). ‘’Middle school mathematics teachers' views of
mathematics and mathematics education their planning and classroom
instructian, and student beliefs and achievement‘’, A paper presentedat
the Annual Meeting of the American Educational Research Association,
Atlanta.
Ernest, P. (1989). ‘’The knowledge, beliefs and attitudes of the
mathematics teacher: A model’’, Journal of education for
teaching, 15(1), 13-3
Fang, Z. (1996). ‘’A review of research on teacher beliefs and practices’’,
Educational Research, 38(1), 47-65.
Fennema, E. ve Carpenter, T. P. (1996). ‘’A longitudinal study of learning
to use children’s thinking mathematics ınstruction’’, Journal for
Research in Mathematics Education, 27(4), 148-170.
Flick, L. B. and Lederman, N. G. (2001). ‘’ The Role of practice in
developing expertise in teaching’’ , School Science and
Mathematics, 101(7), 345-347.
Ford, M. I. (1994): ‘’The teachers beliefs about mathematical problem
solving in the elementary school ‘’, School Science and Mathematics,
94(6), 314.
Fullan, M. (1997). What's Worth Fighting For in the Principalship? 2nd
ed. New York: Teachers College Press.
Goodson, I. F. (2001). ‘’ Social histories of educational change ‘’, Journal
of Educational Change, 2, 45-63.
Handal, B. and Herrington, A. (2003). ‘’ Mathematics teachers’ beliefs and
curriculum reform’’, Mathematics Education Research Journal, 15(1),
59-69.

98

Hanushek, E. A. (2007). ‘’Why is education re-form so hard? ‘’
http://www.lsu.edu/reillycenter adresinden 16.11.2012 tarihinde
edinilmiştir.
Kaplan, R. G. (1991). Teacher beliefs and practices: A square peg in a
square hole. Document resume ed. 352 274 SE 053 421, 100, 425.
Kılcan, S. (2006). ‘’ İlköğretim matematik öğretmenlerinin kavramsal
bilgileri: Kesirlerle bölme ’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant
İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Kilpatrick, J. (2009). ‘’ The mathematics teacher and curriculum change’’
, PNA, 3(3), 107-121.
Macnab, D. S. (2003). ‘’ Implementing change in mathematics education’’
, Journal Of Curriculum Studies, 35(2),197-216.
Marton, F. (1986). ‘’ Phenomenography-a research approach to
investigating different understandings of reality ’’ , Journal of Thought,
28-49.
Orbeyi, S. and Güven, B. (2008). ‘’ Yeni ilköğretim matematik dersi
öğretim programının değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen
görüşleri’’ , Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147.
Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Raymond, A. M. (1997). ‘’ Inconsistency between a beginning elementary
school teacher's mathematics beliefs and teaching practice ‘’ , Journal
For Research İn Mathematics Education, 550-576.
Sahlberg, P. (2005). ‘’ Education reform for raising economic
competitiveness’’, Journal of Educational Change, 7(4), 259-287.
Spillane, J. (1999). ‘’ External reform efforts and teachers’ initiatives to
reconstruct their practice: The mediating role of teachers’ zones of
enactment’’ , Journal of Curriculum Studies, 31(2), 143–75.
Thompson, A. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of
the research. Ed: D. Grouws. Handbook of Research on Mathematics
Teaching and Learning. Macmillan, New York
URL1:http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim
programlari/icerik/151adresinden 20.02.2014 tarihinde edinilmiştir.
Yero, J. L. (2002). Teaching in mind: How teacher thinking shapes
education. MindFlight Publishing.

99

7. SINIF MATEMATİK VERİ ANALİZİ KONUSUNUN VUSTAT
YARDIMIYLA ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK
BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ
Effect of Teaching 7th Grade Math Data Analysis Subject through
VUstat on Students' Academic Success and Permanence
Muhammet Kimsesiz & Orkun Coşkuntuncel
Giriş
İstatistiksel öğrenme, istatistiksel problemleri çözme, sonuç çıkarma ve
sonuçların ardındaki nedenleri açıklayarak sonuçları destekleme anlamına
gelmektedir (Garfield, 1995). Günümüzde birçok alanda kişilerin,
başkalarının ortaya koyduğu bilgileri anlayıp değerlendirebilmesi ve iyi bir
araştırma düzenleyebilmesi, yürütebilmesi ve toplanan bilgileri uygun
biçimde çözümleyebilmesi için istatistik bilgisine sahip olması
gerekmektedir (Arıcı, 1998).
Günümüzde hayatta ve iş alanlarındaki öneminden dolayı istatistik
konuları ve veri analizi, son yıllarda pek çok ülkede ilkokuldan başlayarak
matematik öğretim programları bünyesinde yerini almıştır. Ülkemizde de
gelişen bu reform hareketlerine uyum amacıyla değişikler uygulanmaya
başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın
Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programında,
“Veri işleme” öğrenme alanı, ortaokulun tüm sınıf düzeylerinde yer
almaktadır (MEB, 2013a).
Teknolojide meydana gelen gelişmeler, sürekli değişen ve ilerleme
gösteren teknolojileri öğrenmeyi önemli hale getirmiş, günlük yaşantısında
teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirme ihtiyacını doğurmuştur (Hazzan,
2003). Teknolojik gelişmeler eğitim anlayışına farklı bakış açıları getirmiş
ve bu gelişmelere ayak uydurabilecek bireylere ihtiyaç duyulmuştur.
Bireyler ancak nitelikli bir eğitim-öğretimle bu ihtiyacı karşılamada yeterli
seviyeye gelebilirler (Ersoy, 2003). Teknolojideki gelişmeler matematik
alanında bilimsel araştırmalara yön vermeye başlamıştır (Baykal, 1990;
Artigue, 2002). Matematik, düşünmeyi ve şekiller üzerindeki farklı birçok
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özelliği görebilmeyi gerektirdiği için kağıt-kalem kullanımı ve tahta
üzerinde çizilen şekiller yeterli değildir (Bulut, 2004). Tüm dünyada
matematik eğitimi alanında yapılan araştırmalara bakıldığında teknolojik
araçlar akıllıca kullanıldığı takdirde bilgisayar destekli eğitim (BDE)’ in,
kavramlarının oluşturulmasında ve öğrenilmesinde etkili olduğunu
göstermektedir (Ball ve Stacey, 2005; Kidron ve Tall, 2015; Knuth ve
Hartmann, 2005).
Bilgisayarlar, insan yaşamını etkilemekte ve en önemlisi ülkelerin
eğitim sisteminde köklü değişiklere neden olduğundan birçok ülke 20.
yüzyılın ortalarından itibaren BDE’yi yaygınlaştırmak için çalışmalara
başlamıştır (Mercan, Filiz, Göçer ve Özsoy, 2009). Ülkemizde de veri
analizi konusunun öğretim programlarında daha fazla yer verilmesine
başlanması önemli bir adımdır. Matematik öğretimi literatürü
incelendiğinde öğrencilerin Veri Analizi ve İstatistik alanındaki
kavramların öğrenilmesinde çeşitli zorluklar yaşadıkları görülmektedir.
İstatistik konularında zorluklar yaşamasının nedeni olarak grafikleri
yorumlayamama, kavramlara doğru anlamlar yükleyememe ve yeteri
kadar somut deneyimlere dayanarak öğrenememe sonucuna varılmıştır
(Çakmak ve Durmuş, 2015; Memnun, 2008). Bu zorlukları aşabilmek için
farklı öğretim yöntemleri gündeme gelmektedir. Bunlar arasında özellikle
BDE ön plana çıkmaktadır (Aktümen, Yıldız, Horzum ve Ceylan, 2011).
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı öğretim programlarında veri
analizi konusu ilkokulun, ortaokulun ve ortaöğretimin tüm sınıf
seviyelerinde yer almaktadır (MEB, 2013a; 2013b; 2015). “Veri Analizi”
alanına bu şekilde önem verilmesinin sebebi öğrencilerin bilinçli bir
vatandaş olabilmesini ve akıl yürütebilmelerini sağlamaktır. Ülkemizde
yayımlanan matematik dersi öğretim programında istatistik ile ilgili
yapılan uyarılarda BDE ile yapılan etkinliklere ve simülasyonlara
başvurmanın önemi belirtilmiştir (MEB, 2013a). Ülkemizde yapılan liseye
geçiş sınavında “Veri Analizi” konusu soruları yer almaktadır ve
araştırmacılar tarafından 8. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 71 öğrenciye
“Veri Analizi” konusunda genel durumunu incelemek için MEB tarafından
yayınlanan sorulardan seçilen 19 soruluk test uygulanmıştır. Uygulanan
test sonucunda öğrencilerin doğru cevap verme ortalamaları 6,6 olarak
tespit edilmiş ve başarı düzeylerinin oldukça düşük seviyede olduğu
gözlemlenmiştir.
Literatür
Literatür incelendiğinde bilgisayar destekli istatistik öğretimi alanında
matematik ve geometri öğretiminde yapılan çalışmalara göre daha az
sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Ayrıca bilgisayar destekli, geometri ve
matematik öğretimi alanında elde edilen bulgular ile istatistik öğretimi
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alanında elde edilen bulgular arasında benzer ve farklı sonuçlar olduğu
görülmüştür.
Chance vd. (2007), Watson ve Donne (2009), Tishkovskaya ve
Lancaster (2012) çalışmalarında bilgisayar destekli istatistik öğretiminin
öğrenciyi işlem kalabalığından kurtardığını belirtmişlerdir. Ancak Warner
ve Meehan (2001), Britt, Sellinger ve Stillerman (2002) yaptıkları
çalışmada ise öğrencilerin öğrenmelerini gerektiren bazı işlem ve
süreçlerin program tarafından yapılmasından dolayı bilgilerin
öğrenilmesini engellediğini belirtmişlerdir.
Aberson vd. (1997), Lane ve Tang (2000), Warner ve Meehan (2001),
Britt, Sellinger ve Stillerman (2002), Gürbüz (2007), Biehler vd. (2013),
Koparan ve Akıncı (2015), Avcı ve Coşkuntuncel (2019) istatistik alanında
yaptıkları çalışmalarda BDE’nin eğitim-öğretimin niteliğine olumlu yönde
katkı sağladığını, kalıcılığı arttırdığını ve öğretimi zenginleştirdiğini
belirtmişlerdir. Benzer şekilde geometri ve matematik alanında yapılan
çalışmalarda BDE’nin önemli katkıları olduğu belirtilmiştir (Ersoy, 2003;
Aydın, 2005; Bintaş ve Bağcıvan, 2005; Mercan vd., 2009; Aktümen vd.,
2011; Sümen, 2013; Genç, 2010; İçel, 2011; Tatar vd., 2015; Ardıç, 2016).
Yine matematik, geometri ve istatistik öğretiminde BDE’nin öğrenci
tutumuna olumlu etkisinin olduğu belirtilen birçok çalışmaya
rastlanmaktadır (Büyüköztürk, 2000; Vatansever, 2007; Doğan, 2009;
Genç, 2010; Hangül ve Üzel, 2010; Aktümen vd., 2011; Biehler vd., 2013;
Gülburnu, 2013; Koparan ve Akıncı, 2015; Tatar, Kağızmanlı ve Zengin,
2015). Buna karşılık BDE’in istatistiğe karşı tutuma anlamlı bir etkisinin
olmadığını belirten çalışmalara da rastlanmaktadır (Ragasa, 2008). Şataf
(2010), Bayturan (2011) ve Sümen (2013) ise geometri ve matematik
alanındaki çalışmalarında BDE’nin tutuma anlamlı bir etkisinin olmadığını
belirtmişlerdir.
Büyüköztürk (2000), Ragasa (2008), Doğan (2009), Çelik ve Çevik
(2011) istatistik alanındaki çalışmalarında BDE’nin başarıyı arttırdığı
belirtilmiştir. Christmann ve Badgett (1999), Lane ve Tang (2000) ve Hsu
(2003) istatistik alanındaki çalışmalarında ise BDE’nin başarıya anlamlı
bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir. Vatansever (2007), Mercan vd. (2009),
Şataf (2010), Genç (2010), Bayturan (2011), İçel (2011), Gülburnu (2013),
Önal ve Demir (2013), Sümen (2013), Demir ve Başol (2014), Karataş ve
Güven (2015) ve Ardıç (2016) matematik ve geometri alanındaki
çalışmalarında BDE’nin başarıyı olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir.
Bintaş ve Bağcıvan (2005), Şimşek ve Yücekaya (2014) çalışmalarında ise
geometri ve matematik alanında BDE’nin başarıya anlamlı bir etkisinin
olmadığı sonucuna ulaşılmışlardır.

102

Mills (2002), Gürbüz (2007) ve Yılmaz (2013) istatistik alanında
yaptıkları çalışmalarında BDE’nin matematiksel ilişkileri oluşturmaya ve
kavramsal öğrenmeye katkı sağladığı belirtilmiştir. Cuoco ve Goldenberg
(1996), Ersoy (2003), Bintaş ve Bağcıvan (2005), Yılmaz vd. (2010),
Baydaş, Göktaş ve Tatar (2013), Gülburnu (2013), Tatar, Kağızmanlı ve
Zengin (2015) geometri ve matematik alanındaki çalışmalarında da elde
edilen sonuçlar benzer niteliktedir.
Warner ve Meehan (2001), Britt, Sellinger ve Stillerman (2002),
Chance vd. (2007), Watson ve Donne (2009), Tishkovskaya ve Lancaster
(2012), Biehler vd. (2013), Koparan ve Akıncı (2015), Avcı ve
Coşkuntuncel (2019) istatistik alanında yapılan çalışmalarında BDE’nin
zaman kaybını önlediğini belirtmişlerdir. Tatar, Kağızmanlı ve Zengin
(2015), Ardıç (2016) matematik alanında yaptıkları çalışmalarda da benzer
sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma kapsamında incelenen araştırmalardan
elde edilen sonuçlar ve öğretim alanları ile ilgili istatistiksel bilgiler Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo1. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve öğretim alanlarına
(İstatistik, Geometri, Matematik) yönelik istatistikler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sonuçlar
İst Geo Mat
Eğitimin niteliğinde olumlu yönde katkı sağlar ve
öğretimi zenginleştirir
5 2
3
İstatistik eğitiminde öğrenciyi işlem kalabalığından
kurtarır
3
İstatistiksel süreçte bazı bilgilerin öğrenilmesini engeller 2
Konunun hatırda kalma ve kalıcılık düzeyini arttırır
1 2
2
İlgili öğretim alanına karşı tutumu olumlu yönde arttırır
ve öğrenci görüşleri olumlu yöndedir
5 5
3
İlgili öğretim alanına yönelik tutuma etkisinde anlamlı bir
fark yoktur
1 2
1
İlgili öğretim alanı başarısına anlamlı bir etkisi yoktur
3 2
İlgili öğretim alanı başarısını olumlu yönde etkiler
4 8
4
Matematiksel ilişkileri oluşturmaya ve kavramsal
öğrenmeye katkı sağlar
2 4
4
Cinsiyet açısından bir farklılık yaratmamıştır
2
Öğrenme sürecine ve zihinsel gelişime olumlu katkı
sağlar
2 2
2
Problem çözme becerilerini olumlu yönde etkiler
1
Somutlaştırmaya ve görselleştirmeye yardımcı olur ve
öğrencilerin genelleştirmeler yapabilmelerine imkân tanır 1 2
2
Zaman kaybını önler
8
2

Bu çalışmaların bazılarında Tablo 1’de verilen sonuçların birden
fazlasının elde edildiği görülmektedir. Tablo 2’de incelenen çalışmalar ve
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bu çalışmalarda Tablo 1’de verilen sonuçlardan hangilerinin elde edildiği
gösterilmiştir.
Tablo 2. BDE ile İlgili Yapılan Çalışmalar (tarih sırasına göre) ve bu
çalışmalarda elde edilen sonuçlar (Tablo 1’deki sıra numaralarına göre)
Çalışma
Cuoco, A. ve Goldenberg, E.P.
(1996)
Aberson, C. L., Berger, D. E.,
Emerson, E. P. ve
Romero, V. L. (1997)
Christmann, E. P. ve Badgett,
J. L. (1999)
Büyüköztürk, Ş. (2000)
Lane, D. M. ve Tang, Z. (2000)
Warner, C. B. ve Meehan, A.
M. (2001)
Britt, M. A., Sellinger, J. ve
Stillerman, L. M. (2002)
Mills, J. D. (2002)
Ersoy, Y. (2003)
Hsu, Y.C. (2003)
Aydın, E. (2005)
Bintaş, J. ve Bağcıvan, B.
(2005)
Gürbüz, R. (2007)
Chance, B., Ben-Zvi, D.,
Garfield, J, ve Medina, E.
(2007)
Vatansever, S. (2007)
Ragasa, C.Y. (2008)
Doğan, N. (2009)
Mercan, M, Filiz, A, Göçer, İ
ve Özsoy, N (2009)
Watson, J. ve Donne, J. (2009)
Şataf, H. A. (2010)
Genç, G. (2010)
Yılmaz, G. K., Ertem, E. ve
Güven, B. (2010)
Hangül, T. ve Üzel, D. (2010)
Aktümen, M., Yıldız, A.,
Horzum, T. ve Ceylan, T.
(2011)
Bayturan, S. (2011)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
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12
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14
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+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
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+

+
+
+

+

+
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+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
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+
+
+

+

+
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+ +
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+
+

Çelik, H.C. ve Çevik, M.N.
(2011)
İçel, R. (2011)
Tishkovskaya, S. ve Lancaster,
G.A. (2012)

+
+

+

+

+

Tablo 2. Devamı
Çalışma
Baydaş, Ö., Göktaş, Y. ve Tatar,
E. (2013)
Gülburnu, M. (2013)
Önal, N. ve Demir, C. (2013)
Sümen, Ö. (2013)
Tatar, E., Kağızmanlı, T. B. ve
Zengin, Y. (2015)
Yilmaz, Z. (2013)
Biehler, R., Ben-Zvi, D.,
Bakker, A., ve Makar, K.
(2013)
Taşlıbeyaz, E. ve Gülcü, A.
(2013)
Demir, S. ve Başol, G. (2014)
Şimşek, E. ve Yücekaya, G.
(2014)
Karataş, İ. ve Güven, B. (2015)
Koparan T. ve Akıncı M. (2015)
Ardıç M. (2016)
Avcı E. ve Coşkuntuncel O.
(2019)
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2 3 4 5 6 7 8 9
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+
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+
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+
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+
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+
+
+
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+
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+
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+
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Bu araştırma ile ortaokul 7. sınıf matematik dersi öğretim programında
yer alan “Veri Analizi” konusunun öğretilmesinde bilgisayar kullanımının
(VUstat yazılımı);
 Öğrenci başarısına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisi,
 Öğrencilerin bilgisayar destekli istatistik öğretimi (VUstat yazılımı)
hakkındaki görüşleri incelenmiştir.
Yöntem
Araştırma modeli
Matematik öğretiminde VUstat yazılımı kullanımının öğrencilerin
akademik başarısına etkisini incelemek amacıyla yapılan bu araştırmada
nicel araştırma yöntemlerinden son test kontrol gruplu yarı deneysel desen
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+

kullanılmıştır. Yarı deneysel desenlerin gerçek deneysel desenlerden farkı
seçkisiz atama içermemesidir (Büyüköztürk vd., 2017).
Tablo 3 Araştırmanın Deseni
İşlem

Grup
Deney

2017-2018 1. Dönem
Matematik Karne Notu

Bilgisayar Destekli
Eğitim

Kontrol

2017-2018 1. Dönem
Matematik Karne Notu

Mevcut Öğretim
Yöntemi ile Eğitim

Son Test
-Veri Analizi
Başarı Testi
-VUstat Anketi
Veri Analizi
Başarı Testi

Deney gruplarında okulun bilgisayar laboratuvarında “veri işleme ve
veri analizi” konusu programa uygun şekilde 3 hafta (15 saat) sürecinde,
işlem gerektiren bilgileri içeren “Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve
tepe değeri bulur ve yorumlar.”, “Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini
oluşturur ve yorumlar.” ve “Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile
gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.”
kazanımlarının yer aldığı bölümler tahta yardımıyla öğrencilere anlatılmış
sonrasında VUstat programının kullanımı öğrencilere öğretilmiş ve konu
kazanımlarına uygun şekilde hazırlanan etkinlikler yapılmıştır. Kontrol
gruplarında mevcut öğretim yöntemi ile sınıf ortamında programa uygun
şekilde eğitim verilmiştir.
Çalışma grubu
Bu araştırmanın örneklemini Mersin ili Toroslar ilçesinin farklı iki
mahallesinde bulunan ortaokulların 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Okullar Okul 1 ve Okul 2 ile kodlanmıştır. Okul 1 Fatih Projesi
kapsamında gelen yeniliklere (Sarı, 2019) sahip olmayan (akıllı tahta vb.),
zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olan bir mahallede bulunmaktadır.
Teknolojiye ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu bir okuldur ve her açıdan
dezavantajlı bir bölgededir. Okul 2 ise Fatih Projesi kapsamında
yenilenmiş bir okuldur ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun okul dışında
evlerinde de bilgisayar ve internet erişimi mevcuttur. Araştırmanın
yapıldığı iki okulun tüm 7. Sınıf öğrencilerinin güz döneminden elde edilen
matematik not ortalamalarına bakılarak ortalamaları istatistiksel olarak
aynı olan sınıflar deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Öğrenci
grupları ve cinsiyetleri ile ilgili bilgiler Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Öğrenci Grupları ve Cinsiyetleri
Okul
Gruplar
Erkek Öğrenci
Sayısı
Deney 1
11
Okul 1
Kontrol 1
15
Toplam
26
Deney 2
11
Okul 2
Kontrol 2
12
Toplam
23

Kız Öğrenci
Sayısı
13
15
28
14
11
25

Toplam
24
30
54
25
23
48

Veri Toplama Araçları
Araştırmada tüm gruplara, VUstat yazılımının öğrencilerin başarı
düzeylerine etkisini belirlemek için 20 soruluk bir son test uygulaması
yapılmıştır. Sorular geçmiş yıllarda Parasız Yatılılık ve Bursluluk
sınavlarında çıkmış ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) içerisinde yer alan “Veri İşleme” konusu kazanımlarını
içermektedir. Sorular iki uzmanın görüşü alınarak hazırlanmıştır. Kalıcılık
testi de son testin aynısı olup, tüm gruplara beş ay sonra uygulanmıştır. Bu
sürenin beş ay olmasının sebebi çalışma sonrası öğrencilerin yaz tatiline
girmesidir. Aşağıdaki Tablo 5’te öğrencilere yapılan başarı testi ve
kalıcılık testi sorularının kazanımlara göre dağılımı verilmiştir.
Tablo 5. Son Test ve Kalıcılık Testi Sorularının Kazanım Dağılımları
Kazanım
“Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.”
“Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur
ve yorumlar.”
“Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve
yorumlar.”
“Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.”

Soru
1, 4, 6, 9,
2, 10, 12, 13, 15,
20
3, 7, 8, 11, 14, 16,
18
5, 17, 19

Çalışmada deney gruplarına 15 saatlik ders sürecinin sonunda VUstat
yazılımı ile ilgili görüşlerinin alınması için “VUstat Anketi” uygulanmıştır.
Deney grubu öğrencilerinin VUstat yazılımı hakkındaki görüşlerini almak
için hazırlanan 14 maddelik anket uygulamasında öğrencilerin ortaokul
düzeyinde olmasından dolayı “Evet” ve “Hayır” derecelendirmesi
yapılmıştır. Evet/Hayır anket uygulamasında verilen evet cevabı “1” puan
hayır cevabı “0” puan olarak kodlanmıştır. Anket ile öğrencilerin
programın konuyu öğretmedeki etkili olma durumu, programın
kullanımının kolay olma durumu, dersin işlenişinde nasıl bir etkiye sahip
olduğu, programın ne gibi faydalar sağladığı hakkında görüşleri alınmıştır.
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Verilerin analizi
Deney ve kontrol gruplarından elde edilen karne matematik notları, son
test, kalıcılık testi ve VUstat anketi puanlarından elde edilen veriler SPSS
22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada gruplar
arasındaki karşılaştırmalar bağımlı örneklem t testi ve bağımsız örneklem
t-testi ile yapılmıştır. Elde edilen veriler %5 anlamlılık düzeyinde
incelenmiştir.
Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde, uygulamada kullanılan yöntemle toplanan
verilerin, istatistiksel tekniklerle yapılan çözümlemelerin sonucunda elde
edilen bulgulara yer verilmiştir.
Son Test ve Kalıcılık Testine Ait Bulgular
Araştırmada, BDE uygulaması yapılan deney grupları ve mevcut
öğretim yöntemi ile öğretim gören kontrol gruplarındaki öğrencilerin
çalışma sonundaki başarı durumları ve kalıcılığı incelemek için aşağıdaki
Tablo 6 verilmiştir.
Tablo 6. Okul 1 Deney ve Kontrol Grubuna İlişkin Matematik Başarı Testi
Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Gruplar
Deney 1
Kontrol 1

Ortalama
48,96
50,67

Son Test
Stds.
S. Error M.
17,75
3,62
23,66
4,32

Ortalama
40,63
50,33

Kalıcılık
Stds. S. Error M.
16,31
3,62
20,04
4,32

Tablo 6 incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin deneysel işlem
uygulandıktan sonra son test puanlarının ortalaması 48,96 iken deneysel
işlem uygulandıktan sonra yapılan kalıcılık testinde bu değer 40,63
olmuştur. Kontrol 1 grubundaki öğrencilerin son test puanlarının
ortalaması 50,67 iken kalıcılık testindeki ortalamaları 50,33 olmuştur.
BDE ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerinin kalıcılık testindeki
puan ortalamalarında düşüş görülürken kontrol grubundaki öğrencilerin
puan ortalamaları aynı seviyede kalmıştır. Sonuç olarak Okul 1’de BDE ile
öğrenim gören deney grubundaki öğrenciler için öğrenilen bilgiler kalıcı
değildir. Kontrol grubunda mevcut öğretim yöntemi ile öğrenim gören
öğrenciler için öğrenilen bilgiler kalıcı olmuştur.
Tablo 7. Okul 2 Deney ve Kontrol Gruplarına İlişkin Matematik Başarı
Testi Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Gruplar
Deney 2
Kontrol 2

Ortalama
53,20
49,57

Son Test
SS
S. Error M.
19,73
3,95
20,00
4,17
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Ortalama
55,40
44,56

Kalıcılık
SS
S. Error M.
23,80
4,76
22,10
4,61

Tablo 7 incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin deneysel işlem
uygulandıktan sonra son test puanlarının ortalaması 53,20 iken kalıcılık
testinde bu değer 55,40 olmuştur. Kontrol 2 grubundaki öğrencilerin son
test puanlarının ortalaması 49,57 iken kalıcılık testi puan ortalamaları
44,56 olmuştur. Okul 2’ de BDE ile öğrenim gören deney grubu
öğrencilerinin kalıcılık testindeki puan ortalamaları yükselirken kontrol
gruplarındaki öğrencilerin puan ortalamaları düşmüştür. Sonuç olarak
Okul 2’de BDE ile öğrenim gören öğrencilerde öğrenilen bilgiler kalıcı
olmuştur. Mevcut öğretim yöntemi ile sınıf ortamında öğrenim gören
öğrencilerin öğrendiği bilgiler kalıcı değildir.
Grupların son test ve kalıcılık testi ortalamalarının karşılaştırılması için
t testi örneği aşağıdaki Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Son Test ve Kalıcılık Testi Ortalamalarının Karşılaştırılmasına
Yönelik t Testi Sonuçları
Okullar
Okul 1
Okul 2

Gruplar
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

N
24
30
25
23

Fark
8,33
0,33
-2,2
5

SS
14,42
13,32
17,27
19,07

SE
2,94
2,43
3,45
3,98

t
2,83
0,14
-0,64
1,26

sd
23
29
24
22

p
0,01*
0,89
0,53
0,22

Tablo 8 incelendiğinde Okul 1 deney grubundaki öğrencilerin kalıcılık
ve son test puanlarının ortalamaları arasındaki fark 8,33’tür ve bu fark
istatistiksel olarak anlamlıdır (t=2,83; p<0,05). Okul 1 kontrol grubundaki
öğrencilerin kalıcılık ve son test puanlarının ortalamaları arasındaki fark
0,33’tür ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (t=0,14; p>0,05).
Tablo 8 incelendiğinde Okul 2 deney grubundaki öğrencilerin kalıcılık
ve son test puanlarının ortalamaları arasındaki fark -2,2’dir ve bu fark
istatistiksel olarak anlamlı değildir (t=-0,64; p>0,05). Okul 2 kontrol
grubundaki öğrencilerin puan ortalamaları arasındaki fark 5’tir ve bu fark
istatistiksel olarak anlamlı değildir (t=1,26; p>0,05).
Son test ve kalıcılık testinde deney grubu ile kontrol grubu arasındaki
farklılığın anlamlı olup olmadığını incelemek için Tablo 9 verilmiştir.
Tablo 9. Okul 1 ve Okul 2 Deney ve Kontrol Grubu Son Test ve Kalıcılık
Testi t Testi Sonuçları
Son Test
Kalıcılık Testi

Gruplar
Deney 1 - Kontrol 1
Deney 2 - Kontrol 2
Deney 1 - Kontrol 1
Deney 2 - Kontrol 2

t
-0,29
0,63
-1,92
1,63
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df
52
46
52
46

p (2 Yönlü)
0,77
0,53
0,06
0,11

Ort. Farkı
-1,71
3,63
-9,71
10,83

Tablo 9 incelendiğinde çalışma sonunda yapılan son testte Okul 1’de
BDE ile öğrenim gören deney grubu öğrencileri ile mevcut öğretim
yöntemiyle sınıf ortamında öğrenim gören kontrol grubu öğrencileri
arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Okul 1’de çalışmadan
sonra yapılan kalıcılık testinde deney ve kontrol grupları arasında anlamlı
bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç olarak Okul 1’de BDE ile
öğrenim gören öğrenciler ile sınıf ortamında mevcut öğretim yöntemiyle
öğrenim gören öğrenciler için son test ve kalıcılık testinde gruplar arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
Okul 2’de yapılan son testte BDE ile öğrenim gören deney grubu
öğrencileri ile mevcut öğretim yöntemi ile sınıf ortamında öğrenim gören
kontrol grubu öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır
(p>0,05). Okul 2’de yapılan kalıcılık testinde deney ve kontrol grubu
arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç olarak Okul
2’de “Veri Analizi” konusunun BDE ile öğrenim gören öğrenciler ile sınıf
ortamında mevcut öğretim yöntemi ile öğrenim gören öğrenciler arasında
çalışma sonrasında ve kalıcılık testinde anlamlı bir farklılık tespit
edilememiştir.
VUstat Anketine Ait Bulgular
Okul 1 ve Okul 2’de BDE ile yapılan öğretim sonrasında Ek-2’ de
verilen VUstat anket uygulaması yapılmıştır.
Anket uygulaması sonucunda öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar
incelendiğinde VUstat uygulamasının sınıf ortamında kullanılması ile ilgili
deney grubu öğrencileri;
1) Daire grafiğini anlamada olumlu etkiye sahip olduğu (%86),
2) Bilgisayar ile ders işlemenin öğrenciler tarafından iyi
karşılandığı (%88),
3) Bilgisayar ile ders işlemenin konuyu daha derinlemesine
öğrenmeyi sağladığı (%82),
4) Kavramları öğrenmede etkili olduğu (%82),
5) Programı kullanmayı öğrenmenin çok zaman almadığını (%88)
6) Konuyu öğrenmede gerekli olduğunu (%91),
7) Başka konularda tek başına kullanabilecekleri (%71),
8) Çizgi grafiği kavramlarını öğrenmede etkili olduğu (%93),
9) Ortaokul öğrencileri için faydalı olduğu ve kullanılmasını
tavsiye ettiklerini (%95),
10)
Problem çözme isteklerini arttırdığı (%71)
11)
Aritmetik ortalama, tepe değer ve ortanca kavramlarını
öğrenmeyi kolaylaştırdığı (%82),
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12)
Konuyu işlemeye başlamadan önce programın yeterince
tanıtıldığını ve öğretildiğini (%86),
görüşlerini belirtmişlerdir.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada uygulanan son test sonuçlarına göre; Okul 1 ve Okul 2’
de bilgisayar destekli (VUstat yazılımı) eğitim yöntemi uygulanan deney
grubu ile mevcut öğretim programında belirtilen öğretim yönteminin
uygulandığı kontrol grubu öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Bu sonuç Christmann ve Badgett (1999), Lane ve Tang
(2000), Bintaş ve Bağcıvan (2005), Şimşek ve Yücekaya (2014)’nın
çalışmalarında elde ettikleri sonuçları destekler niteliktedir. Bunlara ek
olarak Hsu (2003) bilgisayar destekli istatistik öğretimi alanında yapılmış
25 araştırmayı içeren bir meta-analiz çalışması yapmış ve çalışmanın
sonunda bilgisayar destekli istatistik öğretiminin öğrenci başarısını
arttırmada genel olarak düşük denebilecek oranda etkili olduğu sonucuna
ulaşmıştır.
Warner ve Meehan (2001) ve Britt, Sellinger ve Stillerman (2002)
çalışmalarında kullandıkları istatistik programlarının istatistiksel süreçte
bazı bilgilerin öğrenilmesini engellediği sonuçlarına ulaşmışlardır. Bu
çalışmada kullanılan VUstat programıda benzer şekilde “Veri Analizi”
konusunda işlemsel bilgi gerektiren kısımları doğal olarak kendisi
sonuçlandırmıştır. Yani öğrenci program ile anında sonuç elde etmiştir.
Mevcut sınav sisteminde bu sonuçların elde edilmesi ile ilgili işlemsel
bilgileri içeren sorular oldukça fazladır ve öğrenci VUstat programını
kullanarak bu işlemleri yapmadan sonucu öğrenmiştir. Bundan dolayı BDE
yönteminin “Veri Analizi” konusunda öğrencilerin akademik başarılarını
etkilemediği düşünülmektedir.
BDE ile öğrenim gören öğrenciler ve mevcut öğretim yöntemiyle
öğrenim gören öğrenciler arasında öğrenilen bilgilerin kalıcılık
düzeylerinde bir farklılık yoktur.
Deney gruplarının son test başarı ortalamaları ile kalıcılık testi başarı
ortalamaları incelendiğinde BDE yönteminin uygulandığı öğrencilerin
sınav ortalamaları arasında Okul 1’de anlamlı derecede farklılık tespit
edilmiş olup Okul 2’de anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Okul 1’de
bu farklılık son test lehine olup öğrenilen bilgilerin kalıcı olmadığını
göstermektedir.
BDE alanında yapılan benzer çalışmalar incelendiğinde Üstün ve Ubuz
(2004), Vatansever (2007), Galip (2010) ve İçel (2011)’in çalışmalarında
BDE’nin öğrenilen bilgilerin kalıcılık düzeylerinde etkili olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Çalışmamızda ise teknolojiye ulaşım imkanlarının kısıtlı
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olduğu bölgede yaşayan öğrencilere uygulanan BDE yöntemi ile öğrenilen
bilgiler kalıcı olmamıştır. Teknolojiye ulaşım imkanlarının daha iyi olduğu
bölgede yaşayan öğrencilere uygulanan BDE yöntemi ile öğrenilen bilgiler
kalıcı olmuştur.
Mevcut öğretim yöntemi ile öğrenim gören kontrol gruplarına yapılan
son test ve kalıcılık arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç
olarak teknolojiye ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde olan
okullarda mevcut öğretim yöntemi ile öğrenim gören öğrencilerde
öğrenilen bilgiler kalıcı olurken teknolojiye ulaşım imkanları daha iyi olan
okullarda öğrenilen bilgiler kalıcı olmamıştır. Benzer çalışmalar
incelendiğinde Okul 1’de elde edilen sonuçlar Vatansever (2007), Galip
(2010), İçel (2011) ve Ersoy (2013) çalışmalarındaki sonuçlara paralel
olarak mevcut öğretim yöntemi kalıcılıkta etkili olmuştur.
Çalışma sonucunda deney gruplarına yapılan “VUstat Anketi”
uygulaması sonucunda öğrenciler, bilgisayar destekli (VUstat yazılımı)
eğitimin konuyu öğrenmede etkili olduğu, kavramları öğrenmeyi
kolaylaştırdığı, dersin işlenişini zevkli hale getirdiği, eğitimin niteliğinde
olumlu yönde katkı sağladığı, öğretimi zenginleştirdiği ve zaman kaybını
önlediği görüşlerini belirtmişlerdir. Bu sonuç Cuoco ve Goldenberg
(1996), Büyüköztürk (2000), Doğan (2009), Genç (2010), Hangül ve Üzel
(2010), Aktümen, Yıldız, Horzum ve Ceylan (2011), Gülburnu (2013)
Tatar, Zengin ve Kağızmanlı (2013), Biehler, Ben-Zvi, Bakker ve Makar
(2013), Koparan ve Akıncı (2015), Avcı ve Coşkuntuncel (2019)’in
çalışmalarında elde ettikleri bulguları destekler niteliktedir.
Yaptığımız çalışmanın sonucunda “Veri Analizi” konusunda bilgisayar
destekli öğretim yöntemi kullanılmasının mevcut öğretim yöntemine göre
başarıyı ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığını arttırmada etkili olmadığı tespit
edilmiştir. İstatistik alanındaki yazılımlardan biri olan VUstat yazılımının
başarıyı arttırmada mevcut öğretim yöntemine göre etkili olmadığı
görülmektedir. Buna göre VUstat ve benzeri istatistik öğretimi alanında
kullanılabilecek yazılımlar yazılımı “Veri Analizi” konusunda mevcut
öğretim yönteminde etkinlikler ile desteklenebilir ama tek başına bir
öğretim yöntemi olarak kullanılmamalıdır denilebilir. Bu çalışma ve
literatür kısmında incelemiş olduğumuz bu alanda yapılmış çalışmalar
düşünüldüğünde istatistik öğretimi ile ilgili programlar öğrencilerin derse
olan ilgisini arttırmada, dersi görselleştirme ve zevkli hale getirmede
kullanılabilir. Ayrıca grafik ve tablo çizimi gibi nedenlerden kaynaklanan
zaman kaybı da engellenebilir.

112

Öneriler
Bu araştırmanın uygulama süreci boyunca alınan tepkiler ve araştırma
sonuçları doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir:
1. Yaptığımız çalışmada bilgisayar destekli eğitim verilen
sınıflarda öğrenciler, tüm derslerin sonunda daha keyifli
olduklarını ve derse isteyerek geldiklerini belirtmiştir.
Matematik derslerinde bu tür yazılımlarla hazırlanmış
etkinliklere daha çok yer verilerek öğrenci motivasyonu
arttırılabilir.
2. Bu çalışmada VUstat yazılımının görselleştirmeye katkı
sağladığı görülmüştür. Öğrencilere uygulanan mevcut sınavlarda
ise daha çok işlemsel bilgilerin öğrenilmesine yönelik sorular
mevcuttur. Bundan dolayı öğrencilerin başarısını arttırmada
VUstat programı yetersiz kalmaktadır. Çünkü işlem gerektiren
aşamaları program kendisi sonuçlandırmaktadır. Veri analizi
konusunda grafik yorumlama becerisi çok önemlidir. Mevcut
sınav sistemi veri işleme alanında grafik yorumlama becerisini
ön plana çıkartan soru örneklerine daha çok yer vermelidir.
3. Bu çalışma bir istatistik paket programı olan VUstat yazılı ile
yapılmıştır. İstatistik alanında diğer programlar ile birlikte
kullanılarak etkili olma durumları akademik olarak
karşılaştırılabilir.
4. Bu çalışma teknolojiye ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu
bölgede yapılmıştır. Teknolojiye ulaşım imkanları çok daha iyi
durumda olan bölgelerde BDE ile VUstat yazılımının öğrenci
başarısına ve kalıcılığa etkisi incelenebilir.
5. Matematik derslerinde öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak
çok önemlidir. Sınıf ortamında işlenen derslerde bu noktada
zorluklar yaşanmaktadır. Bilgisayar destekli bir eğitim
öğrencilerin derse olan ilgisini arttırdığı için öğretim programları
bu tür yazılımların kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde
düzenlenebilir.
6. Bu çalışma istatistik alanında yedinci sınıf düzeyinde veri analizi
konusunda yapılmıştır. Diğer sınıf düzeylerinde de VUstat
yazılımı istatistik ve olasılık alanlarında kullanılarak etkisi
akademik olarak incelenebilir.
7. Veri analizi konusunda sekizinci sınıf düzeyinde öğrencilerin
başarı düzeylerinin istenen düzeyde olmadığı hatta oldukça
düşük olduğu ve gerek mevcut öğretim yöntemi gerekse
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BDE’nin bu çalışmada tek başlarına istenen başarıya ulaştırmada
yetersiz kalması göz önüne alındığında; veri analizi ile ilgili
VUstat benzeri yazılımlar mevcut öğretim yöntemi ile birlikte
planlama yapılarak kullanıldıklarında başarıyı arttırmada etkili
olabilir.
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DETOUR MATRİSİNİN SPEKTRAL YARIÇAPI İÇİN SINIRLAR
Bounds for Spectral Radius of Detour Matrix
Özgür Kocakerimoğlu & Şerife Büyükköse
1. Giriş
Graf Teori birçok modern uygulamada kullanılan popüler bir
konudur ve graflar farklı alanlardaki birçok problemi basite
indirgeyerek daha hızlı ve düzgün adımlar ile çözmemizi sağlar. Kısaca
graf, köşe olarak adlandırılan noktalar ve her biri bu noktaları veya
sadece noktanın kendisini birleştiren ve kenar olarak adlandırılan
çizgiler topluluğudur.
Graf teori, 1736 yılında ünlü matematikçi Leonhard Euler tarafından
“Königsberg’in 7 Köprüsü” problemi için bulduğu çözüm yöntemi
sayesinde ortaya çıkmıştır (Euler, 1736).
Detour matrisi ise Frank Harary tarafından 1969 yılında matematik
literatürüne (Harary, 1969), 1994 yılında ise Ivancive ve Balaban
tarafından bir moleküler grafın maksimum yol matrisi adıyla kimya
literatürüne kazandırılmıştır (Ivanciuc ve Balaban, 1994). Detour
matrisinin kimya başta olmak üzere birçok alanda uygulaması
mevcuttur.
Bu çalışmada Detour matrisi ve ağırlıklı Detour matrisi üzerine
çalışılmış olup ilk olarak ağırlıklı graflar için Randić indeks kavramı
yeniden tanımlanmış, sonrasında bazı özel graflar için Detour matrisi
incelenmiş ve bu grafların spektral yarıçapları için alt ve üst sınırlar elde
edilmiştir. Son olarak Detour matrislerinden yararlanarak genel
grafların spektral yarıçapı için lemma ve teorem oluşturulmuştur.
2. Temel Kavramlar
Bu bölümde graf teori ile ilgili bazı temel tanım ve kavramlar
verilmştir.
Tanım 2.1. Elemanları nokta olarak adlandırılan sonlu, boş olmayan
𝑉 = {1,2, … , 𝑛} noktalar kümesi ve elemanları kenar olarak
adlandırılan sonlu 𝐸 kenarlar kümesinden oluşan (𝑉, 𝐸) ikili yapısına
graf denir ve 𝐺 = (𝑉, 𝐸) ya da kısaca 𝐺 ile gösterilir. Burada
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𝐸 = {{𝑖, 𝑗} ∶ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉} ya da 𝐸 = {𝑖𝑗 ∶ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉}
şeklinde tanımlanır.
Tanım 2.2. 𝐺 = (𝑉, 𝐸) grafının herhangi 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasında
en az bir kenar varsa 𝑖 ve 𝑗 noktalarına komşudur denir ve 𝑖~𝑗 ile
gösterilir.
Tanım 2.3. Bir grafın herhangi bir 𝑖 noktasına bağlı kenar sayısına
𝑖 noktasının derecesi denir ve 𝑑𝑖 ile gösterilir.
Tanım 2.4. Bir grafta her bir noktanın bir kez kullanıldığı ardışık 𝑘
nokta dizisine bir 𝑘-uzunluğunda yol denir.
Tanım 2.5. Herhangi iki noktası arasında en fazla bir kenar bulunan
ve ilmek içermeyen grafa basit graf denir.
Tanım 2.6. Herhangi iki noktası arasında bir yol bulunan grafa
bağlantılı graf denir.
Tanım 2.7. Bir grafın her bir kenarına bir pozitif reel sayı veya
pozitif tanımlı bir kare matris atanarak oluşturulan grafa ağırlıklı graf
denir. Kenar ağırlığı 𝑤𝑖𝑗 ile gösterilir. Bir noktanın ağırlığı ise 𝑤𝑖 =
∑𝑖~𝑗 𝑤𝑖𝑗 dir. Yani bir noktanın ağırlığı, o nokta ve o nokta ile komşu
olan noktalar arasındaki kenarların ağırlıklarının toplamıdır.
Tanım 2.8. Başlangıç ve bitiş noktası aynı olan yola devir denir ve
𝑛 noktalı bir devir 𝐶𝑛 ile gösterilir.
Tanım 2.9. 𝐺, 𝑛 noktalı basit grafının herhangi iki noktası arasında
bir kenar bulunuyorsa bu grafa tam graf denir ve 𝐾𝑛 ile gösterilir.
Tanım 2.10. |𝑈| = 𝑝 ve |𝑊| = 𝑟 olmak üzere 𝑉 = 𝑈 ∪ 𝑊 (𝑈 ∩
𝑊 = ∅) şeklinde gösterilmek üzere 𝐺(𝑉, 𝐸) iki parçalı grafı için her
𝑖 ∈ 𝑈 noktasının derecesi 𝑑𝑖 = 𝑟 ve her 𝑗 ∈ 𝑊 noktasının derecesi 𝑑𝑗 =
𝑝 oluyorsa bu grafa iki parçalı tam graf denir ve 𝐾𝑝,𝑟 ile gösterilir.
Tanım 2.11. 𝑛 noktalı iki parçalı 𝐾1,𝑛−1 tam grafına star (yıldız) graf
denir.
Tanım 2.12. Her bir noktası aynı dereceye sahip olan grafa regüler
graf denir. Özel olarak her bir noktası 𝑟 dereceye sahip olan grafa 𝑟dereceli regüler graf denir.
Tanım 2.13. Köşeleri iki olası dereceden birine sahip olan graflara
bidegreed graf denir.
Tanım 2.14. İçinde devir bulundurmayan bağlantılı graflara ağaç
graf ya da kısaca ağaç denir ve genellikle 𝑇 ile gösterilir.
Tanım 2.15. Bir grafta derecesi 2 olan bir tane nokta varsa (diğer
noktaların derecesi 1 ya da 3) bu ağaca ikili ağaç denir.
Tanım 2.16. İkili ağaçta derecesi 3 olan noktaya karar denir.
Tanım 2.17. Bir 𝐺 = (𝑉, 𝐸) grafının 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki
minimum kenar sayısına sahip yolun uzunluğuna, yani bu yoldaki kenar
sayısına mesafe denir. 𝑖 ve 𝑗 arasındaki mesafe 𝑑(𝑖, 𝑗) ile gösterilir.

120

Tanım 2.18. Bir 𝐺 = (𝑉, 𝐸) grafının 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki
maksimum kenar sayısına sahip yolun uzunluğuna en uzun mesafe
denir. 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki en uzun mesafenin kenar sayısı 𝐿(𝑖, 𝑗)
ile gösterilir.
Tanım 2.19. 𝐺, 𝑛 noktalı bir graf olsun. 𝐺’nin komşuluk matrisi
𝐴(𝐺) = (𝑎𝑖𝑗 )𝑛×𝑛 ile gösterilir ve elemanları
𝑖~𝑗
1;
𝑎𝑖𝑗 = { ;
0 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
şeklinde tanımlanır. Komşuluk matrisi reel, simetrik bir matris
olduğundan tüm özdeğerleri reeldir.
Tanım 2.20. 𝐺, 𝑛 noktalı, bağlantılı bir graf olmak üzere 𝐺’nin 𝑛 ×
𝑛 boyutlu Detour matrisi 𝐷𝑀(𝐺) = (𝑑𝑖𝑗 )𝑛×𝑛 şeklinde gösterilir.
Burada
𝑑𝑖𝑗 = {

𝐿(𝑖, 𝑗)
0

; 𝑖≠𝑗
; 𝑖=𝑗

şeklinde tanımlanır. Burada 𝐿(𝑖, 𝑗), 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki en uzun
mesafenin kenar sayısıdır. Yani 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki maksimum
kenar sayısına sahip yolun uzunluğudur.
Tanım 2.21. 𝐺, 𝑛 noktalı bağlantılı ve ağırlıklı bir graf olsun. 𝐺’nin
ağırlıklı Detour matrisi 𝐷𝑀(𝐺)𝑤 = (𝑑𝑖𝑗 )𝑛𝑥𝑛 ile gösterilmek üzere
𝑑𝑖𝑗 = {𝐿𝑤 (𝑖, 𝑗)
0

; 𝑖≠𝑗
; 𝑖=𝑗

şeklinde tanımlanır. Burada 𝐿𝑤 (𝑖, 𝑗), 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki yol
boyunca kenarların ağırlıklarının maksimum olacak şekildeki
toplamıdır. Bu yolun 𝐺 deki en uzun yol olması gerekmez.
Tanım 2.22. 𝐺 grafının 𝐷𝐼(𝐺) Detour İndeksi, 𝐺’nin Detour
matrisinin tüm elemanlarının toplamının yarısı olarak tanımlanır.
Tanım 2.23. 𝐺 bağlantılı bir graf olmak üzere Randić İndeksi
𝑅(𝐺) = ∑𝑖~𝑗

1
√𝑑(𝑖)𝑑(𝑗)

şeklinde tanımlanır.
3. Yardımcı Lemma ve Teoremler
Özellik 3.1. 𝐺, 𝑛 noktalı 𝑒 kenarlı basit yönsüz bir graf olsun. 𝐺’nin
nokta kümesi 𝑉 = (𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑛 ) ve her 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 için 𝑣𝑖
noktasının derecesi 𝑑𝑖 = deg(𝑣𝑖 ) olarak tanımlansın. 𝐴(𝐺), 𝐺 grafının
komşuluk matrisi olsun. Her 𝑛 × 𝑛 𝐴 matrisi için 𝜎(𝐴) spektrumu 𝐴 nın
tüm özdeğerlerinin ve özdeğerlerinin en büyük mutlak değeri olan
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𝑟𝜎 (𝐴) spektral yarıçapının kümesidir. Reel ve simetrik bir matris olan
𝐴(𝐺) nin 𝑛 tane reel özdeğeri vardır. Yani;
𝜆𝑖 (𝐺) ≥ 𝜆𝑖+1 (𝐺) , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1 dir. 𝜆1 (𝐺), 𝐺’nin spektral
yarıçapıdır. Yani 𝜆1 (𝐺) = 𝑟𝜎 (𝐴) dir. 𝑊(𝐴) olarak yazılan, 𝑛 × 𝑛
boyutlu reel simetrik 𝐴 matrisinin sayısal ağırlığı şu şekilde tanımlanır;
𝑊(𝐴) = {𝑥 𝑡 𝐴𝑥: 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑡 𝜖ℝ𝑛 , ∑𝑛𝑖=1|𝑥𝑖 |2 = 1}.
(1)
𝑛
2
𝑛
𝑡
Her ∑𝑖=1|𝑥𝑖 | = 1 ile 𝑥 ∈ ℝ için 𝜆𝑛 (𝐺) ≤ 𝑥 𝐴(𝐺)𝑥 ≤ 𝜆1 (𝐺) dir.
Ayrıca 𝜆1 (𝐺) = sup{𝑥 𝑡 𝐴𝑥: 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑡 𝜖ℝ𝑛 , ∑𝑛𝑖=1|𝑥𝑖 |2 = 1}
ve
𝜆𝑛 (𝐺) = {𝑥 𝑡 𝐴𝑥: 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑡 𝜖ℝ𝑛 , ∑𝑛𝑖=1|𝑥𝑖 |2 = 1}
dir
(Bhunia, Bag & Paul, 2019).
Lemma 3.2. 𝐴, negatif olmayan bir 𝑛𝑥𝑛 boyutlu matrisinin en
büyük özdeğeri 𝜌(𝐴) için
min 𝑟𝑖 ≤ 𝜌(𝐴) ≤ max 𝑟𝑖

1≤𝑖≤𝑛

(2)

1≤𝑖≤𝑛

dir. Eğer 𝐴 indirgenemezse, eşitliğin olması için gerek ve yeter şart her
bir satır toplamının yani her 𝑟𝑖 nin birbirine eşit olmasıdır (Minc, 1988).
Lemma 3.3. 𝐺, 𝑛 noktalı 𝑒 kenarlı grafının komşuluk matrisinin bir
özdeğeri 𝜆 olsun. Bu 𝜆 özdeğerine karşılık gelen özvektör 𝑥 =
(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑛 )𝑡 ise;
𝜆𝑥𝑖 =∑𝑗,𝑣𝑖~𝑣𝑗 𝑥𝑗

𝑖 = 1,2, … , 𝑛 için.

(3)

dir (Bhunia, Bag & Paul, 2019).
Teorem 3.4. 𝐺 , 𝑛 noktalı 𝑒 kenarlı basit bir graf olsun. 𝜆1 (𝐺), 𝐴(𝐺)
komşuluk matrisinin en büyük özdeğeri ve 𝑑𝑖 , 𝑣𝑖 noktasının derecesi
ise
𝜆1 (𝐺) ≤ √ max ∑𝑗,𝑣𝑖~𝑣𝑗 𝑑𝑗

(4)

1≤𝑖≤𝑛

dir (Bhunia, Bag & Paul, 2019).
Teorem 3.5. 𝐺, 𝑛 noktalı ve dereceleri 𝑑1 ≥ 𝑑2 ≥ ⋯ ≥ 𝑑𝑛 olan
basit bağlantılı bir graf olsun. 𝐺’nin spektral yarıçapı 𝜌(𝐺) ise
𝜌(𝐺) ≤

𝑑𝑖 −1+√(𝑑𝑖 +1)2 +4(𝑖−1)(𝑑1 −𝑑𝑖 )
2

(5)

dir. Burada 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 dir. Dahası, eğer 𝑖 = 1 ise eşitlik olması için
gerek ve yeter şart 𝐺’nin regüler graf olmasıdır. Eğer 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 ise
eşitlik olması için gerek ve yeter şart 𝐺’nin ya regüler graf ya da
bidegreed graf (𝑑1 = 𝑑2 = ⋯ = 𝑑𝑖−1 = 𝑛 − 1 ve 𝑑𝑖 = ⋯ = 𝑑𝑛 = 𝛿)
olmasıdır (Shu & Wu, 2004).
Teorem 3.6. 𝐺, 𝑛 noktalı ve dereceleri 𝑑1 ≥ 𝑑2 ≥ ⋯ ≥ 𝑑𝑛 olan
basit bağlantılı bir graf olsun. 𝐺’nin spektral yarıçapı 𝜌(𝐺) ise
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𝜌(𝐺) ≤

𝑑𝑖 −1+√(𝑑𝑖 +1)2 +4 ∑𝑖−1
𝑙=1(𝑑𝑙 −𝑑𝑖 )
2

(6)

dir. Burada 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 dir. Dahası, eğer 𝑖 = 1 ise eşitlik olması için
gerek ve yeter şart 𝐺’nin regüler graf olmasıdır. Eğer 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 ise
eşitlik olması için gerek ve yeter şart 𝐺’nin ya regüler graf ya da
bidegreed graf (𝑑1 = 𝑑2 = ⋯ = 𝑑𝑖−1 = 𝑛 − 1 ve 𝑑𝑖 = ⋯ = 𝑑𝑛 = 𝛿)
olmasıdır (Liu & Weng, 2013).
Teorem 3.7. 𝑀 = (𝑚𝑖𝑗 ) köşegen elemanları 0 (sıfır) olan 𝑛 ×
𝑛 tipinde negatif olmayan indirgenemez bir matris, 𝜌(𝑀), 𝑀’nin en
büyük özdeğeri ve 𝑠1 , 𝑠2 , … , 𝑠𝑛 (𝑠1 ≥ 𝑠2 ≥ ⋯ ≥ 𝑠𝑛 ) satır toplamları ve
de 𝑎 = max {𝑚𝑖𝑗 } olsun. O halde
1≤𝑖,𝑗≤𝑛

𝜌(𝑀) ≤

𝑠𝑖 −𝑎+√(𝑠𝑖 +𝑎)2 +4𝑎(𝑖−1)(𝑠1 −𝑠𝑖 )
2

(7)

dir. Burada 1≤ 𝑖 ≤ 𝑛 dir. Ayrıca 𝑖 = 1 ise eşitlik olması için gerek ve
yeter şart 𝑀’nin bütün satır toplamlarının eşit olmasıdır. Eğer 2 ≤ 𝑖 ≤
𝑛 ise eşitlik olması için gerek ve yeter şart 𝑠1 = 𝑠2 = ⋯ = 𝑠𝑖−1 > 𝑠𝑖 =
⋯ = 𝑠𝑛 ve 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑛 ve 1 ≤ 𝑗 ≠ 𝑙 ≤ 𝑖 − 1 için 𝑚𝑖𝑗 = 𝑎 olmasıdır
(Chen, Lin & Shu, 2013).
Teorem 3.8. 𝑀 = (𝑚𝑖𝑗 ) köşegen elemanları 0 (sıfır) olan 𝑛 ×
𝑛 tipinde negatif olmayan indirgenemez bir matris, 𝜌(𝑀), 𝑀’nin en
büyük özdeğeri ve 𝑠1 , 𝑠2 , … , 𝑠𝑛 (𝑠1 ≥ 𝑠2 ≥ ⋯ ≥ 𝑠𝑛 ) satır toplamları ve
𝑎 = max {𝑚𝑖𝑗 } olsun. O halde
1≤𝑖,𝑗≤𝑛

𝜌(𝑀) ≤

𝑠𝑖 −𝑑+√(𝑠𝑖 +𝑑)2 +4𝑑 ∑𝑖−1
𝑙=1(𝑠𝑙 −𝑠𝑖 )
2

(8)

dir. Burada 1≤ 𝑖 ≤ 𝑛 dir. Ayrıca eğer 𝑖 = 1 ise eşitlik olması için gerek
ve yeter şart 𝑀’nin satır toplamlarının eşit olmasıdır. Eğer 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
ise eşitlik olması için gerek ve yeter şart 𝑠1 = 𝑠2 = ⋯ = 𝑠𝑖−1 > 𝑠𝑖 =
⋯ = 𝑠𝑛 ve 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑛 ve 1 ≤ 𝑗 ≠ 𝑙 ≤ 𝑖 − 1 için 𝑚𝑖𝑗 = 𝑎 olmasıdır
(Chen, Lin & Shu, 2013).
4. Detour Matrisinin Spektral Yarıçapı için Sınırlar
Özellik 4.1. 𝐺 ağırlıklı graf olsun. 𝐺’nin ağırlıklı Detour matrisi için
Randić indeksini
𝑅𝑤 = ∑𝑖~𝑗

1
√𝐿𝑤 (𝑖)𝐿𝑤 (𝑗)

şeklinde verebiliriz. Burada
𝐿𝑤 (𝑖) = ∑𝑒𝑘 ∈𝑃(𝑖,𝑡) 𝑤(𝑒𝑘 )
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dir. Burada 𝑤(𝑒𝑘 ), 𝑡 ≠ 𝑖 olacak şekilde 𝑖 ve 𝑡 noktaları arasındaki yol
boyunca kenarların ağırlıklarının maksimum olacak şekildeki
toplamıdır.
Örnek 4.2.

Şekil 1: 𝐺1 Grafı
0
7 16 18
7
0
9 11
𝐷𝑀(𝐺1 )𝑤 = [
]
16 9
0 14
18 11 14 0
𝑅𝑤 (𝐺1 ) =

1
√𝐿𝑤 (1)𝐿𝑤 (2)

+

1
√𝐿𝑤 (2)𝐿𝑤 (3)

+

1
√𝐿𝑤 (2)𝐿𝑤 (4)

+

1
√𝐿𝑤 (3)𝐿𝑤 (4)

𝐿𝑤 (1) = ∑𝑒𝑘 ∈𝑃(1,𝑡) 𝑤(𝑒𝑘 ) = 7 + 16 + 18 = 41

; 𝑡 = 2,3,4

𝐿𝑤 (2) = ∑𝑒𝑘 ∈𝑃(2,𝑡) 𝑤(𝑒𝑘 ) = 7 + 9 + 11 = 27

; 𝑡 = 1,3,4

𝐿𝑤 (3) = ∑𝑒𝑘 ∈𝑃(3,𝑡) 𝑤(𝑒𝑘 ) = 16 + 9 + 14 = 39

; 𝑡 = 1,2,4

𝐿𝑤 (4) = ∑𝑒𝑘 ∈𝑃(4,𝑡) 𝑤(𝑒𝑘 ) = 18 + 11 + 14 = 43

; 𝑡 = 1,2,3

𝑅𝑤 (𝐺6 ) =

1
√41.27

+

1
1
1
+ 27.43 + 39.43
√27.39
√
√

≅ 0,1138

olarak bulunur.
Özellik 4.3. 𝐺, 𝑛 noktalı bir star graf olsun. 𝐺’nin Detour matrisi
𝐷𝑀(𝐺) = (𝑑𝑖𝑗 )𝑛𝑥𝑛 olmak üzere
1 ; 𝑖~𝑗
𝑑𝑖𝑗 = { 2 ; 𝑖 ≁ 𝑗
0 ; 𝑖=𝑗
şeklindedir.
Teorem 4.4. Bir 𝑛 noktalı 𝐺 star grafının spektral yarıçapı 𝜆1 ise
𝑛 − 1 ≤ 𝜆1 ≤ 2𝑛 − 3
dir.
İspat: Star grafta 𝑛 − 1 dereceli bir tane nokta olup bu nokta 𝑗 ile
gösterilsin. Diğer bütün noktalar 1 derecelidir. 1 dereceli herhangi iki
nokta 𝑖 ve 𝑘 ile gösterilsin.
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𝑖~𝑗 olduğundan 𝐿(𝑖, 𝑗) = 1 ve 𝑖 ≁ 𝑘 olduğundan 𝐿(𝑖, 𝑘) = 2 dir.
Dolayısıyla bir 𝑆𝑛 star grafının Detour matrisini 𝑗 = 1 olarak alırsak
011⋯1
102⋯2
[
]
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
122…0
şeklinde ifade edebiliriz. Buradan
min 𝑅𝑖 = 1(𝑛 − 1) ve max 𝑅𝑖 = 2(𝑛 − 2) + 1

1≤𝑖≤𝑛

1≤𝑖≤𝑛

olup (2) den ispat tamamlanır.
Örnek 4.5.

Şekil 2: 𝑆5 Star Grafı
𝑆5 star grafı için Detour matrisi
0 2 1 2 2
2 0 1 2 2
𝐷𝑀(𝑆5 ) = 1 1 0 1 1
2 2 1 0 2
[ 2 2 1 2 0]
ve 𝑆5 star grafının Detour matrisinin spektral yarıçapı 6,6 olup
gerçekten, 𝑛 − 1 = 4 ve 2𝑛 − 3 = 7 olduğundan 𝑛 − 1 ≤ 𝜆1 ≤ 2𝑛 −
3 dir.
Özellik 4.6. 𝐾𝑝,𝑟 , 𝑛 noktalı bir iki parçalı tam graf olsun. 𝐾𝑝,𝑟 ’nin
Detour matrisi (𝑝 ≤ 𝑟 için)
𝐷𝑀(𝐾𝑝,𝑟 ) = [

𝐴 𝐶
]
𝐶𝑇 𝐵

şeklinde blok matrisi olmak üzere 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗 )𝑝𝑥𝑝 , 𝐵 = (𝑏𝑖𝑗 )𝑟𝑥𝑟 ve 𝐶 =
(𝑐𝑖𝑗 )𝑝𝑥𝑟 için
2𝑝 − 2 ; 𝑖 ≁ 𝑗
𝑎𝑖𝑗 = {
0 ;𝑖=𝑗
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2𝑝 ; 𝑖 ≁ 𝑗
𝑏𝑖𝑗 = {
0 ;𝑖=𝑗

(9)

𝑐𝑖𝑗 = 2𝑝 − 1
şeklindedir.
Teorem 4.7. Bir 𝐾𝑝,𝑟 iki parçalı tam grafının spektral yarıçapı 𝜆1 ise
2(𝑝 − 1)2 + 𝑟(2𝑝 − 1) ≤ 𝜆1 ≤ 𝑝(2𝑝 + 2𝑟 − 3)
dir.
İspat: 𝑛 noktalı iki parçalı tam graf 𝐾𝑝,𝑟 ise bu grafın Detour
matrisini
𝐴 𝐶
]
𝐶𝑇 𝐵
ve 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗 )𝑝𝑥𝑝 , 𝐵 = (𝑏𝑖𝑗 )𝑟𝑥𝑟 ve 𝐶 = (𝑐𝑖𝑗 )𝑝𝑥𝑟 için (9) deki
eşitliklerden ve 𝐷𝑀(𝐾𝑝,𝑟 ) matrisinin bloklara ayrılmış hâlinden ve de
𝐴, 𝐵, 𝐶 matrislerinin yapısından dolayı 𝐴 matrisinin bulunduğu satırda
𝐷𝑀(𝐾𝑝,𝑟 ) = [

min 𝑅𝑖 = (𝑝 − 1)(2𝑝 − 2) + 𝑟(2𝑝 − 1)

1≤𝑖≤𝑛

𝐵 matrisinin bulunduğu satırda ise
max 𝑅𝑖 = 𝑝(2𝑝 − 1) + (𝑟 − 1)2𝑝

1≤𝑖≤𝑛

olduğundan (2) den ispat tamamlanır.
Örnek 4.8.

Şekil 3: 𝐾3,4 İki Parçalı Tam Grafı
𝐾3,4 iki parçalı tam grafı için Detour matrisi
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0
4
4
𝐷𝑀(𝐾3,4 ) = 5
5
5
[5

4
0
4
5
5
5
5

4
4
0
5
5
5
5

5
5
5
0
6
6
6

5
5
5
6
0
6
6

5
5
5
6
6
0
6

5
5
5
6
6
6
0]

ve 𝐾3,4 iki parçalı tam grafının Detour matrisinin spektral yarıçapı
31,02 olup gerçekten, 2(𝑝 − 1)2 + 𝑟(2𝑝 − 1) = 28 ve 𝑝(2𝑝 + 2𝑟 −
3) = 33 olduğundan 2(𝑝 − 1)2 + 𝑟(2𝑝 − 1) ≤ 𝜆1 ≤ 𝑝(2𝑝 + 2𝑟 − 3)
dir.
Özellik 4.9. 𝐺, 𝑛 noktalı bir devir olsun. 𝐺’nin Detour matrisi
𝐷𝑀(𝐺) = (𝑑𝑖𝑗 )𝑛𝑥𝑛 olmak üzere
𝑛 − 1 ; 𝑖~𝑗
𝑑𝑖𝑗 = { 𝑛 − 𝑑(𝑖, 𝑗) ; 𝑖 ≁ 𝑗
;𝑖=𝑗
0
şeklindedir.
Teorem 4.10. Bir 𝑛 noktalı 𝐶𝑛 devir grafının spektral yarıçapı 𝜆1 ise
2𝛼𝑛 − 𝛼(𝛼 + 1) ; 𝑛 𝑡𝑒𝑘
𝜆1 = {
3𝑛2 −4𝑛
; 𝑛 ç𝑖𝑓𝑡
4

𝑛

olup burada 𝛼 = ⌊2 ⌋ dir.
İspat: 𝐶𝑛 devir grafının Detour matrisi 𝑛 nin tek ve çift olmasına
göre sırasıyla
𝑛

0 𝑛−1𝑛−2…⌈ ⌉…𝑛−2𝑛−1
2
𝑛−1 0 𝑛−1… ⋮ …𝑛−3𝑛−2
⋮
⋮
⋮ … ⋮ … ⋮
⋮
[𝑛 − 1 𝑛 − 2 𝑛 − 3 … ⋮ … 𝑛 − 1 0 ]
ve
𝑛
0 𝑛−1𝑛−2…2…𝑛−2𝑛−1
𝑛−1 0 𝑛−1… ⋮ …𝑛−3𝑛−2
⋮
⋮
⋮ …⋮… ⋮
⋮
[𝑛 − 1 𝑛 − 2 𝑛 − 3 … ⋮ … 𝑛 − 1 0 ]

şeklinde yazılabilir. Detour matrisinin satır ve sütun toplamı birbirine
eşit olup (2) den
𝜆1 = min 𝑅𝑖 = max 𝑅𝑖
1≤𝑖≤𝑛

1≤𝑖≤𝑛
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dir. Bu sebeple Detour matrisinin herhangi bir satır toplamı 𝑅𝑖 olmak
üzere
𝑛 tek ise;
𝑛

𝜆1 = 𝑅𝑖 = 2(𝑛 − 1) + 2(𝑛 − 2) + ⋯ + 2 ⌈2 ⌉
𝑛

= 2 {(𝑛 − 1) + (𝑛 − 2) + ⋯ + (𝑛 − ⌊2 ⌋)}
𝑛

= 2 {(𝑛 + 𝑛 + ⋯ + 𝑛) − (1 + 2 + ⋯ + ⌊ ⌋)}
2
𝑛

𝑛

𝑛

= 2𝑛 ⌊ ⌋ − ⌊ ⌋ (⌊ ⌋ + 1)
2
2
2
𝑛

𝛼 = ⌊2 ⌋ alırsak
𝜆1 = 2𝛼𝑛 − 𝛼(𝛼 + 1).
𝑛 çift ise;
𝑛
2

𝜆1 = 𝑅𝑖 = 2(𝑛 − 1) + 2(𝑛 − 2) + ⋯ + 2 (𝑛 − ( − 1)) +
𝑛
2

= 2 {(𝑛 − 1) + (𝑛 − 2) + ⋯ + (𝑛 − ( − 1))} +
𝑛
2

𝑛
2

𝑛
2

= 2 {(𝑛 + 𝑛 + ⋯ + 𝑛) − [1 + 2 + ⋯ + ( − 1)]} +
𝑛

= 2 {𝑛 (2 − 1) −
= (𝑛2 − 2𝑛) −
=

3(𝑛2 −2𝑛)
4

=

3𝑛2 −4𝑛
4

(𝑛2 −2𝑛)
}
8

(𝑛2 −2𝑛)
4

+

𝑛

+2

𝑛
2

𝑛

+2

bulunur. Böylece ispat tamamlanır.
Örnek 4.11.

Şekil 4: 𝐶6 Devir Grafı
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𝑛
2

𝐶6 devir grafı için Detour matrisi
0 5 4 3 4 5
5 0 5 4 3 4
4 5 0 5 4 3
𝐷𝑀(𝐶6 ) =
3 4 5 0 5 4
4 3 4 5 0 5
[ 5 4 3 4 5 0]
ve 𝐶6 devrinin Detour matrisinin spektral yarıçapı 21 olup gerçekten 𝑛
3𝑛2 −4𝑛

çift olduğundan 𝜆1 = 4 = 21 olarak bulunur.
Özellik 4.12. 𝐺 ikili ağaç graf olsun. 𝐷𝑀(𝐺) = (𝑑𝑖𝑗 )𝑛×𝑛 𝐺’nin
Detour matrisi olmak üzere
|𝑛 − 𝑛𝑗 | ; 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑖 𝑣𝑒 𝑗 𝑘ö𝑘ü𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑘𝑙𝚤 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑠𝑒
𝑑𝑖𝑗 = { 𝑖
𝑠𝑖 + 𝑠𝑗 ; 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑖 𝑣𝑒 𝑗 𝑘ö𝑘ü𝑛 𝑎𝑦𝑛𝚤 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑠𝑒
dir. Burada 𝑛𝑖 , ikili ağacın köküne göre 𝑖 noktasının seviyesidir. 𝑘𝑖𝑗 , 𝑖
ve 𝑗 noktalarının ortak karar noktası olup 𝑠𝑖 , 𝑖 noktasından 𝑘𝑖𝑗 noktasına
olan uzaklıktır.
Lemma 4.13. 𝐺, 𝑛 noktalı, 𝑒 kenarlı basit bir graf olsun. 𝐷(𝐺)
Detour matrisinin 𝜆 özdeğerine karşılık gelen özvektör 𝑥 =
(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑡 olmak üzere
𝜆𝑥𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑗

(10)

dir.
İspat: 𝜆, 𝐷(𝐺) Detour matrisinin özdeğeri ve 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑡
bu özdeğere karşılık gelen özvektör olmak üzere
𝐷𝑥 = 𝜆𝑥
⇒ 𝑥 𝑡 𝐷𝑥 = 𝜆𝑥 𝑡 𝑥
⇒ 2 ∑𝑛𝑖,𝑗=0,𝑖<𝑗 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 2
Şimdi her iki tarafın 𝑥𝑖 ye göre türevini alalım. O halde her 𝑖 =
1,2, … , 𝑛 için
2 ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑗 = 2𝜆𝑥𝑖
⇒ 𝜆𝑥𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑗
elde edilir. Bu da ispatı tamamlar.
Teorem 4.14. 𝐺, 𝑛 noktalı, 𝑒 kenarlı basit bir graf olsun. 𝜆1 , 𝐷(𝐺) =
(𝑑𝑖𝑗 )𝑛×𝑛 Detour matrisinin en büyük özdeğeri olmak üzere
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𝜆1 ≤ √ max ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑖𝑗 2 𝑑̃𝑗
1≤𝑖≤𝑛

dir. Burada 𝐿𝑖𝑗 , i ve j noktaları arasındaki en uzun mesafe ve 𝑑̃𝑖 =
∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 dir.
İspat: 𝜆, 𝐷(𝐺) Detour matrisinin özdeğeri ve 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑡 ∈
𝑛
ℝ , 𝜆 özdeğerine karşılık gelen bir birim özvektör olsun. 𝑑̃𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗
olmak üzere (10) dan
𝜆𝑥𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑗
2

⇒ 𝜆2 𝑥𝑖2 = (∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑗 )

2

⇒ 𝜆2 = ∑𝑛𝑖=1(∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑗 )

2
2
2
⇒ 𝜆2 = ∑𝑛𝑖=1(𝑑1𝑖
+ 𝑑2𝑖
+ ⋯ + 𝑑𝑛𝑖
)𝑥𝑖 2 +
2 ∑𝑛𝑖,𝑗=1,𝑖<𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 (𝑑1𝑖 𝑑1𝑗 + 𝑑2𝑖 𝑑2𝑗 + ⋯ + 𝑑𝑛𝑖 𝑑𝑛𝑗 )
2
⇒ 𝜆2 ≤ ∑𝑛𝑖=1 𝑑̃𝑖 𝑥𝑖 2 + ∑𝑛𝑖,𝑗=1,𝑖<𝑗(𝑥𝑖 2 + 𝑥𝑗 2 )(𝑑1𝑖 𝑑1𝑗 + 𝑑2𝑖 𝑑2𝑗 +
⋯ + 𝑑𝑛𝑖 𝑑𝑛𝑗 )

Yukarıdaki ifadenin ikinci kısmındaki 𝑥𝑖 2 nin katsayısı
+
+
+
+
+
+

𝑑11 𝑑1𝑖
𝑑12 𝑑1𝑖
⋯
𝑑1,𝑖−1 𝑑1𝑖
𝑑1,𝑖+1 𝑑1𝑖
⋯
𝑑1𝑛 𝑑1𝑖

+ 𝑑21 𝑑2𝑖
+ 𝑑22 𝑑2𝑖
+
⋯
+ 𝑑2,𝑖−1 𝑑2𝑖
+ 𝑑2,𝑖+1 𝑑2𝑖
+
⋯
+ 𝑑2𝑛 𝑑2𝑖

+
+
+
+
+
+
+

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

+ 𝑑𝑛1 𝑑𝑛𝑖
+ 𝑑𝑛2 𝑑𝑛𝑖
+
⋯
+ 𝑑𝑛,𝑖−1 𝑑𝑛𝑖
+ 𝑑𝑛,𝑖+1 𝑑𝑛𝑖
+
⋯
+ 𝑑𝑛𝑛 𝑑𝑛𝑖

olup bu toplam 𝑑1𝑖 (𝑑̃1 − 𝑑1𝑖 ) + 𝑑2𝑖 (𝑑̃2 − 𝑑2𝑖 ) + ⋯ + 𝑑𝑛𝑖 (𝑑̃𝑛 − 𝑑𝑛𝑖 )
ye eşittir. Detour matrisin tanımı göz önüne alındığında;
2

⇒ 𝜆2 ≤ ∑𝑛𝑖=1 𝑑̃𝑖 𝑥𝑖 2 + ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑖𝑗 (𝑑̃𝑗 − 𝐿𝑖𝑗 ) 𝑥𝑖 2
2
⇒ 𝜆2 ≤ ∑𝑛𝑖=! [𝑑̃𝑖 + ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑖𝑗 (𝑑̃𝑗 − 𝐿𝑖𝑗 )] 𝑥𝑖 2

⇒ 𝜆2 ≤ ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑖𝑗 2 𝑑̃𝑗 𝑥𝑖 2
⇒ 𝜆2 ≤ max ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑖𝑗 2 𝑑̃𝑗 ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 2
1≤𝑖≤𝑛

⇒ 𝜆 ≤ √ max ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑖𝑗 2 𝑑̃𝑗
1≤𝑖≤𝑛

𝜆 keyfi olduğundan
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𝜆1 ≤ √ max ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑖𝑗 2 𝑑̃𝑗
1≤𝑖≤𝑛

elde edilir.
Örnek 4.15.

Şekil 5: 𝐺2 Grafı
𝐺2 Grafı için Detour matrisi
0
2
2
𝐷𝑀(𝐺2 ) = 2
2
2
[2

2
0
2
3
3
3
3

2
2
0
3
3
3
3

2
3
3
0
2
3
3

2
3
3
2
0
3
3

2
3
3
3
3
0
2

2
3
3
3
3
2
0]

𝐺2 grafı için 𝜆1 = 15,554 ve√ max ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑖𝑗 2 𝑑̃𝑗 = 26,229 olup 𝜆1 <
1≤𝑖≤𝑛

26,229 bulunur.
Teorem 4.16. 𝐺, 𝑛 noktalı bir graf ve 𝐺 grafının Detour matrisi
𝐷(𝐺) = 𝐷 = (𝑑𝑖𝑗 )𝑛×𝑛 , 𝑑̃1 , 𝑑̃2 , … , 𝑑̃𝑛 uzaklıklar toplamı (𝑑̃𝑝 =
∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑝𝑖 ) ve 𝑘 = min 𝑑̃𝑝 olsun. 𝜌(𝐷), 𝐷 nin en büyük özdeğeri
olmak üzere

1≤𝑝≤𝑛

(𝑖−1)(2𝑖𝑘−2𝑘 2 −3𝑘±2√

𝜌(𝐷) ≥

𝑘2
̃𝑘 +d
̃𝑙 )+𝑘(2d
̃𝑘 +d
̃𝑙 )+d
̃𝑘 d
̃𝑙 )+2d
̃ 𝑘 (𝑘−𝑖+1)
(4𝑖 2 −12𝑖+9)−𝑖𝑘(d
4

̃𝑘 −𝑘(𝑖−1))
2(d

dir.
İspat: 𝑖 = 1 ya da 𝑑̃𝑘 = 𝑑̃𝑙 = 𝑘 ise eşitsizlik doğrudur. (7) den
eşitlik yalnızca 𝐺 nin regüler olması durumunda sağlanır. Farz edelim
ki 𝑑̃𝑘 ≠ 𝑘 ve 𝑑̃𝑙 ≠ 𝑘 olsun. 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 için 𝐺 grafının Detour matrisi
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𝐷11 𝐷12
] şeklinde yazılabilir. Burada 𝐷11 , (𝑖 − 1) × (𝑖 − 1)
𝐷21 𝐷22
ve 𝐷22 , (𝑛 − 𝑖 + 1) × (𝑛 − 𝑖 + 1) tipinde matrislerdir.
𝐷(𝐺), [

𝑈=[

𝑥𝐼𝑖−1
0

0
𝐼𝑛−𝑖+1

1

] ve 𝑈 −1 = [𝑥

𝐼𝑖−1

0

0

𝐼𝑛−𝑖+1

], 𝑥 > 0

olup 𝐼𝑖−1 , (𝑖 − 1) × (𝑖 − 1) tipinde birim matris ve 𝐼𝑛−𝑖+1 , (𝑛 − 𝑖 +
1) × (𝑛 − 𝑖 + 1) tipinde birim matristir.
𝐷
𝐵 = 𝑈 −1 𝐷𝑈 = [ 11
𝑥𝐷21

1
𝐷
𝑥 12 ]

𝐷22

olarak alındığında 𝐷 ve 𝐵 benzer matrislerdir. Bu iki matris aynı
karakteristik köklere sahiptir. Bu yüzden
𝜌(𝐺) = 𝜆1 (𝐷) = 𝜆1 (𝐵)
dir. 𝐵 matrisinin satır toplamları {𝑟1 , 𝑟2 , ⋯ , 𝑟𝑛 } olsun.
1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑖 − 1 için
1

𝑛
𝑟𝑙 = ∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑙𝑗 + 𝑥 ∑𝑗=𝑖 𝑑𝑙𝑗
1
𝑥

1
𝑥

𝑖−1
⇒ 𝑟𝑙 = ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑙𝑗 − ∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑙𝑗 + ∑𝑗=1 𝑑𝑙𝑗
1
𝑥

1
𝑥

⇒ 𝑟𝑙 = ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑙𝑗 + (1 − ) ∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑙𝑗
1
1
⇒ 𝑟𝑙 = d̃𝑙 + (1 − ) ∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑙𝑗
𝑥

𝑥

(11)

𝑖 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 için
𝑛
𝑟𝑘 = 𝑥 ∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑘𝑗 + ∑𝑗=𝑖 𝑑𝑘𝑗
𝑖−1
⇒ 𝑟𝑘 = 𝑥 ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑘𝑗 − 𝑥 ∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑘𝑗 + ∑𝑗=1 𝑑𝑘𝑗

⇒ 𝑟𝑘 = 𝑥 ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑘𝑗 + (1 − 𝑥) ∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑘𝑗
⇒ 𝑟𝑘 = 𝑥d̃ 𝑘 + (1 − 𝑥) ∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑘𝑗

(12)

Buradan
∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑙𝑗 ≤ (𝑖 − 2) 𝑘 , 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑖 − 1
∑𝑖−1
𝑗=1 𝑑𝑘𝑗 ≤ (𝑖 − 1) 𝑘,

𝑖≤𝑘≤𝑛

1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑖 − 1 için d̃𝑙 = min ∑𝑖−1
𝑎=1 𝑑𝑙𝑎
𝑙

𝑖 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 için d̃ 𝑘 =

min ∑𝑛𝑎=𝑖 𝑑𝑘𝑎
𝑘
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(13)

olduğundan (13) ifadesi (11) ve (12) de yerlerine yazılırsa
1

1

𝑟𝑙 ≤ 𝑥 d̃𝑙 + (1 − 𝑥) (𝑖 − 2) 𝑘 ,
𝑟𝑘 ≤ 𝑥d̃𝑘 + (1 − 𝑥)(𝑖 − 1) 𝑘,

1≤𝑙 ≤𝑖−1
𝑖≤𝑘≤𝑛

elde edilir. Buradan
1
1
𝑚𝑎𝑥{𝑟1 , 𝑟2 , ⋯ , 𝑟𝑛 } ≤ 𝑚𝑎𝑥 {𝑥 d̃𝑙 + (1 − 𝑥) (𝑖 − 2) 𝑘, 𝑥d̃𝑘 + (1 −

𝑥)(𝑖 − 1)𝑘}.
1
d̃
𝑥 𝑙

1
+ (1 − 𝑥) (𝑖 − 2) 𝑘 = 𝑥d̃𝑘 + (1 − 𝑥)(𝑖 − 1) 𝑘

eşitliği düzenlenip çözüldüğünde
𝑥=

𝑘2
̃ 𝑘 +d
̃ 𝑙 )+𝑘(2d
̃ 𝑘 +d
̃ 𝑙 )+d
̃𝑘d
̃𝑙
(4𝑖 2 −12𝑖+9)−𝑖𝑘(d
4

−𝑘±2√

̃ 𝑘 −𝑘(𝑖−1))
2(d

(14)

bulunur.
𝑥 > 0 𝑣𝑒 𝑖 ≥ 2 için 𝜌(𝐷) ≥ 𝑘 + (𝑥 − 1)(𝑖 − 1) ifadesinde (14) eşitliği
yerine yazılırsa
(𝑖−1)(2𝑖𝑘−2𝑘 2 −3𝑘±2√

𝜌(𝐷) ≥

𝑘2
̃𝑘 +d
̃𝑙 )+𝑘(2d
̃𝑘 +d
̃𝑙 )+d
̃𝑘 d
̃𝑙 )+2d
̃ 𝑘 (𝑘−𝑖+1)
(4𝑖 2 −12𝑖+9)−𝑖𝑘(d
4

̃𝑘 −𝑘(𝑖−1))
2(d

elde edilir.
Örnek 4.17.

Şekil 6: 𝐺3 Grafı
𝐺3 grafının Detour matrisi
0
1
𝐷( 𝐺3 ) = 3
3
[4

1
0
2
2
3

3
2
0
2
1

3
2
2
0
3

4
3
1
3
0]
olup 𝜆1 = 9,772 ve d̃1 = 11, d̃2 = 8, d̃3 = 8, d̃4 = 10 ve d̃5 = 11 dir.
Burada 𝑖 = 4 , 𝑘 = 8, d̃𝑘 = 8 ve d̃𝑙 = 10 için 𝑥 = 0,911 olmak üzere
𝜆1 (𝐺3 ) ≥ 8 + (0,911 − 1)(4 − 1) = 7,773 olarak bulunur.
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RİBOZOM İNAKTİVE EDEN PROTEİNLER (RIP) VE ANTİ
FİTOPATOJENİK KULLANIMI
Abdullah Güller & Mustafa Usta
Giriş
Doğa gıda, yem, lif kaynağı başta olmak üzere canlıların gerekli olan
tüm ihtiyaçlarını karşılayan sınırlı bir kaynaktır. Her yıl dünya çapında
birçok tarımsal ürün ve kültür bitkisi sıklıkla virüs, bakteri ve fungus gibi çok
çeşitli patojen saldırıları nedeniyle ürün kalitesi ve miktarı olumsuz yönde
etkilenir (Rodoni, 2009). Birçok bitki kendilerini savunma ve dayankılık
kazanma amacıyla ribozom inaktive eden proteinler (RIP) gibi proteinler ve
bazı metabolik bileşikler üretir (Huang vd., 2008). RIP kavramı 100’den
fazla angiosperm, fungus ve bakteride bulunan ve prokaryot ve ökaryot
hücre ribozomlarında katalitik etki göstererek protein translasyonunu
engellemeleri nedeniyle ortaya çıkmıştır (de Virgilio vd., 2010; Güneş vd.,
2018).
Günümüze kadar birçok RIP, bilim insanının ilgisini çekmeyi başarmış
ve yaptıkları çalışmalarla geniş spektrumlu antiviral, antifungal,
antibakteriyel ve antitümöral aktivite sergilediği bildirilmiştir (Bian vd.,
2010). Bunun yanı sıra in vitro ve transgenik bitkilerde de RIP’ler ile
benzer şekilde başarı sağlanmıştır (Akkouh vd., 2015). RIP’lerin bu
özelliği nedeni yapılan bir kısım çalışma da ilaç ve biyokimyasal alana
odaklanmıştır (Stirpe & Lappi, 2014; Schrot vd., 2015). Bu nedenle bu
derlemede ribozom inaktive eden proteinlerin sınıflandırılmaları,
hakkındaki son gelişmeler, fizyolojik rolleri ve bitki patojenlerine karşı
inhibisyon etkisi üzerine odaklanılmıştır.
1. RIP: Protein sentezini durdurucu moleküller
RIP'ler, ökaryotik ve prokaryotik rRNA'ları üzerinde etki göstererek
translasyon sırasında protein sentezini durduran N-glikosidaz etkisine
sahip enzim yapısındaki biyoaktif moleküllerdir. RIP'ler özellikle
biyomedikal araştırmalarında, hayvanlara, patojenlere ve insan hücrelerine
yönelik eşsiz biyolojik ve enzimatik aktiviteleri nedeniyle çok dikkat
çekmiştir. RIP'ler, sitotoksisitesine bağlı olarak toksik veya toksik
olmayabilir. Risin, Ricinus communis tohumlarından (castor beans) elde
edilmiş olan ilk ribozom inaktive eden proteindir ve bu protein bitki
proteinlerinin tanımlanması için önemli bir kilometre taşı olmuştur.
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Tarihi açıdan ribozom inaktive eden proteinlerin kullanımı 1925’lere
dayanmaktadır. Phytolacca americana (pokeweed) adı verilen şekerci
boyası bitkisinin bitki savunmasında kullanılması ile başlayan süreç,
günümüze kadar çeşitli uygulama alanları bularak devam edegelmiştir
(Irvin, 1983).
Günümüze kadar belirlenen bu proteinlerin genlerinin tipik olarak
birbirleri ile yaklaşık % 30 kadar benzer amino asit dizilimine sahip olduğu
ve sadece 13 amino asitlik parçanın mutlak olarak korunduğu ortaya
çıkarılmıştır (Munishkin & Wool, 1995).
2. Ribozom inaktive eden protein çeşitleri
Bitki kökenli RIP’ler, fiziksel özelliklerine dayanarak (lektin zinciri
bulunup bulunmamasına göre) Tip1, Tip2 ve Tip3 olmak üzere üç
kategoride sınıflandırılmaktadır (Peumans vd., 2001).
2.1. Tip I RIP’ler
TipI RIP’ler yaklaşık 30 kDa moleküler ağırlığa ve katalitik etkiye
sahip tek bir polipeptid zincirden oluşmuş glikozidazlardır (Şekil 1).
30’dan fazla bitkide bulunduğu rapor edilen Tip1 RIP’ler, genel olarak
Asparagaceae, Caryophyllaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae,
Fabaceae, Nyctaginaceae, Phytotaccaceae ve Poaceae (Battelli & Stirpe,
1995; Barbieri vd., 1993) familyalarından izole edilmişlerdir. TipI
RIP’lerin bazılarında (ör; Trichosanthus kirilowii tohumlarında olduğu
gibi) ayrı bir molekül olarak, galaktoza özel lektin molekülü de bağlı
olarak bulunabilmektedir (Shu vd. 2009).
TipI RIP’lere kıyasla daha düşük moleküler ağırlığa sahip ve
arjinin/glutamin bakımından zengin polipeptitler (AGRPs) olarak
isimlendirilen tek zincir N- Glikozidaz aktivitesine sahip daha küçük
proteinler de bulunmaktadır. Bu tür proteinler (Luffa cylindrica
bitkisinden luffacylin, luffangulin ve luffin P1, 7.8, 5.6 ve 5.226 kDa),
şimdiye kadar sadece Cucurbitaceae familyasındaki bitkilerden izole
edilmişlerdir (Parkash vd., 2002a). Benzer şekilde 12 kDa molekül
ağırlığındaki başka bir protein de Benincasa hispida bitkisinden (αbenincasin and β-benincasin) izole edilmiştir (Ng vd., 2003). Yanı sıra
Trichosanthes kirilowii tohumlarından da S-trichokirin, trichokirin S1 ve
trichosanthrip (8, 11.426 ve 10.964 kDa) (Tai vd., 2000; Shu vd., 2009).ve
Momordica charantia tohumlarından da Charantin and g-momorcharin
(9.7 ve 11.5 kDa) olmak üzere farklı özellikte düşük molekül ağırlıklı RIP
izole edilmiştir (Pu vd., 1996; Parkash vd., 2002b). İlk belirlendiği günden
bu yana farklı bitkiler ve bazı bakteri türlerinden de izole edilen RIP’ler
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Tek zincir polipeptit içeren (Tip I) ribozom inaktive eden
proteinler ve bulunduğu kaynak türü (Sobiya Raj ve Jannet
Vennila, (2013)’ten desteklenmiştir)
KaynakTürü

Organ

Tohum
Yaprak
Kök
Tohum

RIP adı
Diantin 30
Diantin 32
Saporin 5
Saporin 6
Saporin 9
PAP
PAP-II
PAP-S
PAP-R
Dodecandrin
PD-S1
PDD-S2
PD-S3
PIP,
PIP2
Gelonin
Hc RIP
Curcin-2
Crotin 2
Crotin 3
Mapalmin
Manutin 1
Manutin 2
Volvarin
Hypsin
Lyophillin
Mamordin I
Mamordin II
MAP 30
TCS
Alpha-TCS
TAP-29
Trichokirin
Luffin a,b
Bryodin-L
Bryodin-R
Luffaculin

Dianthus caryophyllus

Yaprak

Saponaria officinalis

Tohum

Tohum

Momorcochin

Tohum

Melonin

Cucurbita pepo

Meyve

Pepocin

Sechim edule

Tohum

Sechiumin

Trichosanthus anguina

Tohum

Trichoanguin

Citrullus colocynthis

Tohum

Secale cereale
Hordeum vulgare
Triticum aestivum

Tohum
Kök
Sürgün

Colocin 1
Colocin 2
Sc RIP
Barley RIP-30
Tritin

Phytolacca dodecandra

Yaprak
Yaz yaprağı
Tohum
Kök
Yaprak

Phytolacca dioica

Tohum

Phytolacca insularis

Tohum

Gelonium multiflorum
Hura crepitans
Jatropha curcus

Tohum
Lateks
Tohum

Croton tiglium

Tohum

Manihot palmate

Tohum

Manihot utilissima

Tohum

Volvariella volvaceae
Hypsizigus marmoreus
Lyophyllum shimeji

Frukt. organı
Frukt. organı
Frukt. organı

Momordica charantia

Tohum

Trichosanthes kirilowii

Kök
Tohum

Phytolacca americana

Luffa cylindrica
Bryonia dioica
Luffa acutangola
Momordica
cochinchinesis
Cucumis melo

Familyası

Caryophyllaceae

Phytolaccaceae

Euphorbiaceae

Pluteaceae
Tricholomataceae
Tricholomataceae

Cucurbitaceae

Cucurbitaceae
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Poaceae

Zea mays
Mirabilis jalapa

Tohum
Yaprak

Mirabilis expansa

Kök

Bougainvillea
spectabilis
Sambucus nigra

Maize RIP
MAP
ME1
ME2
Bouganin

Yaprak
Meyve

Asparagus officinalis

Tohum

Agrostemma githago

Tohum

Dianthus barbatus
Lychnis chaledonica

Yaprak
Tohum

Iris hollandica

Çiçek soğanı

Cinnamomum
camphora

Tohum

Nigritin
Asparin 1
Asparin 2
Agrostin 2
Agrostin 5
Agrostin 6
Dianthin 29
Lychnin
Iris RIP A1
Iris RIP A2
Iris RIP A3
Camphorin,
Cinnamomin

Nyctaginaceae

Adoxaceae
Asparagaceae

Caryophyllaceae

Iridaceae
Lauraceae

2.2. Tip II RIP’ler
Tip II RIP'ler TipI RIP’lerden farklı olarak iki kısımdan oluşur (Şekil
1). İlk bölüm, TipI RIP’lere benzer (A domain, 30 kDa) ve ikinci bölüm
ise lektin özelliğine biraz daha büyük bir bağlanma alanı (B domain, 35
kDa) içerir (Şekil 1). A domain ile B domaini birbirine disülfür bağı ile
bağlıdır (Stirpe vd., 1978). Bu proteinlerdeki B-lektin domaini şeker
bağlama özelliklerine sahiptir ve ökaryotik hücrelerin yüzeyinde bulunan
glikoproteinler ya da glikolipitlerin galaktosil kısımları ile birleşerek
glikosidaz aktivitesine sahip olan A-domaninin sitoplazma içine sekretuar
yollarla retrogart taşınmasına aracılık eder (Steeves vd.,1999). Ayrıca, TipI
RIP'ler B-lektin domaninin olmaması nedeniyle TipII RIP’lere göre daha
düşük toksisiteye sahiptir.
Tip II RIP'ler kendi aralarında genel olarak toksik ve toksik olmayan
olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır Özellikle Hint yağı bitkisinde (gene
otu) var olan risin proteininin de eski zamanlardan beri aşırı derecede
toksik olduğu kayıtlarda yer almaktadır (Lord, 1985). Bu proteinin,
1978’te Londra’da tiyatro oyun yazarı ve politik eleştirmeni Georgi
Markov’un modifiye edilmiş bir şemsiye kullanılarak bacağına zerkedilen
pellet içinde bulunan risin nedeni ile suikaste kurban edildiği kayıtlar
arasında yer almaktadır (Apple, 1982).
Tip II RIP'ler sadece bitkilerde tanımlanmıştır ve Euphorbiaceae,
Fabaceae, Passifloraceae, Sambucaceae ve Viscaceae familyalarındaki
bitkilerden saflaştırılmıştır (Battelli & Stirpe, 1995). Tablo 2’de bu tip
proteinlere ait kapsamlı tablo verilmiştir.
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Tablo 2. İki zincir polipeptit içeren (Tip II) ribozom inaktive eden
proteinler, bitki kaynağı, izole edildikleri bölüm ve toksisite
durumu
Bitki Kaynağı

Organ

R. communis

Tohum

A. eleta
A. precatorius
V. album
S. nigra
S. ebulus
S. sieboldiana
M. digitata
M. charantia
I. hollandica
C. camphora
C. porrectum
X. americana
A. digitata
A. volkensii

Sürgün
Tohum
Yaprak
Kabuk
Yaprak
Kabuk
Yaprak
Tohum
Çiçek soğanı
Tohum
Tohum
Toz
Kök
Kök

A. goetzii

Odunsu dal

A. lanceolata
A. stenodactyla

Odunsu dal
Odunsu dal

RIP adı
Risin
Ricinus agglutinin
Aralin
Abrin
Viscumin
Nigrin-B
Ebulin-L
Sieboldin-B
Modeksin
Mc lectin
Iris agglutinin
Cinnamomum
Porrectin
Riproximin
Modeccin
Volkensin
Lectin benzeri
protein
Lanceolin
Stenodactylin

Familyası

Araliaceae
Fabaceae
Viscaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Acroporidae
Curcurbitaceae
Iridaceae
Lauraceae
Lauraceae
Olacaceae
Passifloraceae
Passifloraceae

Toksisite
+
+
+
+
+
+
+
+

Passifloraceae

+

Passifloraceae
Passifloraceae

+
+

Euphorbiaceae

2.3. TipIII RIP’ler
TipIII RIP’ler ise aktif bir proteini üretmek için bir süreçten geçmesi
gereken inaktif öncü polipeptidler olarak üretilirler (Mundy vd., 1994). Bu
proteinler, A domaini ile ilişkili olan ve bilinmeyen bir işleve sahip Cterminal domainine disülfid bağı olmayan bir bağ ile birleşmiş N-terminal
domaini içerir (Şekil 1) (Peumans vd., 2001). Tip III RIP'nin C-terminal
domaninin işlevi henüz bilinmemektedir. Bu bölüm Tip III RIP'lerden
çıkarıldıklarında, kalan aktif protein, enzimatik olarak TipI RIP’lere
benzer ve o şekilde görev görür. Molekül ağırlığı yaklaşık 60 kDa
büyüklüğünde olan bu RIP'ler sadece arpa ve mısır gibi tahıllardan elde
edilmiştir ve doğada Tip I veya Tip II RIP'lere kıyasla çok daha az yaygın
olarak bulunmaktadır (Bass vd., 1992).
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Şekil 1. RIP’lerin birincil yapı karşılaştırmalarının şematik gösterimi
(Nielsen ve Boston, 2001)
3. Ribozom inaktive eden proteinlerin doğadaki bulunuşu
Saflaştırılan ve karakterize edilen bu proteinlerin listesi ise son derece
geniştir. Bu proteinler 17 familyada ve yaklaşık 50 bitki türünde, yanı sıra
bakteri, fungus ve alglerde de bulunduğu rapor edilmiştir. Buna ilaveten
bazı hayvansal dokularda da RIP benzeri aktivite gösteren proteinler
bulunduğu bildirilmiştir (Zipf, 1995). Ribozom inaktive eden proteinlerin
büyük bir çoğunluğu Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Sambucaceae,
Phytolaccaceae, Rosaceae, Poaceae ve Caryophyllaceae familyalarında
yer alan bitkilerde bulunmaktadır (Shang vd., 2016; Domashevskiy &
Goss, 2015).
RIP’ler aynı bitkinin yaprak, tohum, kök ve yumru gibi farklı
dokularında değişen konsantrasyonlarda veya farklı bitkilerde değişen
oranlarda bulunabilirler. Pokeweed bitkisinin aynı dokusunda, örneğin
tohumlarında RIP’lerin farklı formlarının mevcut olduğu ve yine bahar
yaprakları, yaz yaprakları, tohumlar ve köklerinde PAP- I, PAP- II, PAPS ve PAP-R bulunduğu tespit edilmiştir (Vivanco vd., 1999; Honjo vd.,
2002).
Kullanılan tohumun çeşidine bağlı olarak 100 gram bitki tohumundan
elde edilen protein miktarı, yaklaşık olarak 1-100 mg arasında
değişebilmektedir. En yüksek konsantrasyonda protein bulunduran
tohumların ise Caryophyllaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae ve
Phytolaccaceae familyaları olduğu bildirilmiştir (Carzaniga vd., 1994).
Örneğin trichosanthin isimli Tip I RIP Trichosanthes kirilowii Maksim’in
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yumrularından elde edilmesine karşın, protein sentezini durdurmada çok
güçlü olan ve yeni keşfedilen Trichosanthrip ise aynı bitkinin olgun
tohumlarından saflaştırılmıştır (Shu vd., 2009). Shiga toksinleri gibi bazı
TipII niteliğindeki proteinler (Shiga toksin tip 1 (Stx 1) ve Shiga toksin (tip
2), E. coli’nin belirli suşları (Stx2) tarafından üretebilmektedir (Russo vd.,
2014).
Bazı araştırmalar, çeşitli RIP türlerinin Volvariella volvacea,
Flammulina velutipes, Hypsizigus marmoreus ve Lyophyllum shimeji gibi
çeşitli funguslarda da üretildiğini göstermektedir (Wang & Ng, 2001).
Bunun dışında Laminaria japonica A isimli bir deniz algi türünde de bu
proteinlerin (lamjapin) tespit edildiği bildirilmiştir (Liu vd., 2002). Devam
eden çalışmalarda iki sivrisinek genomunda da (Aedes aegypti ve Culex
quinquefasciatus) bazı RIP genlerinin bulunduğu rapor edilmiştir
(Lapadula vd., 2017).
4. Ribozom inaktive eden proteinlerin etki mekanizması
RIP’ler adından da anlaşılacağı üzere ribozomlar üzerinde çalışır.
Ribozomlar virüsler hariç tüm canlı organizmalarda canlılığın devamı için
bulunması zorunlu protein ve rRNA yapısındaki moleküllerdir. Bilindiği
üzere prokaryot ve ökaryot hücre tiplerinde yer alan ribozom organelinin
modelleri birbirinden farklıdır (Tablo 3) (Garrett ve Grisham, 2009).

Alt
birim

rRNA

RP

28S
60S
80S

40S

5.8S
5S

49

18S

33

Prokaryotiik Ribozom

Ökaryotik Ribozom

Tablo 3. Prokaryotik ve ökaryotik ribozomların moleküler özellikleri
Alt
birim

rRNA

RP

23S
50S
70S

31
5S

30S

16S

21

Tüm hücrelerde ribozom, iki temel birimden oluşur: Büyük birim ve
küçük birim rRNA. RNA’yı oluşturan nükleotid omurgasında organik baz
ile 5 karbonlu şeker arasında bulunan glikozit bağı RIP’lerin katalize ettiği
kilit noktadır (Şekil 2). RIP’ler ribozomun büyük birim kısmından
(rRNA)’dan spesifik bir adenin (A) bazı uzaklaştırarak (Şekil 2) Nglikozidaz olarak etki gösterir. Daha da spesifik olarak belirtilecek olursa,
ribozom inaktive eden proteinler, ökaryotik ribozomların 28S
rRNA’larının (Endo & Tsurugi, 1988) ve prokaryotik ribozomların 23S
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rRNA’ların (Hartley vd., 1991) korunmuş halkasından tek bir adenin bazı
uzaklaştırılmasını katalizleyen, alana özel RNA N-glikozidaz (glikozit
bağını koparan) aktivitesine sahiptir.

Şekil 2. RNA molekülünde glikozit bağını gösteren temsili görsel
Bu adenin parçası, evrimsel olarak büyük birim (60S) rRNA’da
korunmuş 14 nükleotidlik Sarcin halkası içerisinde yer alır (Mehta &
Boston, 1998). 60S rRNA proteinin temel biyokimyası, aminoaçil-tRNA,
mRNA, başlangıç, uzama ve sonlandırma faktörlerinin bağlanması, peptid
bağlarının oluşumu ve translokasyon için gereklidir (Endo vd., 1990)
(Şekil 3). Sarcin halkası ‘GAGA’ nükleotid dizisine sahiptir. Dizilimdeki
ilk adenin bazı RIP’in substratı yani etki ettiği kısım olup ribozomun
fonksiyonu için kritik öneme sahiptir (Orita vd., 1993). Bu adenin parçası,
GTPase aktivitesine bağlı elongasyon faktörü (EF-1 ve EF-2) için
gereklidir. Bir ribozom inaktive eden protein (RIP), hedef Adenin
parçasının çıkarılmasını (Şekil 3) sağlayarak ökaryotlarda elongasyon
faktörü 2 (EF-2) ve prokaryotlarda elongasyon faktörü G’nin bağlanmasını
bloke eder. Depurinasyon olarak da bilinen bu olay, hücre içerisinde
cereyan eden protein sentezini geri dönüşümsüz olarak inhibe eder
(Nilsson vd.,1986).

Şekil 3. 80S ribozomlar üzerine RIP’lerin enzimatik etki mekanizmasını
gösteren şema
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5. RIP’lerin kullanım alanları
Ribozom inaktive eden proteinler selektif toksisiteye sahip
olmalarından dolayı birçok araştırmanın ilgi odağı olmuştur. Bu
proteinlerin sahip olduğu aktiviteden dolayı çeşitli fitopatojene karşı bitki
savunmasında (Logemann vd., 1992), tümör ve kanser tedavisinde (Leehaung vd., 1995), HIV’e karşı (Zarling vd., 1990), anti-fungal (Wang vd.,
1998) ve hatta biyolojik silah (Weiner, 1996) gibi farklı amaçlar için
kullanımı
araştırılmıştır.
RIP’ler
aynı
zamanda
antiviral,
immunosuppresif, embriyotoksik, antifertilite ve enzimatik aktivite olmak
üzere çok sayıda farmakolojik özellikler de göstermektedir (Au vd., 2000).

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda RIP’lerin apoptozis adı
verilen kontrollü hücre ölümü sağlayabildiği, antioksidan ve
fosfolipaz etkiye sahip olduğu ve süperoksit dismütaz etki gösterdiği
saptanmıştır (Narayanana vd., 2005). Çok sayıda çalışma ise bu
proteinlerin memeli hücreleri tarafından alınımı ve enzimolojisi
üzerine yoğunlaşmıştır (Sandvig & van Deurs, 1999). RIP’ler aynı
zamanda süpersarmal DNA’da DNaz aktivitesi, tek zincir faj
DNA’sında DNA nükleaz aktivitesi ve RNaz aktivitesi gösterdiği
bildirilmiştir (Choudhary vd., 2008).
RIP’ler sürdürülen başka bir çalışma alanı ise transgenik bitki elde etme
biyoteknolojisidir. Çoğu çalışmada bu proteinlerin gen sekansları
kullanılması sayesinde elde edilen transgenik bitkiler, virüslere dayanıklı
ürün veren bitki türleri geliştirme stratejilerini vaad etmektedir (Zoubenko
vd., 2000).
5.1. RIP’lerin antiviral aktivitesi
Bitkiler alkaloidler, flavonoidler, furokumarinler, hiperisinler,
lignanlar, taninler, polisakkaritler, terpenoidler ve tiofenler gibi
bileşiklerin yanısıra antiviral özellikteki bir takım proteinleri de (Ng vd.,
1997) üretebilirler. Birçok bitki özünde bulunan bu antiviral proteinler,
ribozom inaktive eden proteinler ailesine ait olup virüs inhibitörü gibi
davranan endojen proteinlerdir (Sadasivam vd., 1991).
RIP'lerin çok sayıda hayvan, bitki ve insan virüsüne karşı antiviral
aktivite gösterdiği yaklaşık 75 yıldır bilinmektedir. İlk olarak şekerci
boyası (pokeweed, Phytolacca americana) bitki yapraklarının saflaştırılan
PAP (Pokeweed Antiviral Protein) proteinin (Irvin, 1975), protein
sentezini inhibe ederek TMV'nin enfektivitesini azalttığı ve daha ilerleyen
yıllarda ise bu proteinin ekzojen uygulamasının N. benthamiana'nın TMV
enfeksiyonuna karşı sistemik direncini arttırdığı görülmüştür (Dallal &
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Irvin, 1978). Akşamsefası (Mirabilis jalapa) yapraklarından saflaştırılan
MAP proteininin CMV, TMV, PVY, CGMMV), patates iğ yumru viroidi
(Potato spindle tuber viroid, PSTVd) ve şalgam mozaik potivirüs (Turnip
mosaic potyvirus, TuMV) virüslerinin mekanik olarak taşınmasına karşı
oldukça güçlü bir antiviral aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Kubo vd.,
1990; Kataoka vd., 1991; Vivanco, 1997).
Ribozom inaktive eden proteinlerin antiviral özellikleri ile ilgili veriler
ve örnekler çoğaltılabilir. Tablo 4’te antiviral özelliğe sahip RIP’lerin adı,
bulunduğu kaynak ve hangi virüse karşı etkinliğinin olduğu
tablolaştırılmıştır.
Tablo 4. Farklı virüslere karşı savunmada başarı gösteren RIP’ler ve
bunların bulunduğu bitki organı
Bitki adı

Organ

RIP

M. charantia

Tohum

α-MMC

P. americana

Yaprak

PAP
PAPI

BMV
PVX
TMV
ZYMV

Hudak vd., 2000
Chen vd., 1991
Sipahioğlu vd., 2017
Zhu vd.,2016
Dallal & Irvin, 1978

C. cristata

Yaprak

CCP 25

BMV
PMV

Baranwal vd., 2002

D. caryophyllus

Yaprak

TMV

C. inerme

Yaprak

Crip-31
CIP-29

B. vulgaris

Yaprak

C. cristata

Yaprak

B. spectabilis

Yaprak

BAP

B. rubra

Tohum

RIP

C. cristata

Yaprak

CCP 25

A. tricolor
B. xbuttiana

Yaprak
Yaprak

AAP-27
RIP

M. expansa

Kök

ME1

C. aculeatum

Yaprak

CA-SRI

B. diffusa
C. aculeatum

Kök
Yaprak

BDP-30
CAP-34

Beetin
reCCP-27
eCCP-27

Virüs
ChiVMV
CMV
TMV
TuMV

CMV
PVY
TMV
AMCV
TRV
SRV
ZYMV
TMV
CMV
CaMV
AMCV
AMCV
BMV
PkMV
SHMV
TMV
TMV
BMV
TMV
SHMV
TMV
PRSV

Kaynak
Zhu vd., 2013
Yang vd., 2016

Stirpe vd., 1981
Shelly vd. 2001
Prasad vd., 1995
Olivieri vd., 1996
Iglesias vd. , 2005
Begam vd., 2006
Güller vd., 2018
Rajesh vd., 2005
Bolognesi vd., 1997
Bolognesi vd.,1997
Baranwal vd., 2002
Roy vd., 2006
Choudhary vd., 2008
Vivanco & Tumer,
2003
Verma vd.,1996;
Kumar vd.,1997
Srivastava vd., 2015
Srivastava vd., 2009

Antiviral proteinlerin başarısı bilim insanlarını transgenik bitki üretme
fikrini vermiş ve birçok bitkide çalışma alanı oluşturmuştur. RIP eksprese
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eden transgenik bitkilerdeki virüslere dayanıklılıkla ilgili genel çalışmalar
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo 5).
Tablo 5. Farklı virüslere karşı inhibisyon gösteren transgenik bitkiler ve
transfer edilen RIP adı
RIP adı
Curcin 2
Cassin
TCS
SNA-I
Dianthin
PAP
Phytolacca insularis
antiviral protein
Type-2 RIP SNA-I’
PAP
TCS

Transgenik bitki
N. tabacum
N. tabacum
L. esculentum
N. tabacum
N. benthamiana
N. tabacum
N. benthamiana

Etkin olduğu virüs
TMV
TMV
CMV, ToMV
TMV
ACMV

S. tuberosum

PVY, PVX, PLRV

Moon vd., 1997

N. tabacum
S. tuberosum

TMV
CMV, PVY, PVX

N. tabacum

TuMV, CMV, TMV

Huang vd., 2008
Lodge vd., 1993
Lam vd., 1996
Krishna vd., 2002

CMV, PVY, PVX

Kaynak
Huang vd., 2008
Ruan vd., 2008
Guo vd., 1999
Chen vd., 2002
Hong vd., 1996
Lodge vd., 1993
Zoubenko vd., 2000

5.2. RIP’lerin antifungal aktivitesi
Fungal hastalıklar her yıl neredeyse %20 civarında ürün kaybına yol
açmaktadır (Czaczyk vd., 2000). Fungal enfeksiyonlar, aynı zamanda
insanlarda da hastalık ve ölümlerin büyük bir nedenini oluşturmaktadır
(Groll, 1998). Gıda maddeleri ve bitki sağlığı açısından fungal
enfeksiyonların olumsuz ve yıkıcı etkilerinden dolayı, anti-fungal
bileşikler ile ilgili çalışmalar sürmektedir (Georgopapadakou & Tkacz,
1995). Bu çerçevede yapılan birçok araştırmada antifungal nitelikteki RIP’
lerin fungus türünde büyüme ve gelişme üzerine inhibitör etkisi
çalışılmıştır. Yaklaşık 20 kDa'lık bir moleküler ağırlığa sahip olan bir RIP
(Lagenin), Lagenaria siceraria’ nın tohumlarından (su kabağı) elde
edilmiş ve bu proteinin maya tRNA’ları üzerine N-glikozidaz ve antifungal
aktivite gösterdiği rapor edilmiştir (Wang & Ng, 2000).
Arpadan (Hordeum vulgare) 30-kDa ve bundan 20 kat daha güçlü 28kDa molekül ağırlığında antifungal aktiviteye sahip RIP’lerin
Trichoderma reesei, Phycomyces blakesleeanus, Alternaria alternaria ve
Neurospora crassa funguslarının protoplastlarında misel gelişiminin
baskılandığı belirlenmiştir (Roberts & Selitrennikoff, 1986; Leah vd.,
1991). Tablo 6’da bazı RIP’lerin etkilediği funguslar ve elde edildikleri
bitki kaynağı verilmiştir.
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Tablo 6. Çeşitli fungus türlerine karşı RIP’lerin antifungal aktivitesini
gösteren tablo ve ilişkili referanslar
Bitki adı

Organ

E. guineensis

Kök

RIP
EgRIP-1a
EgRIP-1b

Fungus

Kaynak

G. boninense

Sargolzaei vd., 2016

R. solani
T. harzianum
F. oxysporum
F. solani
B. cinerea

Güller vd., 2018

P. digitatum

Iglesias vd., 2016

B. spectabilis

Yaprak

BAP

M. charantia

Yaprak

α-MMC

A. officinalis

Tohum
Yaprak
Tohum

Dioicin
PD-L4

B. hispida
var. chieh-qua

Tohum

Hispin

B. vulgaris

Yaprak

RIP BE27

C. comatus
F. oxysporum
P. piricola
M. arachidicola
P. digitatum

H. vulgare

Tohum

Barley RIP

T. reesei

B. hispida

Tohum

Alpha
benincasin

L. cylindrica

Tohum

Luffacylin

M. balsamina

Tohum

MbRIP-1

M. expansa

Kök

ME1
ME2

C. moschata

Sarcocarp

Cm RIP

M. charantia

Tohum

Alpha
momorcharin

N. tabacum

Yaprak

TRIP

C. comatus
P. piricola
F. oxysporum
M. arachidicola
A.niger
S. sclerotiorum
P. irregulare
F. oxysporum
F. solani
P. infestans
B. maydis
F. graminearum
A. oryzae
A. niger
T. reesei
C. canker
F. oxysporum
C. heterostrophus

P. dioica

Wang vd., 2012
Wang & Ng, 2001

Wong vd.,2010
Citores vd., 2016
Roberts & Stewart,
1979
Ng vd., 2003
Parkash vd., 2002a
Kushwaha vd., 2012
Vivanco vd., 1999
Barbieri vd., 2006
Zhu vd., 2013

Sharma vd., 2004

Birçok araştırıcı ribozom inaktive eden protein genlerini kullanarak
transgenik bitkiler üretmiş ve bu bitkilerin fungal patojenlere karşı
dayanıklılık sağladığı da kanıtlanmıştır. Tablo 7’de antifungal nitelikteki
RIP’ler ve transgenik bitkilerin listesi verilmiştir.
Tablo 7. Fungal patojenlere karşı dayanıklılık gelişmesine olanak sağlayan
RIP ekspresyonu yapabilen transgenik bitkiler
Transgenik
Bitki
V. mungo
N. tabacum
O. sativa
O. sativa

Fungal patojen
Corynespora leaf
spot fungal disease
Rhizoctonia solani
Rice fungus blast
disease
Rice blast fungus

RIP

Kaynak

Barley RIP

Chopra & Saini, 2014

Curcin 2

Huang vd., 2008

TCS

Yuan vd., 2002

α-MMC

Qian vd., 2014
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N. tabacum
O. sativa

Rhizoctonia solani
Rhizoctonia solani

Maize proRIP
MOD

N. tabacum

Rhizoctonia solani

Barley RIP

S. tuberosum

Botrytis cinerea
Rhizoctonia solani

PhRIP I

Maddaloni vd.,1997
Kim vd., 2003
Logemann vd., 1992
Jach vd., 1995
Gonzales-Salazar vd., 2017

5.3. RIP’lerin antibakteriyel aktivitesi
Ribozom inaktive eden proteinlerin anviral ve antifungal etkilerine ek
olarak, Tip 1 RIP’lerin birçok türü prokaryot ve ökaryot hücrelerde
depürinasyon aktivitesine sahiptir ve bunun birçok örneği bulunmaktadır
(Stirpe & Battelli, 2006; Shu vd., 2009). Momordica balsamina'dan izole
edilen TipI RIP niteliğindeki Balsamin antibakteriyel protein
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, E. coli, Staphylococcus
epidermidis'e karşı geniş spektrumlu antibakteriyel aktivite sergilemiştir
(Kaur vd., 2012; Ajji vd., 2016).
Risin, memeli ve maya ribozomlarına karşı yüksek toksisiteye sahipken
E. coli ve bitki ribozomlarında düşük aktivite gösterdiği, ayrıca, risinin
yalın haldeki E. coli bakterisinin 23S rRNA’sı üzerinde aktif iken,
korunmuş haldeki E. coli ribozomlarına karşı aktif olmadığı saptanmıştır
(Tang vd., 2001).
Şekerciboyası bitkisinden elde edilen protein (PAP II), antiviral etkisi
göstermesinin yanı sıra antibakteriyel etkisi de bulunmaktadır. PAP II
proteinin bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amacı ile yapılan bir
çalışmada, rekombinat PAP II’nin E. coli bakterisinin ribozomları üzerinde
etkili olduğu, yanı sıra doğal PAP ve MAP (Mirabilis Antiviral Protein)
proteinleri gibi aynı şekilde protein sentezini inhibe ettiği sonucuna
varılmıştır (Poyet vd., 1994; Barbieri vd., 1993). Bununla aynı paralellikte
olan bir diğer çalışma ise Mirabilis expansa bitkisinden elde edilen RIP ile
yapılmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir (Kataoka vd., 1991; Vivanco
vd., 1999). Bazı bakteri türlerine karşı etkisi olduğu deneysel olarak
belirlenen RIP’ler Tablo 8’ de verilmiştir.
Tablo 8. Bakteriyel patojenlere karşı inhibisyon etkisi bulunan RIP’ler ve
elde edildikleri bitkisel kökenler
Bitki Kökeni

Organ

M. jalapa

Yaprak

M. expansa

Kök

C. moschata

Sarcocarp

C. album

Yaprak

Bakteri
P. acnes
S. epidermidis
P. syringae
A. tumefaciens
A. radiobacter
E. amylovora
P. solanacearum
E. coli
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RIP

Kaynak

Mj RIP

Rumiyati vd., 2014

ME2
ME1

Vivanco vd., 1999

Cm RIP

Barbieri vd., 2006

CAP30

Park vd., 2004

M. balsamina

Tohum

N. tabacum

Yaprak

M. charantia

Tohum

S. aureus
S. enterica
S. epidermidis
E. coli
P. solanacearum
E. amylovora
S. asonei
S. typhimurium
R. leguminosarum
P. aeruginosa

Balsamin
MbRIP-1

Ajji vd., 2016

TRIP

Sharma vd., 2004

Alpha
momorcharin

Wang vd., 2012

Sonuç
Bu çalışmada, RIP çalışmalarındaki son gelişmeler, onların
sınıflandırması, biyolojik ve enzimatik aktivitesi ve ayrıca fitopatojenik
yönden potansiyel uygulamaları hakkındaki araştırmalar ayrıntılı bir
şekilde bir derlenmiştir. Bu makalede yer alan ve protein veri bankasından
derlenen RIP'in yapısal yönleri hakkında bilgiler, bitki hastalıkları ile
mücadeledenin yanısıra diğer potansiyel kullanım alanları sayesinde çeşitli
preparatların hazırlanmasına ışık tutacaktır.
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MT-DNA’DA BULUNAN 9 SNP LOKUSUNA AİT
OPTİMİZASYONU VE VALİDASYONU ÇALIŞMASI
Merve Ölçen & Gönül Filoğlu
1.Giriş ve Amaç
Olay yerinden toplanan biyolojik örneklerde (kan, semen, saç, tırnak,
doku vs.) DNA profili çıkarılarak, suç-suçlu-mağdur arasında bağlantı
kurulur. İki örneğin ortak bir kaynağa sahip olup olmadığını belirlemek
için şüpheliden alınan örnekle, sorgulanan örnek ya da örneklerin DNA
profilleri karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda uyumsuzluk varsa şüpheli
kişi dışlanır. Eğer profiller arasında uyum söz konusuysa istatiksel bir
hesaplama yapılarak kişinin suçlu olabileceğinden bahsedilir. DNA
analizleri, degrede (bozulmuş) ve eser miktardaki örneklerle
çalışılabilmesi ve yüksek ayırım gücü nedeniyle adli bilimlerde tercih
edilmektedir.
Adli bilimlerde kimliklendirme ve nesep tayininde genellikle çekirdek
DNA (nükleer DNA)’sındaki polimorfik STR lokusları kullanılmaktadır.
Ancak her zaman söz konusu lokuslardan başarılı sonuçlar elde etmek
mümkün değildir. Çünkü adli bilimciler çoğunlukla nitelik ve nicelik
bakımından bozulmuş çekirdek DNA’sı içeren biyolojik örneklerle
karşılaşırlar. Bu şekildeki olgularda geleneksel STR çalışmaları, yetersiz
ya da başarısız sonuç vermektedir. Bu tür vakalarda olayı aydınlatmak için,
her hücrede yüzlerce kopyası bulunan maternal kalıtım gösteren, ayrıca
mutasyon nedeniyle yüksek dışlama oranına sahip mitokondri DNA
(mtDNA)’sından yararlanılmaktadır (Coble M.D. ve Ark. 2004). Bu
özelliklerinden dolayı mtDNA adli bilimler alanında, göç yollarının
belirlenmesinde, evrim çalışmalarında ve çeşitli hastalıkların
araştırılmasında kullanılmaktadır (Mitchell S.L.ve Ark. 2015, Woerner
A.E. ve Ark. 2018, Bussard K. M. ve Siracusa L.D. 2017). Adli bilimlerde
kimliklendirmede, mitokondriyal DNA’da kodlama yapmayan HV1 - HV2
adlı iki değişken bölgenin (kontrol bölgesi) dizinlenmesine dayalı yöntem
kullanılsa da sadece bu bölgelerin analizi ile her zaman yeterli ayırım gücü
sağlanamamaktadır. Bu nedenle, HV1 ve HV2 dizinlemesine ek olarak
mitokondriyal DNA’ nın kodlama yapan bölgesinde bulunan SNP
lokuslarının analizi ile ayırım gücü arttırılmaktadır (Coble ve Ark.2004,
Vallone ve Ark. 2004). SNP lokusları, mutasyon oranlarının düşük
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olmaları, kolayca çoklu lokuslar (pleksler) halinde çalışılabilmeleri, kolay
çoğaltılabilmeleri ve bozulmuş örneklerde iyi sonuç vermeleri nedeniyle
adli bilimlerde tercih edilmektedirler. Bu çalışmanın amacı; mtDNA’da
bulunan 9 SNP lokusunun (3010, 15340, 5004, 6776, 8592, 16519, 10394,
10754, 11864) optimizasyonun ve validasyonunu yapmaktır.
1.1 Adli Bilimlerde Mitokondriyal DNA (MtDNA)
MtDNA’yı adli bilimlerde önemli kılan en temel özelliği yüksek sayıda
kopyaya sahip olmasıdır. Sadece iki kopyaya sahip otozomal
kromozomlarla karşılaştırıldığında her hücrede yüzlerce hatta binlerce
mtDNA kopyası içermektedir. Bu nedenle olay yerinden gelen az miktarda
ya da bozunmuş nükleer DNA’ya sahip bu olgularda (dökülmüş veya
köksüz kıllar, uzun süre sıcakta, yüksek nemde ve fazla asitli toprakta
kalan diş, kemik, biyolojik leke, doku ve organlarda) mitokondriyal DNA
çalışılabilir. Mitokondri DNA’sının birkaç tanesinin sağlam kalmış olması
başarılı bir DNA analizi için yeterlidir (Melton T. ve Nelson K. 2001,
Melton T. ve Ark. 2005). MtDNA maternal kalıtım (anne tarafından)
göstermektedir (Giles R.E. ve Ark. 1980). Mutasyonlar dışında anne
tarafından bütün akrabalarda aynı mtDNA profili bulunmaktadır. mtDNA
profilinde herhangi bir mutasyon söz konusu ise bu mutasyon bu kişinin
anne tarafından akraba her bireyinde mevcut olacaktır. Bu da adli
bilimlerde kimliklendirme olgularında büyük önem taşımaktadır. Doğal
afetler, büyük patlamalar, kara, hava, deniz kazaları, toplu adam öldürme
eylemleri (cinayet, soykırım), terör olayları gibi toplu ölüm felaketlerinde
kimliklendirme çalışmalarında mtDNA büyük avantaj sağlamaktadır
(Ossowski A. ve Ark. 2016, King T.E. ve Ark. 2014). Çünkü bu tür
olgularda ölü sayısının fazla olması ve olayın türüne göre cesetlerin dış
görünüşlerinin kimlik tespiti için müsait olmaması ya da cesetlerin
parçalara ayrılması gibi durumlarda klasik nükleer DNA analizleri
mümkün olmamaktadır. Bu tür vakalarda bu kişilerin anne tarafından
akrabalarından alınan örnekler ile karşılaştırmaya gidilir ve kimlikleri
tespit edilmiş olur (Goodwin W. ve Ark. 1999).
mtDNA yüksek mutasyon oranına sahip olduğundan evrim ve
popülasyon çalışmalarında nükleer DNA’ya göre daha çok bilgiye sahiptir.
MtDNA’nın mutasyon hızı 1 milyon yıllık süreçte ortalama %2-4
civarındadır. Eğer iki organizma arasında %1’lik oranda mtDNA farklılığı
varsa bu o organizmaların 250 000-500 000 yıl önce farklılaşmaya
başladıklarının bir göstergesidir. Bu nedenle evrim çalışmalarında
mtDNA’daki mutasyonlar bağıl olarak kısa evrim sürelerini (birkaç yüz
bin yıl) belirlemek için kullanılırlar. Nükleer DNA’nın her jenerasyonda
farklı rekombinasyonlar göstermesi evrim çalışmalarında zorluk
yaratırken, mtDNA’nın homoplazmik oluşu bu alanda kullanılabilirliğini
arttırmaktadır. Bu özelliklerden dolayı MtDNA 1987 yılından itibaren
modern insanın filogenetik çalışmalarında kullanılmaktadır. mtDNA
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çalışmalarına göre, bütün insanlar ortak bir eski kadından köken
almışlardır. Yapılan araştırmalar da bu ortak kadının yaklaşık 200.000 yıl
önce Afrika’da doğduğunu ve dünyanın değişik bölgelerine buradan
yayıldığını göstermektedir (Cann RL. 1987). Bu da Out-of Africa
teorisinin bir göstergesidir. İnsanoğlu göç edip yerleştiği yerlerde kurucu
etki yaratmış yeni coğrafi yayılım hatları oluşturarak da farklı mtDNA
haplogruplarını oluşturmuştur. MtDNA’nın nesilden nesile transfer
edilmesiyle birikmiş mutasyonlar sonucu farklılıklar oluşmaktadır. Adli
bilimlerde de bu farklılıklar kullanılarak kimliklendirme yapılmaktadır
(Coble ve Ark. 2004).
1.2 SNP’lerin Adli Bilimlerde Kullanımı
Adli laboratuvarlarda kimliklendirmedekısa ardışık tekrar dizileri (Sort
Tandem Repaet, STR) lokusları kullanılmaktadır. Bu markırların PCR
ürünü 400-450 baz çiftinden (bç)’dir. Çeşitli çevresel etkenlere maruz
kalan DNA molekülleri parçalandığı için klasik STR ile DNA profili elde
edilememektedir. Ancak SNP lokuslarının DNA üzerinde kapladıkları alan
çok küçük olduğu için bozulmuş ve parçalanmış örneklerde bile başarılı
DNA profili elde edilebilmektedir. SNP’lerin, tercih edilmesinin diğer
nedeni ise düşük mutasyon oranlarına sahip olmalarıdır. Bu da babalık ve
akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde önemlidir. Baba ve çocuk arasında
bir lokustaki uyumsuzlık oranı 13 STR lokusunun çalışıldığı olgularda
yaklaşık olarak % 3,9 iken 60 tane SNP’nin çalışıldığı olgularda bu oran
% 0,0006’ lara kadar düşmektedir (Børsting C. ve Ark. 2007). Dolasıyla
SNP markırları çalışılarak bu tür yanlış oluşabilecek uyumsuzlukların
önüne geçilebilmektedir. Ancak adli laboratuarlarda kullanılan STR
lokuslarının ayırım güçlerine ulaşabilmek için yaklaşık olarak 50-75 SNP
çalışmak gerekir (Sobrino B. ve Carracedo A. 2005). Aynı zamanda SNP
DNA’nın kodlama yapan bölgelerinde bulunduğundan saç rengi, ten rengi,
göz rengi vs. belirlenerek şüphelilere daha kolay ulaşılabilmektedir
(Sobrino B. ve Carracedo A. 2005, Ruiz Y. ve Ark. 2013).
1.3 SNaPShot (SBE) Yöntemiyle SNP Analizi
SNaPshot (Applied Biosystems), floresan boyalarla işaretlenmiş
ddNTP’ler ile primerin hemen bitişiğindeki SNP noktasının tek baz
uzamasına dayanan minisekanslama metodudur. SBE reaksiyonu, çift
zincirli DNA’nın birbirini izleyen döngülerle denatürasyonu,
işaretlenmemiş SBE primerlerinin PCR ürünlerine bağlanması ve tek baz
uzaması aşamalarını içerir. SBE primerleri tek zincirli PCR ürününe SNP
noktasının tam bitişiğinde olacak şekilde bağlanır ve DNA polimeraz,
floresan işaretli ddNTP’yi SNP noktasına karşılık gelen baza ekler
(Børsting C. ve Ark. 2007). ddNTP’ler 3’uçlarında hidroksil (OH)
taşımamaları nedeniyle dNTP’lerden farklıdırlar. ddNTP’ler, DNA
polimeraz aralıcılığıyla uzatılan yeni zincire katılır fakat 3’OH
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taşımamaları nedeniyle kendisinden sonra nükleotid ilave edemez ve
sentez sona ererek tek baz uzaması gerçekleşmiş olur.
SBE reaksiyonu SNaPShot primerlerinin 5' uçlarına eklenen kuyruklar
ile gerçekleşir. Bu kuyruklar daha çok çoklu T (poly T) ya da çoklu AGTC
tekrarlarından oluşmaktadır. Bu kuyrukların uzunluğu sinyal başarısını
etkilemez. Eklenen kuyruklarla birlikte primerlerin toplam uzunluğu 2080 nükleotid arasında değişir ve her SBE primerinin toplam uzunluğu
elektroforez ortamında SNP noktasının son ürün uzunluğunu (size) verir
(Podini D. ve Vallone P.M. 2009). Floresanla işaretlenmiş uzama ürünleri
elektroforez ile birbirinden ayırt edilir. A,G,C,T bazlarının her biri farklı
boyalarla işaretlenmiş olup aynı anda ve aynı reaksiyonda belirlenebilirler.
Kapiler elektroforezde yürütülen örneklerin analizi Peak Scanner,
GeneScan 3.7, GeneMapper veya GeneMarker programları ile yapılabilir.

2. Materyal ve Metot
Bu çalışmada araştırmaya katılmayı kabul eden ve rıza formunu
imzalayan 30 kişiden kan örnekleri alındı. Kandan DNA izolasyonu
QIAamp® DNA Mini Kit kullanılarak yapıldı. Örneklerin DNA miktarları
The Quant-iT™ dsDNA HS Assay Kit (Thermo Fisher Scientific) ile
florometrik yöntemle belirlendi. Firmadan liyofilize halde alınan birinci ve
ikinci PCR primerleri (Parsons T.J. 2006), saf su ile sulandırılarak her biri
100 µM olan primer konsantrasyonları hazırlandı. Bu primerlerden her biri
0,2 µM olan 100 µl’lik primer karışımı oluşturuldu. İkinci PCR
primerlerinin her bir primerin konsantrasyonu 1 µM olan 100 µl’lik primer
karışımı oluşturuldu. Her biri 1 µM’lık ikinci PCR primerleriyle yapılan
PCR’lar ve saflaştırmalar sonucu elde edilen elektroforegram sonuçlarına
göre ikinci PCR primerlerinin konsantrasyonları yeniden düzenlendi ve
dengelenmiş ikinci PCR primer karışımı oluşturuldu.
2.1 PCR (Polymerase Chain Reaction) Aşaması
Birinci PCR için toplam PCR hacmi (bir reaksiyon için ) 15 µl olacak
şekilde: sudan 8,675µl, BSA (3.2 mg/ml)’dan 0,75 µl, 10X PCR tamponu
(MgCl2 içermeyen) dan 1,5µl, MgCl2 (25 mM) dan1,2 µl, dNTP karışımı
(10 mM)dan 0,375µl, primer karışımından 1,2µl, Taq DNA polimeraz
(5U/µl)dan 0,3 µl ve genomik DNA’dan 0,5-1 ng/ µl eklenerek Gene Amp
9700 (Applied Biosystems) cihazında PCR yapıldı. PCR, 95°C’de 10
dakika denatürasyon, 95°C’de 30 sn, 50°C’de 55 sn ve 72°C’de 30 sn
olacak şekilde 33 döngü ve 72°C’de 7 dakikaya PCR yapıldı. PCR sonrası
reaksiyona girmeyen dNTP ve primerlerin uzaklaştırılması için
Ekzonükleaz I (Exo I) ve Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) kullanıldı.
Bu işlem için her 3,75 µL PCR ürünü için 0,35 μL(5 u/μL) Exo I ve SAP
(1 u/μL) 0,65 μL eklendi ve 37°C’de 90 dakika ve 80°C’de 20 dakika
bekletildi.
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İkinci PCR (SNaPshot) reaksiyon karışımı için: 2,5 μL SNaPshot
reaksiyon karışımı, 1 μL SNaPshot primer karışımı, 1 μL çoğaltılmış DNA
örneği ve 3 μL saf su eklendi. SNaPshot reaksiyon döngüsü; 96°C’de 10
sn, 50°C’de 5 sn ve 60°C’de 30 sn olacak şekilde 30 döngü olarak
ayarlandı. SNaPshot reaksiyon sonrasında floresan işaretli bağlanmamış
ddNTP’leri uzaklaştırmak için 10 µL SNaPshot reaksiyon ürünü üzerine
1,5 µL SAP (1 U/μL) eklendi ve 37°C’de 90 dakika ve 85°C’de 15 dakika
inkübe edildi.
PCR ürünlerinin elektroforezi ABI PRISM® 310 (Applied Biosystems)
cihazında yapıldı. 14,5 µl Hi-Di formamid, 0,4µl Genescan-120 LIZ Size
Standard ve 2. PCR ürününden 1 µl eklendi ve 95ºC’ de 5 dakika denatüre
edilerek elektroforez cihazına yüklendi. Verilerin analizi GeneScan
Analysis Software 3.1.2 (Applied Biosystems)’de yapıldı. Dokuz SNP’nin
beklenen alel uzunluklarıyla elektroforegramdaki pikler karşılaştırılarak
SNP allellerinin uzunlukları belirlendi.
2.2 SNaPshot Minisekanslama Tekniği ile SNP Noktalarının
Validasyonu
SNaPshot minisekanslama tekniği kullanılarak yapılan validasyonda,
yöntemin duyarlılığı, analiz eşiği, tekrarlanabilirliği ve karışım örnek
çalışması yapıldı. Duyarlılık (sensitivity) çalışması için; değişik oranlarda
sulandırılmış (1 - 0,5 - 0,25 - 0,1 - 0,05 ng/µl) 9947A kontrol DNA
örnekleri kullanıldı. ABI 310 genetik analizör cihazının analiz eşiğini
belirlemek için; 4 negatif kontrol örneğinde gözlenen en yüksek piklerin
RFU (Relative Fluorescent Unit) değerleri kullanıldı. Karışım
çalışmasında iki kişinin kan örneklerinden elde edilen eşit
konsantrasyonlardaki (1ng/µl) DNA izolatları 1/1, 1/10 ve 1/50 oranında
karıştırılarak SNP analizi yapıldı. İkinci karışım çalışmasında, bir kişiden
alınan kan ile bir başka kişiden alınan tükürük örnekleri eşit hacimlerde
karıştırılarak elde edilen DNA örneklerinde SNP analizi yapıldı.
Tekrarlanabilirlik aşamasında; aynı örnek her biri birer hafta arayla olmak
üzere 4 defa tekrarlanarak çalışıldı.

3. Bulgular
3.1 SNaPshot Minisekanslama Yönteminin Optimizasyonu
Optimizasyonun ilk adımında, uzama (ikinci) primerlerinin
konsantrasyonları ayarlandı.
Eşit uzama primeri konsantrasyonu
kullanılarak elde edilen pik yüksekliklerine göre, her bir SNP bölgesi için
konsantrasyon düzenlemesi yapıldı (Tablo 1). Düzenleme sonucu elde
edilen elektroforegram Şekil 1 de gösterilmiştir.
Tablo 1. Uzama PCR primerlerinin dengelenmiş konsantrasyonları
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İkinci (Uzama) PCR
Primerleri

Son Konsantrasyon (µM)

3010-(F)
15340-(R)
5004-(F)
6776-(F)
8592-(R)
16519-(R)
10394-(F)
10754-(F)
11864-(F)

0.5 µM
2 µM
2 µM
2,5 µM
2 µM
1 µM
2 µM
1 µM
1,5 µM

Şekil 1. Dengelenmiş primer konsantrasyonları sonucu elde edilen
elektroforegram.

3.2 SNaPshot Minisekanslama Yönteminin Validasyonu
SNP noktası için SNaPshot minisekanslama tekniği kullanılarak
yapılan validasyon çalışmalarında; yöntemin duyarlılığı, analiz eşiği,
tekrarlanabilirliği ve karışım örnekleri çalışıldı.
3.2.1 Analiz Eşiğinin Belirlenmesi
ABI 310 genetik analizör cihazında 4 negatif kontrol örneğinde
gözlenen en yüksek piklerin RFU (Relative Fluorescent Unit) ortalaması
ve standart sapması hesaplanarak, analiz eşik değeri 416 RFU olarak
belirlendi (Şekil 2).
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Şekil 2. 9 SNP lokusu negatif kontrol çalışmasına ait elektroforegram
3.2.2 Duyarlılık
9947A (10 ng/µl) ticari pozitif kontrol DNA örneği farklı oranlarda
sulandırılarak (1- 0,5- 0,25- 0,1- 0,05 ng) yöntemin duyarlılığı belirlendi
(Şekil 3).

Şekil 3. 9 SNP noktasına ait duyarlılık çalışması görüntüleri (yukarıdan
aşağıya doğru 1- 0,5- 0,25- 0,1- 0,05 ng).

168

3.2.3 Karışım çalışması
SNP analizleri yapılmış 3010 ve 16519. noktalarında farklılık gösteren
iki kişinin örnekleri kullanıldı. Karışım çalışmasında iki kişinin kan
örneklerinden elde edilen eşit konsantrasyonlarındaki (1ng/µl) DNA
örnekleri 1/1, 1/10 ve 1/50 oranında karıştırılarak yapılan çalışmadan elde
edilen elektroforegram görüntüleri Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’daki gibidir
(Şekil 1’teki elektroforegram görüntüsünde (1/1), 3010 ve 16519. SNP
noktaları arasından sadece 3010. bölgede arka arkaya farklı renkte iki pik
gözlendi. Şekil 2’teki elektroforegram görüntüsünde (1/10), 3010 ve
16519. SNP noktalarında arka arkaya görülmesi beklenen mavi ve yeşil
piklerden yalnızca mavileri görüldü. Şekil 3’daki elektroforegram
görüntüsünde (1/50), 3010 ve 16519. SNP noktalarında arka arkaya
görülmesi beklenen mavi ve yeşil piklerden yalnızca mavileri gözlendi.

Şekil 1. 9 SNP noktasına ait 1/1 oranındaki karışıma ait elektroforegram

Şekil 2. 9 SNP noktasına ait 1/10 oranındaki karışıma ait
elektroforegram
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Şekil 3.
9 SNP noktasına ait 1/50 oranındaki karışıma ait
elektroforegram
İkinci karışım çalışmasında ise, bir kişiden alınan kan ile bir başka
kişiden alınan tükürük örnekleri eşit hacimlerde (100 µl) karıştırılarak
oluşan karışımdan yapılan DNA izolasyonu sonucu 9 SNP analizine ait
elektroforegram görüntüsü Şekil 4’deki gibidir. Polimorfizm gösteren
3010 ve 16519. bölgelerde arka arkaya mavi ve yeşil renkte pikler
görülmüştür.

Şekil 4. Kan ve tükürük örneklerinin eşit hacimlerde karıştırılarak elde
edilen karışımın 9 SNP noktasına ait elektroforagram görüntüsü.
3.2.4 Tekrarlanabilirlik
Tekrarlanabilirlik aşamasında aynı örnek her biri birer hafta arayla
olmak üzere 4 kere tekrarlanarak çalışıldı. Elektroforegram görüntüleri
incelendiğinde, 9 SNP noktasının her birinin ayrı ayrı son ürün uzunlukları
(size) belirlenerek ortalamaları alındı ve standart sapmaları hesaplandı
(Tablo 2). Her tekrarda 9 SNP noktası aynı şekilde tiplendirildi ve her
tekrarda aynı DNA profilleri elde edildi.
Tablo 2. Tekrarlanabilirlik çalışmasına ait örneklerin ABI 310
cihazında son ürün uzunlukları ortalamaları ve standart sapmaları
SNP noktası
3010

Örneklerin (Size)
Ortalaması
23,4525
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Örneklerin Standart
Sapmaları
0,189978

33,7225
36,8375
42,375
45,80
50,5125
52,76
56,23
60,9375

15340
5004
6776
8592
16519
10394
10754
11864

0,117863
0,140327
0,130767
0,091287
0,084607
0,072572
0,11547
0,132004

Yöntemin optimizasyon ve validasyonu yapıldıktan sonra, 30 kişinin
kan örnekleri kullanılarak SNP noktaları belirlendi. Kan örneklerine ait
elektroforegramlar incelendiğinde; tüm örneklerde 15340. SNP noktasında
yeşil pik (T) gözlendi (Şekil 8). Bu nokta Anderson referans diziyle
karşılaştırıldığında (Anderson S. ve Bankier A.T. 1981). Türk toplumunda
farklılık gösterdiği görüldü. İncelenen 30 kişiden 5 kişide 3010. SNP
noktasında diğerlerinden farklı olarak A görülürken, 16519. noktada ise 7
kişide T, diğer kişilerde C görüldü. Diğer SNP noktalarında polimorfizme
rastlanmadı (Tablo 3).

Şekil 8. Kan örneğinde 9 SNP noktasına ait elektroforegram görüntüsü
Tablo 3. 30 kişinin 9 SNP noktasına ait aleller
İncelenen SNP Noktaları
Örnek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3010
A
G
G
G
G
G
G
A
A
G
A

15340
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

5004
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

6776
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

8592
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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16519
T
T
T
C
C
T
C
C
T
T
C

10394
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

10754
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

11864
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

C
C
C
T
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Adli kimliklendirmede nükleer DNA’nın yeterli olmadığı veya
çalışmaya elverişli olmadığı vakalarda (uçak kazaları gibi toplu
felaketlerde veya uzun süre çevresel koşullar etkisiyle bozulmuş
örneklerde) mitokondriyal DNA (mt-DNA) analizi yapılmaktadır. mtDNA ‘da genellikle kişiler arasında yüksek polimorfik özellik gösteren
HV1 ve HV2 bölgeleri çalışılmaktadır (Rousselet F. Ve Mangin P. 1998).
Ancak bu bölgelerin analizi ile yeterli ayırım gücüne ulaşılamamaktadır.
Bunun için MtDNA’nın tamamının çalışılması gerekir. Bütün dizinin
çıkarılması ve analizi; zaman, emek ve maliyet bakımından ekonomik
olmaması nedeniyle adli bilimciler, mitokondriyal DNA’da bulunan
SNP’lere yönelmişlerdir (Coble M.D. ve Ark. 2004). SNP’lerin mutasyon
oranının düşük olması ve bozulmuş örneklerde kolay amplifiye
edilmesinden dolayı adli kimliklendirmede kullanılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, mitokondriyal genomda bulunan 9 SNP noktasını
(3010, 5004, 6776, 8592, 10394, 10754, 11864, 15340, 16519) SNaPshot
minisekanslama yöntemiyle optimizasyon ve validasyonunu yapmaktır.
Seçilen 9 SNP noktasından 8’i mtDNA’nın kodlama yapan bölgesinde bir
SNP lokusu (16519) ise kontrol bölgesinde bulunmaktadır. 9 SNP noktası
bi-alelik özellik taşırken 16519 lokusu tri-aleliktir (T/C/A).
SNP noktalarının belirlenmesinde SNaPshot minisekanslama tekniği
kullanıldı. Birçok SNP lokusunu bir arada analiz edebilmesi, duyarlılığı,
güvenirliliği, düşük DNA konsantrasyonlarında dahi başarılı sonuçlar elde
edilmesi, optimizasyonunun kolay olması, tekrarlanabilir oluşu,
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heteroplazmi ve karışım örnekleri için iyi bir ayrım sağlaması gibi
avantajları nedeniyle SNaPshot Multiplex Kiti kullanıldı (Parsons T.J.
2006, Vallone P.M. ve Ark. 2004). SNaPshot minisekanslama tekniğinde
2 aşamalı PCR kullanılır. Birinci PCR, her bölge için iki primer (çoğaltma
primerleri) içeren multipleks primer karışımı ve diğer PCR bileşenlerini,
ikinci PCR ise her bölge için sadece bir primer (uzama primeri) içeren
primer karışımı ve diğer PCR bileşenlerini içerir. Yani her bir SNP noktası
için, birinci PCR’da 2, ikinci PCR’da 1 olmak üzere toplam 3 adet primer
kullanılmaktadır. Bu çalışmada 9 SNP noktası için toplam 27 primer
kullanıldı.
9 SNP lokusuna ait primerlerin dizaynı için Primer 3 programı
kullanıldı. Özellikle degrade örneklerde başarılı sonuçlar elde edebilmek
için primerlerin amplikon boyları 150 bç ve altında olacak şekilde
ayarlandı (Parsons T.J. 2006) (Podini D. ve Vallone P.M. 2009). Seçilen
primerler hedef SNP noktasına bitişik olacak şekilde ayarlandı. Çoğaltma
ve uzama primerlerinin dizaynında ayrıca, multipleks PCR çalışmasında
ciddi önem taşıyan, primer-primer ve hairpin(saç tokası) gibi etkileşimler
dikkate alındı (Parsons T.J. 2006). 30 bazdan uzun olan primerler için
yüksek performans likit kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma
önerilmektedir (SNaPshot ™ Multiplex Kit Protocol, 2000). Sentezlenen
tüm primerler üretici firmadan HPLC olarak sentezlettirldi. Bu çalışmanın
ilk aşamasında, SNaPshot minisekanslama yöntemi kullanılarak 9 SNP
noktası optimize edildi ve çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 30
kişiden alınan kan örneklerinde SNP noktaları çalışıldı.
SNaPshot
Validasyonu

Minisekanslama

Yönteminin

Optimizasyonu

ve

Optimizasyonun
ilk
aşamasında,
uzama
primerlerinin
konsantrasyonları dengelendi. Artefakt piklerin yanı sıra, bazı SNP
noktalarında yüksek ya da düşük pikler görülmesi nedeniyle pikleri
dengelemek üzere primer konsantrasyonları ayarlandı (Şekil 1). 9 SNP
noktası için SNaPshot minisekanslama tekniği kullanılarak yapılan
validasyonda; yöntemin duyarlılığı, analiz eşiği karışım örnekleri ve
tekrarlanabilirliği çalışıldı.
Duyarlılık için, değişik oranlarda sulandırılmış (1 - 0,5 - 0,25 - 0,1 0,05 ng/µl) 9947A kontrol DNA örneğinde: 0,1 - 0,25 - 0,5 ve 1 ng’de 9
SNP noktası için tam profil elde edilebilirken 0,05 ng’ de 9 SNP noktası
için profilinin belirlenebilmesine rağmen bazı noktaların analiz eşiğinin
altında kalması bu konsantrasyonun analiz için uygun olmadığını
göstermiştir (Şekil 3). Dolayısıyla 1- 0,1 ng/µl konsantrasyondaki DNA
örneklerinde bu yöntemin uygun olduğu söylenebilir.
SNaPshot minisekanslama yöntemiyle çalışmanın analiz eşik değeri,
416 RFU olarak belirlendi. Kan örneklerinin değerlendirilmesinde bu
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değer (416 RFU) baz alındı. Ancak degrede örneklerde SNP’lerin RFU
değerleri düştüğü bilinmektedir (Vallone P.M. ve Ark. 2004). Negatif
kontrole ait elektroforegram (Şekil 2) incelendiğinde, 72- 287 RFU
değerlerinde 8 tane artefakt pik görülmüştür. Köhnemann ve arkadaşı,
16519 ve 6776. SNP noktalarının negatif kontrol reaksiyonlarında artefakt
pikler görülebileceğini bildirmiştir (Köhnemann S. ve Pfeiffer H. 2010).
Karışım çalışmasında; iki kişinin DNA örnekleri 1/1 oranında
karıştırılarak elde edilen elektroforegramda (Şekil 4), 3010. noktada art
arda mavi (G) ve yeşil pik (A) görülmüştür. Mavi pikin yüksekliği yeşile
göre daha büyük olarak gözlenmiştir. 16519. noktada ise görülmesi
gereken art arda mavi ve yeşil pikten sadece mavi olanı görülmüştür.
Bunun nedeni, SNP noktasında G ve A içeren karışım örneklerinde
düzensiz sinyal yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Guanini temsil eden
mavi pik diğer bazlara göre çok daha yüksek pik vermektedir. Karışım
örneğinde de aynı durum gözlendi. Guanini temsil eden mavi pikin neden
olduğu düzensiz sinyal yoğunluğu nedeniyle mavi ile birlikte görülmesi
beklenen yeşil pik sinyal vermedi. 1/10 ve 1/50 oranındaki karışımlarda
(Şekil 5 ve Şekil 6) 3010 ve 16519. SNP noktalarında arka arkaya
görülmesi beklenen mavi ve yeşil piklerden yalnızca mavilerin görülmesi,
bu konsantrasyonlardaki karışım örneklerinde iyi bir profilleme
yapılamadığını göstermiştir. Parsons’ın yaptığı çalışmada 1/1 oranındaki
karışımlarda başarılı sonuçlar elde etmiş ve sinyal yoğunluğuna bağlı
problem yaşamadığını rapor etmiştir (Parsons T.J. 2006). Kan ve tükürük
örneklerinin eşit hacimlerde karıştırıldığı ikinci karışım çalışmasında Şekil
7’ deki elektroforegram incelendiğinde, bu defa 3010. bölgede art arda
birbirine yakın yükseklikte mavi (G) ve yeşil pik (A), 16519. noktada ise
yine art arda birbirine yakın yükseklikte mavi (C) ve yeşil (T) iki pik
görülmüştür. Düzensiz sinyal yoğunluğunun neden olduğu bir durum
olmadığından karışıma ait profilleme sorunsuzca yapılabilmiştir.
Tekrarlanabilirlik çalışmasında aynı örnek birer hafta arayla 4 defa
tekrarlanarak çalışıldı. 4 çalışmada da SNP noktalarının sonuçları
birbiriyle uyumlu olarak elde edilmiştir. SNP analizinde, elektroforegram
pikleri değerlendirilirken önemli olan piklerin yükseklikleri değil son ürün
uzunlukları (size) dır. Tekrarlanabilirlik aşamasının başarısını gösteren, 9
SNP noktasının her birinin ayrı ayrı son ürün uzunlukları (size) ve
ortalamasını kapsayan tablo incelendiğinde (Tablo 2), SNP noktalarının
standart sapmaları 0,189978 ve 0,072572 arasında değiştiği görüldü.
Köhnemann ve arkadaşının yapmış olduğu çalışmada standart sapmaların
0,5’ in altındaki sonuçların güvenilir olduğunu ifade etmişlerdir
(Köhnemann S. ve Pfeiffer H. 2010). Çalışmamızda da standart sapmanın
0,5’in altında bulunmuş olması çalışmamızın güvenilir ve tekrarlanabilir
olduğunu göstermiştir.
Yöntem optimizasyonu ve validasyonu için yukarıda sözü edilen
parametreler çalışıldıktan sonra, aralarında akrabalık ilişkisi bulunmayan
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çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 30 kişiden alınan kan örnekleriyle
SNaPShot minisekanslama yöntemiyle 9 SNP noktası analiz edildi (Şekil
8). Tüm örneklerde 15340. noktada yeşil pik (T) görüldü. Referans diziyle
(Cambridge referans dizisi) karşılaştırıldığında bu noktanın farklı olduğu
ve Türk toplumuna özgü gözlenen bir alel olabileceği düşünüldü. 5 kişide
3010. SNP noktasında diğerlerinden farklı olarak A görülürken, 16519.
noktada ise 7 kişide T, diğer kişilerde ise C’ ye rastlandı. Diğer SNP
noktalarında ise herhangi bir polimorfizme rastlanmadı (Tablo 3 ).
Sonuç olarak; Çalışmada primer tasarımı yapılan 9 SNP için çalışılan
30 kişide, 2 lokusun (3010 ve 16519) polimorfik olduğu belirlendi. Bu
SNP lokuslarının, Türk toplumu için polimorfik olduğu gösterilse de bu
noktaların popülasyon çalışmalarıyla frekanslarının belirlenmesi
gerekmektedir. Ayrıca 15340. SNP lokusunun tüm örneklerde aynı, ancak
Cambridge Referans (rCRS) dizisinden farklı alel varyasyonu tespit
edildiği ve bu lokusun monoforfik olabileceği ancak daha çok kişide
çalışılarak belirlenmesi gerektiği önerilmektedir. Ayrıca kimliklendirmede
ayırım gücünü arttırmak için yeni mültipleks SNP panelleri geliştirilmesi
gerekmektedir.
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