


Kastamonu Üniversitesi I. Bilimsel Araştırma Projeleri Çalıştayı, 17-18 Şubat 2016, 
Kastamonu, TÜRKİYE 

1 
 

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ 

 

Onursal Başkan:  Prof.Dr Seyit AYDIN 

Çalıştay Organizasyon Komite Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Atıf ÇETİNER 

Çalıştay Organizasyon Komite Üyesi: Doç.Dr. Özgür ÖZTÜRK 

Çalıştay Organizasyon Komite Üyesi:  Emre AYDİLEK 

 

 

BİLİMSEL KOMİTE 

 

Prof. Dr. Sezgin AYAN (Rektör Yardımcısı) 

Prof.Dr. Mehmet Atıf ÇETİNER (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü) 

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Fen Bilimleri Ensitüsü Müdürü) 

Prof.Dr. Mehmet ATALAN (İlahiyat Fakültesi) 

Doç.Dr.Özgür ÖZTÜRK (Merkezi Araşt. Lab. Müdürü) 

Doç.Dr. Duran AYDINÖZÜ (Sosyal Bilimler Ensitüsü Müdürü) 

Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (Fen Edebiyat Fakültesi) 

Yrd.Doç.Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ (Su Ürünleri Fakültesi) 

Yrd. Doç. Dr. Orhan KANDEMİR (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 

Yrd. Doç. Dr. Nuray EMİN (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kastamonu Üniversitesi I. Bilimsel Araştırma Projeleri Çalıştayı, 17-18 Şubat 2016, 
Kastamonu, TÜRKİYE 

2 
 

TAKDİM 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel 

veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, 

ulusal ve/veya uluslar arası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.  

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ise ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca 

BAP Yönergesinin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel 

sekreteryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş 

ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir. 

Kastamonu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü; bu kapsamda 2012 yılından bu yana sözü edilen 

görevleri üstlenmiştir. 

Çalıştaylar ve benzeri toplantılar sadece bildiri sunulan, konuşma yapılan akademik bir 

olay değil, aynı zamanda tanışılan, gelecek için yeni işbirlikleri ve yeni projelerin temellerinin 

atıldığı sosyal boyutu da olan organizasyonlardır. 

BAP Koordinatörlüğü olarak bu çalıştayı düzenlememizdeki amaç, tamamlanmış 

projelerin bir değerlendirmesini yapmak, ayrıca bundan sonraki «proje destekleme» sürecinde 

üniversitemiz öğretim elemanlarının fikir ve görüşlerini almaktır.  

Bu kitapçık, Çalıştay tarihine kadar Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış projelere ait özetleri 

içermektedir. 

Çalıştaya destek sağlayan bilim ve organizasyon kurulu üyelerine, sekretarya ve dizgiyi 

yapan ve iletişimi sağlayan personelimize, Çalıştaya bildiri sunan ve projesi ile katılan öğretim 

elemanlarına, kısaca katkısı olan herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

 

Prof.Dr. Mehmet Atıf ÇETİNER 

Kastamonu Üniversitesi BAP Koordinatörü 
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Proje No: KÜBAP-03/2012-01 

ANALYZING THE ANOMALOUS DIPOLE MOMENT TYPE COUPLINGS OF T′ 

QUARK WITH FCNC INTERACTIONS AT THE CLIC 

 

Ahmet Tolga TAŞÇI, Abdulkadir ŞENOL, Çiğdem VEREP 

Department of Physics, Kastamonu University, 37100, Kastamonu, Turkey 

 

ABSTRACT 

In this study we examine both anomalous magnetic and dipole moment type couplings of fourth 

generation t′ quark via its single production with subsequent dominant Standard Model decay 

modes at International Linear Collider (ILC) and Compact Linear Collider (CLIC). The signal 

and background cross sections are analyzed for the t′ mass range of 400-800 GeV. We make the 

analysis to delimitate these anomalous couplings as well as to find the attainable integrated 

luminosities for 3 observation limit. 

Keywords: anomalous interactions, t′ quark, ILC, CLIC 

Acknowledgement: The authors would like to thank the Kastamonu University Scientific 

Research Projects Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-03/2012-01 for the 

supports. 
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Proje No: KÜBAP-01/2014-13 

HIGH-QUALITY C-AXIS ORİENTED NON-VACUUM Er DOPED ZnO THIN FILMS 

 

Ahmet Tolga TAŞÇI1, Elif AŞIKUZUN1, Özgür ÖZTÜRK1,2, Lütfi ARDA3,  Fuat KARTAL4, 

Cabir TERZİOĞLU5 

1Kastamonu University, Faculty of Arts and Sciences, 37100 Kastamonu, Turkey 

2Kastamonu University, Research and Application Center 37100 Kastamonu, Turkey 

3Bahcesehir University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, 34349 Besiktas, Istanbul, 

Turkey 

4Kastamonu University, Faculty of Engineering and Architecture, 37100 Kastamonu, Turkey 

5Abant Izzet Baysal University, Faculty of Arts and Sciences, 14280 Bolu, Turkey 

 

Abstract 

Preparation, growth, structure and optical properties of high-quality c-axis oriented non-vacuum 

Er doped ZnO thin films were studied. Zn1-xErxO (x=0.0, 0.01, 0.02, 0.04, and 0.05) precursor 

solutions were prepared by sol-gel synthesis using Zn, and Er based alkoxide which were 

dissolved into solvent and chelating agent. Zn1-xErxO thin films with different Er doping 

concentration were grown on glass substrate using sol-gel dip coating. Thin films were annealed 

at 600 C for 30 min, and tried to observe the effect of doping ratio on structural and optical 

properties. The particle size, crystal structure, surface morphologies and microstructure of all 

samples were characterized by X-Ray diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscope 

(SEM). The UV-Vis spectrometer measurements were carried out for the optical 

characterizations. The surface morphology of the Zn1-xErxO films depend on substrate nature 

and sol-gel parameters such as withdrawal speed, drying, heat treatment, deep number (film 

thickness) and annealing condition. Surface morphologies of Er doped ZnO thin films were 

dense, without porosity, uniform, crack and pinhole free. XRD results showed that, all Er doped 

ZnO thin films have a hexagonal structure and (002) orientation. The optical transmittance of 

rare earth element (Er) doped ZnO thin films were increased. The Er doped ZnO thin films 

showed high transparency (>85) in the visible region (400-700 nm). 

Keywords: Thin Film, Er-doping, Bandgap Energy, ZnO, Orientation 

Acknowledgement: The authors would like to thank the Kastamonu University Scientific 

Research Projects Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-01/2014-13 for the 

supports. 
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Proje No: KÜBAP-01/2013-14 

FIRST DETAILED MEASUREMENTS OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY 

AND RADIATION HAZARD ASSESSMENT FOR GERZE-TURKEY 

 

Aslı KURNAZ1, M. Atıf ÇETİNER1 

1Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences, Kastamonu University, 

37100 Kastamonu, Turkey, akurnaz@kastamonu.edu.tr 

 

Abstract 

A gamma spectrometric study of distribution of natural and artificial radionuclides in soil 

samples collected from the terrestrial environment of Gerze counties of Sinop Province in 

Turkey was performed using a NaI(Tl) γ-ray spectrometer with the aim of estimating the 

radiation hazard as well as establishing a database for radioactivity levels of the tourist area. The 

concentrations of primordial (238U, 232Th and 40K) and the fission product (137Cs) radionuclides 

were determined. The mean activity concentrations of 238U, 232Th, 40K and 137Cs were 

determined as 63.87±1.09, 72.66±1.70, 609.65±5.92 and 13.58±0.48 Bqkg-1 for soil samples, 

respectively. Based on the measured concentrations of these radionuclides, the mean absorbed 

gamma dose in air and the annual effective dose due to terrestrial gamma radiation were 

calculated as 99.23 nGyh-1 and 121.69μSvy-1, respectively. In situ measurements of the gamma 

dose rate in air were performed in the same 60 locations, soil samples were collected from, 

using a portable G-M tube and the mean gamma dose rate and the annual effective dose were 

ascertained as 125.1 and 153.4 μSvy-1, respectively. 

Keywords: Environmental Radioactivity, Radiological Hazards, NaI(Tl) Detector 

Acknowledgement: The authors would like to thank the Kastamonu University  Scientific 

Research Projects Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-01/2013-14 for the 

supports. 
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Proje No: KÜBAP-01/2013-51 

REFERENCE LEVELS OF BACKGROUND RADIOACTIVITY FOR BEACH SANDS 

AND SOILS IN İNEBOLU/KASTAMONU-TURKEY 

 

Aybaba HANÇERLİOĞULLARI1, Aslı KURNAZ1 and M. Atıf ÇETİNER1  

1Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences, Kastamonu University, 

37100 Kastamonu, Turkey, aybaba@kastamonu.edu.tr 

 

Abstract 

This paper presents the measurement results of environmental radioactivity levels for İnebolu 

district (tourist area), Kastamonu. The radioactivity concentrations of 238U, 232Th, 40K and the 

fission product 137Cs in soil samples collected from 13 region surroundings of study area and in 

12 beach sand samples collected from along the coast of İnebolu were determined using a 

NaI(Tl) γ-ray spectrometer. To evaluate the radiological hazard of the natural radioactivity, 

based on the measured concentrations of these radionuclides, the mean absorbed gamma dose 

and the annual effective dose were evaluated separately, and found to be 112.90 nGy h-1 and 

138.46 μSv y-1 for soil samples and 75.19 nGy h-1 and 92.22 μSv y-1 for beach sand samples, 

respectively.  

Keywords: Radioactivity, Annual Effective Dose, NaI(Tl) Detector 

Acknowledgement: The authors would like to thank the Kastamonu University  Scientific 

Research Projects Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-01/2013-51 for the 

supports. 
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Proje No: KÜBAP-03/2012-04 

FLUKA MONTE CARLO METODU KULLANARAK BAZI MİNERALLERİN 

NÖTRON MAKROSKOPİK TESİR KESİTLERİN HESAPLANMASI 

 

Aybaba HANÇERLİOĞULLARI1  Turgay KORKUT2  Murat GÜDEL3 

1,3 Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 37150,Kastamonu/Türkiye 

aybaba@kastamonu.edu.tr 

2 Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,Nükleer Enerji Mühendisliği 

Sinop/Türkiye 

  

Özet 

Nötron parçacıkları yüksüz oldukları için madde içerisine nüfuz etme bakımından giriçilik 

özellikleri bakımından güçlüdürler.Günümüzde birçok uygulama alanına sahip olan nötronların 

canlı dokulara zarar vermemesi için zırhlama önemli bir konudur. Nötron parçacıklarına karşı 

kalkan malzeme olarak farklı bileşikler, alaşımlar veya kompozitler tercih edilmektedir.Bu 

projede biz çeşitli bor ve hidrojen içerikli minarelerin Fluka monte carlo metoduyla(FMC) 

nötron zırhlaması üzerine simülasyon çalışması yaptık. Reaktör içinde nötron radyasyonuna 

karşı zırhlama amacı ile su ve beton kullanılır. Zırhlamanın amacı, radyasyon kaynağı ile 

çalışılacak yer arasına radyasyonu tamamen emecek veya şiddetini müsaade edilebilecek doz 

seviyelerine kadar azaltacak özellikte bir engel konulmasıdır. Genellikle,  zırhlama radyasyon 

tehlikesini önlenmede en etkin yoldur Bu anlamda projemizde, nötron zırhlam da kullandığımız 

minerallerin günlük hayata da radyasyona maruz kalan Hastene ,Sanayi ,Askeri ve Nükleer 

Rektörlerin olduğu bölgelerde kullanılabileceğini göstermektir.Beton ve buna yakın zırhlama 

malzemelerin yanında Vimsite,Veatchite ve Sussexite gibi malzemelerinde nötron zırhlama 

alanında önemli bir yere sahip olduğu gösterilmiştir.Bağıntıları yardımıyla ölçüm değerleri 

karşılaştırıldı.Çalışmamızda malzemelerin toplam Makroskopik tesir kesitlerinin  yanı sıra doz 

yutulma katsayıları ve depolanmış enerji hesaplamaları yapıldı.Mineraller 4,5 MeV etkin 

enerjiye sahip olan 241Am-Be nötron kaynağı kullanılarak nötron parçacıklarının FMC 

simülasyonu yardımıyla eşdeğer doz oranını µSv/h cinsinden ölçümler gerçekleştirildi.Ayrıca 

 I=I0 e-μx  ve .........
TOPLAM fisyon yakalanma sacilma

        

bağıntıları kullanılarak betonun(Concrete) toplam makroskopik tesir kesitinin diğer mineraller 

ile karşılaştırtık.Burada , linear yutulma katsayısı(cm-1) cinsinden hesaplandı, Çalışmamızda 

nötron zırhlanması açısından toplam makroskopik yüzdesi en fazla Vimsite mineralinin en 

yüksek özellikliğiye sahip olduğu görülmüştür .Ayrıca bu mineralerin  hepsinin betona göre bor 

ve hidrojen oranı yüzünden nötron zırhlaması açısından da daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

*Teşekkür(Acknowledgement):Bu çalışmada bize her türlü yardımı ve desteğini esirgemeyen 

Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Koordinatı (BAP) birimine KÜBAP-03/2012-04 Projemizin 

tamamlanmasında katkılarından dolayı teşekkür ederim. 
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Proje No: KÜBAP-01/2013-31 

BİYOLOJİK AKTİVİTEYE SAHİP BAZI N-SUBSTİTUE  TİYOSEMİKARBAZON 

TÜREVLERİNİN VE  METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLERİ,  YAPILARININ 

AYDINLATILMASI VE TEORİK ÇALIŞMA 

 

Fatma KANDEMİRLİ, Can Doğan VURDU, Lokman ULUDAĞ, Muhammet Serdar ÇAVUŞ 

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

 

Özet  

Tiyosemkarbazon türevleri, kimyasal özelliğinden dolayı antitümör, antibakteriyel ve antiviral 

gibi biyolojik aktvitelere sahip olduğu için ilgi çekicidir. İsatin türevleriyle geçiş metallerinin 

birçok koordinasyon bileşiği, liganttan daha fazla biyolojik aktivite özelliğine sahiptir. 

Bu çalışmada, 1-(isatin)-4-(3’-metoksifenil)-3-tiyosemikarbazon ve 1-(5’-floroisatin)-4-(3’-

metoksifenil)-3-tiyosemikarbazon ligandları sentezlenerek, ligandların yapıları FT-IR, UV-

Visible, elementel analiz (CHNS), 1H-NMR, 13C-NMR yöntemleriyle adınlatıldı ve ayrıca 

ligandların Zn(II) kompleksleri sentezlenerek, komplekslerin yapıları da FT-IR, UVVisible, 1H-

NMR, 13C-NMR yöntemleriyle aydınlatıldı.  

Ligandların reaksiyon mekanizması, yarı deneysel metot AM1 ile calışıldı. Ligandlar ile elde 

edilen Zn(II) komplekslerinin elektronik ve geometrik parametreleri teorik olarak B3LYP 

metodu 6-311G(d,p), 6-311G(2d,2p) ve 6-31G(2d,2p) temel setleri kullanılarak hesaplandı. 

Ligandların NBO (doğal bağ orbitali) analiz çalışması yapıldı. Bunların yanında ligandların ve 

Zn(II) komplekslerinin teorik ve deneysel FT-IR, UV, NMR çalışmaları yapıldı. 

Anahtar sözcükler: Antiviral, İsatin tiyosemikarbazon, Zn(II)  kompleksi, biyolojik aktivite, 

B3LYP  

Teşekkür (Acknowledgement): The authors would like to thank the Kastamonu University 

Scientific Research Projects Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-01/2013-31  

…….. for the supports.  
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Proje No: KÜBAP-01/2013-46 

KASTAMONU YÖRESİNDE BULUNAN MANDALARIN BUBALUS BUBALİS (L.) 

İŞKEMBE SİLİYAT (PROTİSTA: CİLİOPHORA) FAUNASI 

RUMEN CILIATE (PROTISTA: CILIOPHORA) FAUNA OF BUFFALOES BUBALUS 

BUBALIS (L.) LIVING IN KASTAMONU 

 

Gözde GÜRELLİ 

Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 37150  

Kastamonu-Türkiye, ggurelli@kastamonu.edu.tr 

 

Özet (Abstract) 

Kastamonu’da bulunan 6 Anadolu mandasının işkembe içeriğindeki siliyat türlerinin 

mevcudiyeti ve dağılımları araştırılmıştır. Onbir cinse dahil 37 tür ve 19 morfotip tespit 

edilmiştir. Anadolu mandasının işkembe siliyat çeşitliliği üzerine yapılan ilk araştırmadır. 

Mandaların işkembe içeriklerindeki ortalama siliyat sayısı 70.5 ± 62.3x 104 h/ml ve konak 

başına ortalama siliyat türü sayısı 17.5 ± 3.6 olarak belirlenmiştir. Dasytricha ruminantium, 

Entodinium simulans ve E. longinucleatum bütün mandalarda bulunan baskın türlerdir. E. 

ellipsoideum, Eudiplodinium dilobum, Ostracodinium munham, E. bifidum m. monospinosum, 

E. triacum m. triacum, E. ecaudatum m. quadricaudatum mandalardan dünyadan yeni kayıttır.  

 

Species composition and distribution of rumen ciliates were investigated in the rumen contents 

of 6 Anatolian buffaloes living in Kastamonu. Thirty seven species and 19 morphotypes 

belonging to 11 genera were identified. This is the first report on rumen ciliates of Anatolian 

buffaloes. The mean number of ciliates in buffaloes rumen contents was 70.5 ± 62.3x 104 

cells/ml and the mean number of ciliate species per host was 17.5 ± 3.6. Dasytricha 

ruminantium, E. simulans and E. longinucleatum were found to be the dominant species 

occuring in all animals. E. ellipsoideum, Eudiplodinium dilobum, Ostracodinium munham, E. 

bifidum m. monospinosum, E. triacum m. triacum, E. ecaudatum m. quadricaudatum are new 

host records for buffaloes. 

Anahtar Kelime (Keywords): Siliyat, manda, Kastamonu, işkembe, Protista, (ciliate, buffalo, 

Kastamonu, rumen, Protista) 

Teşekkür (Acknowledgement): The author would like to thank the Kastamonu University 

Scientific Research Projects Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-01/2013-46 

for the supports. 
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Proje No: KÜBAP-01/2013-60 

KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ MOBİLYA VE MARANGOZ SANAYİ-AĞAÇ VE 

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNİN SEKTÖREL DURUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Mehmet KARAMANOĞLU1, Mehmet Hakan AKYILDIZ2, Sezgin BIÇAK1 

1Kastamonu Üniversitesi, Tosya Meslek Yüksekokulu 37300 Tosya/Kastamonu/Türkiye 

2Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi 37100 Kastamonu/Türkiye 

mkaramanoglu@kastamonu.edu.tr 

 

Özet 

Tosya ilçesi çevre il ve ilçelere göre ekonomik açıdan canlı bir yapıya sahiptir. Özellikle 

Mobilya ve Marangoz Sanayi- Ağaç ve Orman Ürünleri Sanayisi ilçe ekonomisine büyük katkı 

sağlamaktadır. Tosya’da üretilen ürünler Türkiye’nin hemen hemen her iline pazarlanmakta ve 

ihraç edilmektedir. Mobilya ve Marangoz Sanayi-Ağaç ve Orman Ürünleri Sanayisinde yaklaşık 

300 adet firmanın faaliyet göstermesi Tosya ilçesini sektörde önemli bir konuma getirmiştir ve 

geçerliliğini korumaktadır. Ülkemizde sektöre yönelik sektörün sorun ve çözüm önerileri, 

durum analizi ve diğer başlıklar altında (teknolojisi, pazarlaması, ihracatı, üretimi, tasarımı v.b) 

çeşitli İl, Bölge ve Ülke bazında çalışmalar mevcuttur. Kastamonu İli Tosya İlçe’sinin sektörde 

geçerliliğini korumasına karşın sektörün, sorunlarının tespiti, çözüm önerileri ve diğer başlıklar 

altında (teknolojisi, pazarlaması, ihracatı, üretimi, tasarımı v.b) durum analizini gösterecek bir 

çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada, Firmaların Faaliyet alanını, Kapasitesini, 

Hammaddesini, Üretimini, Teknolojisini, Tasarımını, Pazarlamasını, İnsan Kaynaklarını, Kalite 

Kontrolünü, Sorunlarını, Kalkınma Planları incelenmiştir. Belirtilen ana başlıklar halinde 

hazırlanmış anket, yüz-yüze anket yöntemi kullanılarak sektörel işletmelere ait mevcut yapı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile, Tosya İlçesi Mobilya ve Marangoz- Ahşap ve Orman 

Ürünleri Sanayisinin mevcut yapısı, eksiklikleri, sorunları ortaya koyulmuştur. Çalışma, 

sektörün İlçe ekonomisine katkısını arttıracak, daha nitelikli ürünlerin üretilmesini sağlayacak, 

firmaların sorunlarına çözüm getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Orman Ürünleri, Mobilya, Mobilya Endüstrisi, Sektörel İnceleme 

Teşekkür: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında (Proje 

No: KÜBAP-01/2013-60) desteklenmiştir. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederiz. 
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Proje No: KÜBAP-01/2012-41 

PİRİNÇ SAPLARININ YONGALEVHA ENDÜSTRİSİNDE DEĞERLENDİRİLME 

OLANAKLARI 

 

Mehmet Hakan AKYILDIZ, Hacı İsmail KESİK, Çağrı OLGUN, Mustafa ÖNCEL, Kastamonu 

Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 37100, Kastamonu-

Türkiye mhakyildiz@kastamonu.edu.tr 

 

Özet 

Birçok alanda olduğu gibi teknoloji gelişimi orman ürünleri endüstrisinde de hızla devam 

etmektedir. Bu hızlı teknolojik gelişme ve orman ürünlerine olan talebin hızla artmasına karşılık 

hem ülkemiz hem de dünya orman varlığı yeterli cevabı vermekte zorlanmaktadır. Bunun 

yanında, üretimi artan lifsel yıllık bitkilerin üretimden sonra ortaya çıkan artıkları yeteri kadar 

değerlendirilemediğinden ya da değerlendirilme alanı bulunamadığından çoğunlukla tarlada 

yakılarak toprağın ölmesine ve çevre kirlenmesine veya çürümeye bırakılarak değerli bir 

hammaddenin kaybına neden olmaktadır. 

Çeltik bitkisi yıllık olarak yenilenebilir bir kaynak olup, lignoselülozik lifsel yapıda, hem 

insanlar/hayvanlar için gıda maddesi hem de lif kaynağı açısından önemli bir potansiyeldir. 

Ayrıca, çeltik sapı ve kavuzları yüksek oranda silis içermektedir. Bu ise çeltik sapı ve kavuzunu 

doğal yangın önleyici yapmaktadır. Böylece, yangına karşı doğal dayanıklı ürünler elde 

edilebilecektir. Bugüne kadar, ayçiçeği sapı, çay bitkisi atıkları, pamuk sapları, asma sapları gibi 

lignoselülozik yapıdaki atıkların yongalevha üretiminde değerlendirilmesi ile ilgili birçok 

çalışma olmasına rağmen ülkemizde pirinç saplarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışma yoktur. 

Bu çalışmada; genel amaçlar için pirinç (Oryza sativa) sap ve kavuzundan, yongalevha 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılan, üre formaldehit tutkalı kullanılarak üretilmiş 

yongalevhaların teknolojik özellikleri incelenmiştir. Yongalevhaların üretiminde %60’lık ÜF 

tutkalı, sertleştirici olarak %20’lik Amonyum klorür kullanılmıştır. Üretim aşamasında pres 

sıcaklığı 180 oC, pres süresi 10 dakika, pres basıncı 24 kg/cm2 olarak ayarlanmış olup, dış 

tabakalar levha kalınlığının %35’ini, orta tabaka %65’ini oluşturacak şekilde; 0.400, 0.600 ve 

0.800 gr/cm3 özgül ağırlıklarında 560x560x20 mm ebatlarında 10 değişik koşulda toplam 90 

adet levha üretilmiştir.. Üretilen levhaların fiziksel özelliklerden rutubet miktarı, özgül kütlesi, 

24 saatte su alma ve kalınlık artımı; mekanik özelliklerden eğilme direnci ve elastikiyet modülü 

ve yüzeye dik çekme direnci TS EN standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler doğrultusunda; pirinç saplarının odun yongasına %20, %30 ve %40 oranlarda katılarak 

tek tabaka halinde üretilmesi sonucunda standart (TS EN 312’ye göre) değerlerde sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak, üretim faktörlerinde düzenlemeler ile levhaların özelliklerinin iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Bu şekilde elde edilecek levhalar dayanım gerektirmeyen alanlarda izolasyon 

levhası olarak kullanılabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Tarımsal atıklar, Pirinç sapı, Kavuz, Yongalevha, Fiziksel özellik 

Teşekkür: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 

desteklenmiştir. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne 

teşekkür ederiz. 
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Proje No: KÜBAP-01/2013-45 

BAZI İÇ MEKÂN SÜS BİTKİLERİNİN KÖKLENMESİNDE HORMON 

UYGULAMALARI VE KÖKLENDİRME ORTAMININ ETKİSİ 

 

Hakan ŞEVİK1, Kerim GÜNEY2, Osman TOPAÇOĞLU2, Canan ÜNAL3 

1Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,  

37100 Kastamonu- Türkiye, hsevik@kastamonu.edu.tr 

2Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü,  37100 Kastamonu- 

Türkiye, kguney@kastamonu.edu.tr, otopacoglu@kastamonu.edu.tr 

3Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 06560 

Ankara-Türkiye, canannberber@gmail.com 

 

Özet  

Bu çalışmanın amacı bazı iç mekan süs bitkilerinin köklenmesi üzerine hormon uygulamalarının 

ve köklendirme ortamının etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada, Sansevieria trifasciata (Kılıç, 

paşa kılıcı), Schefflera arboricola (Şeflera) ve Ficus benjamina (Ficus) türlerinden alınan 

çeliklere IAA, IBA, NAA ve GA3 hormonlarının, üçer farklı dozu (1000 ppm, 3000 ppm ve 

5000 ppm) ile muamele edilerek, 3 farklı köklendirme ortamına (kum, perlit ve turba) 

dikilmiştir. Kontrol grubuyla birlikte toplam 39 deneme yapılan çeliklerde 8 hafta sonunda; 

köklenme yüzdesi, kök sayısı, en uzun kök boyu, ortalama kök uzunluğu ve kök kalınlığı olmak 

üzere 5 morfolojik karakter ölçülmüştür. 

Çalışma sonucunda bütün türler için en yüksek köklenme yüzdeleri perlit ortamında elde 

edilmiş ancak, en yüksek köklenme yüzdeleri ficus için 5000 ppm IAA, kılıç için 3000 ppm 

IBA ve şeflera içim 5000 ppm NAA uygulamasında elde edilmiştir.  Ficus çeliklerinde en 

yüksek değerler kök sayısı bakımından 3000 ppm NAA, en uzun kök boyu ve ortalama kök 

uzunluğu bakımından 3000 ppm IBA, kök kalınlığı bakımından ise 5000 ppm NAA 

uygulamasından elde edilmiştir. Kılıç çeliklerinde en yüksek kök kalınlığı değerlerine 5000 

ppm NAA uygulamasında ulaşılmış, hormon uygulamaları diğer karakterler üzerine olumsuz 

yönde etkide bulunmuştur. Şeflera çeliklerinde ise en yüksek değerler kök sayısı ve ortalama 

kök uzunluğu bakımından 1000 ppm GA3, en uzun kök boyu bakımından 1000 ppm IBA, kök 

kalınlığı bakımından ise diğer türlerde olduğu gibi 5000 ppm NAA uygulamasından elde 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hormon, Köklendirme, Çelik 

Teşekkür: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında (Proje 

No: KÜBAP-01/2013-45) desteklenmiştir. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederiz. 
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Proje No: KÜBAP-01/2012-47 

TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI KARAÇAM VARYETELERİNİN 

GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİ 

 

Kerim Güney1, Yasemin Çelik Altunoğlu2, Pınar Baloğlu2,3, Mehmet Cengiz Baloğlu2  

1  Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu 

2 Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik 

Bölümü, Kastamonu 

3  Kastamonu Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Kastamonu 

carex35@gmail.com 

 

Özet 

Türkiye Florasında karaçamın güncel sistematik konumu “Pinus nigra subsp. nigra var. 

caramanica” dır. Fakat Anadolu’da morfolojik açıdan birbirinden farklı kesikli olarak yayılış 

gösteren 5 varyete (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana  (Lamb.) Holmboe var. pallasiana 

(Lamb.) Holmboe (Anadolu Karaçamı), Pinus nigra  J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) 

Holmboe var. pyramidata (Acatay) Yalt. (Ehrami Karaçam), Pinus nigra  J.F. Arnold subsp. 

pallasiana (Lamb.) Holmboe var. seneriana (Saatçioğlu.) Yalt. (Ebe Karaçamı), Pinus nigra  

J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. yaltirikiana Alptekin (Büyük Kozalaklı 

Karaçam), Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. columnaris-

pendula Boydak (Sütun Gövdeli Sarkık Dallı Karaçam) çeşitli araştırmacılar tarafından 

tanımlanmaktadır. Karaçam, sistematiği üzerinde bazı tartışmaların bulunduğu bir tür 

olduğundan dolayı çalışmamızda da kloroplast matK DNA bölgesi dizileri kullanılarak 

Türkiye’de yayılış gösteren karaçam varyetelerinin kendi arasında ve dünyada yayılış gösteren 

diğer Pinus türleri ile evrimsel ilişkileri analiz edilerek karaçam moleküler sistematiğine katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. DNA dizi analizi ile elde edilen kloroplast matK gen bölgesi dizileri 

Maksimum Likelihood yöntemi ile MEGA v6.0 yazılımı kullanılarak önce kendi arasında daha 

sonra ise NCBI veri tabanındaki karaçam türlerine ait seçilen ilgili DNA bölgeleri referans 

dizilimleri ile de karşılaştırılarak filogenetik ağaçlar elde edilmiştir. Analizler sonucunda düşük 

genetik mesafe değerlerine bakılarak taksonlar arasında bu bölge bakımından ayrım yapmak 

mümkün gözükmemektedir. Bunun yanında dünyada yayılış gösteren diğer Pinus türleri ile 

ülkemizde yetişen türler karşılaştırıldığında ise Kuzey Amerika’da Türkiye’de yetişenler ile 

benzer iklim koşullarında yayılış gösteren ve Norveç çamı olarak da bilinen Pinus resinosa ile 

aynı kolda yer aldığı görülmüştür. Çalışma, Türkiye’de yayılış gösteren karaçam varyetelerinin 

kloroplast DNA çeşitliliğini göstermesi ve dünyada yayılış gösteren diğer Pinus türleri ile 

Anadolu karaçamı varyeteleri arasındaki genetik çeşitliliği ortaya koyması bakımından 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Karaçam varyeteleri, Filogenetik analiz, Kloroplast DNA, Türkiye Florası 

Teşekkür: Çalışma,  KÜBAP-01/2012-47 nolu BAP projesi ile desteklenmiştir. 
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Proje No: KÜBAP-01/2013-15 

DISTRUBUTION OF NATURAL RADIONUCLIDES IN SOILS AND BEACH SANDS 

OF ABANA-ÇATALZEYTİN 

 

Murat ÖZCAN1, M. Atıf ÇETİNER1, Aslı KURNAZ1, Aybaba HANÇERLİOĞULLARI,  

1Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences, Kastamonu University, 

37100 Kastamonu, Turkey, murat_ozcan@kastamonu.edu.tr 

 

Abstract 

A gamma spectrometric study of distribution of natural radionuclides in soil and beach sand 

samples collected from the terrestrial and coastal environment of Abana and Çatalzeytin 

counties of Kastamonu Province was performed with the aim of estimating the radiation hazard 

of the tourist area and the terrestrial radionuclide concentrations were determined. The activity 

concentrations of 238U, 232Th and 40K were determined in the ranges 14.95–56.0, 46.5–99.4 and 

357.5–871.3 Bqkg-1 for soil samples and the mean concentrations were ascertained as 42.34, 

71.24 and 624.18 Bqkg-1, respectively. In sand samples, 238U, 232Th and 40K contents varied in 

the range of 13.35-41.6, 30.9-53.4 and 275.5-601.3 Bqkg-1 and the mean concentrations were 

ascertained as 20.57, 45.05 and 411.71 Bqkg-1, respectively. The mean annual effective doses 

were calculated both the soil and sand samples. 

Keywords: Environmental Radioactivity, Annual Effective Dose, NaI(Tl) Detector 

Acknowledgement: The authors would like to thank the Kastamonu University  Scientific 

Research Projects Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-01/2013-15 for the 

supports. 
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Proje No: KÜBAP-01/2015-14 

YABANİ ZEYTİNDE (Oleae europaea L.) KAROTENOİD BİYOSENTEZİNDEN 

SORUMLU GENLERİN BELİRLENMESİ VE TRANSKRİPTOM DÜZEYİNDE 

ANALİZLERİ 

IDENTIFICATION OF GENES ASSOCIATED WITH CAROTENOID BIOSYNTHESIS 

AND THEIR TRANSCRIPTOME ANALYSIS IN WILD OLIVE (Olea europaea L.) 

 

Mehmet Cengiz BALOĞLU1, Turgay ÜNVER2 

1Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik 

Bölümü, Kastamonu 

2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı 

mcbaloglu@kastamonu.edu.tr 

 

Özet (Abstract) 

Yabani zeytin Akdeniz havasına özgü olup, ilk defa Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu 

Akdeniz bölümünde kültüre alınmıştır. Karotenoidler genellikle izoprenoid moleküllerinin bir 

grubu olarak kabul edilmektedir. Bitki karotenoidleri ışık toplama işine katılan ve aşırı ışığa 

karşı ışık ile korumada rol oynayan önemli bir pigment ailesidir. Ayrıca, absisik asit ve 

strigolaktonlar gibi bitki hormonlarının üretimi için öncül madde olarak da hareket ederler. 

Proje kapsamında yabani zeytinde genomik ve biyoinformatik yöntemler kullanılarak ilk olarak 

karotenoid biyosentezinde rol oynayan enzimleri kodlayan genler saptanmıştır. Ayrıca, 

transkriptom düzeyinde bu genlerin ham ve olgun zeytin meyvelerinde ifade seviyelerindeki 

farklılıklar incelenmiştir. Karotenoid biyosentezinden sorumlu olan genler, zeytin genomunda 

30 adet Isopentenyl diphosphate isomerase, 9 adet GGPP, 5 adet Phytone synthase, 18 adet 

Phytone desaturase, 10 adet Zeta desaturase, 3 adet Epsilon cyclase, 23 adet Beta caratone 

hydrolase, 61 adet Lut1, 2 adet Beta cyclase, 14 adet Zeaxanthin epoxidase, 2 adet Violaxanthin 

de-epoxidase, 14 adet Carotenoid cleavage dioxygenase ve 2 adet Xanthine dehydrogenase 

olarak belirlenmiştir. Bu genlerden biri olan Lut1 gen ailesinin evrimsel olarak dağılımı 

incelenmiş ve 4 farklı sınıf oluşturduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca yeni nesil dizileme teknolojisi 

ile zeytin ham ve olgun meyvelerinden transkripsiyon analizi yapılmış ve bazı genlerin 

ifadesinin arttığı bazılarının ise azaldığı tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında karotenoid 

biyosentezinden sorumlu olan genlerin tahminlenmesi yapılarak, bu genlerin zeytin meyve 

oluşumunda karotenoid biyosentezini nasıl etkilediği detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yabani zeytin, Karotenoid biyosentezi, Karşılaştırmalı genomik, 

Transkriptom. 

Teşekkür: Çalışma,  KÜBAP-01/2015-14 nolu BAP projesi ile desteklenmiştir.  
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Proje No: KÜBAP-01/2012-14 

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI’ NIN ZİYARETÇİ ETKİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI 

İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

ESTİMATING KURE MOUNTAINS NATIONAL PARK WITH VISITOR IMPACT 

MANAGEMENT APPROACH 

 

Nur BELKAYALI 
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Kastamonu, nbelkayali@kastamonu.edu.tr 

Korhan ENEZ 

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu, 

korhanenez@kastamonu.edu.tr 

Merve Damla KESİMOĞLU 

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans, 

Kastamonu, damlakesimoglu@hotmail.com 

 

Özet 

Küre Dağları Milli Parkı genetik kaynaklarının çeşitliliği, topografi, eşsiz jeolojik yapı, 

hidrolojik, iklimsel özellikler, toprak kalitesi, ekosistemleri temsil eden örnekleri ve doğal, 

kültürel ve rekreasyonel peyzaj değerleri ile Dünya’da önemli korunan alanlardan birisidir. 

Ayrıca Küre Dağları Milli Parkı (KDMP), 1998 yılında WWF tarafından Avrupa ormanlarının 

korumada öncelikli 100 sıcak noktasından biri olarak kabul edilmiştir. Ziyaretçi Etki Yönetimi 

yaklaşımı doğal alanlarda rekreasyon ve turizm aktivitelerinin oluşturduğu olumsuz etkileri 

azaltmak ve olumluya dönüştürmek amacıyla karar verme çerçevesinde kullanılan yöntemlerden 

biridir. Ziyaretçi Etki Yönetimi temelde; mevcut koşullar ve sorunları, rekreasyon ve turizm 

aktivitelerinin olası etkilerini ortaya koyan ve sonrasında yönetim eylem stratejisini oluşturmaya 

yönelik kararlar üretmeyi kapsayan bir yaklaşımdır.  

Bu araştırma da Küre Dağları Milli Parkı’nda ziyaretçilerin yapmış oldukları olumsuz etkileri 

en aza indirecek kararların alınmasına yardımcı olmak amacıyla “ Ziyaretçi Etki Yönetimi “ 

yaklaşımı uygulanmıştır. Çalışma kapsamında Küre Dağları Milli Parkı için ziyaretçi, yönetici 

ve uzmanlarla 500 adet anket çalışması gerçekleştirilmiş, SPSS programı yardımıyla veriler 

sayısallaştırılmış ve sonuçta deneklerin profili, kavram yaklaşımları, parkın kullanımına yönelik 

eğilimleri, alandaki mevcut sorunlar, olumsuz etkiler, önlemler ve ziyaretçi etki düzeyi 

öncelikleri belirlenmiştir. 

Kübap-01/2012-14 nolu proje çalışması 01/06/2012 tarihinde başlamış ve 31/06/2014 tarihinde 

sona ermiştir. Proje süresince proje bütçesinden 4,743.46 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 

Kastamonu Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından arazi çalışmaları için araç tahsisi 

yapılmıştır. İki yıllık süreç içerisinde çalışma alanına ilişkin litereatür çalışmaları, arazi 

çalışmaları ve anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma sonucunda; 

mailto:nbelkayali@kastamonu.edu.tr
mailto:korhanenez@kastamonu.edu.tr
mailto:damlakesimoglu@hotmail.com
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 Milli park alanında şu an için yoğun bir kullanım söz konusu olmadığı, 

 Alanda ciddi bir kanalizasyon, içme suyu ve atık toplama ve depolama sorunu olduğu,  

 Alanı kullanan paydaşların yeterli bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmadığı, 

 Yönetici grupla uzman ve ziyaretçilerin alanda eksik gördüğü konuların örtüştüğü, 

belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen verilerin Küre Dağları Milli Parkı alanı için ziyaretçi yönetim 

stratejilerinin belirlenmesinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Sürdürülebilirliğin 

sağlanmasında paydaş katılımı önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma ile Küre Dağları Milli 

Parkı için oluşturulacak yönetim kararlarında tüm paydaşların görüşüne yer verilmesine imkan 

sağlanmıştır. Ziyaretçilerin alana etkilerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

alanın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında oldukça önemlidir. Ayrıca alınan plan kararlarının 

alanda doğru uygulanması ve sonrasında da alınan kararların doğruluğunun tespiti için izleme 

çalışmasının yapılması da oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi Etki Yönetimi, Küre Dağları Milli Parkı 

Teşekkür: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 

desteklenmiştir. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne 

teşekkür ederiz. 
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Proje No: KÜBAP-01/2013-41 

NADİR TOPRAK ELEMENTİ (Er) VE GEÇİŞ METALİ (Cd) KATKILI ZnO 

TABANLI SEYRELTİK MANYETIK YARIİLETKEN YIĞIN MALZEMELERİN 

YAPISAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERIZASYONU 

 

Dr.Elif AŞIKUZUN1,2, Şeydanur KAYA2 ve Özgür ÖZTÜRK1,2 

1Kastamonu Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

37100 Kastamonu, Türkiye 

2Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 37100 Kastamonu, Türkiye 

E-posta: easikuzun@kastamonu.edu.tr 

 

Özet 

Zn1-x-yErxCdyO (x= 0.05 ve y=0.0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10) üçlü yapıya sahip ZnO 

tabanlı seyreltik manyetik yarıiletken nanoparçacıklar sol-gel yöntemi ile üretilmiştir. Solüsyon 

için ön madde olarak zinc acetate dehydrate, erbium 2-4 pentanedionate ve cadmium nitrate 

tetrahydrate tozları, çözücü olarak ise metanol ve asetil aseton kullanılmıştır. Hazırlanan yığın 

malzemeler önceden belirlenen optimum sıcaklık olan 400oC’de 30 dk tavlanmıştır. Ardından 

malzemelerin yapısal karakterizasyonları için XRD (X-ışınları kırınımı), SEM (Taramalı 

Elektron Mikroskobu) ve EDS (Enerji Dağılım Spektrometresi) analizleri, mekaniksel 

karakterizasyonları için ise Vickers mikrosertlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak, 

mikrosertlik ölçümlerinin deneysel sonuçları, Meyer yasası, orantılı numune direnci (PSR) 

modeli, elastik/plastik deformasyon (EPD) modeli,  Hays Kendall yaklaşımı ve çentici kaynaklı 

yarılma (IIC) modeli kullanılarak analiz edilmiştir ve IIC modeli en başarılı model olarak 

belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Sol-Gel, ZnO, Vickers mikrosertlik, XRD 

Teşekkür: 

Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü 

tarafından desteklenmiştir. Proje No: KÜBAP-01/2013-41. 
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Proje No: KÜBAP-01/2012-19 

KARACA'NIN (Capreolus capreolus) KASTAMONU İLİNDEKİ YAYILIŞI VE YAŞAM 

ALANLARININ BELİRLENMESİ 

 

Ömer KÜÇÜK1, Özkan EVCİN1, Erol AKKUZU1, Sabri ÜNAL1 

1 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 37100 
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Özet 

Yaban hayvanlarını yaşam ortamlarıyla beraber koruyarak optimum düzeye çıkarmak, 

ülkemizin av ve yaban hayvanlarını kaçak ve yasadışı avcılıktan korumak yaban hayatı koruma 

çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Birçok ülkede av turizminde başı çeken türler geviş 

getirenler “Ruminantia” sınıfındandır. Dolayısıyla bu sınıfa ait türlerin çoğu bulunduğu 

bölgelerde avlanmakta, başta trofe olmak üzere ayrıca eti de değerlendirilmektedir. Karaca 

(Capreolus capreolus) Türkiye’deki Cervidae (Geyikgiller) familyasının en küçük türüdür. 

Karaca, Avrupa’daki av turizmini yakından ilgilendiren en önemli türlerden biridir. Bu çalışma 

ile Türkiye av turizmi ve biyoçeşitliliği yönünden oldukça önemli bir tür olan karacanın yaşam 

alanları ilk kez irdelenmiştir. Karacanın yayılış yaptığı önemli alanların tespitinde arazi üzerinde 

yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde elde edilen bulgular kullanılmıştır. Ayrıca Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Milli Parklar Müdürlüğü’nün 2008-2011 yılları arasında yapmış 

olduğu yaban hayatı envanter verileri kullanılarak sayısal harita programları ile elde edilen 

veriler ışığında sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu proje tür üzerine Türkiye’de yapılmış ilk 

çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Karaca, Kastamonu, Yaban Hayatı, Capreolus capreolus, Yaşam alanları 

Teşekkür: Bu bildiri KÜBAP-01 2012/19 proje nosuyla Kastamonu Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir, katkılarından ötürü 

çok teşekkür ederiz. 

The authors would like to thank the Kastamonu University Scientific Research Projects 

Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-01 2012/19 for the supports. 
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Proje No: KÜBAP-03/2012-03 

FARKLI ARGON BASINCINDA VE FARKLI ISIL İŞLEM SÜRELERİNDE 

ÜRETİLEN MGB2 SÜPERİLETKENİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU 
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Özet 

MgB2 süperiletkenleri, ex-situ reaksiyon yöntemiyle vakum ortamında, Ar atmosferinde 0 Bar, 

10 Bar ve 20 Bar’lık basınç altında olmak üzere 0,5 ve 1 saatlik ısıl işlem sürelerinde üretildi. 

Bulk formunda üretilen numunelerin mikroyapısal ve mekanik özellikleri üzerine; basıncın ve 

ısıl işlem süresinin etkilerini incelemek için XRD (X-Işınları Kırınımı), SEM (Taramalı Elektron 

Mikroskobu), Vickers Mikrosertlik ölçümleri gerçekleştirildi. Bu çalışmada üretilen MgB2 

numunelerinin yapısal ve mekanik özellikleri detaylı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda, 

Vickers mikrosertlik değerleri hesaplanmış ve bu değerlerin yüke bağlı olduğu görülmüştür. 

Uygulanan basıncın artmasıyla numunelerin sertlik değerleri azalmıştır. 0,5 saatte 20 Bar basınç 

altında üretilen numune ISE (Çentik Boyutu Etkisi) davranışı gösterirken, diğer tüm numuneler 

RISE (Ters Çentik Boyutu Etkisi) davranışı göstermiştir. Tüm numuneler için Meyer kanunu, 

PSR Modeli (Orantılı Numune Direnci), MPSR (Modifiye Edilmiş Orantılı Numune Direnci) 

modeli, EPD (Elastik/Plastik Deformasyon) modeli, HK (Hays and Kendall) modeli ve IIC 

(Çentici Kaynaklı Yarılma) modelleri analiz edilmiştir. ISE davranışı gösteren numune için en 

uygun model HK, RISE davranışı gösteren numuneler için ise IIC modeli olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Süperiletkenlik, MgB2, XRD, SEM, Mikrosertlik. 

Teşekkür: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri  (BAP)  fonu 

tarafından,  KÜBAP-03/2012-03 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Proje No: KÜBAP-03/2012-02 

KIZILÇAM MEŞCERELERİNDE ÇAMKESE BÖCEĞİ (THAUMETOPOEAE 

PİTYOCAMPA ) NİN POPULASYON YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİ EDEN 

FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI 

 

Sabri ÜNAL1, Mertcan KARADENİZ1, M. Selim AKAY1 

1Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 37100 

Kastamonu – Türkiye, sabriunal@kastamonu.edu.tr 

 

Özet 

Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)) (ÇKB), geniş alanlarda 

plantasyonları gerçekleştirilen kızılçam ormanlarımızda, yaklaşık 1,5 milyon hektarlık alanda 

yaygın olan önemli bir zararlıdır. Son yıllarda Orman Bakanlığı kontrolünde zararlı böceklere 

karşı yürütülen mücadele çalışmalarının alan olarak yarısı, harcama olarak %40’ı ÇKB ile 

ilgilidir. ÇKB, ağaçlarda artımı yavaşlatmakta, diğer zararlılara zemin hazırlamakta, 

populasyonunun yoğun olduğu dönemlerde savaşta geç kalınırsa ağaçların ölümüne neden 

olabilmektedir. Bu çalışmada ÇKB’ne etki eden faktörlerin incelenmesi amacıyla kategoriler 

oluşturulmuştur. Çalışma alanları Sinop İli Durağan İlçesi sınırlarında bulunan Altınkaya 

Barajının kuzey batısında bulunan kızılçam meşcereleridir. Araştırma alanının seçiminde uzun 

yıllar ÇKB kitle üremesi görülen böcek zararına hassas kızılçam meşcereleri dikkate alınmıştır. 

Kese sayısı ve yükseklik arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yapılan istatistik analizlere göre 

alt yükseklik kademesindeki kese sayısının diğer kademelere oranla daha fazla olduğu ortaya 

çıkmıştır. Kese sayısı bakılara göre incelendiğinde güneşli ve gölgeli bakılara arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı ancak güneşli bakılarda gölgeli bakılara göre daha 

fazla sayıda kese sayısı olduğu ortaya çıkmıştır. Ağaç yaşı ve çapı arttıkça zarar yüzdesinde 

azalma olmaktadır. Çalışmada kese sayısı ve zarar yüzdesi bakımından meşcere dışı 

değerlerinin ortalaması meşcere içi değerlerinin ortalamasından daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir.  

Çalışma sonuçlarına göre Çamkese böceğiyle mücadelede öncelikle yükselti basamaklarına 

dikkat edilerek yoğunluk durumunu göz önüne alarak mücadele tekniğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Özellikle kızılçam ağaçlandırma alanlarının belirlenmesinde bu çalışmada elde 

edilen verilere göre yükselti olarak alçak rakımlardan kaçınılması, bakı olarak tercihen gölgeli 

bakıların seçilmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)),Populasyon 

yoğunluğu, kese sayısı, zarar yüzdesi, Durağan-Altınkaya barajı 

Teşekkür: Bu bildiri KÜBAP-03/2012-02 proje nosuyla Kastamonu Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir, katkılarından ötürü 

çok teşekkür ederiz. 

The authors would like to thank the Kastamonu University Scientific Research Projects 

Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-03/2012-02 for the supports. 
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Proje No: KÜBAP-01/2013-57 

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ALABALIK (ONCHORHYNCHUS MYKİSS) 

ÜRETİMİNDE BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
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Kastamonu – Türkiye 

2Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 37100 
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Çalışmada kayın mantarı (Pleurotus ostreatus) ve ısırgan otu (Urtica dioica)  alabalıkların 

immun sisteminde meydana getireceği değişimler incelenmiştir. Kayın mantarı Orman Fakültesi 

laboratuvarlarında ve açık alanda kayın kütüğü üzerinde yetiştirilmiştir. Isırgan otu Kastamonu-

Gölköy mevkiindeki alanlardan ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü Isırganlık orman deposu 

mevkiinde Kayın Göknar karışık ormanlardaki yol kenarlarından toplanılmıştır. Özütleri 

çıkarılan kayın mantarı ve ısırgan otu, balık yemleri içerisine %1 ve %2 oranlarında eklenmiştir. 

Balıklar bu yemle 30 gün boyunca üç tekerrürlü olarak beslenmişlerdir. Çalışma sonunda 

bitkisel özütlerle beslenen alabalıkların büyüme performansları olumlu yönde etkilenmiştir. 

Büyüme performansı verilerinde immun yanıtlarda benzer durum söz konudur.   

Anahtar kelimeler: Pleurotus ostreatus, Urtica dioica, Onchorhynchus mykiss, odun dışı 

orman ürünleri, immun sistemi 

Teşekkür: Bu bildiri KÜBAP-01/2013-57 proje nosuyla Kastamonu Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir, katkılarından ötürü 

çok teşekkür ederiz. 

The authors would like to thank the Kastamonu University Scientific Research Projects 

Coordination Department under the Grant No. KÜBAP-01/2013-57 for the supports. 
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Proje No: KÜBAP-01/2014-09 

THE IDENTIFICATION OF HEAT SHOCK PROTEIN GENES (HSP70) IN POPULUS 

NIGRA AND DETECTION OF THEIR GENE EXPRESSION LEVEL UNDER 

DROUGHT STRESS CONDITIONS 
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Abstract 

Heat shock proteins (HSPs) are a group of protein family which are found in living organisms 

and also named in literature as stress proteins. Heat shock proteins have a key role in the time of 

stress, for instance; in regulation of salinity, drought and extreme temperature changes. It has 

been aimed to find out the distribution of the Hsp70 family members in poplar genome, 

description of maintained patterns, the analysis of its approximate three-dimensional structures 

and the comparison of the Hsp70 proteins found in other plant species by using bioinformatics 

methods. Finally, we examined the expression patterns of Hsp70 family members from the 

publicly available transcriptome data and experimental data. We have identified 34 poplar 

Hsp70 genes, which were phylogenetically clustered into three major groups. Gene structure 

and motif composition are relatively conserved in each group. Mainly tandem and infrequently 

segmental duplications have a significant role in poplar Hsp70 gene expansion. The in silico 

miRNA and target transcript analyses identified that a total of 19 PtHsp70 genes were targeted 

by 27 plant miRNAs. PtHsp70-14 and PtHsp70-33 are the most targeted by miR390 and 

miR414 family members, respectively. Poplar Hsp70s are differentially expressed upon 

exposure to different drought stress conditions based on publicly available RNA-seq data. 

Expression analysis of PtHsp70 genes was also examined under drought stress in drought-

sensitive and drought-resistant poplar clones with quantitative real-time PCR (qRT-PCR). 

PtHsp70-16 and PtHsp70-26 genes might provide adaptation to drought stress for both clones. 

Because of high expression responses to drought in only resistant Populus clone, PtHsp70-25 

and PtHsp70-33 genes might be used for determination of drought-tolerant clones for molecular 

breeding studies. This research provides a fundamental clue for contribution of PtHsp70s to 

drought tolerance in poplar. 

Key words: Heat Shock Proteins, Populus, Gene Expressions Analyses, Bioinformatics 

Analyses 
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VARIATION IN SOIL CARBON AND NITROGEN STOCK POTENTIAL AMONG 

TREE SPECIES GROWING UNDER SIMILAR SITE CONDITIONS 
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Abstract 

Effects of tree species, stand age and land-use change on soil carbon and nitrogen stock rates 

were investigated in the northwest of Turkey using 4 common tree species as black pine (Pinus 

nigra Arnold.), Scots pine (Pinus sylvestris L.), Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) and 

Uludağ fir (Abies nordmanniana ssp. Bornmuelleriana). Three tree species (black pine, Scots 

pine and Oriental beech stands) were used to investigate the differences in soil C and N among 

tree species. Old and young Uludağ fir stands and adjacent grassland were used to study the 

differences in soil C and N with stand age and land-use change. Mineral soil samples were taken 

from 0–10 cm and 10–20 cm soil depths, and analyzed for pH, soil texture, bulk density, total 

soil carbon and total nitrogen. The total soil carbon and total nitrogen pools were then 

calculated by multiplying soil volume, soil bulk density, and the total soil carbon or total 

nitrogen content. Results showed that there were significant differences in soil carbon and 

nitrogen contents, carbon/nitrogen ratios and stock rates among three species, and between old 

and young fir stands and grassland. In general, when 0-20 cm soil depth was considered, mean 

soil carbon stock rate was the highest under black pine (79 Mg C ha-1) followed by Scots pine 

(73 Mg C ha-1) and beech (67 Mg C ha-1), whereas mean soil nitrogen stock rate was the highest 

under beech (9.57 Mg N ha-1) followed by Scots pine (5.77 Mg N ha-1) and black pine (4.20 Mg 

N ha-1). Young fir stands showed lower soil carbon stock, but higher soil nitrogen stock rates 

compared to old fir stands and grassland. These pioneer data from the northeast of Turkey has 

shown that tree species, stand tree age and land-use change can have significant effects on soil 

carbon and nitrogen content and stocks rates. Those data can be used to enhance forest 

management activities, such as selection of tree species for carbon sequestration in plantation 

systems, design of sustainable agroforestry systems, and improvement of biogeochemical 

models. 

Key Words: Carbon and Nitrogen stocks, Forest floor, Mineral soil, Tree species 

Acknowledgement: This research was supported by the Kastamonu University, Scientific 

Research Projects Coordination Department, Kastamonu, Turkey (Project Number: KUBAP-03- 

2012-07). 

  



Kastamonu Üniversitesi I. Bilimsel Araştırma Projeleri Çalıştayı, 17-18 Şubat 2016, 
Kastamonu, TÜRKİYE 

25 
 

Proje No: KUBAP-03- 2012-08 

GREEN COVER EFFECTS ON SOME SOIL PROPERTIES, CARBON AND 

NITROGEN STOCK CAPACITY AND EROSION RATES AT EROSION CONTROL 

TERRACES 
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Abstract 

Turkey has a severe erosion problem. There is erosion on 59% of the agricultural area, 54% of 

the forestland and 64% of the rangeland in Turkey. In the erosion control activities; terracing 

activities are the most used one to prevent the surface erosion. The facilities such as dry wall, 

live threshold and wire net are also used to prevent gully erosion. In the terracing activities, the 

terraces are generally planted by young trees with some gaps among them. Until they get older 

their canopy only cover and protect small part of soil surfaces. However, in some countries, the 

uses of grasses and shrubs on the eroded sites have revealed better results to prevent soil losses 

and runoff compared to the use of only young tree planation technique. In this study, we aim at 

comparing some soil properties, erosion rates and carbon stock capacities from the terraces 

planted by Black pine (Pinus nigra) with and without using covers of Sainfoin (Onobrychis 

viciifolia Scop) and Dog rose (Rose canina L.). Results show that using plant cover can reduce 

leaching of the fine parts within soil profile and increase water holding capacity, nutrients and 

organic matter amount, carbon storage capacity and most importantly it reduces erosion 

susceptibility. In general, the erosion terraces covered by young plants cannot protect soil 

against water and wind erosion until they reach the certain age to cover the soil underneath and 

around. However, naturally or artificially used plants shelter and fix the soil with their roots, 

reduce the energy of raindrops with their canopy. Also, vegetation can act as a physical barrier, 

altering sediment flow at the soil surface and store more carbon in soil. 

Key Words: Erosion, terraces, dog rose, sainfoin, black pine, C and N accumulation 
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Proje No: KUBAP-01/ 2013-06 

Küre Dağları Milli Parkı’nda Yaşayan Yerel Halkın Milli Parklarla İlgili Yasal Mevzuat 

Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Tespiti 

 

Yavuz GÜLOĞLU 

Kastamonu Üniversitesi İİBF 

 

Özet 

Hukuk kuralları toplumsal yaşamı düzenleyip biçimlendirerek, ona belli bir kimlik kazandırmak 

amacı güderler. Düzenin, bir hukuk düzeni karakterini kazanabilmesi için akla ve vicdana uygun 

olması gerekir. Bir kural, niteliğinden ötürü kendisinin muhtevasını yerine getirecek olan 

kimselerin bu buyruğu anlayıp kavramak ve onun gereğini yerine getirilebilmek özelliğine sahip 

olmasını gerektirir. Ayrıca hukuk normlarının meydana getirdiği düzen, hiç bir kimseyi 

yürürlük alanının dışında bırakmaz. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Dolayısıyla ülkede 

yaşayan herkes ister vatandaş ister yabancı olsun mülkilik prensibi gereği Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin kanunlarına uymak zorundadır ve kişiler kanunları bilmediği, duymadığı mazeretinin 

arkasına sığınamamaktadır. Demokratik devletlerde asli düzenleme yetkisi yasama organına 

aittir. Hukuk kurallarının yürürlükte kalabilmesi ve uygulanabilmesi için o kurallara tabi olan 

insanlar tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yasama organı tarafından düzen 

oluşturmak ve bu düzeni korumak adına iyi niyetle kabul edilen ve uygulanmakta olan yasal 

düzenlemeler uzun ömürlü olamayacaktır. 

Doğada ulusal ve uluslararası değere sahip nadir bulunan birçok alan bulunmaktadır. Bu alanlar 

üzerinde insanların geri dönülmez nitelikte zararlar vermeye başlaması ile birlikte dünyadaki 

gelişime paralel olarak ülkemizde de “korunan alan” kavramı gündeme gelmiştir. Türkiye’de 

muhafaza ormanları, yaban hayatı koruma, geliştirme sahaları, sit alanları, özel çevre koruma 

bölgeleri gibi Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmeler kapsamında belirlenen ulusal ve 

uluslararası bir çok korunan alan statüsü bulunmaktadır. Milli Parklarda bu korunan alanlardan 

birini oluşturmaktadır. Milli parklarda Milli Parklar Kanunu başta olmak üzere, 6831 sayılı 

Orman Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Kadastro Kanunu, Çevre Kanunu, Türk Ceza Kanunu 

ve Ceza Muhakemesi Kanunu gibi pek çok kanun hükümleri uygulanmaktadır. Mezkur  

kanunlar Milli Parklar dahilinde yürütülen pek çok faaliyeti düzenlediği gibi bu alanlarda 

işlenilen suçların cezai müeyyidelerini de içermektedir. Ayrıca milli parklarda işlenen suçlara 

verilecek cezalar diğer ormanlık alanlarda işlenen suçlara verilecek cezalar arasında cezanın 

niteliği bakımından farklar bulunmakta ve bu suçlara Anayasa gereği af kanunu çıkarmak 

mümkün olmamaktadır. 

Korunan alanla ilgili alınan kararlarda paydaş katılımı sağlanmadığında alınan koruma kararları 

başarılı olamamakta ve kararların uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır. Yerel halk milli park 

içerisindeki kaynak değerlerinden çeşitli şekillerde faydalanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, 

biyolojik çeşitlilik, doğal kaynak yönetimi, yerel halk katılımı, koruma–kullanma dengesi gibi 

kavramların artık doğa koruma yaklaşımı içinde değerlendirilmesi gerekliliğinin kabul 

edilmesiyle birlikte korunan alanlarda katılımcı yönetim yaklaşımını içeren bir süreci gündeme 
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getirmiştir. Bu süreçte, alanla ilgili alınan kararlarda yerel halkında katkı sağlaması, kararların 

uygulama aşamasında yerel halkın etkin rol oynaması amaçlanmaktadır.  

Küre Dağları Milli Parkı; doğal, kültürel ve rekreasyonel peyzaj değerleri ile Dünya’da önemli 

korunan alanlardan birisidir. Bu çalışmada, Küre Dağları Milli Parkı Tampon Bölgesi’nde 

yaşayan yerel halkın, milli parklarda uygulanan yasal mevzuat hakkındaki bilgi düzeyleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında anket çalışması yapılmış, yerel halk ile birebir 

görüşme şeklinde uygulanan anketler istatistiki yöntemlerle değerlendirilmiş ve yerel halkın 

yaşadıkları alandaki korunan alanlarla ilgili yasal mevzuat hakkındaki bilgi düzeyleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Korunan alanlar, mevzuat, yerel halk, Küre Dağları Milli Parkı 

Teşekkür: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 
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Proje No: KÜBAP-01/2013-63. 

THE IMPACT OF DIFFERENT POLYMER PLASTICS ON THE SURFACE 

ROUGHNESS VALUE AND MATERIAL REMOVAL RATE OF THE SAME 

MACHINING PARAMETERS IN ABRASIVE WATER JET TURNING PROCESS 

 

Fuat Kartal, Kastamonu University, Engineering and Architecture Faculty, Mechanical 

Engineering Department, 37100 Kastamonu, Turkey fuatkartal81@hotmail.com 

Zekeriya Yerlikaya, Faculty of Education, Department of Science Education, Kastamonu 

University, Kastamonu 37100, Turkey, y.zekeriya@gmail.com 

 

Abstract  

This study investigates the abrasive water jet cutting process of commonly used engineering 

materials such as polymer plastics like (Polytetrafluoroethylene) (PTFE), Castamide and 

Polyamide. Machining parameters were the same for all three materials and as follows; nozzle 

feed rate (10, 30 and 50 mm∙min⁻¹), abrasive flow rate (50, 250 and 450 g∙min⁻¹), and spindle 

speed (1000, 2000 and 3000 min⁻¹). The effects of the same machining parameters on the 

average surface roughness and material removal rate were investigated. The data were used to 

full factorial analysis and regression model. It is quite clear from the model results that the 

average surface roughness (ASR) and material removal rate (MRR) predicted by the regressions 

model matches well with the predictions data as well as the test data. The parameters of nozzle 

feed rate, abrasive flow rate and spindle speed, respectively, were found to have the greatest 

effect on the average surface roughness and material removal rate according to the experimental 

design method. According to the effect percentages found in the ANOVA table, average surface 

roughness and material removal rate was affected by nozzle feed rate by 87.15% and 82.48%, 

abrasive flow rate by 9.84% and 13.49%, and spindle speed by 1.09% and.08%. 

Keywords: Abrasive water jet turning, full factorial experiment, surface roughness, material 

removal rate, polymer plastics, turning polymer. 
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Proje No: KÜBAP-01/2012-29 

KASTAMONU YÖRESİNDE FARKLI ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN YAĞIŞIN 

DİSPOZİSYONU VE ÖZELLİKLERİ 

THE DISPOSITION AND CHARACTERISTICS OF PRECIPITATION AT 

DIFFERENT FOREST ECOSYSTEMS IN KASTAMONU REGION 

 

Miraç AYDIN1, Temel SARIYILDIZ1, Senem GÜNEŞ ŞEN1 

1 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi 37100 Kastamonu-Türkiye 

maydin@kastamonu.edu.tr 

 

Özet 

Ormanlık alan bakımından zengin olan Kastamonu yöresi ormanlarında yapılan bu çalışmada 

farklı ağaç türlerinin yağışın dağılımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma Kastamonu – 

Daday Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Taşçılar Havzası ve Bezirgan havzası 

olmak üzere iki ayrı havzada gerçekleştirilmiştir.  

Aralık 2012 - Ekim 2014 yılları arasında yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlara göre 

Taşçılar Havzasında Karaçam, Kayın ve Göknar meşcerelerinde birinci yıla ait ortalama 

değerlerde en yüksek orman altı yağış değeri 420,60 mm ile Kayında, en yüksek gövdeden akış 

değeri 31,25 mm ile Kayında ve en yüksek intersepsiyon değeri %28,91 il e Karaçamda 

belirlenirken ikinci yılda yapılan ölçüm sonuçlarına göre en yüksek orman altı yağış değeri 

407,50 mm ve en yüksek gövdeden akış değeri 18,17 mm ile Kayında, en yüksek intersepsiyon 

değeri ise ½27,26 ile Karaçamda ölçülmüştür. Yapılan istatistiki değerlendirmede orman altı 

yağış değerlerinde Karaçam-Açık alan ile Göknar-Açık alan arasında, gövdeden akış 

değerlerinde ise Karaçam-Kayın ile Kayın-Göknar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur 

(p<0,05). 

Bezirgan Havzasında yapılan ölçümlerde ise en yüksek orman altı yağış değeri 429,35 mm ile 

Karaçam-Sarıçam Karışık meşceresinde, en yüksek gövdeden akış değeri 40,37 mm ile Sarıçam 

meşceresinde ve en yüksek intersepsiyon değeri %27,14 ile Karaçamda ölçülmüştür. İkinci 

yılda yapılan ölçüm sonuçlarını incelediğimizde en yüksek orman altı yağış değerinin 411,32 

mm ile Karaçam-Sarıçam Karışık meşceresinde, en yüksek gövdeden akış değerinin 23,25mm 

ile Sarıçam meşceresinde ve en yüksek intersepsiyon değerinin %28,26 ile Karaçam 

meşceresinde olduğu tespit edilmiştir. İstatistiki değerlendirme sonuçlarına göre orman altı 

yağış değerlerinde Karaçam-Açık alan, Sarıçam-Açık alan ile Karaçam+Sarıçam Karışık 

Meşcere-Açık alan arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). 

Anahtar Kelimeler: Kastamonu, yağış, intersepsiyon, ormanaltı yağış, gövdeden akış 

Keywords: Kastamonu, precipitation, interception, througfall, stemflow 
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Proje No: KÜBAP-03/2012-10 

EFFECT OF ZEOLITE WITH ADDED FERTILIZERS ON FLOWERING AND CONE 

PRODUCTION OF SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) CLONAL SEED ORCHARD* 

Sezgin AYAN1 Esra Nurten YER1  Canan ÜNAL2 

1Kastamonu University, Faculty of Forestry, Silviculture Department, Kuzeykent Kampusü, 

Kastamonu / TURKEY 

2

Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Directorate ANKARA/ TURKEY 

Corresponding author’s email: sezginayan@kastamonu.edu.tr 

 

Abstract 

Due to the economic value, Pinus sylvestris L. is one of the five target species on which 

intensive breeding studies were aimed in “National Tree Breeding and Seed Production 

Program” in Turkey. This species has high potential to be used for industrial purposes in 

Turkey. Turkey is the furthest south zone of this species. In general, the furthest zone species 

shows different genetic diversity, and thus studies on Scots pine growing in Turkey have been 

receiving more attentions to evaluate the genetic diversity. It is expected that all clones 

participate the polinization in the seed orchards. However, it has been noted that there are very 

high variations in the flowering and seed production between ramets, clones and years, 

particularly young seed orchards; Therefore, this present study was aimed to reducing the 

variations in flowering / cone among ramets, clones and years which results in decreasing the 

genetic diversity, In order to achieve the goal, the effect of zeolite added phosphorus and 

potassium applications on the flowering and the seed production was determined. The study was 

carried out in Scots pine clonal seed orchard in Kastamonu-Taşköprü Forest Nursery in 1995. 

The effects of zeolite (2, 4, 6 kg/m2), Phosphor + Potassium + Zeolite (50:200:2-4-6 kg/ m2 

respectively) treatments on 30 clones was determined. At the end of the study, according to the 

clones and ramets the effects of the treatments on the numbers of female and male flowers, and 

cones were analyzed using SPSS statistical program. According the fi rst results; It can 

suggested treatment of Zeolite (6 kg/m2) added P + K. The treatment can increase the 

production of male, female and cone in the seed orchard. Consequently, decreasing by the 

variation of flowering and cone in the young seed orchard, genetic diversity can be 

maintenance. 

Key words: Zeolite, Scots pine, fertilization, ramets, seed orchard, cone, seed production 

*The paper was presented with "Effect of Zeolite with Added Fertilizers on Flowering and Cone 

Production of Scots pine (Pinus sylvestris L.) Clonal Seed Orchard", at International Forestry 

Conference on Forestry Science and Practices for the Purpose of Sustainable Development of 

Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka, 1th-4th November, 2012, Banja 

Luka, Bosnai-Herzegovina.   
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Proje No: KÜBAP 2013/35 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN 

UYUŞTURUCU/UYARICI MADDE KULLANIM DURUMLARI 
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Özet 

Madde bağımlılığı; ülkemiz gençliğini tehdit eden, gençler  bağımlı olmadan önce önleyici 

müdahalelerle kontrol altına alınması gereken, ekonomik ve sağlık boyutuyla çok pahalıya mal 

olan ve tedavisi olmayan kronik bir hastalıktır. Kronik hastalık olması sebebiyle,  kronik 

hastalığı olan bireylere birinci-ikinci-üçüncü basamakta sağlık hizmeti veren hemşireler için; 

hizmet verdiği bireyin/ailenin/toplumun fiziksel/ruhsal/ekonomik sağlığını tehdit eden madde 

bağımlılığı, üzerinde durulması gereken önemli bir sağlık sorunudur. Hemşirelik öğrencileri ise, 

teknik donanımlarını, ait oldukları genç nüfusa aktararak madde bağımlılığının önlenmesinde 

önemli çalışmalar yapabilecek bir gruptur. Proje Kastamonu Üniversitesinin Kastamonu il ve 

ilçelerinde okuyan öğrencilerine; Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu 

Hemşirelik Bölümünde(FBSYOH) okuyan öğrencilerin,  madde bağımlılığını önlemek amacıyla 

akran eğitimi yöntemiyle eğitim vermeleri için planlanmıştır. Planlanan eğitim sırasında 7200 

üniversite öğrencisine ve üretilen posterlerin liselerde sunulmasıyla Kastamonu’daki tüm 

öğrencilere ulaşılması hedeflenmektedir. Hemşirelik bölümü 3. Sınıf müfredatında bulunan 

madde bağımlılığı dersini seçen öğrenciler, araştırmacılar ve TUBİM koordinatörü üniversitenin 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında madde bağımlılığı hakkında bir seminer verip, 

seminer sonrasında tiyatro gösterisi sunmuşlar ve öğrencileri ödüllü afiş projesine davet 

etmişlerdir. Afiş yarışmasında dereceye giren afişler il/ilçelerdeki okullarda, reklam 

panolarında, toplu ulaşım araçlarında sergilenmiştir. Bu proje, KOM ile hemşirelik bölümünün 

işbirliği yaptığı ilk çalışma özelliğini taşımaktadır.  Çalışma hayatı boyunca madde bağımlısı 

hastaya bakım vermek durumunda kalabilecek, hastaları iyileştirmek üzere kullanılan narkotik 

analjezikleri, sedatifleri, trankilizanları korumak/uygulamak/etkilerini takip etmek zorunda olan 

FBSYOH öğrencilerinin de bu konudaki farkındalığının artması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, genç nüfus, hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, akran 

eğitimi. 
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Proje No: KÜBAP 2014-03 

KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-

KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ1 

 

Emre AYDİLEK, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu 

Doç.Dr. Erol TURAN, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu 

Araş.Gör. Alper Tunga ŞEN, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu 

 

Özet 

Bu çalışmada Kastamonu’daki seçmenlerin siyasal yönelişleri, ülke sorunlarına verdiği 

öncelikler, siyaset kurumunu nasıl gördükleri ve karar almalarında etkili olduğu düşünülen bazı 

sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel faktörler irdelenmiştir. Çalışma sonucunda ortaya konan 

bulgu ve sonuçlar, gündemde yoğun olarak tartışılan bazı konuların Kastamonu seçmeninin 

önceliklerinde ilk sıralarda olmadığı, aksine siyasal gündemde hemen hiç konuşulmayan bazı 

konuların ise bölgede yaşayan seçmenlerin ilk sırada gelen öncelikleri arasında olduğu 

yönündedir. 

Çalışmanın din-siyaset sorunsalı bağlamında ulaştığı önemli bulgulardan biri, kamusal alanda 

din kurumunu düzenleyen uygulamaların bölge seçmeni tarafından büyük bir tepkiyle 

karşılanmamasıdır. Sözgelimi, bireylerin yaşam tercihleri ile ilgili başörtüsü yasağı gibi 

konularda özellikle toplumsal kesimlerin bütünü bakımından önemli bir. fikir ayrılığı veya 

kutuplaşma görülmemektedir. 

Araştırmanın ulaştığı başka bir önemli bulgu, toplumsal ve siyasal yaşamda laik sistem 

konusundaki ilkeleri benimseme düzeyinin yüksekliğidir. Bununla beraber, dinsel yaşama 

ilişkin müdahalelerin ve siyasal alanda yapılan konuyla ilgili tartışmaların toplumsal ahengi 

bozduğu ve toplum kesimleri arasındaki ilişkileri gerginleştirdiği bu araştırmanın bulgularından 

ortaya çıkan başka bir sonuçtur. Gerçekte din-siyaset ve toplum arasındaki gizli anlaşmanın 

bozulmasına neden olan bu durumun, toplumda safları keskinleşmiş bir din- siyaset 

çekişmesinden ziyade, siyasal aktörlerin tutumlarına bağlı bir durum olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla siyaset yapanlar arasında yaşanan çekişmeler seçmen nezdinde keskinleşen bir 

karakter kazanmış olsaydı bir aktör olarak seçmenin de bu durumda oy verme kararını din-

laiklik çekişmesi ekseninde vermesi gerekirdi. Oysa araştırmamızın ulaştığı bulgulardan da 

anlaşılacağı gibi, seçmenin demokratik sistemin işlemesinde önemli bir faktör olan “oy”unu din 

ve laiklik eksenli çatışmalara taraf olarak kullanmadığını göstermektedir. 

Genel olarak ifade edilecek olunursa, din veya dindarlık olgusu bölgedeki siyasal davranışlar 

bakımından oy verilecek parti tercihi yapılırken çokta belirleyici bir faktör olarak öne 

çıkmamaktadır. Araştırmanın bulgularında da görüleceği gibi, adayın dinsel duyarlılığını 

                                                           
1 Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Bilimsel 

Araştırma Projesine ait bir üründür. Proje 2015 yılında tamamlanmış ve aynı yılın Eylül ayında 

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde makale olarak 

yayınlanmıştır.  
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önemseyen seçmen seçeceği partiyi belirlerken bu faktörden çok daha farklı faktörleri 

değerlendirmeye almaktadır. Dolayısıyla seçmenin büyük bir kesimi daha çok sosyal refahı ile 

ilgilenmekte ve adayları kendi refahlarına yaptıkları veya yapacakları katkılar çerçevesinde 

değerlendirmektedirler. 

Çalışmasının kapsamı bakımından Kastamonu’nun çeşitli kesimlerinde yürütülen bu 

araştırmanın en önemli ve genel ampirik sonucu; seçmenin siyasal tutumlarını belirlerken ve bu 

yönde davranışta bulunurken dinsel, kültürel ve sosyo-psikolojik faktörleri önemsediğini ortaya 

koymasıdır. Ancak siyasal davranışlar bakımından bu faktörlerin etkisi oldukça esnektir. Bu 

nedenle seçmen oy verirken daha yoğunlukla rasyonel bir tercih yaparak, temelde ekonomik 

sorunların çözümüne yönelik oy verme davranışı sergilemekte ve genel itibariyle salt “din” ya 

da salt “kültürel” değerlerin etkisinde kalmadan akılcı tercihler yapma eğilimi göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Siyasal Tutum, Siyasal Davranış, Siyasal Katılma, Siyasal 

Eylem 

Teşekkür: Bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki katkılarından dolayı Kastamonu Üniversitesi 

BAP Koordinatörlüğüne teşekkür ederiz. (Proje No: KÜBAP 2014-03). 
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Proje No: KÜBAP 2014-07 

WHEN THE CHILD GET IN THE NEWS? A CASE STUDY ON THE NATIONAL 

WRITTEN MEDIA IN TURKEY 

 

Yrd.Doç.Dr. Zafet KUŞ,  

K.Ü. Eğitim Fakültesi 

 

Abstract  

The main purpose of this study is to analyze news stories regarding children in the national print 

media in the last five years using top eight newspapers in terms of circulation and evaluate these 

news stories based on the Convention on the Rights of the Child, which was issued by the UN 

and signed by Turkey. The research was undertaken as a case study. The study data was 

collected from top 8 newspapers in terms of circulation between 2010 and 2014 in order to 

reveal when and how newspapers at national level represent children and the scientific content 

of impressions in the national media. Results show that children appear in the national media in 

mostly negative cases. In conclusion, it was observed in this study that children’s rights to life, 

development, protection, and participation were violated in both on national and international 

level. In this sense, news reflect the truth about “children's rights violations”. However, the way 

that children appear in news and reflection in media constitute a secondary children's rights 

violation.  

Keywords: Child, Children Rights, Media, Newspaper, Turkey 

Teşekkür: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 

desteklenmiştir. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne 

teşekkür ederiz. 
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Proje No: KÜBAP-01/2014-12 

ULUSAL BASINDA KADININ YERİ: KADIN ODAKLI HABERCİLİK AÇISINDAN 

BİR DEĞERLENDİRME 

 

Doç. Dr. Kadir KARATEKİN,  

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

  

Özet 

Medya insanın ortaya çıkardığı ama artık günümüzde onu kontrol edemediği bir güç haline 

gelmiştir. Oysaki medya, demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı gücünü kamu adına takip 

eden ve bu güçler üstünde kamunun gölgesini hissettiren dördüncü bir güç olması gerekiyordu 

(Keane, 2010: 167). Ancak Erdoğan (2013) Medyanın zaman içerisinde kapitalist ve egemen bir 

yapının parçası haline geldiğini bu nedenle dördüncü güç olarak işlevini yerine getirme 

olasılığının azaldığını ifade etmektedir. Hâlbuki Avrupa Konseyi Basın Meslek İlkelerine göre 

kamusal bir görev olan gazeteciliğin ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemeyeceği 

ifade edilmektedir (URL 1). Bu ilke medyanın/gazeteciliğin toplumsal sorumluluğunu da açıkça 

ortaya koymaktadır. 

Medyanın toplumsal sorumluluk konusunda en duyarlı olması gerektiği toplumsal kesimlerin 

başında kadınlar gelmektedir.  Bunun nedeni geçmişte olduğu gibi günümüzde de kadınların 

insan hakları ihlallerine uğraması ve büyük bir toplumsal cinsiyet ayrımcılığına maruz 

bırakılmasıdır. 

Günümüzde medyanın bizzat kendisi kadına yönelik hak ihlallerinin bir ortamı haline gelmiştir. 

Medyanın kadına yönelik yaptığı en büyük hak ihlali onun yanlış temsil edilmesidir. Kadının 

geleneksel temsili (iyi anne-iyi eş), kurban (mağdur) olarak temsili, cinsel nesne olarak temsili 

ve magazin nesnesi olarak temsili medyada kadın için en yaygın kullanılan yanlış temsil 

biçimlerdir (Köse, 2011:404; Tanrıöver, 2012:157-161). 

Medyanın kadın konusunda hiç de iyi bir sınav vermediği aşikârdır. Ancak daha iyi bir 

gazetecilikle medya kaybettiği güvenirliliğini tekrar kazanabilir (Pavlik, 2013: 196).  Bunun için 

öncelikle en çok istismar ve ihmal ettiği kadın konusunda bir güven tazelemesi gerekmektedir. 

Bunun yolu ise genel-geçer gazeteciliğin dönüştürülmesi, yerini hak odaklı haberciliğe 

bırakmasıdır (Alankuş, 2009: 108). Hak haberciliği; hak ihlallerini görmezden gelmeyen, 

“ötekileri” haber yapmak için mutlaka bir hak ihlalinin konusu/faili olmalarını beklemeyen ve 

herhangi bir haberi yaparken hak ihlaline yol açmayan habercilik anlayışına denilmektedir 

(Alankuş, 2007:22). 

Bu araştırma da kadının ulusal basındaki yerini hak odaklı habercilik açısından ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Bu habercilik anlayışı kadın konusunda medyayı nasıl okuyup yazmamız 

gerektiğini gösteren bir rehber olarak görülebilir. Medyanın kurgulanmış mesajları gündelik 

hayatın eşitsizliklerini yeniden üretip hak ihlallerine neden olmaktadır. Dolayısıyla hak 

haberciliğinin ve kadın odaklı haberciliğin hem gazetecilerin hem de gazete okuyucularının 

medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Böylece üretici kültürün 

(medyanın) bağımlı olduğu tüketici kültürün, bu üretici kültür tarafından ortadan kaldırılan 
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eleştirel akıl ve sorgulama becerisi (Gezgin, 2008: 31) tekrar kazandırılacaktır. Bir başka 

ifadeyle bu yeni gazetecilik anlayışıyla bireyler medya mesajlarının yüzeysel anlamı ile derin 

anlamı, görünen amacı ile arka plandaki diğer amaçları ve kurgulanmış olan ile gerçek olanı 

görüp ayırt etmeye başlayacaktır (Bilici, 2014: 35). Bu araştırma da gazete haberlerinde kadın 

ile ilgili verilmek istenen örtük mesajları ortaya çıkarmayı ve gazete okuyucularının kadın 

haberleri üzerinden medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkili olmayı hedeflemektedir.  

Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma türlerinden özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu, Türkiye’de ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler oluşturmaktadır. 

Sınırlandırılmış bir sistem kapsamında (“2012,2013 ve 2014 yılları”, “farklı siyasi görüşte 10 

gazete” ve “başlığında kadın kavramı geçen haberler”) 7417 haber tespit edilmiş ve bu 

haberler içerik analizine tabii tutulmuştur. Bu çalışmada, veri toplama yöntemi olarak 

“doküman incelemesi” verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. 

Sonuç  

7417 kadın haberinin 3221 tanesinin içeriği olumsuzdur. Bu tüm haberlerin % 43,4’dür. Olumlu 

haberlerin oranı % 45,2’dir. Diğer haberler ise nötr haberlerdir. Yaptıkları kadın haberleri içinde 

en fazla olumsuz haber Sözcü gazetesine,  en az olumsuz haber ise Yenişafak gazetesine aittir. 

Kadın haberlerinin niteliğine bakıldığında sorun odaklı haberlerin çözüm odaklı haberlerden çok 

daha fazla olduğu görülmektedir. Kadın haberlerini en çok sorun odaklı veren gazeteler 

Cumhuriyet ve Sözcü,  en çok çözüm odaklı veren gazeteler ise Yenişafak ve Evrenseldir. 

Araştırmanın önemli sonuçlarından birisi kadının en fazla şiddet haberlerine konu olmasıdır. 

Şiddetten sonra kadın daha çok gazetelerde sivil toplum faaliyetleri ve ekonomi konularıyla 

gündeme gelmektedir. Kadının siyasete konu olduğu haberlerde önemli bir yer tutmaktadır.  

Kadını en fazla şiddet konusuyla haberleştiren  gazeteler Sözcü ve Sabah; en az haberleştiren 

gazeteler ise Evrensel ve Yenişafak gazeteleridir. Kadını sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri 

ve eylemleri ile en fazla haberleştiren gazetelerin Evrensel ve Aydınlık gazetelerinin olması 

araştırmanın dikkat çeken sonuçlarındandır.  

Başlığında kadın olan tüm haberlerin % 27’si kadına yönelik şiddeti içermektedir. Yapılan 

haberlere bakıldığında kadınlar şiddet türlerinden en fazla fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. 

Yapılan şiddet haberlerinin niteliğine baktığımızda ise daha çok şiddetin kanıksatıldığını 

görmekteyiz. Bir kısım şiddet haberinde ise şiddetin örtük ve dolaylı bir biçimde 

meşrulaştırıldığı dikkat çekmektedir. Araştırmanın bir diğer sonucu ise kadına yönelik şiddet 

haberlerinin yarısında şiddete maruz kalan kadınların isimlerinin geçmesidir.  

Kadın haberlerinin analizi sonucunda kadının en çok kurban ve suçlu olarak temsil edilmesi 

araştırmanın en önemli sonucudur. Kadınının gazetelerde kendisine yer bulabilmesi için aynı 

zamanda bir örgütün veya sivil toplum kuruluşunun yasal ya da yasal olmayan eylemleri içinde 

yer alması gerekmektedir. Kadınının gazetelerdeki bu temsilleri dışında doğal eşit varlık olarak 

da temsil edildiği görülmektedir. Bu kategorideki haberler, kadının başarılarından ve sosyal ve 

ekonomik hayatta oynadıkları rollerden bahsetmektedir.  Bu haberlerin bir kısmında haberin 

dilinde gizli bir cinsiyet ayrımcılığının olduğu dikkat çekmektedir. “İlk kadın trafik polisi şimdi 

torun büyütüyor” (Sabah, 10/02/2012) haberinde olduğu gibi. Yine gazetelerde “ilk kadın 

başkan, ilk kadın astronot, ilk kadın piskopos gibi çok sayıda kadın haberi yer almaktadır. Bu 

haberlerde vurgu kadının bu rolleri nasıl oynadıklarına değil; bu rolü ilk defa yerine 
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getirmelerinedir. Kadının elde ettiği toplumsal rollerin gazetelerde istisnai bir durum şeklinde 

verilmesi bu rollerin daha çok erkeklere uygun roller olduğunu okuyucuya hatırlatacaktır.  

Gazeteler kadını haberleştirirken onun geleneksel temsiline de sıkça vurgu yapmaktadır. Bu 

araştırmada kadının “geleneksel temsili” kategorisinde olmayıp kurban/suçlu” kategorisinde 

olan birçok haberde de aslında gazetelerin kadının geleneksel temsilini kullandıkları 

görülmektedir.  Özellikle şiddet haberlerinin birçoğunda kadının eş ve anne olduğu sürekli 

vurgulanmaktadır.  

Haberlerinde kadınının en çok kurban ve suçlu olarak temsil edildiği gazeteler Ortadoğu, 

Zaman, Sözcü, Sabah ve Cumhuriyet’tir. En az temsil edildiği gazeteler ise Yenişafak, Hürriyet 

ve Evrenseldir. Bu sonuç bize gazetelerde kadının kurban veya suçlu olarak temsil edilmesinin 

gazetelerin siyasi duruşları ile bir ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Kadının örgüt eylem 

öznesi olarak temsil edilmesinde ise gazetelerin siyasi görüşlerinin etkili olduğu görülmektedir. 

Daha çok sosyalist, sol ve ulusalcı gazetelerin (Evrensel, Sözcü ve Aydınlık) haberlerinde 

kadının örgüt eylem öznesi olarak daha fazla temsil edildikleri dikkat çekmektedir.  

Kadın haberleri, kadın haklarına yer verilme durumu açısından analiz edilmiştir. Bu analiz 

sonucunda gazetelerde daha çok kadının genel haklarından bahsedildiği görülmektedir. Tüm 

kadın haberleri içinde genel kadın haklarından sonra kadının en çok sosyal ve ekonomik hakları 

ile yaşama hakları gündeme gelmiştir. Gazetelerde kadına yönelik 2004 şiddet haberi varken 

sadece 235 kez kadının yaşama hakkı vurgulanmıştır. Gazeteler için şiddet haberleri o şiddetin 

doğurduğu hak ihlallerinden daha fazla haber olma vasfı taşımaktadır.  

Haberin veriliş tarzından kaynaklanan hak ihlallerinin başında özel hayatın gizliliğinin ihlali 

gelmektedir. Gazeteler bu ihlali daha çok yaptıkları haberde mağdur ya da suç işlemiş kadınların 

isimlerini ve fotoğraflarını vererek yapmaktadırlar.  

Teşekkür: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 

desteklenmiştir. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne 

teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 


