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Olaylar›n geçmiﬂi, hali hakk›nda bizleri ayd›nlatan ve gelecek hakk›nda tahminde bulunmam›z› sa¤layan
istatistik bilimini tan›tan bir çal›ﬂmay› Ankara muhabirimiz ve ODTÜ ‹statistik Bölümü ö¤rencisi Mehmet
Kuzu yapt›. Mehmet ayr›ca, dünyada öne ç›kan ve önemi büyük çal›ﬂmalar aras›nda yer alan
“biyoistatistik” konusuna da çal›ﬂmas›nda yer verdi. ‹nsan sa¤l›¤›yla ilgili çal›ﬂmalar›n istatistikle
birleﬂmesinden do¤an bu yan bilim dal› hakk›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹statistik Bölümü Ö¤retim
Üyesi Dr. Özlem ‹lk’le bir sohbet yapt›

‹statistik ve Biyoistatistik
“‹statistik, olaylar›n geçmiﬂi, hali hakk›nda
bizleri ayd›nlat›r ve gelecek hakk›nda tahminde
bulunmam›z› sa¤lar.” diye baﬂl›yor dergimizin
1984 y›l›n›n Ekim say›s›ndaki “‹statistik” baﬂl›kl›
konu. ‹statisti¤in bu tan›m›na bak›l›rsa ne kadar
önemli bir bilim oldu¤unu anlamak kaç›n›lmaz
olur. Geçmiﬂten yola ç›karak gelece¤i tahmin etmek ve bu do¤rultuda çal›ﬂmalar yapmak! Buradan yola ç›karak istatisti¤in %99 baﬂar›y› getirebilece¤ini söyleyebiliriz. Olas›l›klar üzerinden çal›ﬂ›lmas› da özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü olas›l›klar›n göz ard› edilmesiyle hata
yap›labilir. Örne¤in, dergimizin 1971 y›l›n›n Eylül
say›s›ndaki “‹statistiklerin Yan›lt›c› Taraflar›” isimli yaz›da, bir doktorun öyküsünden söz edilir. Bir
ameliyat›n100 hastan›n yaln›zca 1’inde baﬂar›l›
olaca¤›n› bilen doktor, ameliyat 99 hastas›nda baﬂar›s›zla sonuçland›ktan sonra 100. hastas›nda kesin baﬂar›l› sonuç alaca¤›n› düﬂünerek hastas›n›
ameliyat olmas› için ikna etmeye çal›ﬂ›yor. Bu gibi
yanl›ﬂl›klara düﬂmemek gerekir. Düﬂüldü¤ünde de
‘istatistik üçüncü tür yaland›r’ diyerek yorum yapmak istatisti¤e yap›lm›ﬂ bir haks›zl›k olur.

Ronald Aylmer Fisher

‹statistik, insanlar biraraya geldikçe oluﬂturduklar› topluluklarda, nüfus say›m›n›n baﬂlamas›yla ortaya ç›kar. Bu çal›ﬂmalar›n Antikça¤’da M›s›r’da, Çin’de örneklerine rastland›¤› görülür. Bun-

lar›n ard›ndan Roma’da baﬂlayan düzenli nüfus say›mlar›yla çal›ﬂmalar devam eder. 17. yüzy›la geldi¤imizdeyse Alman istatistikçi Gottfriend Achenwall taraf›ndan istatisti¤in tan›m› yap›l›r ve veri çözümlemeleri üzerinde çal›ﬂ›l›r. “Science of state”de durumun bilimi olarak tan›mlan›r. 19. yüzy›l›n baﬂlar›nda, verilerin toplanmas› ve s›n›fland›r›lmas›yla ilgili çal›ﬂmalar devam eder. Bununla birlikte bu iﬂlerin temel amac›n›n elde edilen bilgilerin genel olarak devlet için kullan›lmas› sa¤lan›r.
Ulusal ve uluslararas› istatistik kurumlar› kurularak özellikle nüfus say›m›yla ilgili düzenli bilgi elde etmek için veri toplama-s›n›fland›rma çal›ﬂmalar› sürer. 20. yüzy›l süresince sa¤l›kta, ekonomide
ve sosyal hayatta istatistik uygulamalar› yo¤un olarak kullan›l›r.
Ünlü istatistikçi Karl Pearson “ki-kare” da¤›l›m›n› geliﬂtirir. Bioistatistik alan›ndaki çal›ﬂmalara
baﬂlar ve istatistiksel analiz yöntemlerini biyoloji
alan›ndaki çal›ﬂmalar›nda kullan›r. Ayr›ca Galton
ile birlikte “Biometrika” adl› çok bilinen bir dergi
ç›kar›r. Hayatlar›ndan k›saca bahsetti¤imiz bilim
adamlar›n›n yan› s›ra birçok istatistikçi ve istatis-

ODTÜ ‹statistik Bölümü Ö¤retim Üyesi Dr. Özlem ‹lk’e Sorduk
.

BTK: Biyoistatistik nedir, biyoistatistikçiler ne
gibi çal›ﬂmalar yaparlar?
‹statistiksel yöntemlerin sa¤l›kla ilgili bilimsel
alanlara uygulanmas›d›r biyoistatistik. Bu alanlar,
t›p, biyoloji, halk sa¤l›¤› gibi alanlar› kapsar. Örne¤in, klinik araﬂt›rmalarda, biyoistatistikçiler, yeni
geliﬂtirilen bir ilac›n etkileriyle birlikte, yan etkilerini, hangi dozlarda kullan›labilece¤ini vs. araﬂt›r›rlar.
BTK: Biyoistatisti¤in iliﬂkili oldu¤u bilimler neler, hangi alanlarda biyoistatistik kullan›l›yor?
Biyoistatistikle ilgili belli baﬂl› bilim alanlar› biyoinformatik, biyometri, epidemiyoloji vb. alanlard›r. Biyoinformatik, ileri bilgisayar tekniklerinin
kullan›m›yla büyük boyuttaki biyolojik verilerin saklanmas›n›, yönetimini ve analizini içeren bilim dal›d›r. Moleküler biyoloji ve genetik mühendisli¤inin
öneminin anlaﬂ›ld›¤› günümüzde, bu alanda çal›ﬂabilecek istatistikçilere çok büyük ihtiyaç duyulmakta. Mikrodizinlerin istatistiksel analizi, gen ifade
analizi vb problemler (bu problemlerle ilgili olarak
http://www.tfd.org.tr /van2006_%20kitapcik.pdf
internet sitesinden ayr›nt›l› bilgi al›nabilir.) Günümüzün oldu¤u kadar gelece¤in de önemli araﬂt›rma konular›d›r bunlar. Biyometri, istatistiksel ve
matematiksel yöntemlerin biyolojik ve tar›msal bilim alanlar›nda uygulanmas›d›r. Epidemiyolojiyse,

salg›n hastal›klar›n da¤›l›m› ve belirleyici etkenleri
üzerine çal›ﬂan bilimdir. Örne¤in, belli bir kanser
tipinin en çok hangi k›talarda, hangi s›kl›kla gözlemlendi¤ini ve hangi besin kaynkalar›yla ya da d›ﬂ
faktörlerle iliﬂkili oldu¤unu inceleyebiliriz. Bu alanlardaki bilgisayar yaz›l›m›, kaynak, veriler ve Amerika’daki Biyoistatisk bölümlerinin listesine
http://www.sph.emory.edu/bios/bioslist.php adresinden ulaﬂ›labilir.
BTK: Biyoistatistik, önemi anlaﬂ›lamad›¤›ndan
olsa gerek, çok bilinen bir dal de¤il gibi görünüyor.
Bu alanda çal›ﬂmak isteyenler ne yapmal›, nereden
baﬂlamal›?
Biyoistatistik e¤itimi almak isteyen lisans ö¤rencileri iﬂe üniversitelerinde aç›lan lisans düzeyindeki biyoistatistik derslerini almakla baﬂlayabilirler. ‹lgilerinin devam etmesi durumunda, bu alanda lisansüstü düzeyde e¤itim veren kurumlar arac›l›¤›yla uzmanlaﬂabilirler. Ülkemizdeki birçok üniversitede biyoistatistik, biyomedikal ya da biyoteknoloji bölümleri ve/veya enstitüleri bulunmakta.
Bu alan›n öneminin anlaﬂ›lmas›yla liste her geçen
gün artmakta. Aﬂa¤›daki liste çok az say›da biyoistatistik bölümünü içerse bile fikir vermesi aç›s›ndan eklenmiﬂtir: Hacettepe Üniversitesi, Biyoistatistik ABD (http://www.biyoistatistik.hacettepe.edu.tr/); Ankara Üniversitesi, Biyoistatistik

ABD (http://www.medicine.ankara.edu.tr/temel_tip/biyoistatistik/); Çukurova Üniversitesi, Biyoistatistik ABD (http://biostat.cu.edu.tr/); Uluda¤ Üniversitesi, Biyoistatistik ABD (biyoistatistik.uludag.edu.tr); Ege Üniversitesi Biyoistatistik ve
T›bbi Biliﬂim ABD (http://www.med.ege.edu.tr/biyoistatistik/)
Di¤er bir seçenekse, ö¤rencilerin istatistik bölümleri’nden birinde e¤itimlerine devam ederken
ald›klar› dersler ve tez konular› arac›l›¤›yla bu alanda uzmanlaﬂmalar›d›r.
BTK: Bu alanda uzmanlaﬂan kiﬂiler nerelerde
çal›ﬂabilirler?
Ö‹: Geliﬂmiﬂ ülkelerde çok sayg›n bir yeri olan
bu bilim alan›nda e¤itim alan kiﬂiler istihdam s›k›nt›s› çekmemekte. Ülkemizde, biyoistatistik e¤itimi
alan ö¤renciler, baﬂl›ca üniversitelerde akademik
kadrolarda, t›p fakülteleri veya hastanelerde araﬂt›rmac› olarak, Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda ve ilaç firmalar›nda iﬂ olanaklar› bulabilirler.
(Söyleﬂimizde Say›n Dr. Özlem ‹lk ile ortak bir
karar ald›k. Biyoistatistik ile ilgili okuyucular›m›z›n
sormak istedi¤i ya da dan›ﬂmak istedi¤i herhangi
bir konu olursa sizlere yard›mc› olabilmek için bir
e-posta hesab› açt›k. “biyoistatistik@yahoo.com.tr” adresi arac›l›¤›yla bize konuyla ilgili her
sorunuzu ulaﬂabilirsiniz.)

Bilim ve Teknik Kulübü hakk›nda ter türlü bilgiyi, mektup, telefon, faks ya da e-posta arac›l›¤›yla edinebilirsiniz. ‹letiﬂim kurabilece¤iniz adreslerse ﬂöyle: Bilim ve Teknik Kulübü, Atatürk Bulvar› No:221 Kavakl›dere- Ankara,
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tik alan›nda çal›ﬂm›ﬂ çal›ﬂmakta olan bilim insanlar› var. 1890-1962 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ olan ‹ngiliz matematikçi ve astronom Ronald Aylmer Fisher’in istatistik bilimine önemli katk›lar› olur. ‹ngiltere’de Galton Laboratuvarlar›’nda çal›ﬂmalar›na
devam ederken deneyler ve gözlemlerle ilgili çal›ﬂmalar yapar. Fisher’in fikri belirli bir deneyin içinden seçilen alt deney gruplar›n›n birbirinden farkl›
özelliklerde olduklar›n› göstererek onlar üzerinde
çeﬂitli uygulamalar›n kullan›lmas›na dayan›r. Bu
ayn› olmayan alt gruplar›n istatistiksel analizlerinin
oluﬂturulmas›nda kullan›lacak bir yol farkl› üslerden ya da üslerin kombinasyonlar›ndan etkilenen
farkl› sonuçlar›n kabul edilmesidir. Fisher ayr›ca
olas›l›klar ve da¤›l›mlar üzerinde de çal›ﬂ›r. “The
Design of Experiments” (Deneylerin Oluﬂturulmas›)-1935 ve “Statistical Tables” (‹statistiksel Tablolar) -1947, Fisher’in önemli yay›nlar› aras›nda yer
al›r. Alt› y›l önce kaybetti¤imiz Amerikal› matematikçi ve istatistikçi John Wilder Tukey ise, zaman
serilerini ça¤daﬂ bir yaklaﬂ›mla istatistikle ba¤daﬂt›r›r. “Explotary Data Analysis” (Veri Analizi Keﬂfi)
konusunda en tan›nm›ﬂ isimlerden olan Tukey, daha çok farkl› ö¤retim teknikleriyle ve zaman serilerindeki çal›ﬂmalar›yla tan›n›r. ‹statistik bilimine
önemli katk›lar› olan ve halen Oxford Üniversitesi’nde ö¤retim üyeli¤ine devam eden David Cox, istatistik teorisi ve uygulamalar› üzerine çal›ﬂ›r. Çal›ﬂmalar›n› birçok alanda uygulayan Cox, birçok yay›n yapar. ‹statisti¤e önemli katk›lar› olan bilim
adamlar› daha çok matematik, astronomi, fizik
alanlar›ndaki çal›ﬂmalar›n› istatisti¤e uygulayarak
katk›da bulunurlar.

Günümüzde istatistik geliﬂen teknolojiyle ayr›
bir önem taﬂ›maktad›r. Hükümetler politikalar›n›
belirlerken, t›pta hasta sa¤alt›m (tedavi) yöntemlerinin geliﬂtirilmesinde, ilaçlar›n yan etkilerinin azalt›lmas›nda, ekonomi, kamu yönetimi ve iﬂletme
alanlar›nda istatistik vazgeçilmez hale gelir. Say›sal
bilgilerin toplan›labilece¤i her alanda da istatisti¤in
kullan›labilece¤i düﬂünülürse istatisti¤in önemini
anlamak kolaylaﬂ›r. Geçmiﬂte yaﬂananlar›n ve uygulanan yöntemlerin daha etkili ve amac›na ulaﬂacak ﬂekilde ayarlanmas› istatisti¤in do¤ru kullan›m› sonucunda gerçekleﬂir. Hata pay›n› en aza indirecek ﬂekilde çal›ﬂma ve do¤ru yerde do¤ru analiz
yöntemleri kullanmak gerekir. Son günlerde artan
“....kiﬂiye uygulanan anketlere göre yap›lan istatistiki sonuçlar....” sözcüklerini içeren cümleler seçimlerin yaklaﬂt›¤›n›n habercisidir diyebiliriz. ‹ﬂin
bir baﬂka boyutu da düﬂünülürse kimilerine göre
“yalanc› bilim” olan istatistik gerçekten de kötü
amaçlara hizmet edebilir. Bu tip yaklaﬂ›mlar›n olma olas›l›¤›n› da göz önüne alarak inceledi¤imiz
araﬂt›rmalar›n güvenilirli¤ini test etmek için de yine istatisti¤e gerek duyar›z. Araﬂt›rmada bulunan
istatistikçi say›s›, bu istatistikçilerin sab›r katsay›s›
ve dürüstlükleri bizim uygulayaca¤›m›z da¤›l›m›n
parametreleri olur. Buradan yola ç›karak olas›l›k
hesab›m›z› yapar ve güvenilir istaitistiklere ulaﬂabiliriz!
Dünyada istatisti¤in önemi oldukça büyük.
Özellikle geliﬂmiﬂ devletlerin yo¤un oldu¤u bat›
dünyas›nda istatistiki bilgiler çok önemli ve çal›ﬂmalar›n›n hepsi belli bir sonuca, araﬂt›rmaya dayanarak ilerler. Bu yüzden do¤ru oluﬂturulan strate-

jilerle teknolojik ve kamusal alanda daha da geliﬂmelerinin önüne geçilmesi zordur. Ülkemizdeyse
Avrupa Birli¤i uyum süreci çal›ﬂmalar›n›n h›zland›¤› dönemlerde birçok paket yasayla düzenlemeler
yap›lmakta. Bunlardan en göze görüneniyse “Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E)”nün ad›n›n de¤iﬂip
“Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)” olmas›. AB ile
yaﬂad›¤›m›z bu süreçte ç›kar›lan paket yasalar›n
uygulanmas›n›n zorlu¤unu istatistikte de yaﬂ›yoruz.
Güvenilir veri toplama s›k›nt›lar›m›z sürüyor. Geçti¤imiz y›lki “TÜ‹K ‹statistik Araﬂt›rma Sempozyumu
2006”’da aç›k bir ﬂekilde görülmüﬂtür ki özellikle
tar›msal alanlarda ve köylerde güvenilir veri toplama, vergiler ve duyars›zl›k nedeniyle zordur. Bunlar›n yan› s›ra iyi çal›ﬂmalar da yap›lm›yor de¤il.
TÜ‹K ‹nternet sitesini her an güncelliyor ve istatistiki bilgilere kolayca ulaﬂmam›z› sa¤l›yor. E-devlet
kapsam›nda TÜ‹K’in yapm›ﬂ oldu¤u bu at›l›mlar
yads›namaz. Sempozyum’da tele-konferans sisteminin kullan›lmas› da gerçekten övmeye de¤er. Bu
y›l da May›s ay›nda düzenlenecek olan sempozyuma kat›lmak için ‹nternet’ten kay›t yapt›rabilirsiniz
(http://www.tuik.gov.tr).
Kaynaklar:
http://www.ist.yildiz.edu.tr/011_istatistik.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics#History
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Biographies/Fisher.html
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Tukey.html
http://www.psych.usyd.edu.au/difference5/scholars/pearson.html
http://www.istatistikci.com/topic.asp?TOPIC_ID=1330&FORUM_ID=60&CAT_ID=6&Forum_Title=ist+%2D+Rehber&Topic_Title=istatistik
http://biostatistics.oxfordjournals.org/

Ankara muhabirimiz Yeﬂim Kaptanbaﬂ, AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2. s›n›f ö¤rencisi. Yeﬂim bizleri, insan›n tahrip etti¤i alanlardan biri olan tropik ya¤mur ormanlar› konusunda bilgilendiriyor.

TROP‹K YA⁄MUR ORMANLARI
‘‹lk birkaç gün bo¤ucu, s›cak bir havada k›y› boyunca yol ald›ktan sonra içerilere, tropikal ya¤mur
orman›na yöneldiler. Darwin’in çok mutlu oldu¤unu
söylemek yeterli olmaz, tek kelimeyle büyülenmiﬂ,
kendinden geçmiﬂti.(…) Yol boyunca Darwin defterine heyecanla notlar al›yordu: Birbiriyle sarmaﬂ dolaﬂ
han›melleri, t›pk› saç örgüler gibi, çok güzel pulkanatl›lar-sessizlik-Tanr›’ya ﬂükür…’
Tür bak›m›ndan en zengin biyolojik ortamlardan
olan tropik ya¤mur ormanlar›, olas›l›kla karasal organizmalar›n yaklaﬂ›k yar›s›n› içerir.Ya¤mur ormanlar›
karalar›n yaln›zca %6’s›n› kapl›yor olmas›na karﬂ›n,
dünyadaki toplam tür say›s›n›n 2/3’sini bar›nd›r›r.Yüksek, geniﬂ yaprakl› ve yaprak dökmeyen a¤açlardan oluﬂur. S›cakl›k ve su s›n›rlay›c› bir faktör de¤ildir orada. Ekvatorun çevresindeki bol ya¤›ﬂl› tropik bölgelerde bulunan bu ormanlar, herdem yeﬂil
dev a¤açlar, çeﬂitli bitki ve hayvan topluluklar› içerir.
Ya¤mur ormanlar›, y›ll›k ya¤›ﬂ miktar›n›n 1800
mm’yi aﬂt›¤› s›cak ve çok nemli iklim bölgelerine özgüdür. Ekvatoral ve astropik olmak üzere iki tür ya¤mur orman› vard›r. Ekvatoral ya¤mur ormanlar›, y›ll›k ya¤›ﬂ miktar›n›n 1500-3600 mm. aras›nda oldu¤u bölgelerde görülür.Gün boyunca s›cakl›k yüksektir; gündüz yaklaﬂ›k 30 oC, gece de 20 oC dolaylar›ndad›r. Ekvatoral ya¤mur ormanlar› Amazon ve
Kongo ›rmaklar›n›n çevresindeki düzlüklerde, Sumat-

ra’da ve Büyük Okyanus’taki birçok adada görülür.
Astropik ya¤mur ormanlar›, 10 oC Kuzey ve Güney
enlemleri aras›ndaki Ekvator bölgelerinde yer al›r. S›cakl›¤›n ve gün ›ﬂ›¤›n›n mevsimlere göre de¤iﬂiklik
göstermesi nedeniyle, ekvatoral ya¤mur ormanlar›ndan farkl› bir bitki türü geliﬂmiﬂtir. Astropik ya¤mur
ormanlar›nda a¤açlar daha seyrek ve a¤aç türlerinin
say›s› daha azd›r. Bu ormanlara Vietnam, Filipinler,
Orta Amerika, Madagaskar ve Brezilya’n›n baz› kesimlerinde rastlan›r.
Ekvatoral ormanlarda kaya ve topraklarda kimyasal ufalanma yayg›nd›r; ufalanma sonucu derinli¤i
100 metreyi bulan yer mantarlar› oluﬂabilir. Bu topraklar alüminyum, hidroksit ve kaolinit bak›m›ndan
zengin olur; ancak di¤er mineraller, suyla süzülme ve
aﬂ›n›m sonucu sürüklenip yok olur. Zemine yak›n ye-

nebilir bitki materyali az oldu¤undan; kuﬂlar, maymunlar, böcekler dahil pek çok hayvan yaﬂam› boyunca a¤açlar›n üzerinde yaﬂarlar yani arborealdir. Bitki
ve hayvanlar aras›nda zemine ulaﬂan besin maddeleri için yo¤un bir rekabet olur. Maymun d›ﬂk›lar› pek
çok canl› için önemli bir besin kayna¤›d›r.
Toprak yüzeyi a¤aç dallar›, sürgünler ve yapraklarla kapl› olur. Birçok hayvan türü böcek ve meyvelerle beslenir, birkaç etçil türüne de rastlanabilir. S›k
bitkilerle kapl› bu katta yaﬂayan hayvanlar›n görme
duyular›ndan çok iﬂitme duyular› geliﬂmiﬂtir. Baz›
hayvanlar›n ola¤andan iri gözleri de, bu yaﬂam ortam›na uyarlanma olarak yorumlanabilir.
Tropik ya¤mur ormanlar› günümüzde insanlar taraf›ndan h›zla tahrip edilmektedir. Bu çevrede yaﬂayan gelir düzeyi düﬂük nüfus taraf›ndan tar›m alan›
olarak kullan›lan tropik ya¤mur ormanlar› yaln›zca
birkaç y›l verimli olduktan sonra de¤erini kaybeder.
Tüm tropik ormanlar›n bozulmas›, dünyadaki bitki,
hayvan ve mikroorganizma türlerinin büyük bir k›sm›n›n da yok edilmesini beraberinde getirecektir. Ayn›
zamanda bu ormanlar›n tahribinin sürmesi karbondioksit konsantrasyonunun artmas›na ve bunun da sera etkisi oluﬂturmas›na yol açacakt›r. Bat› Afrika’da
yanan ormanlar kalan di¤er canl›lara zarar veren asit
ya¤murlar› oluﬂumuyla sera etkisine gerçek bir örnek
oluﬂturmaktad›r.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde çal›ﬂmalar›n› sürdüren ‹zmir muhabirimiz Yoldaﬂ Seki, Türkiye’nin
elinde var olan ve önemli bir stratejik güç olabilecek f›nd›k hakk›nda bizleri bilgilendiriyor.

Stratejik
Kabuklu
Türkiye, dünyan›n en büyük f›nd›k üreticisi ülke durumunda. Dünyada üretilen f›nd›¤›n büyük
bir k›sm› da Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’nin ard›ndan ‹talya, ‹spanya ve ABD geliyor. Büyük üretici durumundaki Türkiye’nin di¤er ülkelerdeki f›nd›¤›n fiyat›n›n belirlenmesinde de etkisi oluyor.
Dolay›s›yla f›nd›¤›n Türkiye ihracat›nda büyük bir
ekonomik de¤eri var. F›nd›k ihracat›m›z ülkelere
göre incelendi¤inde 90 civar›nda ülkeye yap›ld›¤›
görülmekte. AB ülkelerinin toplam ihracat›m›zdaki
pay› y›llara göre de¤iﬂmekle beraber %80–85 düzeyinde. Uzakdo¤u ülkeleri ve ‹skandinav ülkeleri
ülkemiz f›nd›¤› için potansiyel arz eden pazarlar
olarak dikkat çekmekte. Türkiye, 2005–2006 döneminde 239 bin 365 ton f›nd›k ihraç ederek karﬂ›l›¤›nda 1 milyar 952 milyon 767 bin 266 dolar
gelir elde etti. ‹hracat›n 197 bin 715 tonu AB ülkelerine yap›l›rken, AB d›ﬂ›ndaki Avrupa ülkelerine 21 bin 599, denizaﬂ›r› ülkelere 13 bin 361, di¤er ülkelere de 6 bin 690 ton f›nd›k ihraç edildi.
Özellikle son 6 y›lda f›nd›ktan elde edilen gelir,
yaklaﬂ›k 6 milyar dolar civar›nda.

Böylesi kabar›k rakamlarla tan›d›¤›m›z
f›nd›¤›m›z, Kuzey yar›m kürenin ›l›k yerlerinde ve
yurdumuzun daha çok Do¤u Karadeniz Bölgesi’nde yetiﬂen, köklerini derine salan bir a¤aç.
Drenaj› iyi, gübreli ve killi-kumlu topraklar› seviyor. Meyvelerinin olgunlaﬂma döneminde güneﬂli ve ya¤›ﬂs›z hava isterken, pH’› 5-7 olan topraklarda normal geliﬂimini sa¤layabiliyor. Adi f›nd›k
olarak bilinen Corylus avellana ve a¤aç f›nd›¤› olarak bilinen Corylus colurna Türkiye’de yetiﬂmekte.
Türk f›nd›¤› kalite aç›s›ndan “Giresun” ve “Levant” olmak üzere ikiye ayr›l›yor. Giresun ilinin tamam›nda yetiﬂtirilen tombul f›nd›klarla az çok Giresun kalitesi özelli¤i taﬂ›yan Trabzon ilinin Beﬂikdüzü, Vakf›kebir, Çarﬂ›baﬂ› ve Akçaabat ilçelerinde
yetiﬂtirilen tombul f›nd›klar “Giresun Kalite” f›nd›klar olarak biliniyor. Dünyan›n en üstün özellikli
f›nd›klar› bunlar. Dünyadaki f›nd›k çeﬂitleri içinde
en yüksek oranda zar atan f›nd›klar. Giresun kalite f›nd›¤›n üretim bölgesi d›ﬂ›nda kalan bölgelerde
üretilen tüm f›nd›klar› da “Levant Kalite” f›nd›k
olarak biliniyor. Yetiﬂtirildi¤i yere göre Levant Akçakoca, Levant Trabzon, Levant Ordu ve Levant
Samsun olarak isimlendirilen bu f›nd›klar Giresun
kalite f›nd›klardan daha az ya¤ oran› içermesine
ra¤men di¤er ülkelerde yetiﬂtirilen f›nd›klardan genellikle daha yüksek ya¤ oran›na sahip olup, tat
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Kabuklar› tar›msal at›k
ürünlerdir. Ço¤u zaman yak›t olarak kullan›l›r. Türkiye’de y›lda 300.000 ton
tahmin edilen f›nd›k kabu¤u
oluﬂur. Bu kabuklardan, 700–800 °C gibi yüksek
s›cakl›klarda ›s›l parçalanma ve karbonizasyonla
aktif karbon üretilir. F›nd›k kabuklar›ndan yap›lan
aktif karbon, sularda çeﬂitli nedenlerle yüksek deriﬂimlere ç›kabilen krom, çinko ve nikel gibi metallerin uzaklaﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r. Özellikle +6
de¤erlikli krom için iyi bir tutma kapasitesinin oldu¤u bulunmuﬂtur.
Dünyadaki petrol rezervlerinin azalmas›, petrol türevi yak›tlar›n yanmas› sonucu aç›¤a ç›kan
CO2’in yol açt›¤› global ›s›nma vb sorunlar dizel

bak›m›ndan da üstün nitelikte.
F›nd›k, çikolata ve kozmetik sektörünün en
önemli ham malzemelerinden biri. Pasta ve ﬂekerlemelere tat verir. F›nd›¤›n sade kullan›m ﬂekli olabildi¤i gibi baz› ilginç kullan›m alanlar› da var.
Kavrulmas› sonucu oluﬂan ince zar ﬂeklindeki f›nd›k pelikülü, s›¤›r burgerinin yap›m›nda lif kayna¤› olarak kullan›l›r. ‹lginç bir kullan›m alan› da “ﬁili f›nd›kl› tereya¤›” ad› verilen bir ürün. Bu üründe ﬁili f›nd›¤› farkl› yüzde oranlar›nda margarinle
kar›ﬂt›r›l›r. Böylece elde edilen ürün uzun süre tad› bozulmadan kalabilen bir g›da türü olarak bilinir. Ayr›ca f›nd›k baz› kahvelere kat›l›r. Votkalarda
f›nd›k likörleri kullan›lmas› da zamanla popülaritesini att›rm›ﬂt›r. F›nd›ktan elde edilen ya¤, özellikle
piﬂirme ya¤› olarak kullan›l›r. F›nd›k zar tabakas›
olarak bilinen f›nd›k testas›, ekmek yap›m›nda fiber kayna¤› olarak kullan›l›r. F›nd›k testas›, antioksidan özelli¤i olan fenolik baz› bileﬂikler içerir.
(Antioksidan, oksit giderici her türlü kimyasal
maddeye verilen add›r.) Üretilen f›nd›¤›n bir k›sm›
kavrulup kullan›ma sunulur. Asl›nda bu kavurma
iﬂlemi f›nd›kta birtak›m de¤iﬂikliklere yol açar. Örne¤in 1350C’ de yap›lan kavurma iﬂleminde nem
ve toplam ﬂeker içeri¤i de¤iﬂirken, ya¤, protein ve
niﬂasta içeriklerinde de dikkate de¤er bir de¤iﬂiklik olur.
F›nd›k yaln›zca içiyle de¤il, d›ﬂ k›sm› yani kabuk k›sm›yla da çeﬂitli kullan›m seçenekleri sunar.

motorlar için alternatif enerji kaynaklar› aramaya
yönlendirdi. Bu konuda düﬂünülen önemli bir enerji kayna¤› da bitkisel ya¤lar. F›nd›ktan elde edilen
ya¤da bitkisel ya¤lardan biri. Bitkisel ya¤lar›n fosil yak›tlara göre baz› üstünlükleri var. En önemlisi kükürt, aromatik hidrokarbonlar, metaller ve
ham ya¤ kal›nt›lar› içermemesi. Ancak, ya¤lama
ya¤›n›n kal›nlaﬂmas›, sak›z oluﬂumu gibi baz› problemler de yok de¤il. Yap›lan araﬂt›rmalar›n sonunda f›nd›k ya¤›, “pre chamber” yani ön yanma bölmeli dizel motorlarda, herhangi bir modifikasyon
yapmadan, dizel yak›tlara bir alternatif olabilece¤i
gösterilmiﬂ durumda. Is› de¤erleri aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 1 kg f›nd›k ya¤› yaklaﬂ›k 33 bin
kJ’luk enerji verirken, bu dizel yak›tlarda 45 bin kJ
civar›nda. Bu düﬂük ›s› de¤eri dizel yak›tlara göre
daha fazla f›nd›k ya¤› tüketimi demek. F›nd›k ya¤›,
dizel yak›tlarda oldu¤u gibi daha düﬂük fren gücü
yarat›r. F›nd›k ya¤›n›n viskozitesi (ak›ﬂkanl›¤a karﬂ› direnci), dizel yak›t›n viskozitesinden 11 kat daha fazlad›r. Asl›nda bu yüksek viskozite f›nd›k ya¤›n›n daha geniﬂ bir kullan›m alan› bulmas›ndaki
en büyük engeldir. Sonuç itibariyle, f›nd›ktan elde
edilen yak›t, içten yanmal› motorlar için petrolün
yerine yenilenebilir önemli bir alternatif olarak görülüyor. Anlatt›¤m›z birkaç örnekten de anlaﬂ›laca¤› gibi f›nd›k besin maddesinden öte bir ürün. Zaman geçtikçe yeni kullan›m alanlar› ve uygulamalar› da ortaya ç›k›yor. Dünya üretiminin çok büyük
bir k›sm›n› elinde bulunduran Türkiye yaln›zca f›nd›k içini pazarlayan bir ülke konumundan, f›nd›¤›n
kullan›ld›¤› di¤er yan ürünleri de pazarlayan bir ülke durumuna geçebilmeli. Ayr›ca f›nd›¤›n kullan›m
alanlar›n› çeﬂitlendirmek de f›nd›¤›n pazar pay›n›
artt›rabilir. Yani f›nd›¤›n pazarland›¤› ülkelerdeki
kullan›m› yüksek olan geleneksel g›dalardaki f›nd›¤›n kullan›m alanlar› araﬂt›r›labilir. Bölgeye göre
bir pazarlama stratejisi uygulanabilir. Reklâm› yaln›zca Türkiye’yle s›n›rl› tutmay›p tüm pazara seslenecek ﬂekilde yap›labilir. Böylelikle tüm dünyada
f›nd›¤›n tad›n› bilmeyen insanlar›n f›nd›¤› tan›malar› sa¤lanabilir. F›nd›k tek baﬂ›na stratejik bir
ürün de¤il; ancak uygun ellerde stratejik bir ürün
haline gelebilir.
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