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SÜRE

YAZARLAR
Mehmet DEMİRKOL
Mehmet DEMİRKOL& Mustafa YALÇIN &Carullah Anıl KAR
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YALÇIN
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YALÇIN & Mehmet DEMİRKOL &Aykut
Can BALKANLIOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Özge PARLAR ÖZ
Arş.Gör.Dt. Funda SOYSAL&Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE PARLAR ÖZ
&Dr.Öğr.Üyesi Nermin DEMİRKOL &Uzm. Dt. BUKET ÖZSOY
Arş.Gör.Dt.Funda SOYSAL &Dr.Öğr.Üyesi Nermin DEMİRKOL
&Dr.Öğr.Üyesi Özge PARLAR ÖZ & Arş.Gör.Dt. Meral
UZUNKAYA
Dt. Uğur HİLALOĞLU& Dr.Öğr.Üyesi Nermin DEMİRKOL
& Dr.Öğr.Üyesi Özge PARLAR ÖZ
Dt. Uğur HİLALOĞLU& Dr.Öğr.Üyesi Nermin DEMİRKOL &
Dr.Öğr.Üyesi Özge PARLAR ÖZ
Dr.Öğr.Üyesi Selma URFALIOĞLU& Dr.Öğr.Üyesi
ABDULLAH BEYOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi M. Tuğba TEMEL
Dr.Öğr.ÜyesiMurat KARAOGLAN
Dr.Öğr.Üyesi Handan HAYDAROĞLU ŞAHİN(Oturum Başk.)
Dr.Öğr.Üyesi M. Enes COŞKUN
Dr.Öğr.Üyesi Mahmut ARSLAN (Oturum 2. Başk.)
Nermin Demirkol
Dr.Öğr.ÜyesiHavva YEŞİL ÇINKIR
Dr.Öğr.Üyesi Havva YEŞİL ÇINKIR
Adile NEŞE

OTURUM BAŞKANI
SALON
Dr.Öğr.Üyesi Handan HAYDAROĞLU ŞAHİN&Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT
ZEUGMA-1
ARSLAN
BAŞLIK
MANDİBULAR SANTRAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOMANIN LEZYON İÇİ KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ İLE KÜÇÜLTÜLMESİ
GENİŞ OROANTRAL AÇIKLIĞIN BUKKAL YAĞ DOKUSU FLEBİ KAPATILMASI: OLGU RAPORU
MANDİBULADAKİ GENİŞ ODONTOJENİK KİSTLERİN KONSERVATİF TEDAVİSİ: 2 VAKA SUNUMU
SUBLİNGUAL BEZDE SİALOLİTİAZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ
ANTERİOR ESTETİĞİN LAZER DESTEĞİ KULLANARAK ZİRKONYUM ALT YAPILI SABİT PROTEZLER İLE REHABİLİTASYONU
FONKSİYONEL VE ESTETİK KAYNAKLI DENTAL PROBLEMLERE MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
ANTERİOR ESTETİĞİN YENİ NESİL TAM PORSELEN SİSTEMİYLE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
TAM AĞIZ REHABİLİTASYON İLE DİKEY BOYUT ARTTIRILMASI: OLGU SUNUMU
PORSELEN LAMİNATE VENEERLERLE DİASTEMA REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
İNSÜLİN BAĞIMLI TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA GÖZYAŞI KALİTE VE MİKTARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
PEDİATRİ SERVİSİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE YATAN HASTALARIN ETKEN MİKROORGANİZMALARININ
İNCELENMESİ
EN SIK GÖRÜLEN ENDOKRİN ORGAN SPESİFİK OTOİMMUN HASTALIKLARIN KLİNİK VE İMMUNOGENETİK
KARAKTERİSTİKLERİ:RİSK VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE PROKALSİTONİN VE C-REAKTİF PROTEİNİN DİAGNOSİTİK ÖNEMİ
PEDİATRİ KLİNİĞİNDE HEPATİTİT A TANISI ALAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE LABORATUVAR VERİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE CERRAHİ BRANŞLARDA GÖREV YAPMAKTA OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ARASINDA HASTA
KAN YÖNETİMİ HAKKINDA FARKINDALIK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
TOTAL DİŞSİZ HASTANIN ALL-ON-FOUR İMPLANT TEKNİĞİ İLE REHABİLİTASYONU
REGORAFENİB İLE METASTATİK KOLOREKTAL KANSER TEDAVİSİNDE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
ANOREKTAL MALİGN MELANOM TANILI HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
TİP 2 DİYABET YÖNETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çoksunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için enfazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.
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TARİH
14.09.2018 CUMA / 0900-12.00
SÜRE

YAZARLAR
Dr.Öğr.Üyesi Nihat PAMUK
Dr.Öğr.Üyesi Nihat PAMUK
Elif Çisem EKİNCİ & Assoc. Prof. Dr.Ali KOÇAK.
Dr.Şahin ÇETİNKAYA (Oturum 2. Başkanı)
Dr. Şahin ÇETİNKAYA
Arş.Gör. Ramazan TEMEL& Arş.Gör. Hülya YEŞİLYURT
TEMEL
Arş.Gör. Ramazan TEMEL & Arş.Gör. Hülya
YEŞİLYURT TEMEL
Doç.Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU&YL.Öğr. Ummahan
TURHAN
Doç.Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU& Yl. Öğr. Ummahan
TURHAN
Arş.Gör. Fuat EROL & Doç.Dr. Fatma Zeynep ÖZATA

OTURUM BAŞKANI
Prof.Dr. Necati DEMİR&Dr.Şahin ÇETİNKAYA

SALON
ZEUGMA-2

BAŞLIK
ARMONİ ARAMA ALGORİTMASI KULLANILARAK ENERJİ İLETİM HATLARINDAKİ KAFES TİPİ DEMİR DİREKLERİN
OPTİMAL TASARIMI
INVESTIGATION OF THE SHUNT COMPENSATOR EFFECT IN DEVELOPING VOLTAGE STABILITY INDEX OF
OVERHEAD ENERGY TRANSMISSION LINES
INVESTIGATION OF THERMAL ACTION IN REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURES
TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ VE SİGARA İLE MÜCADELENİN EKONOMİK ETKİLERİ
TÜRKİYE’DE 2002-2018 DÖNEMİNDE YAPILAN SEÇİMLER VE SEÇİM EKONOMİSİ BELİRTİLERİ VE MALİYETLERİ
GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN EMEK EKSENİNDE İNCELENMESİ (MANİSA İLİ ÖRNEĞİ)
GENÇLERİN SOSYAL DIŞLANMA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN, DUYGUSAL EMEK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: MUĞLA’DA BULUNAN
OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYON ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
TÜRKİYE’DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YAŞANAN KUSURLU ÜRÜN KRİZLERİ VE ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMALARI
ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr.Öğr.Üyesi Sevcan GÜLEÇ SOLAK& Dr.Öğr.Üyesi
YEREL YÖNETİMLERDE İÇDENETİMİN ÖNÜNDEKİ YAPISAL ENGELLER
Şerife PEKKÜÇÜKŞEN& Dr.Öğr.Üyesi Vasfiye ÇELİK
Prof.Dr. Ercan OKTAY&Arş.Gör. ARZU MALTAŞ EROL KENTSEL YAYILMANIN KONUT TERCİHİNE ETKİSİ: KARAMAN ÖRNEĞİ
Dr.Gökhan ALTAN & Doç.Dr. Yakup KUTLU
THE IMPACT OF HEART SOUNDS AS ADDITIONAL FEATURES ON COPD ANALYSIS USING DEEP LEARNING
Dr.Öğr.Üyesi Emrah AYDEMİR
KOMÜNİZMLE SAVAŞTA RADIO FREE EUROPE / RADIO LIBERTY
Prof.Dr. Necati DEMİR (Oturum Başkanı)
TÜRKİYE’DE KÜLTÜR PLANLAMASI
Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.
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YAZARLAR
Prof.Dr. Cemal TURAN(Oturum Başkanı)&Durul
HAZAR
Prof.Dr. Cemal TURAN
Sibel SEVENLER
Serpil KARAN&Ali UYAN&Servet Ahmet DOĞDU&
Prof.Dr.FundaTURAN&Dr.Öğr.Üyesi Mevlüt GÜRLEK
&Prof.Dr. Cemal TURAN
Arş.Gör. Kadir TOHMA &Doç.Dr.Yakup KUTLU
&Prof.Dr. Cemal TURAN

50

OTURUM BAŞKANI
Prof.Dr. Cemal TURAN& Vahdettin AKMEŞE
BAŞLIK

SALON
ZEUGMA-1

TAXONOMY AND GENETIC ANALYSIS OF CHAETOGNATHA (SAGİTTİDAE) SPECİES IN İSKENDERUN BAY
THE RELATIONSHIP BETWEEN GENETIC CHANGE AND TOLERANCE IN TILAPIA (OREOCHROMİS AUREUS)
EXPOSED TO TOXIC CONTAMINATION
GENETIC STRUCTURE OF THE EUROPEAN EEL ANGUILLA ANGUILLA WİTH MTDNA SEQUENCING ANALYSIS
“SARDA SARDA” BALIK TÜRÜNE AİT ANATOMİK NOKTALARIN TAHMİNİ

APPLİCATİON OF DİETARY HOP (HUMULUS LUPULUS) EXTRACT AS GROWTH-PROMOTERS İN COMMON CARP,
CYPRİNUS CARPİO (L. 1758)
13.50/14.00 Prof.Dr. Funda TURAN & Prof.Dr. Cemal TURAN
THE POTENCY OF HOP EXTRACT (HUMULUS LUPULUS) ON SEX REVERSAL İN GUPPY POECİLİA RETİCULATA
14.00/14.10 Ziraat Yük. Müh.Vahdettin AKMEŞE& Dr.Öğr.Üyesi GAZİANTEP İLİNDE TARLA VE DEPO ŞARTLARINDA BUĞDAY (TRİTİCUMAESTİVUM L.) KALİTESİNE ETKİ EDEN
Mahmut İSLAMOĞLU
ENTOMOLOJİK FAKTÖRLER
14.10/14.20 Ziraat Yük. Müh.Vahdettin AKMEŞE& Dr.Öğr.Üyesi GAZİANTEP’TE
KIŞLAK
VE
EKİLİ
ALANLARDA
SÜNE
(EURYGASTER
İNTEGRİCEPS
PUT.)
Mahmut İSLAMOĞLU
(HET.:SCUTELLERİDAE)’NİN DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
14.20/14.30 Ziraat Yük. Müh.Vahdettin AKMEŞE& Dr.Öğr.Üyesi ADANA’DA SORGUM SÜRGÜN SİNEĞİ ATHERİGONA VARİA MEİGEN (DİPTERA: MUSCİDAE)’NİN FARKLI
Mahmut İSLAMOĞLU
KONUKÇULARI VE ZARAR DURUMLARI
14.30/14.40 Dr.Öğr.Üyesi Mahmut İSLAMOĞLU& Ziraat Yük. Müh. GAZİANTEP İLİNDE YER ALETLERİ İLE SÜNE MÜCADELESİNİN SÜNE ERGİN (DİPTERA: TACHİNİDAE) VE
Vahdettin AKMEŞE
YUMURTA PARAZİTOİTLERİ (HYMENOPTER: SCELİONİDAE)’NİN ETKİNLİĞİNE ETKİLERİ
14.40/14.50 Dr.Öğr.Üyesi Mahmut İSLAMOĞLU& Ziraat Yük. Müh. GAZİANTEP İLİNDE SÜNE YUMURTA PARAZİTOİTLERİNİN (HYMENOPTERA:
Vahdettin AKMEŞE
SCELİONİDAE) SALIM ÇALIŞMALARI VE ETKİNLİKLERİ
14.50/15.00 Dr.Öğr.Üyesi Mahmut İSLAMOĞLU& Ziraat Yük. Müh.
GAZİANTEP İL VE İLÇELERİNDE SÜNE YUMURTA PARAZİTOİTLERİTRİSSOLCUS SPP. (HYM.:SCELİONİDAE)’NİN
Vahdettin AKMEŞE(Oturum 2. Başkanı)
TÜRLERİ VE ETKİNLİKLERİ
Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.
13. /13.

Prof.Dr. Funda TURAN & Prof.Dr. Cemal TURAN
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14.09.2018 CUMA / 13.00-15.00
YAZARLAR
Doç:Dr. Hande ŞAHİN &Prof.Dr. Sibel ERKAL(Oturum
Başkanı)
PROF.DR. Şener DEMİREL&Arş.Gör. Yelda KÖKÇÜ
Arş.Gör. Edibe Begüm ÖZEREN&Prof.Dr. Mine
ULUSOY
Ömer ÖZEREN &Mustafa KORUMAZ
Prof.Dr. Şener DEMİREL & Arş.Gör. Yelda KÖKÇÜ
Arş.Gör.Dr. Yasemin GÜRSOY
Arş.Gör.Dr. Yasemin GÜRSOY
Neslihan AKÇAY&Mehmet SAĞLAM
Dr.Öğr.Üyesi Selman SARICA
Dr.Öğr.Üyesi Hasan KARACA
Öğr.Gör.
Mehmet
ATILGAN&Doç.Dr.
GÜNGÖRMÜŞ
Doç.Dr. Rashid JABBAROV(Oturum 2. Başkanı)

Zeynep

OTURUM BAŞKANI
Prof.Dr. Sibel ERKAL

SALON
ZEUGMA-2
BAŞLIK

YETİŞKİNLERİN EVLİLİKTE KADINA KARŞI FİZİKSEL ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
ALİAĞA VAHİD’İN ŞİİRLERİNDE REDİF KULLANIMI
KONYA MENGÜÇ CADDESİNDEKİ İŞLEVİ DEĞİŞEN GELENEKSEL TÜRKEVLERİNİN İNCELENMESİ
SAFRANBOLU TABAKHANE BİNASIYENİDEN KULLANIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
CAHİT ZARİFOĞLU’NUN YÜREKDEDE İLE PADİŞAH ADLI ESERİNDE SÖZ VARLIĞININ BİR UNSURU OLARAK
İKİLEMELER
SOVYET KAMPLARINA FARKLI BİR BAKIŞ:SERGEY DOVLATOV’UN ZONA’SI
VASİL BIKOV’UN DARAĞACI ÖYKÜSÜNDE SOVYET PARTİZANLARI
İLKOKUL ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİN YAŞ VE CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
ABR SONUÇLARININ AİLE EĞİTİM VE ALGI DÜZEYİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ANLAMINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ
GÜNDÜZ VE GECE EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK GÜDÜLENME, AKADEMİK ÖZYETERLİK, AKADEMİK
ERTELEME DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
FARKLI PROFESYONLARIN ÖĞRENCİLERİNDEN KENDİNDEN GERÇEKLEŞTİRME GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE

TARİH
14.09.2018 CUMA / 16.00-18.00
M
Arş.Gör.Dr. Mustafa ÖZKAN
Arş.Gör.Dr. Mustafa ÖZKAN
Arş.Gör.Dr. Mustafa ÖZKAN
Dr.öğr.Üyesi Melih YILAR(Oturum 2. Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Melih YILAR&Dr.Öğr.Üyesi Yusuf BAYAR
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf BAYAR&Dr.Öğr.Üyesi Melih YILAR
&Dr.Öğr.Üyesi Kadir AKAN
Dr.Öğr.Üyesi YUSUF BAYAR
Dr.Öğr.Üyesi MELİH YILAR
Hasan ARSLANOĞLU
Hasan ARSLANOĞLU &Ramazan ORHAN &M. Deniz
TURAN
Prof.Dr.Abdullah SOYSAL(Oturum Başkanı)
Ali GÖDE
Prof.Dr. Abdullah SOYSAL&Esra NARLI&Nurşen
TALMAÇ
Prof.Dr. Abdullah SOYSAL&Aycan POLAT

OTURUM BAŞKANI
SALON
ZEUGMA-1
Prof.Dr. Abdullah SOYSAL&Dr.Öğr.Üyesi Melih YILAR
BAŞLIK
CİSİM ÜZERİNDEKİ QUASI-CYCLIC KODLAR VE GENİŞLETİLMİŞ DURUMLAR
DEĞERLENDİRİLMİŞ CİSİMLERİN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
DEĞERLENDİRME TEORİSİNDE CİSİMLERİN TAMLANIŞLARI VE CİSİM GENİŞLEMERİ ÜZERİNE
THE PHYTOTOXIC EFFECTS ON CULTIVATED PLANTS OF ISATIS GLAUCA AUCHER EX BOISS WATER EXTRACTS
SALVIA SYRIACA L. FARKLI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL VEFİTOTOKSİK ETKİSİ
CRAMBE ORİENTALİS L. BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN METHANOL EKSTRAKTININBİTKİ PATOJENİ FUNGUSLAR
ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
SALVİA VİRGATA JACG. FARKLI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL VEFİTOTOKSİK ETKİSİ
PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF CR(VI) IN AQUEOUS SOLUTIONS BY FORMIC ACID
DETERMINATION OF OPTIMUM CONDITIONS FOR CU (II) ADSORTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS
BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖZ BAKIM GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
HEMŞİRELERİN GENEL VE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE

TARİH
14.09.2018 CUMA / 15.00-17.30
YAZARLAR
Dr.Öğr.Üyesi Hale ÇOLAKOĞLU ER(Oturum Başkanı)
&Dr.Öğr.Üyesi Çağrı DAMAR
Arş.Gör. Ece KAPLAN
Arş.Gör. Ender Ersin AVCI
Öğr.Gör. Hakan AVAN&Arş.Gör. Ece
KAPLAN&Öğr.Gör. Göksel DÜRMÜŞ &Öğr.Gör. Aysun
ÖZDEMİR
Dt.Fatma SOYBAY&Dr.Öğr. üyesiAyşegül GÜLEÇ
&Dr.Öğr.ÜyesiMerve GÖYMEN
Dr.Öğr.Üyesi Hülya NAZİK&Dr.Öğr.Üyesi Hakan
HAKKOYMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Hakan HAKKOYMAZ &Dr.Öğr.Üyesi
Selçuk NAZİK
İlhan BAHAR &Gülseren ELAY
Arş.Gör. Dr. Cuma SUNGUR(Oturum 2. Başkanı)
Arş.Gör.Dr.Cuma SUNGUR
Dr.Öğr.Üyesi Ebru BİRİCİK
Dr.Öğr.Üyesi Eda Didem YALÇIN& Arş.Gör. Çiğdem
BOZAN
Dr.Öğr.Üyesi Eda Didem YALÇIN& Arş.Gör. Çiğdem
BOZAN
Dr.Öğr.Üyesi Eda Didem YALÇIN
Uzm.Dr.Tolga ERGÖNENÇ
Dr.Öğr.Üyesiİrfan Veysel DÜZEN
Uzm.Dr. İsmail ALTINTOP

OTURUM BAŞKANI
Dr.Öğr.Üyesi. HALE ÇOLAKOĞLU ER

SALON
ZEUGMA-2
BAŞLIK

DİNAMİK KONTRASTLI MEME MR GÖRÜNTÜLEMENİN KULLANIMI
KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANS VE KEGEL EGZERSİZİ
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK UYGULAMA ÖNCESİ VE SONRASI STRES DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ
TEMPOROMANDİBULER EKLEM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNDE ORTOGNATİK CERRAHİ
DERMATOLOJİK YAKINMA İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ENFEKSİYON NEDENİ İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN GERİYATRİK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
DETERMINING THE FREQUENCY OF ANXIETY IN INTENSIVE CARE NURSES WORKING IN TURKEY
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MİSYON VE VİZYONLARININ İÇERİK ANALİZİ
SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİN DOĞUŞTAN BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ
ASA SKORU, CERRAHİ ÖNCESİ HEMOGLOBİN-HEMATOKRİT DEĞERLERİ VE CERRAHİ TİPİ İLE PEROP VE POSTOP
KAN TRANSFÜZYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİFOSFONAT KULLANIMI VE CERRAHİ İŞLEM GEREKEN HASTALARDA DİŞ HEKİMİ YAKLAŞIMI
KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE RAPORLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİNDE RADYASYON GÜVENLİĞİ
STERNOKLAVİKULER EKLEM KONDRİTİ: TİETZE SENDROMU
ATRİAL FİBRİLASYON PATOFİZYOLOJİSİNDE SİTOKROM P-450 ENZİMLERİNİN YERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ AFET PLANI
KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMELERİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ VERİLEN PEDİATRİK VE ERİŞKİN
Uzm.Dr. İsmail ALTINTOP
HASALARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI, RETROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇALIŞMA
BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNİN İNVAZİF ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN CANDİDA TÜRLERİNİN
Yasemin AY ALTINTOP, Selma KARAGÖZ
DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK DENEYİM
Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

SÜRE
09.00/09.15
09.15/09.30
09.30/09.45

TARİH
15.09.2018 CUMARTESİ / 0900-12.00
YAZARLAR
Doç.Dr.Fatih ARSLAN
Dr.Öğr.Üyesi Hasan TAŞKIRAN
Dr.Öğr.Üyesi Pakize ÇOBAN KARABULUT

09.45/10.00

Dr.Öğr.Üyesi Hasan TAŞKIRAN

10.00/10.15
10.15/10.30
10.30/10.45
10.45/11.00
11.00/11.15

OTURUM BAŞKANI
Doç.Dr. FATİH ARSLAN

SALON
ZEUGMA-1

Öğr.Gör.Dr. Gülsün NAKIBOĞLU

BAŞLIK
TEMSİL DEĞERLERİ VE YENİDENLEŞME… NECİP FAZIL ŞİİRİNDE “HİÇ”LİK
SAHİP ÇIKAMADIĞIMIZ BİR MİRAS: MAKBER-İ HOCA NİZÂMÜ’L-MÜLK
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI SINIR SORUNLARI: ORTADOĞU
SAVAŞLARI MEŞRULAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK DİNİ FETVALAR: SULTAN II. MURAD’IN KARAMAN SEFERİ
ÖRNEĞİ
WOLFGANG AMADEUS MOZART’IN SARAYDAN KIZ KAÇIRMA OPERASININ MÜZİKAL ÖZELLİKLERİ VE DÜŞÜNSEL
ARKA PLANI
RAFAELLO’NUN BİR TABLOSUNDAN HAREKETLE SEMAVİ DİNLERİN İNSAN VE ENSTRÜMAN SESLERİNE BAKIŞI
ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
MİTAT ENÇ’İN EDEBİ ESERLERİNDE İLAÇ, ECZANE, ECZACI VE ECZACILIK UYGULAMALARI

Dr.Öğr.Üyesi Burhan BEGER

ÇOCUKLARDA YUTULAN YABANCI CİSİMLERİ ATİPİK MİGRASYONU

Dr.Öğr.Üyesiİ Bertan RONA
Dr.Öğr.Üyesi Bertan RONA

Dr.Öğr.Üyesi Bertan RONA
KLASİK TÜRK MUSIKÎSİNİN “İSTANBUL MÜZİĞİ” OLARAK ADLANDIRILMASINA DAİR ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Doç.Dr. Gülsüm ÇALIŞIR&AleynaMakbule
15
30
11. /11.
DİNİ BAYRAM GELENEKLERİNİN KİŞİLERARASI İLETİŞİME YANSIMALARI
ÜNAL&Arş.Gör. Tuğçe AYDOĞAN KILIÇ
Doç.Dr. Gülsüm ÇALIŞIR&Aleyna Makbule
HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASI OLARAK MARKALARIN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM ŞEKKİLERİ ÜZERİNE BİR
11.30/11.45
ÜNAL&Arş.Gör. Tuğçe AYDOĞAN KILIÇ
ARAŞTIRMA
11.45/12.00 Arş.Gör. Asım DİLMAÇÜNAL
TEMELCİLİĞE YAPILAN KEYFİLİK İTİRAZI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
12.00/12.15 Doç.Dr. Fatih ARSLAN
ŞİİRİN VE İNTİHARIN KIYISINDA… BİR SANAT OTOPSİSİ / NİLGÜN MARMARA
Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE
09.00/09.15
09.15/09.30
09.30/09.45
09.45/10.00
10.00/10.15
10.15/10.30
30

10. /10.

45

TARİH
15.09.2018 CUMARTESİ / 0900-12.30
YAZARLAR
Arş.Gör. Selen AVCI&Dr.Öğr.Üyesi Atakan ALKAN& Sevil
GÜNEL&Prof.DR. Zerrin ALADAĞ(Oturum Başkanı)
Arş.Gör.
Selen
AVCI&Arş.Gör.
Çağın
KARABIÇAK&Doç.Dr.Gülşen AKMAN& Prof.Dr. Zerrin
ALADAĞ
Arş.Gör.
Selen
AVCI&Dr.Öğr.Üyesi
Atakan
ALKAN&Cansu ARABACI&Prof.Dr. Zerrin ALADAĞ
Arş.Gör.
Selen
AVCI&Dr.Öğr.Üyesi
Atakan
ALKAN&Cansu AYDIN&Prof Dr. Zerrin ALADAĞ
Arş.Gör. Selen AVCI&Dr.Öğr.Üyesi Atakan ALKAN&Erva
BELHAN&Prof.Dr. Zerrin ALADAĞ
Arş.Gör. Ezgi GÜLER&Arş.Gör. Selen AVCI&Dr.Öğr.Üyesi
Atakan ALKAN&Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ
Dr.öğrt.Üyesi. Saliha YILDIZ & Prof.Dr. Mehmet
SAYARLIOĞLU

10.45/11.00

Dr.Öğr.Gör. Elif KAVAL OĞUZ&Fatma AKSUZ ÇINAR

11.00/11.15

Dilek KESKİN &Sevil TOROGLU &Mete KARABOYUN

11.15/11.30

Dilek KESKİN & Sevil TOROGLU & Mete KARABOYUN

30

11. /11.

45

Dr.Öğr.Üyesi Gamze TALİH(Oturum 2. Başkanı)

11.45/12.00

Dr.Öğr.Ü.Tutkun TALİH

12.00/12.15
12.15/12.30

Öğr.Gör.Dr.Elif KAVAL OĞUZ
Uzm. Dr. Halil KÖMEK

OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. ZERRİN ALADAĞ DR. & Dr.ÖĞR. Ü. GAMZE TALİH
BAŞLIK

SALON
ZEUGMA-2

TIPTA UZMANLIK BÖLÜM TERCİHİNİN BULANIK TOPSIS İLE BELİRLENMESİ
BİR İŞLETMEDE FARKLI HİZMET SEVİYELERİ İÇİN EMNİYET STOĞU MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
KOCAELİ İLİ KONUT SATIŞLARININ TAHMİNİ VE GÖÇ MİKTARLARI İLEİLİŞKİLENDİRİLMESİ
HİDROLİK SEKTÖRÜNDE SERMAYE BÜTÇELEMESİ UYGULAMASI
BİR E-TİCARET FİRMASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI
BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE DEMATEL VE TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE AR-GE PROJELERİNİN SEÇİMİ
ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
NÖROTROFİK FAKTÖRLERİN SİPERMETRİN HASARINA UĞRAYAN ARKA KÖK GANGLİON NÖRONLARINDA KORUYUCU ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN CYCLOSPORA CAYETANENSIS ÖNEMİ
SU KAYNAKLI BAKTERİYAL HASTALIKLARIN ÖNEMİ
YOĞUN BAKIMDA ARTER KANÜLASYONU YAPILAN PALYATİF BAKIM HASTALARINDA NON –İNVAZİV DOKU OKSİJENİZASYON
ÖLÇÜMÜNÜN EKSTREMİTEYİ KORUMA ÜZERİNE ETKİSİ
MASTODİNİSİ OLANLARDA SAĞLIK ANKSİYETESİ, BEDENSEL DUYUMLARI ABARTMA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
SİNİRBİLİM ÇALIŞMALARINDA ARKA KÖK GANLİYON NÖRON KÜLTÜRÜ
MULTİPL MYELOMA LI HASTADA 68 GA PENTİXAFOR VE 18 F FDG PET-BT BULGULARI

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE

TARİH
15.09.2018 CUMARTESİ / 0900-12.00
YAZARLAR

OTURUM BAŞKANI
Dr.Öğr.Üyesi Itır ALADAĞ GÖRENTAŞ
BAŞLIK

10.00/10.15
10.15/10.30
10.30/10.45
10.45/11.00
11.00/11.15
11.15/11.30

Dr.Öğr.Üyesi ITIR ALADAĞ GÖRENTAŞ (oturum başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi NAZAN DÜZ(oturum 2. başkanı)
Firoz FAOZİ&Mohammad Rahim QURBAT
Dr.Öğr.Üyesi Emine PETEKKAYA&DR. Sema ÖZANDAÇ
POLAT&Prof.Dr. Ahmet HİLMİ
Dr. Öğr. Üy. Turgay SEBZECİOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Afif ATAMAN
PROF. DR. Koray DEĞİRMENCİ
PROF. DR. Koray DEĞİRMENCİ
Dr.Öğr.Üyesi Burcu GEZER ŞEN
Dr.Öğr.Üyesi Burcu GEZER ŞEN

11.30/11.45

Prof.Dr.SulhattinYAŞAR & Ramazan TOSUN & Burak BARAN

09.00/09.15
09.15/09.30
09.30/09.45
09.45/10.00

TARİH

13.00/13.15
13.15/13.30
13.30/13.45
13.45/14.00
14.00/14.15
14.15/14.30
14.30/14.45
14.45/15.00

“DUBLIN CASES”: FAMILY REUNIFICATION BEYOND SECURITY QUOTAS
SANAT EĞİTİMİNDE OTOTELOS BİR TAVIR OLARAK YARATICILIK VE OYUN
EFFECT OF NEW OPENED AFGHANISTAN TURKOLOGY DEPARTMENTONTURKISH AND AFGHAN CULTURE
ŞARKICI VE ŞARKICI OLMAYAN BİREYLER ARASINDA SES ŞİDDETİ İLE AERODİNAMİK
PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
TÜRKÇEDE NESNE ODAKLI BELİRTEÇLER
TÜRK SİNEMASINDA SANSÜR UYGULAMALARI (1939-1977)
FOTOĞRAF NE KADAR GERÇEKTİR? SOSYAL BİLİMLERDE FOTOĞRAFIN KULLANIMI ÜZERİNE
BİR İMGE OLARAK SANAT ESERİ: SANATIN TEMSİL VE ESTETİK ALANI DIŞINDAKİ SOSYOLOJİK TAHAYYÜLÜ
TÜRKİYE’DE GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI
GENÇLERİN İDEAL EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
VALUE-ADDED NOVEL PRODUCTS OBTAINED FROM WHOLE CEREAL
FLOURS FERMENTED IN AN OPTIMISED SOLID STATE PROCESS USING
LACTOBACILLUS SALIVARIUS SUBSP. SALICINIUS ROGOSA ET AL. (DSM 20555).

OTURUM BAŞKANI
00

SÜRE

SALON
ZEUGMA-3

00

15.09.2018 CUMARTESİ / 13. -15.
YAZARLAR

Öğr.Gör.Dr. Demet ÇAKIROĞLU(oturum 2
başkanı)&Doç.Dr. Mehmet ALTINÖZ
Uzm. Didem DEMİR ERBİL&Prof.Dr. Zeynep ÇOPUR
Prof.Dr. İsmail BAKAN &Dr.Öğr.Üyesi İnci Fatma
DOĞAN & Makbule OĞUZ &Zehra ÇALIŞIR
Doç.Dr. A. Ebru AYDIN(oturum başkanı)
Doç.Dr. A. Ebru AYDIN
Doç.Dr. A. Ebru AYDIN
Prof.Dr. Ömer Faruk FARSAKOĞLU&Arş.Gör. Habip
Yusuf HASIRCI&Ali ÇINGI
Prof.Dr. Ömer Faruk FARSAKOĞLU&Arş.Gör.Habip
Yusuf HASIRCI&Ali ÇINGI

SALON

Doç.Dr. A. Ebru AYDIN

ZEUGMA-1
BAŞLIK

İŞE KATILIM, ORGANİZASYONEL TABANLI BENLİK SAYGISI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ:
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ZAMAN YÖNETİMİ, ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİNİNİNCELENMESİ
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
KİRAL AMİNO ALKOL LİGANDLARININ ASİMETRİK MORİTA BAYLİS HİLLMAN REAKSİYONUNDAKİ UYGULAMALARI
-HİDROKSİ AMİD TÜREVİ KİRAL LİGANDLARIN ASİMETRİK MORİTA BAYLİS HİLLMAN REAKSİYONUNDAKİ UYGULAMALARI
MİKRODALGA DESTEKLİ N-SÜBSTİTÜE PİROL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
9 KW GÜCÜNDE GÜNEŞ ENERJİSİ SİMÜLASYON PROGRAMIYLA ÇATI
UYGULAMASI, MALİYET ANALİZİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ
3X1.8 MW RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİNİN SİMÜLASYON PROGRAMIYLA TASARIMI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE
13.00/13.15
13.15/13.30
30

13. /13.

45

13.45/14.00
14.00/14.15
14.15/14.30
14.30/14.45
14.45/15.00

SÜRE
13.00/13.15
13.15/13.30
30

13. /13.

45

45

00

13. /14.
14.00/14.15
14.15/14.30
14.30/14.45
14.45/15.00

TARİH
15.09.2018 CUMARTESİ / 13.00-15.00
YAZARLAR

OTURUM BAŞKANI
DR. ÖĞR. ÜYESİ. MURAT ATASOY

SALON
ZEUGMA-2
BAŞLIK

Saliha Erdurmuş &Mustafa KORUMAZ & Gediz URAK
Mustafa KORUMAZ &Havva Gamze KÖZOĞLU&Elçin
YILDIZ
Mustafa KORUMAZ &Armağan GÜLEÇ KORUMAZ&
MelikeSıla ACAR&Rumeysa TUNA
Mustafa KORUMAZ &Armağan GÜLEÇ KORUMAZ& Melike
Sıla ACAR&Rumeysa TUNA
Dr.Öğr.Üyesi. Filiz GUNEYSU ATASOY
Dr.Öğr.Üyesi Murat ATASOY(oturum başkanı)
Hasan
ELİK
&Dr.Çğr.Üyesi.
Ali
Rıza
KUL&
Dr.Öğr.ÜyesiAdnan
ALDEMİR&
Dr.Öğr.ÜyesiNurhayat
ATASOY
Hasan ELİK &Dr.Öğr.Üyesi. Ali Rıza KUL& Dr.Öğr.Üyesi
Nurhayat ATASOY& Dr.Öğr.Üyesi Adnan ALDEMİR

MEVCUT YAPILARIN ISIL PERFORMANSININ TARİHİ YAPI ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
SİLLE TARİHİ KENT DOKUSUNDA KAFETERYA İÇ MEKAN DÜZENLEMELERİNİN NİTELİKSEL DEĞERLENDİRMESİ
KONYA SİLLE TARİHİ YERLEŞKESİNDE TESPİT EDİLEN KORUMA SORUNLARINA YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME
KONYA SİLLE TARİHİ YERLEŞKESİNİN BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE AÇIK MEDENİYET KAVRAMLARI BAĞLAMINDA
İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE FOOD STAMP PROGRAM EFFICIENCY
ASSESSING THE IMPACTS OF URBANIZATION ON WILDLAND-URBAN INTERFACE AREAS
VAN AKDAMAR ADASINDAN ALINAN BADEM KABUĞU ÜZERİNDE KRİSTAL VİYOLE ADSORPSİYONU ÇALIŞMASININ
TERMODİNAMİK VE İZOTERM HESAPLAMALARI
VAN AKDAMAR ADASINDAN ALINAN BADEM KABUĞU ÜZERİNDE KRİSTAL VİYOLE ADSORPSİYONU ÇALIŞMASININ KİNETİK
HESAPLAMALARI

TARİH
15.09.2018 CUMARTESİ / 13.00-15.00
YAZARLAR

OTURUM BAŞKANI
Doç.Dr. NECMETTİN SEZGİN
BAŞLIK

SALON
ZEUGMA-3

Öğr.Gör. Dr. Feride KARACAER(oturum 2. başkanı)

ATRİYAL SEPTAL DEFEKT VE VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT DÜZELTME OPERASYONU GEÇİRENHASTALARDA
İNTRAOPERATİF DENEYİMLERİMİZ

Dr.Öğr.Üyesi Eda Didem YALÇIN & Arş.Gör. Aslıhan ARTAŞ

ULTRASONOGRAFİNİN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ KULLANIM ALANLARI

Dr.Öğr.Üyesi Eda didem YALÇIN&Arş.Gör. Aslıhan ARTAŞ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİJİTAL GÖRÜNTÜLEMEDE ÜÇÜNCÜ BOYUT

Arş.Gör. Zeynep KOÇ
Doç.Dr.Necmettin SEZGİN(oturum başkanı)

PSİKİYATRİ HEMŞİRESİ BAKIŞINDAN RUHSAL DURUM MUAYENENESİ
AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ KULLANILARAKUYKU APNESİNİN SINIFLANDIRILMASI

Doç.Dr. Necmettin SEZGİN
Dr.Öğr.Üyesi.Tuğba Raika
ARICI
Arş.Gör. Zeynep KOÇ

EPİLEPSİ HASTALIĞININ FARKLI ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE TEŞHİS EDİLMESİ
KIRAN&Dr.Öğr.Üyesi.Yeliz

KAŞKO

PARAZİTER ENFEKSİYONLARDA ADENOZİN DEAMİNAZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
BİR OLGU SUNUMU: ON BİR İNTİHAR GİRİŞİMİ OLAN MAJÖR DEPRESYON HASTASI

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

SÜRE
00

15

15. /15.

15.15/15.30
15.30/15.45

TARİH
15.09.2018 CUMARTESİ / 15.00-17.00
YAZARLAR
Dr. Öğr.Üyesi Yusuf ARSLAN(oturum başkanı)

OTURUM BAŞKANI
DR. ÖĞR.ÜYESİ YUSUF ARSLAN

SALON
ZEUGMA-1

BAŞLIK
KRİYOJENİK İŞLEMİN FARKLI BEKLETME SÜRELERİNİN DIN 1.2080 (X210CR12) SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN
KALINTI ÖSTENİT VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
RADİKÜLER AĞRIDA PERKÜTAN DORSAL ROOT GANGLİON PULSE RADYOFREKANSIN ETKİNLİĞİ
ALGOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA BEL AĞRISI NEDENLERİ

Uzm. Dr. Tülin ARICI(oturum 2. başkanı)
Uzm. Dr. Tülin ARICI
FİLDAUS NYİRAHABİMANA & DERYA KOCAMAZ
DOĞUM AĞIRLIĞI DÜŞÜK YENİDOĞANLARDA PARAOKSONAZ 1Q192R VE C108T GEN POLİMORFİZMLERİNİN
15.45/16.00 ESİN SÖNMEZ & ŞULE MENZİLETOĞLU YILDIZ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç.Dr. FERDA GÜLDEREN ÖZLÜ
ESİN SÖNMEZ&DERYA KOCAMAZ
FİLDAUS NYİRAHABİMANA
AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ TANISI KONMUŞ HASTALARDA
00
15
16. /16.
ŞULE MENZİLETOĞLU YILDIZ
SÜPEROKSİT DİSMUTAZ 1 (SOD1) GEN POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ
PROF. DR FİLİZ KOÇ& PROF.DR GÜLİZAR ATLI
OĞUZ MERHAN &KADİR BOZUKLUHAN
GÜRBÜZ GÖKÇE&DERYA KOCAMAZ
MYCOBACTERİUM AVİUM SUBSP. PARATUBERCULOSİS (MAP) İLE ENFEKTE SIĞIRLARDA BAZI OKSİDATİF
15
30
16. /16.
MUSTAFA REHA COŞKUN &FATİH BÜYÜK
STRES PARAMETRE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
METİN ÖĞÜN &MESUT KARATAY
16.30/16.45 Op. Dr Rifat ÖZMEN &Op. Dr. Halit BAYKAN
ÜÇ YILLIK SÜPERFİSİYAL TEMPORAL ARTER ANEVRİZMA DENEYİMLERİMİZ
16.45/17.00 Dr.Öğr.Üyesi SABİT KİMYON
ÇOĞUL GEBELİĞİN PREMATÜRE RETİNOPATİSİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE
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15. /15.

15

15.15/15.30
15.30/15.45
15.45/16.00
16.00/16.15
16.15/16.30
30

16. /16.

45

16.45/17.00

SÜRE
15.00/15.15
15

15. /15.

30

TARİH
15.09.2018 CUMARTESİ / 15.00-17.00
YAZARLAR
Doç.Dr. Hikmet Y. ÇOĞUN, Dr. Tüzin AYTEKİN, Prof Dr. Ferit
KARGIN (oturum başkanı)
Dr. Özge TEMİZ&Doç.Dr. HİKMET Y. ÇOĞUN
PROF. DR. FERİT KARGIN
Arş.Gör. DR. CANAN BİRİMOĞLU OKUYAN
ÖĞR. GÖR. DR. HAMZA MALİK OKUYAN
Arş.Gör. DR. CANAN BİRİMOĞLU OKUYAN
ÖĞR. GÖR. DR. HAMZA MALİK OKUYAN
Arş.Gör. DR. CANAN BİRİMOĞLU OKUYAN
ÖĞR. GÖR. DR. HAMZA MALİK OKUYAN
Dr. Öğr. Üyesi. Şükriye DERYA DEVECİ
Ebru LOKMAN
Dr.Öğr.Üyesi. HATİCE TAMBAĞ
Dr. Edip Erdal YILMAZ(oturum 2. başkanı)

TARİH
15.09.2018 CUMARTESİ / 15.00-17.00
YAZARLAR
Ali Osman DEMİRAY&Doç.Dr.Fatih YILMAZ
Uzm. Ferit TOPRAK & Prof. Dr. Zeynep ÇOPUR(oturum 2. başkanı)

OTURUM BAŞKANI
Doç.Dr. HİKMET Y. ÇOĞUN

SALON
ZEUGMA-2
BAŞLIK

GELECEĞİN TEHLİKESİ: TALYUM
PROPİCONAZOLE TOKSİSİTESİNDE OREOCHROMİS NİLOTİCUS KARACİĞER DOKUSUNDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM
PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK YAŞLI BİREYLERDE DÜŞMELER
BIR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK YAŞLI BIREYLERDE DENGE VE DÜŞMELERIN YAŞAM KALITESINE ETKISI
HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
KORONER ATEROSKLEROZLU HASTALARDA BMP2 GENİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEKİ ŞİZOFRENİ HASTALARININ SOSYAL İŞLEVSELLİK VE PROBLEM ÇÖZME
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
ANAL FİSTÜL TEDAVİSİNDE FİSTÜL TRAKTININ LAZER ABLASYONU (LAFT)

OTURUM BAŞKANI
PROF. DR. FÜSUN ÇAĞLAYAN
BAŞLIK

SALON
ZEUGMA-3

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
ZİHİNSEL ENGELLİ VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN SOSYAL DESTEK
KARŞILAŞTIRILMASI

ALGILARININ

15.30/15.45

Dr. Öğr. Üyesi Alper AVCI & Dr. Öğr. Üyesi Zehra HATİPOĞLU

ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNDA ACİL BRONKOSKOPİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

15.45/16.00

Doç.Dr .Filiz Yalçın TILARLIOĞLU&HALENUR ÇELİKTÜRK

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇILARI

HAFZULLAH İŞ & Doç.Dr. TANER TUNCER
Doç
Dr.
Lokman
TOPRAK&Dr.Öğr.Üyesi
Aslı
Çelikel
GÜNGÖR&Dr.Öğr.Üyesi Semra GÜRBÜZ
Dr.Öğr.Üyesi Aslı ÇELİKEL GÜNGÖR &Dr.Öğr.Üyesi SEMRA
GÜRBÜZ

TWİTTER KULLANICILARININ ETKİLEŞİMİNDE DUYGULARIN ETKİSİ

Prof. Dr. Füsun ÇAĞLAYAN (oturum başkanı)

ANSELM KİEFER’İN SANATINDA TOPLUMSAL BELLEĞİN TRAVMATİK İZLERİ VE PLASTİK ANLATIMINDAKİ SİMGELER

00

16. /16.

15

16.15/16.30
16.30/16.45
16.45/17.00

MARDİN GELENEKSEL YEMEKLERİ VE BU YEMEKLERDE KULANILAN GIDA MADDELERİ
MARDİN’DE KULLANILAN ŞEBEKE VE KUYU SULARININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

TARİH
16.09.2018 PAZAR / 0900-12.00
YAZARLAR

OTURUM BAŞKANI
SALON
Dr.Öğr.Üyesi ALPER YAZICI
ZEUGMA-1
SÜRE
BAŞLIK
MUĞLA İLİNE GELEN SAĞLIK TURİSTLERİNİN DEMOGRAFİKÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
00
15
09. /09.
Dr. Çiğdem DEMİRCİ&Doç.Dr. Ece ARMAĞAN
BİR ARAŞTIRMA
15
30
09. /09.
Dr. Çiğdem DEMİRCİ&Doç.Dr. Ece ARMAĞAN
SAĞLIK TURİZMİNDE TATMİNİN SADAKAT ÜZERİNE ETKİSİ: MUĞLA İLİ ÖZELİNDE ARAŞTIRMA
09.30/09.45 Uz Dr. Alpay ÇETİN
OSTEONEVUS OF NANTA: A RETROSPECTIVE STUDY AND REVIEW OF THE LITERATURE
ERİŞKİN ALERJİK RİNİT HASTALARINDA PRİCK TESTİ, SERUM IG E DEĞERLERİ VE EOZİNOFİL LENFOSİT
45
00
09. /10.
Dr.Öğr.Üyesi Alper YAZICI (oturumbaşkanı)
ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dr.Öğr.Üyesi Şehrinaz GÜNDÜZ(oturum 2. başkanı)
DOWNSENDROMLU ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN ÖZEL EĞİTİM SÜRECİNDE MÜZİK EĞİTİMİNE KARŞI
00
15
10. /10.
TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ- İSKENDERUN ÖRNEKLEMİ
10.15/10.30 Dr.Öğr.Üyesi Burak BİLGİN
PREMATÜRE RETİNOPATİSİ TARAMA SONUÇLARIMIZ
Dr.Öğr.Üyesi Şemsettin BİLAK
YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU HASTALARINDA, TEDAVİYE UYUM VE FARKINDALIK İLE İLİŞKİLİ
30
45
10. /10.
FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr.Üyesi Mustafa KILIÇ
NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER ON A HEATED SURFACE WITH EFFECTS OF NANOFLUIDS
45
00
10. /11.
AND SWIRLING JETS
11.00/11.15 Dr. Öğr.Üyesi Mustafa KILIÇ
INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER FOR DIFFERENT TYPES OF NANOFLUIDS WITH SWIRLING JETS
DİREK İMMUNOFLÖRESAN VE İMMÜNOPEROKSİDAZ YÖNTEMLER İLE PNÖMONİLİ KOYUN VE KEÇİ
Doç.Dr.ALİ
Osman
ÇERİBAŞI&Doç.Dr.
Songül
11.15/11.30
AKCİĞERLERİNİN DONDURULMUŞ VE PARAFİN KESİTLERİNDE SIĞIR HERPESVİRÜS TİP 1 VE SIĞIR
ÇERİBAŞI&Doç.Dr. Mustafa ÖZKARACA
ADENOVİRÜS TİP 3 ANTİJENLERİNİN BELİRLENMESİ
11.30/11.45 SELÇUK ASLAN & HASAN BADEM & ABDULLAH ÇALIŞKAN
PARALLELIZING CONVERGE-ONLOOKERS ARTIFICIAL BEE COLONY (COABC) ALGORITHM
11.45/12.00 HASAN BADEM&ABDULLAH ÇALIŞKAN&SELÇUK ASLAN
DERİN SİNİR AĞIYLA ELEKTROENSEFALOGRAFİ SİNYALLERİNDEN ZİHİNSEL DURUMUN SAPTANMASI
Testing Wagner versus Keynesian Hypothesis Regarding the Linkage between Government Expenditure and National Income:
00
15
Lec. Akrama KHANOM
12. /12.
The Case of Bangladesh (A Time Series Analysis)
Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE
09.00/09.15
09.15/09.30
09.30/09.45
09.45/10.00
10.00/10.15
10.15/10.30
10.30/10.45
10.45/11.00
11.00/11.15
11.15/11.30
11.30/11.45
11.45/12.00
12.00/12.10

TARİH
16.09.2018 PAZAR / 0900-12.00
YAZARLAR
Arş.Gör. Sevilay Kalay MEYDAN
Arş.Gör. Burcu KALKANOĞLU
Arş.Gör. Çağla Serin ÖZPARLAK
Arş.Gör. Dr. Ömer Bilgehan SONSEL
Arş.Gör. Dr. Ömer Bilgehan SONSEL
Arş.Gör. Çağla Serin ÖZPARLAK
Dr.Öğr. Üyesi Nevzat DİNÇER(oturumbaşkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Zühal KILINÇ
DR.ÖĞR.Üyesi.ABDULKADİR ALBEZ
Öğr.Gör.Ayhan KORKULU
Öğr.Gör.Dr. Ufuk Cem KOMŞU
Dr.Öğr.Üyesi Emine PETEKKAYA
Dr. Sema Özandaç POLAT
Prof. Dr. Ahmet HİLMİ
Öğr. Gör. Abdülkadir GÜLEÇ
NERGİZ BAŞA&RAMAZAN DAĞ
Dr. Saliha Emre DEVECİ
Dr. Saliha Emre DEVECİ
Mehmet Nuri DEMİR
Dr.Öğr.Üyesi NAZAN OSKAY(oturum 2. başkanı)
Salih ÖZTÜRK & Sılay PİRİNÇ

OTURUM BAŞKANI
SALON
ZEUGMA-2
DR.ÖĞR. ÜYESİ NEVZAT DİNÇER
BAŞLIK
KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILAN PİYANO EŞLİKLİ “ETA COHEN KEMAN METODU BAŞLANGIÇ” IN
İNCELENMESİ
“SEKSEN YILIN EN GÜZEL OKUL ŞARKILARI” KİTABININ TONALİTE/MODALİTE/MAKAM VE SES SINIRLARI
AÇISINDAN İNCELENMESİ
“SEKSEN YILIN EN GÜZEL OKUL ŞARKILARI” KİTABININ “UNESCOYAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ
PROGRAMI” AÇISINDAN İNCELENMESİ
SPOR YÖNETİCLERİNİN YAŞADIKLARI İŞ STRESİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE
İNCELENMESİ
İŞLETMELERDE STOK YÖNETİMİNİN SATIŞLARA, BÜYÜMEYE VE
KÂRLILIĞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE UZAKTAN EĞİTİM FELSEFESİ
ŞARKICI VE ŞARKICI OLMAYAN BİREYLER ARASINDA SES ŞİDDETİ İLE AERODİNAMİK
PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
PİRİT MADENİNİN BETONDA ÇİMENTO YERİNE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
SURİYE GÖÇÜNÜN GAZİANTEP’TEKİ FAST FOOD İŞLETMELERİNİ İŞGÜCÜ FARKLILIĞI, REKABET
STRATEJİLERİ, MÜŞTERİ POTANSİYELİ VE MENÜ ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN ETKİLEME DÜZEYİNE YÖNELİK
BİRARAŞTIRMA
GAZİANTEP’TE GÖÇ SONUCUNDA YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ PORTFÖYÜNDEKİ
DEĞİŞİMİN İŞLETMELERDE SUNULAN MENÜLERİ ETKİLEME DÜZEYİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
PERFORMANS TOPLUMUNUN ÖLÜM ALGISI
SAVAŞ PROTESTOSUNUN ÖRME SANATINA YANSIMALARI
PETROL VE DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1986-2016 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. , Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE

TARİH
16.09.2018 PAZAR / 0900-12.00
YAZARLAR

OTURUM BAŞKANI
DOC. DR. NECATİ OLGUN
BAŞLIK

SALON
ZEUGMA-3

Arş.Gör. Dr. Ahu Alev ABACI BAYAR ,
KIRŞEHİR İLİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TARIMSAL ÜRETİM ALANITOPRAKLARININ BAZI FİZİKOÖğr. Gör. Dr. Murat ÇINARLI, Öğr. Gör. Gamze BAKIR
KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
GÜVEN
Arş.Gör. Dr. Ahu Alev ABACI BAYAR
İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ SULAK ALAN TOPRAĞININ BAZI KİMYASALÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ:
09.15/09.30
Prof. Dr. Kadir YILMAZ
SEYFE GÖLÜ ÖRNEĞİ
09.30/09.45 AYŞE GENÇ LERMİ & ŞAHİN PALTA
BAZI BAKLAGİL TÜRLERİNİN DOĞAL NODÜLASYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
09.45/10.00 ŞAHİN PALTA &AYŞE GENÇ LERMİ
BARTIN İLİ MEKEÇLER YÖRESİ SUNİ MERA ALANININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Assıst. Prof.Dr. Burcu GUL BAYKALIR
Professor Dr. Osman CIFTCI
10.00/10.15
THE PROTECTIVE EFFECT OF FISH OIL AGAINST CISPLATIN INDUCED EYE DAMAGE IN RATS
Assistant Professor Dr. Aslı CETIN
Research Assistant Nese Basak TURKMEN
Research Assistant Dr. Yasin BAYKALIR
15
30
10. /10.
EFFECT OF DIFFERENT PHOTOPERIOD TREATMENTS ON SERUM ALBUMIN LEVELS IN BROILER CHICKENS
Professor Dr. Ulku Gulcihan SIMSEK
30
45
10. /10.
BAHOZ TEKİN &Dr. Öğr. Üyesi.Sultan OKUMUŞOĞLU
ORTOREKSİYA VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Öğr. Gör. Dr. Bilal ZAFER BERİKOL
45
00
10. /11.
ÜRETİM MALİYETLERİNİN KAYNAK TÜKETİM MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ
Dr.Öğr.Üyesi İLKER KEFE
Öğr. Gör. Dr. Bilal ZAFER BERİKOL
11.00/11.15
SANAYİ 4.0’IN İŞLETMELERİN İÇ DENETİM FALİYETLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ
Dr.Öğr.Üyesi İLKER KEFE(oturum 2. başkanı)
15
30
11. /11.
MİKAİL BAL&Doc. Dr. Necati OLGUN (oturumbaşkanı)
ESNEK NEUTROSOPHIC MODÜLLER ÜZERİNE
MURAT ODUNCUOĞLU & HALİL İBRAHİM KURT
30
45
11. /11.
AL2024/MGO/MWCNT KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUK VE POROZİTE İÇERİĞİNİN DEĞİŞİMİ
ENGİN ERGÜL &NECİP FAZIL YILMAZ
HALİL İBRAHİM KURT &MURAT ODUNCUOĞLU
NANO MAGENZYUM OKSİT VE ÇOĞUL DUVARLI KARBON NANO TÜP PARTİKÜLERİN AL-CU-MG ALAŞIMININ
11.45/12.00
ENGİN ERGÜL &NECİP FAZIL YILMAZ
SERTLİĞİNE ETKİSİ
12.00/12.15 MİKAİL BAL&Doc. Dr. Necati OLGUN
NEUTROSOPHIC GENİŞLETİLMİŞ TRIPLET CEBİRSEL YAPILARI ÜZERİNE
Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.
09.00/09.15

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE

TARİH
16.09.2018 PAZAR / 13.00-15.00
YAZARLAR
Dr. Öğr.Üyesi Alaeddin YÖRÜK
Prof. Dr. Halil YENİNAR
Prof. Dr. Ethem AKYOL
Dr. Durmuş Ali CEYLAN
Esma GÜVEN
Prof. Dr. Halil BARIŞ ÖZEL (oturum başkanı)&Doç.Dr. Tuğrul
VAROL(oturum 2. başkanı)
Öğr. Gör. Mehmet ÇINAR
Öğr. Gör. Mehmet ÇINAR
Öğr. Gör. Mehmet ÇINAR
Öğr. Gör. Ferit ARTKIN
Öğr. Gör. Ferit ARTKIN
Arş.Gör. MELİKE KÜBRA EKİZ
Dr.Öğr.Üyesi CEREN TUNCER ŞAKAR
Doç.Dr. Tuğrul VAROL & Prof. Dr. Halil BARIŞ ÖZEL
Öğr. Gör. Ferit ARTKIN

SÜRE

TARİH
16.09.2018 PAZAR / 15.00-17.00
YAZARLAR

OTURUM BAŞKANI
Doç.Dr. TUĞRUL VAROL
BAŞLIK

SALON
ZEUGMA-1

BAL TÜKETİCİLERİNİN SATIN ALDIKLARI BALLARA OLAN GÜVENİNİN TR63 KALKINMA AJANSI BÖLGESİ ÖZELİNDE
ARAŞTIRILMASI.
KASTAMONU-ARAÇ YÖRESİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA ARNOLD.) DOĞALGENÇLEŞTİRME ALANLARINDA BAKIM
PATİKALARININ DİNAMİKANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ
AKILLI ŞEBEKELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
AKILLI ŞEBEKEDE ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN HABERLEŞME ( PLC )TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA OPTİK SİSTEMLER VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI
LAZERLİ TAKIM TEZGAHLARI İLE METALLERİN İŞLENMESİ VE ENDÜSTRİDE KULLANILAN YÜKSEK GÜÇLÜ LAZER
SİSTEMLERİ
KARAR VERME BİRİMLERİNİN TAM SIRALAMASI İÇİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ TABANLI YENİ BİR YÖNTEM
SARIÇAMIN (PİNUS SYLVESTRİS L.) TOHUM ÖZELLİKLERİ İLE İKLİM PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİNİN UYGULAMA ALANLARI

OTURUM BAŞKANI
DOÇ.DR. EBRU ÇORUH

SALON
ZEUGMA-2
BAŞLIK

15.00/15.15

Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK &Arş.Gör. Serap GAMZE SERDAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS GES UYGULAMASI

15.15/15.30

Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK &Arş.Gör. Serap GAMZE SERDAR

SU KÖKENLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE VE DÜNYA’DAKİ DURUMU VE SON GELİŞMELER

15.30/15.45

Dr. Öğr. Üyesi Nergiz KARADAŞ

TÜRK SİNEMASINDA STATÜ GÖSTERGESİ OLARAK MEKÂN: YOL AYRIMI FİLMİ

15.45/16.00
00

16. /16.

15

Doç.Dr.Nazan AVCIOĞLU KALEBEK &Doç.Dr. Ebru ÇORUH
&Dr.Öğr.Üyesi Gökçe ÖZDEMİR &Öğr.Gör. Tuğba ÖZTÜRK
Öğr.Gör. Dr.Hüseyin ÖZDEMİR&Dr.Öğr.Üye. Gökçe

KÜBİZM AKIMININ İLKELERDEN BİRİ OLAN ÜÇ BOYUTLU GEOMETRİK ŞEKİLLERİN KIYAFETLERE YANSIMASI
ZEUGMA MOZAİK DESENLERİNİN GİYİMDEKİ DİJİTAL BASKI UYGULAMALARI

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep
16.15/16.30
16.30/16.45

ÖZDEMİR&Doç.Dr. NazanAVCIOĞLU KALEBEK&ÖĞR.GÖR.
TUĞBA ÖZTÜRK &DOÇ.DR. EBRU ÇORUH (oturum başkanı)
Arş.Gör. DR. DURDU MELTEM DURNA ZEREK (oturum 2. başkanı)
Arş.Gör. DR. DURDU MELTEM DURNA ZEREK

16.45/17.00

Dr. Akbar VALADBIGI

FLUXUS HAREKETİNİN SANATA ETKİSİ
GÜNÜMÜZ SANATINDA RESİM-MÜZİK İLİŞKİSİNİN TÜRKİYE ÖRNEKLERİ
Democratic civic activism through the lens of social capital and social media tools:
Perspectives from the recent uprisings of North Africa and the Middle East

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

TARİH
OTURUM BAŞKANI
SALON
16.09.2018 PAZAR / 13.00-15.30
ZEUGMA-3
DR. ÖĞ. ÜYESİ ROZELİN AYDIN
SÜRE
YAZARLAR
BAŞLIK
13.00/13.15 MEHMET ŞAHİN &ABDULLAH KARGIN
NÖTROSOFİK ÜÇLÜ KISMI NORMLU UZAYLAR
13.15/13.30 MEHMET ŞAHİN &ABDULLAH KARGIN
NÖTROSOFİK ÜÇLÜ V - GENELLEŞTİRİLMİŞ NORMLU UZAYLAR
13.30/13.45 MEHMET ŞAHİN
NEUTROSOPHIC EXTENDED TRIPLET FINITE DIMENSIONAL NORMED SPACE
13.45/14.00 MEHMET ŞAHİN
NEUTROSOPHIC EXTENDED TRIPLET QUOTIENTS AND PRODUCTS OF NORMED SPACES
14.00/14.15 Dr. Öğ. Üyesi Rozelin AYDIN(oturumbaşkanı)
TÜRKİYE’DE ŞEHİRLERDE YAŞANAN SU KITLIĞI NEDENLERİ,ETKİLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
14.15/14.30 Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN &Dr. Öğ. Üyesi Cengiz
İLERİ MOLEKÜLER TEKNİKLER KULLANILARAK MAĞARA BAKTERİLERİNİN İDENTİFİYE EDİLMESİ VE
AKKALE&Dr. Öğ.Üyesi Zeynep İYİGÜNDOĞDU&Arş. Gör.
ÖRNEKLERİN ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Yağmur ATAKAV
14.30/14.45 Arş.Gör. Dr. Savaş ONUR ŞEN&Dr.Öğr.Üyesi Övünç MERİÇ
DİJİTAL HIZIN FOTO MUHABİRLİĞİ’NE ETKİSİ
FERMANOĞLU
14.45/15.00 Arş.Gör. Dr. Savaş ONUR ŞEN(oturum 2. başkanı)
FOTO MUHABİRLİĞİ VE STEREOTİPLER
PRİMİNG, AŞINDIRMA VE KATLAMA UYGULAMALARININ KAPARİ TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
15.00/15.15 HİLAL E.YILDIZ &KADRİ YILDIZ
15.15/15.30 Dr.Öğr.Üyesi
KADRİ
YILDIZ
&Dr.Öğr.Üyesi
BORA
UZUNER&Dr.Öğr.Üyesi ERENGÜL BODUÇ&Dr.Öğr.Üyesi
KAFKAS BAR EKİBİ OYUNCULARININ ON YILLIK GÖZLEMDE AYAK ANATOMİSİ DEĞİŞİKLİKLERİ
TÜRKHUN
ÇETİN&Dr.Öğr.Üyesi
RAGIP
GÖKHAN
ULUSOY&Dr.Öğr.Üyesi VOLKAN KIZILGÖZ
Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

SÜRE
15.00/15.15
15.15/15.30
15.30/15.45
15.45/16.00
16.00/16.15

TARİH
16.09.2018 PAZAR / 15.00-17.00
YAZARLAR
Dr. Hakan BİLGÜTAY &Prof. Dr. Mehmet DENİZ
DR. HAKAN BİLGÜTAY(oturum başkanı)
PROF. DR. MEHMET DENİZ
Dr. Öğr. Üyesi . Aynur AKER
Prof. Dr. Hasan KAYA
Dr. Öğrt. Üyesi. Veysel ÇELİK
Dr.Öğr.Üyesi VEYSEL ÇELİK
Dr.Öğr.Üyesi AYNUR AKER(oturum 2. başkanı)
Research Asst. Dr. Dilek BÜYÜKBEŞE
Asst. Prof. Dr. Gülten ŞEKEROĞLU
Prof. Dr. Ahmet KAYA

OTURUM BAŞKANI
DR. HAKAN BİLGÜTAY

SALON
ZEUGMA-2

BAŞLIK
RİSK KÜLTÜRÜNÜN ULUSLARARASI FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
TRC1(GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN ULUSLARASILAŞMA
STRATEJİLERİNİN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
DETERMINATION OF MICROSTRUCTURE, MECHANICAL, ELECTRICAL AND THERMAL PROPERTIES OF THE AL-BİCU TERNARY ALLOY
CU KATKILANMIŞ SNO 2 ’NİN TEORİK ANALİZİ
SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION IN OIL INDUSTRY

16.15/16.30

Asst. Prof. Dr. Gülten ŞEKEROĞLU, Research Asst. Dr. Dilek
BÜYÜKBEŞE , PROF. DR. AHMET KAYA

FAT BLOOM PROBLEM IN DARK CHOCOLATE

16.30/16.45

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Emin DENİZ, ABDÜRRAHİM GÜNEŞ

YUMURTA KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER ESASLI KOMPOZİTLERİN MEKANİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

İÇİNDE DELAMİNASYON BULUNDURAN TABAKALI KOMPOZİT PLAKLARIN BURKULMA DAVRANIŞLARININ
ARAŞTIRILMASI
Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

16.45/17.00

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Emin DENİZ&NEVRA ORAL

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
13-16 Eylül/ Gaziantep

TARİH
16 Eylül 2018 PAZAR 17:00 – 19:00
YAZARLAR
Doç.Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
Doç.Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

SALON
ZEUGMA -2
BAŞLIK
KÜLTÜREL YAPI BAĞLAMINDA KİLİS MASALLARINDA VERİLEN ÖĞÜTLER
TARİHİ KÜLTÜREL ZEMİNDE VAR OLAN ESKİ KİLİS SÖZLERİ

Doç.Dr. Osman AYGÜN
Prof. Dr. Hisamettin DURMAZ

PRODUCTION AND SOME PROPERTIES OF CURD, A YOGHURT-LIKEPRODUCT, MANUFACTURED BY MILK FERMENTATION
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Vahdettin AKMEġE, Mahmut ĠSLAMOĞLU
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YAKLAŞIM
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Eda Didem YALÇIN, Aslıhan ARTAŞ
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ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
AyĢe GENÇ LERMĠ, ġahin PALTA
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1
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD

ÖZET
Diş hekimliğinde görüntüleme, klinik değerlendirmede, tanı ve tedavi planlamasında
önemli bir kriterdir. 1990’lı yıllarda konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) cihazlarının
geliştirilmesiyle diş hekimliğinde iki boyuttan üç boyuta geçme şansı elde edildi. Bu sistem
sadece baş-boyun bölgesinin görüntülenmesi için kullanıldığından ‘Dental Volumetrik
Tomografi (DVT)’ diye de adlandırılmaktadır. KIBT’da tarama süresi (10-70 sn) tüm
görüntüleri tek rotasyonda elde ettiği için hızlıdır. Ayrıca BT cihazlarına göre daha küçük
daha basit ve daha ucuz olması, maksillofasiyal bölgeden ince kesitler alma ve alınan
kesitlerin detaylı inceleme şansı sunması, çevre dokuların süperpozisyonunun olmaması,
voksellerin izotropik olması nedeni ile yapılan ölçümlerin farklı düzlemlerde doğru sonuç
vermesi gibi avantajları da bulunmaktadır. ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
prensibiyle hareket edildiğinde daha kaliteli görüntü çok daha düşük dozlarda sağlanır. Son
yıllarda hızla ilerleyen dijital radyoloji teknolojisinin ürünü olan KIBT her geçen gün daha
fazla kullanım alanı bulmaktadır. KIBT diş hekimliğinde patolojilerin boyut ve
lokalizasyonlarının incelenmesi, TME patolojilerinin ve morfolojisinin değerlendirilmesi,
implant planlaması, gömülü dişlerin, yabancı cisimlerin ve süpernümerer dişlerin konumları
ve anatomik yapılarla ilişkisinin belirlenmesi, hava yolu analizi, uyku apnesi vakaları, dudak
damak yarıklı hastalarda yarık sınırının belirlenmesi, travmaya bağlı fraktürlerin ve paranazal
sinüslerin değerlendirilmesi, kök kanal morfolojileri ve çevre dokularla ilişkisinin saptanması
gibi durumlarda kullanılmaktadır. Bu bildiride; KIBT görüntüleme sistemlerinin avantaj,
dezavantajları, teknik özellikleri ve kullanım alanları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: KIBT, Diş Hekimliği, Üç Boyut.
Giriş
Diş hekimliğinde görüntüleme, klinik değerlendirmede, tanı ve tedavi planlamasında
önemli bir kriterdir (1). 1990’lı yıllarda konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) cihazlarının
geliştirilmesiyle diş hekimliğinde iki boyuttan üç boyuta geçme şansı elde edildi (2).
Bu sistem sadece baş-boyun bölgesinin görüntülenmesi için kullanıldığından ‘Dental
Volumetrik Tomografi (DVT)’ diye de adlandırılmaktadır (3,4). KIBT’da görüntü elde
edilirken başlangıçta çok küçük dozlarla görüntülenmesi istenen bölgeden tekil projeksiyon
imajları (rehber imaj, scout imaj, topogram, skenogram) oluşturulmaktadır. Tarama hacmi
boyutlandırılması ‘FOV (field of view)’ olarak adlandırılmakta ve ışın projeksiyonunun
geometrisi, kolime edilmesi, dedektör şekli ve boyutu esas alınarak yapılmaktadır. Küresel
şekilli ya da silindirik şekilli tarama hacmi olabilmektedir (5).
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İki boyutlu dedektör üzerine üç boyutlu konik şekilli X-ışını demetinin
yönlendirilmesi esasına dayanan bir görüntüleme tekniği olan KIBT sistemlerinde, X-ışını
kaynağını ve iki boyutlu dijital algılayıcıları taşıyan dairesel metal iskelet (gantri) hastanın
başı etrafında dönmektedir (5). Hastanın başı gantri boşluğuna yerleştirilip sabitlenir ve
ışınlama ilgili bölgenin tamamını kapsadığından sistemin hasta etrafında sadece bir kez
dönüşü ile üç boyutlu görüntü düzenlenmesinde kullanılacak veri tabanı elde edilir ( 1, 6 ). Xışını kaynağı ve yüzey algılayıcısı hastanın başı çevresinde karşılıklı konumda eş zamanlı
olarak döner ve dönüş esnasında belirli aralıklarda ışınlamalar yapar (7). KIBT’da tarama
süresi (10-70 sn) tüm görüntüleri tek rotasyonda elde ettiği için hızlıdır (6).
Bu bildiride; KIBT görüntüleme sistemlerinin avantaj, dezavantajları, teknik özellikleri ve
kullanım alanları incelenecektir.
Gelişme
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi cihazlarında X-ışını kaynağı olarak, dental panoramik
cihazlarda kullanılan tüpe benzer düşük enerjili sabit anotlu tüpler kullanılırken, medikal
bilgisayarlı tomografide ise yüksek çıkışlı döner anotlu röntgen tüpleri kullanılmaktadır (5).
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin avamtajları;


Maksillofasiyal bölgeden ince kesitler alma ve alınan kesitleri detaylı incelenme şansı
sunması,



Medikal bilgisayarlı tomografi (BT) cihazlarına göre daha küçük, daha basit ve daha
ucuz olması,
Yapılan ölçümler voksellerin izotropik olması nedeniyle farkı düzlemlerde doğru
sonuçlar vermesi,




Çevre dokuların süperpozisyonunun oluşmaması,



BT’lere göre radyasyon dozunun oldukça düşük olması,



Uygulayıcıya üç boyutlu görüntülerin sagittal, aksiyal ve koronal düzlemlerde kişisel
bilgisayar ortamında izlenmesini ve düzenlenmesini sağlamasıdır (5, 8).

KIBT’ın dezavantajları ise;


Düşük kontrast çözünürlüğü ve sınırlı yumuşak doku görüntüleme kapasitesinin
olması,



Metal ve amalgam restorasyonlu ağızlarda kullanıldığında görüntü kalitesi olumsuz
etkilenmesi,



Küçük dedektör boyutuna sahip cihazlarda görüntü boyutu sınırlı olması,

 BT’de bulunan hounsfield skalasının bu sistemde bulunmamasıdır (5).
Son yıllarda hızla ilerleyen dijital radyoloji teknolojisinin ürünü olan KIBT her geçen gün
daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. KIBT diş hekimliğinde;


Patolojilerin boyut ve lokalizasyonlarının incelenmesi



TME patolojilerinin ve morfolojisinin değerlendirilmesi



İmplant planlaması
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Gömülü dişlerin, yabancı cisimlerin ve süpernümerer dişlerin konumları ve anatomik
yapılarla ilişkisinin belirlenmesi



Dudak-damak yarıklı hastalarda nazal deformitelerin incelenmesinde



Hava yolu analizi



Uyku apnesi vakaları



Travmaya bağlı fraktürlerin değerlendirilmesi



Paranazal sinüs patolojilerinin incelenmesi



Kök kanal morfolojileri ve çevre dokularla ilişkisinin saptanması (5, 9, 10) gibi
durumlarda kullanılmaktadır.
Tanıya yönelik olabilecek en az efektif radyasyon miktarıyla en kaliteli görüntü elde
edilmeye çalışılmalıdır. Bu ilke, ALARA (As Low As Reasonably Achievable), doz
optimizasyon prensibidir. Tercih edilen efektif doz diğer tekniklerle elde edilen radyasyon
miktarları ile karşılaştırılabilir olmalıdır. Her zaman en uygun doz oranı hesaplanamayacağı
için bölgeler için belirlenmiş spesifik ölçülebilir doz miktarları arasından en optimum olanı
seçilmelidir (SEDENTEXCT) (11). Bununla birlikte, KIBT sistemleri geleneksel iki boyutlu
radyografinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmalıdır.
Sonuç
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüleme, maksillofasiyal bölgedeki sert dokuların
görüntülenmesine yönelik güncel bir teknolojidir. Medikal BT’lerle karşılaştırıldığında net,
submilimetrik çözünürlüğe sahip görüntülerin daha kısa ışınlama süreleri ve dozlarıyla daha
düşük maliyetli olarak elde edilmesini sağlar. Düşük doz ve yüksek rezolüsyon özelliklerine
sahip olan KIBT görüntüleme sistemleri dentomaksillofasiyal radyolojide tanısal alanda
önemli gelişmeler sağlayarak, teşhis ve tedavi planlamasında yeni bir yol açmıştır.
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ULTRASONOGRAFİNİN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ KULLANIM ALANLARI
Eda Didem YALÇIN1, Aslıhan ARTAŞ1
1
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD
ÖZET
Ultrasonografi (USG) yumuşak dokuları inceleyen radyolojik bir tanı yöntemi olup
kullanılan kaynak, kulağın duyma sınırından çok yüksek frekanstaki ses dalgasıdır.
Diagnostik ultrasonografi elde etmek için 1 ile 20 Mhz (megahertz) dalga boyundaki sesler
klinik olarak uygulanır. Ses dalgası dokuda bir değişiklik ile karşılaştığı zaman sesin bir kısmı
geçer, bir kısmı ise geri yansır ve USG’de bu geri yansıyan kısım görüntüyü meydana getirir.
USG’nin; iyonize radyasyon kullanılmaması, zararlı olmadığı için çok sayıda görüntü
alınabilmesi, ucuz olması, metal artefaktlardan etkilenmemesi, taşınabilir ve non-invaziv
olması gibi avantajları vardır. Ancak hava içeren yapılar ve kemiğin görüntülenememesi, baş
ve boyun bölgesinde kullanımının sınırlı olması, görüntülerin yorumlanmasının zor olması,
şişman hastalarda görüntü kalitesinin düşük olması gibi dezavantajları da mevcuttur. USG diş
hekimliğinde submandibular ve parotis bezinin süperfisiyal lokalizasyonun süperpozisyonsuz
görüntülenmesinde, tükürük bezi tümörlerinin, kistlerinin, akut enflamasyonlarının, tükürük
bezi taşlarının ve sjögren sendromunun saptanmasında, orofasiyal kasların, dile ait
lezyonların, boyundaki lenf nodüllerinin incelenmesinde kullanılabilir. Ayrıca USG
temporomandibular eklem (TME) incelemesinde yumuşak dokulara ait özelliklerin; eklem
diskinin lokalizasyonu ve enflamatuar effüzyon gibi değişimlerin belirlenmesinde, orofasiyal
bölgedeki yumuşak dokularda bulunan yabancı cisimlerin saptanmasında, post-operatif ödem
ve hematomun değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Genel tıp alanında rutin olarak
kullanılan bu görüntüleme yönteminin diş hekimliği alanında yaygınlaşması ile çok farklı ve
yeni çalışmalar literatüre kazandırılabilir. Bu bildiride ultrasonografinin diş hekimliğindeki
kullanım alanları irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, Diş Hekimliği, Radyoloji.
Giriş
Ultrasonografi (USG) yumuşak dokuları inceleyen radyolojik bir tanı yöntemi olup
kullanılan kaynak, kulağın duyma sınırından çok yüksek frekanstaki ses dalgasıdır (1). İnsan
kulağı 20 Hz’den 20 kHz’e kadar olan aralıktaki sesleri algılar. Diagnostik radyolojide ise 220 MHz arasındaki frekansa sahip ses dalgası kullanılır.(2, 3, 4) ve bu ses dalgası piezoelektrik (basınç-elektrik) olayıyla üretilir. Mekanik ve elektrik enerjisinin birbirine çevrilmesi
esasına dayanan bu olayda kullanılan, enerji çevirici maddelere transdüser denilmektedir.
Transdüseri taşıyan başlık ise prob olarak adlandırılmaktadır (1, 2, 4). Ultrasonografi
cihazlarında ultrasesin oluşturulması, dokulara gönderilmesi, dokudan yansıyan ses
dalgalarının algılanması ve bunların elektrik sinyallerine dönüştürülmesi prob tarafından
sağlanır. Ayrıca problar kullanım alanlarına göre farklılık göstermektedir. Bir objenin
radyolojik olarak görüntülenmesi için enerji ve görüntü alıcı olmalıdır. Konvensiyonel
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radyografi ve bilgisayarlı tomografide objeyi geçen x-ışınları (enerji) görüntü reseptörlerine
(alıcı) gelerek görüntü oluşturmaktadır. Enerji objenin bir tarafında, görüntü alıcı ise diğer
tarafında bulunur. Ultrasonografik uygulamalarda ise enerji (ultrases) ve görüntü alıcı (prob)
vücudun dışında ve aynı tarafta bulunmaktadır (1).
Bu bildiride ultrasonografinin diş hekimliğindeki kullanım alanları irdelenecektir.

Gelişme
Ultrasonografide vücuda gönderilen ses dalgaları; absorpsiyon, yansıma, saçılma,
kırılma ve difüzyon gibi değişikliklerin kombinasyonu şeklinde atenüsyona uğramaktadır (2,
4). Absorpsiyon; sesin frekansı, dokunun absorpsiyon katsayısı ve doku kalınlığı ile doğru
orantılı iken, yansıma; dokuların atom ve moleküllerinin, ses dalgasının oluşturduğu harekete
gösterdiği direnç (akustik empedans) farklılıkları ile ilgilidir. USG’de bu geri yansıyan kısım
görüntüyü meydana getirir. Hava-yumuşak doku ve kemik-yumuşak doku ara yüzeylerinde
akustik empedans farkı çok fazladır ve bu yüzden hava içeren dokular (akciğer), kemik
ultrason ile görüntülenemez (1). İncelenecek organ ya da bölge üzerinde dolaştırılan prob, gaz
ya da kemik gibi bir engel yoksa istenilen her düzlemde, her açıda kesit alabilmekte ayrıca
kesitler, prob ağızının düzlemine ve eğimine göre şekillenmektedir. Yüzeysel yapılar yüksek
frekanslı problarla incelenirken, derin yapılarda frekans düşük tutulmalıdır. (1).
USG’nin avantajları;


İyonize radyasyon kullanılmaması



Zararlı olmadığı için çok sayıda görüntü alınabilmesi



Ucuz olması



Metal artefaktlardan etkilenmemesi



Taşınabilir ve non-invaziv olmasıdır.

USG’nin dezavantajları ise;


Hava içeren yapılar ve kemiğin görüntülenememesi



Baş ve boyun bölgesinde kullanımının sınırlı olması,



Görüntülerin yorumlanmasının zor olması



Şişman hastalarda görüntü kalitesinin düşük olmasıdır (5).

Ultrasonografi diş hekimliğinde;
submandibular ve parotis bezinin süperfisiyal
lokalizasyonun süperpozisyonsuz görüntülenmesinde, tükürük bezi tümörlerinin, kistlerinin,
akut enflamasyonlarının, tükürük bezi taşlarının ve sjögren sendromunun saptanmasında,
orofasiyal kasların, boyundaki lenf nodüllerinin incelenmesinde, temporomandibular eklem
(TME) incelemesinde yumuşak dokulara ait özelliklerin; eklem diskinin lokalizasyonu ve
enflamatuar effüzyon gibi değişimlerin belirlenmesinde, orofasiyal bölgedeki yumuşak
www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 643

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
dokularda bulunan yabancı cisimlerin saptanmasında, post-operatif ödem ve hematomun
değerlendirilmesinde (1), gingival kalınlık ve kas kalınlığı ölçümünde (6, 7), dental kaynaklı
apselerin, selülitlerin değerlendirilmesinde(8, 9), dil karsinomlarının saptanmasında (10, 11,
12) kullanılmaktadır. Ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeler sonucu üretilen, diş
hekimliğinde kullanılan yüksek frekans ve çözünürlükteki intraoral problar sayesinde, ağız
içerisinde görülen birçok lezyonun teşhis edilebildiği ve özellikle dilde görülen kanser
vakalarında operasyon öncesi lezyonun kalınlığı ve sınırlarının doğru olarak ölçülebildiği
tespit edilmiştir (5).

Sonuç
Ultrasonografinin diş hekimliğinde kullanım alanının; servikal lenf nodlarının
değerlendirilmesi, tükürük bezlerinin değerlendirilmesi, yüz ve boyunun yumuşak dokularının
incelenmesiyle sınırlanmış olduğu düşünülse de, son yıllarda yüksek çözünürlüklü USG’nin
geliştirilmesiyle alanımızda farklı çalışmalar yapılmasına olanak sağlanmıştır. Bugünkü
durumlarda diş hekimleri bu teknolojinin faydaları konusunda tam anlamıyla bilinçlenmemiş
olmasına rağmen, ülkemizde ve dünyada ağız, diş ve çene radyolojisi alanında uzmanlaşmış
diş hekimlerinin sayısının artmasıyla, genel tıp alanında rutin olarak kullanılan bu
görüntüleme yönteminin diş hekimliği alanındaki kullanımı da gün geçtikçe artacaktır.
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AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞLAM
Ġnönü Üniversitesi, mehmet.saglam@inonu.edu.tr
Neslihan AKÇAY
Ġnönü Üniversitesi, neslihanakakcay@gmail.com
ÖZET
Birey olarak doğuĢtan getirilen ve sonradan kazanılan duygu, beceri, güdü, fiziksel,
sosyal ve biliĢsel özelliklerin tamamı kiĢiliği oluĢturur. Bu özelliklerin temeli büyük ölçüde
çocukluk döneminde atılır. Çocukluk döneminin kiĢilik geliĢiminde oynadığı bu büyük rol;
sosyal bilimlerde çalıĢan uzmanları bu dönemi araĢtırmaya teĢvik etmiĢtir. Dolayısıyla bu
alanda yapılan birçok araĢtırmada çocuğu tanımak ayrıca önem kazanmıĢtır. Bunun yanında
çocukların geliĢimlerinin olumlu anlamda desteklenebilmesi ve onlara uygun yönlendirmeler
yapılabilmesi açısından, her geliĢim alanında çocuğun iyi ve doğru değerlendirilmesi
gerekmektedir. Çocukların dilsel ifadeleri sınırlı olduğundan kendilerini resimle daha rahat
ifade edebildikleri belirtilmektedir. Bu bilgiye dayanarak çocuk resimlerinin, çocuğu tanımada
ve çocuğu iyi ve doğru değerlendirmede önemli olduğu anlaĢılmaktadır. Goodenough'un
geliĢtirdiği 'Bir Adam Çiz Testi'; Buck tarafından geliĢtirilen 'Ev- Ağaç- Ġnsan Çiz Testi' ve
Burns ile Kaufmann'ın geliĢtirdiği 'Kinetik Aile Çiz Testi' çocuğu tanımada kullanılan resim
testleridir. Resimlerin değerlendirilmesiyle çocuğun geliĢim düzeyine iliĢkin ipuçlarına
ulaĢılmaktadır. AraĢtırma kapsamında ilköğretim birinci kademe ikinci, üçüncü ve dördüncü
sınıfa devam eden çocukların serbest resimlerinin yaĢ ve cinsiyet açısından incelenmesi
amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini Gaziantep ilinde bir ilkokulun 2., 3. ve 4. sınıfına
devam eden 53 kız 53 erkek olmak üzere toplam 106 çocuk oluĢturmaktadır. AraĢtırmada
kullanılan veri toplama aracı uzman görüĢü alınarak oluĢturulan Resim Değerlendirme
Formu‟dur. Renk özellikleri, çizim özellikleri, resmin kağıttaki konumu, resimde kullanılan
figür ve resmin teması olmak üzere 5 kategoriden oluĢan formda toplam 22 soru bulunmaktadır.
Sorular Evet, Hayır ve Bazen seçenekleriyle cevaplandırılacak Ģekilde düzenlenmiĢtir.
AraĢtırma kapsamında ulaĢılan sonuçlara göre serbest resim çiziminde ilkokul dönemi
çocuklarının yaĢ ve cinsiyet açısından benzer özellikler göstermelerinin yanında; çizim
özellikleri, resmin teması, resimde kullanılan figür kategorilerinde cinsiyete bağlı, resimde
kullanılan figür ve resmin teması kategorilerinde ise yaĢa bağlı farklılıkların olduğu tespit
edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk resimleri, Değerlendirme, Resim testleri
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GĠRĠġ
Ġnsan, sürekli değiĢim içerisinde olan tek ve benzersiz varlıktır (Erol, 2002). Bireyin,
güçlü ve zayıf yönlerini bütün olarak tanıyabilmek, geliĢme aĢamasında karĢılaĢtığı
problemlerin çözümünde gerekli bilgilerin edinilmesi için, bireyin çok çeĢitli yönleri hakkında
bilgi edinilmesi gerekmektedir. Bireyi tanımada kiĢi hakkında bilgiler toplamak ve bu bilgileri
anlamlı bir Ģekilde değerlendirmek gerekmektedir (Özgüven, 2002).
Bireyi tanımak, genel olarak bir insanın sahip olduğu özellikleri bilmek demektir.
Çocukluk döneminde bireyi tanımanın amacı, bireyler arası farklılıkların bilinmesi ve bu
farklılıklara yönelik uygun gereksinimlerin belirlenmesidir. Bireyler arası farklılıkları oluĢturan
özellikleri ortaya çıkarmak, bireyin geliĢimini desteklemede uzmanlara yardımcı olmaktadır
(YeĢilyaprak, Güngör ve Kurç, 1996, ss. 162-163).
Erken çocukluk dönemi bireyin geliĢiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönem
bireyin yaĢam becerilerinin temellerinin atıldığı bir dönem olması açısından çocukla çalıĢan
uzmanların dikkate aldığı bir dönemdir. Bu alandan yapılan araĢtırmalar çocuğun beyin
geliĢiminin yaĢamın ilk yıllarında çok hızlı olduğunu ortaya koymaktadır. Çocukların
geliĢimlerinin her yönden desteklenmesi ve çocuğa uygun yönlendirilmeler yapılabilmesi için
çocukları objektif olarak her geliĢim alanı açısından değerlendirmek gerekmektedir.
Ġlkokul çocuklarının (6 - 12 yaĢ) geliĢimsel özellikleri dikkate alındığında, dil
geliĢiminin hızlandığı, mantıksal düĢünme, mekanda konum, zaman gibi kavramların
öğrenildiği, ebeveynler dıĢında öğretmen ve akranların doğal iletiĢim çevresine eklendiği,
kazanılan değerlerin yanına kendi değerlerini de oluĢturmaya baĢladığı, eleĢtirel düĢünme
aĢamasına geçildiği gözlenmektedir (Dursunoğlu, 2007).
Çocuğu objektif olarak değerlendirme ve tanımanın önemi öğretim programlarının
hazırlanmasında uzmanlara yardımcı olmaktadır. Öğretim programlarının yanı sıra çocuğun
fiziksel, psikomotor ve duygusal geliĢimine yardımcı olabilecek spor dalları, oyun programları,
çocuk edebiyatı çalıĢmalarında da çocuğu tanımanın önemi karĢımıza çıkmaktadır.
Çocuk ve aile toplum açısından ele alınırsa çocuk tanımanın önemi daha da
artmaktadır. Aile danıĢmanlık hizmetleri, hükümetin aile ve çocuk politikaları çocukların
geliĢim düzeyleri dikkate alınarak Ģekillendirilmelidir.
Bireyi tanımada kullanılan birçok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden bir kısmı
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okuma ve yazma becerileri gerektirdiğinden, bir kısmı da konuĢmaya dayalı olduğundan
çocuklarda kullanmaya uygun olmamaktadır. Çocuğu tanıma ve değerlendirmede çocukla
çalıĢan uzmanlar tarafından kullanılan birçok teknik bulunmaktadır. Gözlem tekniği, vaka
incelemesi, görüĢme teknikleri, projektif teknikler, değerlendirme ölçekleri çocuğu tanımada
kullanılan tekniklerden bir kaçıdır.
Projektif bir değerlendirme tekniği olan resim testleri çocuğu tanımada yararlanılan
uygun bir yöntemdir. Çocuk resimlerine olan ilgi 18. yy baĢlarında baĢlamıĢ, günümüze kadar
ilerleme ile devam etmiĢtir. Özellikle 1900-1915 yılları arasında yapılan çalıĢmalardan iki
önemli sonuca ulaĢılmıĢtır. Bunlar; çocuk çizimlerindeki geliĢimin bir sıra izlediği ve düĢük
yetenekli çocukların ilkel resimler yaptığıdır (Yavuzer, 2007).

Ayrıca, Rouma (1913),

çocukların dilsel ifadeleri sınırlı olduğundan, kendilerini resimle daha rahat ifade
edebildiklerini belirtmiĢtir. Bu bilgilerden yola çıkarak resim çiz testlerinin çocuğun geliĢim
düzeyi, iç dünyası ve çocuğu tanımada gereksinim duyulan ipuçları ile ilgili bilgileri sağladığı
söylenebilir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araĢtırma ilköğretim birinci kademe ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden
çocukların serbest resimlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi
AraĢtırma Gaziantep ilinde bulunan bir ilköğretim okulunda ikinci, üçüncü ve dördüncü
sınıfa devam eden 53 kız ve 53 erkek olmak üzere toplam 106 çocuk ile yapılmıĢtır.
Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı uzman görüĢü alınarak oluĢturulan
Resim Değerlendirme Formu‟dur. Form; renk özellikleri açısından, çizim özellikleri açısından,
resmin kağıtta bulunduğu konum açısından, resimde kullanılan figür açısından, resmin teması
açısından 5 kategoriden oluĢmaktadır. Formda bulunan toplam 22 soru Evet, Hayır, Bazen
seçenekleriyle cevaplandırılacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur.
Uygulama sırasında çocuklar istedikleri herhangi bir resim çizmeleri konusunda
yönlendirilmiĢtir. Çocuklar tarafından çizilen serbest resimlerin arkasına çocukların yaĢı ve
cinsiyeti not edilmiĢtir. Her resim için formda bulunan yönergeler cevaplandırılmıĢtır.
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Verilerin Çözümlenmesi
•

Veriler SPSS.22 programında istatistiksel olarak analizini yapabilmek için öncelikle
dağılımların normalliğine bakılmıĢtır.

•

Normallik testi sonuçlarına göre normal dağılım gösteren verilerin yaĢa bağlı analizleri
Anova, cinsiyete bağlı analizleri Independet Sample T testi ile yapılmıĢtır.

•

Normal dağılım göstermeyen verilerin cinsiyete bağlı analizleri Mann Whitney U testi,
yaĢa bağlı analizleri Krusscal Wallis testi ile yapılmıĢtır.
Verilerin Çözümlenmesi
Veriler SPSS.22 programında istatistiksel tekniklerden Ki-Kare analizi kullanılarak

çözümlenmiĢtir. Veriler tablolaĢtırılarak analiz edilmiĢtir.
BULGULAR
Bu bölümde araĢtırmaya ait istatistiksel sonuçlara ve tablolara yer verilmiĢtir.
Değerlendirme kriteri

Çizim özellikleri soru

Evet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

50

1

2

Erkek

46

4

3

Cinsiyet

p

0,37

1
Tablo 1. Cinsiyete Bağlı Whitney U Testi Sonuçları
Değerlendirme

Evet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

12

33

8

Erkek

20

30

3

Kız

25

18

10

Cinsiyet

kriteri
Çizim özellikleri soru

p

0,37

2
Çizim özellikleri soru

0,27

c

3
Çizim özellikleri soru

Erkek

15

30

8

Kız

18

31

4

Erkek

9

36

8

0,32

4

Tablo 2. Cinsiyete Bağlı Independent T Testi Sonuçları
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Serbest resimlerde çizim özelliklerinin incelendiği tablolarda kız ve erkek çocuklar
açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Çizilen nesnenin tanınabilir olması, nesnelerin
geometrik Ģekilleri yansıtması, çizimlerin ayrıntılı olması ve kalemin bastırılarak çizilmesi
kriterlerinde kız ve erkek çocuklarda benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Erkek çocuklarda nesnelerin
geometrik Ģekilleri yansıtması oranı %40 iken, kız çocuklarda bu oran %24 olarak bulunmuĢtur.
Kız çocuklarda çizimlerin ayrıntılı olması oranı %50 iken, erkek çocuklarda bu oran %30
olarak bulunmuĢtur.
Değerlendirme kriteri Cinsiyet

Renk özellikleri soru

Evet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

14

38

1

0,11

Erkek

13

40

Kız

36

8

9

0,57

Erkek

34

16

3

Kız

1

40

12

Erkek

4

27

22

P

1
Renk özellikleri soru
2
Renk özellikleri soru

0,21

3

Tablo 3. Cinsiyete Bağlı Mann Whitney U Testi Sonuçları
Değerlendirme kriteri

Renk özellikleri soru

Evet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

14

31

8

Erkek

14

34

5

Cinsiyet

P

0,63

4

Tablo 4. Cinsiyete Bağlı Independent T Testi Sonuçları
Renk özelliklerinin incelendiği Tablo 3 ve 4‟te kız ve erkek çocuklar açısından
anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. Serbest resim çizimlerinde dekoratif süslemelerin bulunması,
nesnelerin gerçek rengini yansıtması, renklendirme yapılması ve resimlerde sıcak renklerin
tercih edilmesi kriterlerinde erkek ve kız çocuklarda birbirlerine yakın oranlarda sonuçlara
ulaĢılmıĢtır.
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Değerlendirme

Evet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

10

43

özellikleri soru 1

Erkek

11

41

1

Resmin kağıttaki

Kız

35

6

12

özellikleri soru 2

Erkek

42

10

1

Resmin kağıttaki

Kız

41

12

özellikleri soru 3

Erkek

33

16

4

Resmin kağıttaki

Kız

28

24

1

0,26

Erkek

33

20

p

Cinsiyet

kriteri
Resmin kağıttaki

p

1,0

konuma göre

0,12

konuma göre

0,33

konuma göre

konuma göre
özellikleri soru 5

Tablo 5. Cinsiyete Bağlı Mann Whitney U Testi Sonuçları
Değerlendirme kriteri

Resmin kağıttaki

Evet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

34

19

Erkek

21

32

Cinsiyet

0,11

konuma göre
özellikleri soru 4

Tablo 6. Cinsiyete Bağlı Independent T Testi Sonuçları
Resmin kağıttaki konuma göre özelliklerinin incelendiği 5 ve 6 numaralı tabloları
incelediğimizde 5 kriter açısından erkek ve kız çocuklarda p değerinin 0,05‟ten büyük sonuçlar
verdiği sonucuna ulaĢıyoruz. Ayrıca kız ve erkek çocukların beĢ kriter açısından birbirlerine
yakın oranlarda sonuçlar verdiği ortaya çıkmıĢtır.
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Değerlendirme kriteri

Resmin konusuna

Evet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

9

44

Erkek

3

50

Kız

11

42

Erkek

11

42

Kız

7

46

Erkek

14

39

Kız

12

41

Erkek

8

45

Cinsiyet

p

0,06

göre soru 1

Resmin konusuna

1,0

göre soru 2

Resmin konusuna

0,9

göre soru 3

Resmin konusuna

0,32

göre soru 5

Tablo 7. Cinsiyete Bağlı Mann Whitney U Testi Sonuçları
Değerlendirme kriteri

Resmin konusuna

Evet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

34

19

Erkek

17

36

Cinsiyet

p

0,01

göre soru 4

Tablo 8. Cinsiyete Bağlı Independent T Testi Sonuçları
Tablo 7 ve Tablo 8 serbest resimlerde tercih edilen konularla ilgili beĢ kriterin
sonuçlarını göstermektedir. Resmin aile temalı, okul temalı, meslek temalı, oyun temalı olması
kriterleri açısından erkek ve kız çocuklarda anlamlı farklılık bulunmuyorken, resmin doğa
temalı olması kriterinde kız ve erkek çocuklar açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır. Kız
çocuklar erkek çocuklara oranla daha fazla doğa temasını tercih etmiĢlerdir. Erkek çocukların
meslek teması tercih oranı %38 iken, kız çocuklarda bu oran %14 olarak bulunmuĢtur.
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Değerlendirme kriteri

Resimde kullanılan

Evet (sayı/%)

Cinsiyet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

40

13

Erkek

36

17

Kız

44

9

Erkek

25

26

2

Kız

35

15

3

Erkek

30

23

p

0,39

figür özellikleri soru 1
Resimde kullanılan

0,01

figür özellikleri soru 2
Resimde kullanılan

0,72

figür özellikleri soru 4

Tablo 9. Cinsiyete Bağlı Mann Whitney U Testi Sonuçları
Değerlendirme kriteri Cinsiyet

Resimde kullanılan

Evet

Hayır

Kısmen

(sayı/%)

(sayı/%)

(sayı/%)

Kız

29

24

Erkek

12

41

p

0,01

figür özellikleri soru 3

Tablo 10. Cinsiyete Bağlı Independent T Testi Sonuçları
Çizilen resimlerde kullanılan figür özellikleri açısından dört kriterin incelendiği 9. ve
10. tabloda 2. ve 3. kriter açısından anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Kız çocuk resimlerinde
tercih edilen nesnelerin ağaç ve bitki figürünü yansıtması ve hayvan figürünü yansıtması
kriterlerinde erkek çocuklara oranla daha fazla evet sonucuna ulaĢıldığı görülmektedir.
Çocukların kendi cinsiyetlerinden bir figür tercih etmeleri kriterinde erkek ve kız çocuk
resimlerinin birbirlerine yakın sonuçlar verdiği ortaya çıkmıĢtır.
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Resmin kağıttaki

X2

P

3,12

0,20

1,56

0,45

2,32

0,31

1,26

0,53

konumuna göre özellikleri
soru 1
Resmin kağıttaki
konumuna göre özellikleri
soru 2
Resmin kağıttaki
konumuna göre özellikleri
soru 3
Resmin kağıttaki
konumuna göre özellikleri
soru 5
Tablo 11. YaĢa Bağlı Krusscall Wallis Testi Sonuçları

Resmin kağıttaki konumuna

F

P

8,64

0

göre özellikleri soru 4
Tablo 12. YaĢa Bağlı Anova Testi Sonuçları
Tablo 11 ve 12 incelendiğinde nesnelerin rastgele yerleĢtirilmesi, nesnelerin
birbirleriyle iliĢkisinin olması, nesnelerin boyutlarının birbirlerine göre orantısız olması ve
resmin en az bir kez silinip yeniden yapılması kriterlerinde yaĢa bağlı anlamlı farklılık olmadığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Resimlerin üzerine yazılar yazılması kriterlerinde yaĢa bağlı farklılık
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 8 yaĢ çocuklarının %70‟i resimler üzerine yazı yazmayı tercih
ederken, 9 yaĢ çocuklarında bu oranın %45 ve 10 yaĢ çocuklarında %27 olduğu ortaya
çıkmıĢtır.
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Resmin konusuna göre

X2

P

8,20

0,01

12,86

0,02

0,36

0,83

0,26

0,87

özellikleri soru 1
Resmin konusuna göre
özellikleri soru 2
Resmin konusuna göre
özellikleri soru 3
Resmin konusuna göre
özellikleri soru 5
Tablo 13. YaĢa Bağlı Krusscall Wallis Testi Sonuçları

Resmin konusuna göre

F

P

2,60

0,07

özellikleri soru 4
Tablo 14. YaĢa Bağlı Anova Testi Sonuçları
Resmin konusuna göre özelliklerinin incelendiği Tablo 13 ve 14‟te resmin meslek
temalı, doğa temalı ve oyun temalı olması kriterlerinde anlamlı farklılık bulunmuyorken; aile
temalı ve okul temalı olması kriterlerinde anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.10 yaĢ
çocuklarının %70‟inin resimlerinde doğa temasını tercih ettiği; okul ve aile temalı resimler
yapmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 8 yaĢ ve 9 yaĢ çocuklarının resimlerinde tercih ettikleri
temaların birbirlerine benzer oranlarda olduğu ortaya çıkmıĢtır.
X2

P

Renk özellikleri soru 1

0,26

0,87

Renk özellikleri soru 2

5,47

0,06

Renk özellikleri soru 3

2,69

0,26

Çizim özellikleri soru 1

0,34

0,98

Tablo 15. YaĢa Bağlı Krusscall Wallis Testi Sonuçları
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F

P

Çizim özellikleri soru 2

0,55

0,57

Çizim özellikleri soru 3

0,18

0,83

Çizim özellikleri soru 4

2,39

0,96

Renk özellikleri soru 4

0,007

0,99

Tablo 16. YaĢa Bağlı Anova Testi Sonuçları
Tablo 15 ve 16 incelendiğinde çizilen nesnenin tanınabilir olması, resimde dekoratif
süslemelerin tercih edilmesi, nesnelerin gerçek rengini yansıtması ve resmin renklendirilmemiĢ
olması kriterlerinde yaĢa bağlı anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.

Resimde kullanılan figür

X2

P

5.668

0,059

2,615

0,270

4,303

0,116

özellikleri soru 1
Resimde kullanılan figür
özellikleri soru 2
Resimde kullanılan figür
özellikleri soru 4
Tablo 17. YaĢa Bağlı Krusscall Wallis Testi Sonuçları

Resimde kullanılan figür özellikleri soru 3

F

P

1,83

0,16

Tablo 18. YaĢa Bağlı Anova Testi Sonuçları
Resmin figür özelliklerinin incelendiği Tablo 17 ve 18‟de yaĢa bağlı olarak resimde
insan figürünün tercih edilmesi, ağaç ve bitki figürünün tercih edilmesi ve çocuğun kendi
cinsiyetinden bir figür çizmesi kriterlerinde anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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TARTIġMA
Çizilen nesnenin tanınabilir olması, nesnelerin geometrik Ģekilleri yansıtması,
çizimlerin ayrıntılı olması ve kalemin bastırılarak çizilmesi kriterlerinde kız ve erkek
çocuklarda benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Serbest resim çizimlerinde dekoratif süslemelerin
bulunması, nesnelerin gerçek rengini yansıtması, renklendirme yapılması ve resimlerde sıcak
renklerin tercih edilmesi kriterlerinde erkek ve kız çocuklarda birbirlerine yakın oranlarda
sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Ayrıca resmin kağıtta bulunduğu konum kriterlerinde de kız ve erkek
çocukların benzer özellikler gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Çocuk resimleri üzerinde yapılan
çalıĢmalar sonucunda ulaĢılan genel yargılardan biri çocuk çizimlerindeki geliĢimin bir sıra
izlediğidir (Yavuzer, 2007). Yapılan araĢtırmada çocukların yaĢ düzeyi (7-10) Ģematik dönem
ve gerçekçilik dönemi kapsamaktadır. Aynı dönem içinde bulunan çocuklar benzer çizim
özellikleri göstermiĢlerdir. Kız çocuklarda çizimlerin ayrıntılı olması oranı %50 iken, erkek
çocuklarda bu oran %30 olarak bulunmuĢtur. Piaget‟e göre çocuklukta zekanın geliĢimi, büyük
ölçüde biyolojik olgunluğu ve çocuğun yaĢına bağlı olarak bazı evrelerden geçerek ilerler
(Piaget,1971). Yine bu konuda pek çok araĢtırmacının bu testi kullanarak, çocuklarının yaĢları
büyüdükçe çizimlerindeki ayrıntılarının da çoğaldığını saptamıĢlardır (Yavuzer,1992,s.36 ;
Solis ve Mata,1985,s.1039-1042). Yapılan araĢtırmalar kız çocuklarda erkek çocuklara kıyasla
geliĢimsel olgunlaĢma daha erken yaĢlarda baĢlamakta ve daha hızlı olmaktadır. Bu durum
öncelikle bedensel geliĢim olmak üzere tüm geliĢim alanlarında görülmektedir (Onur, 1987).
Yapılan araĢtırmada kız çocukların daha ayrıntılı çizimler yapmıĢ olması araĢtırmaları ve
literatürü desteklemektedir.
Resmin aile temalı, okul temalı, meslek temalı, oyun temalı olması kriterleri
açısından erkek ve kız çocuklarda anlamlı farklılık bulunmuyorken, resmin doğa temalı olması
kriterinde kız ve erkek çocuklar açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır. Kız çocuklar erkek
çocuklara oranla daha fazla doğa temasını tercih etmiĢlerdir. Erkek çocukların meslek teması
tercih oranı %38 iken, kız çocuklarda bu oran %14 olarak bulunmuĢtur. Resimlerde kullanılan
figür özelliklerine bakıldığında, kız çocuk resimlerinde tercih edilen nesnelerin ağaç ve bitki
figürünü yansıtması ve hayvan figürünü yansıtması kriterlerinde erkek çocuklara oranla daha
fazla evet sonucuna ulaĢıldığı görülmektedir. Çocukların kendi cinsiyetlerinden bir figür tercih
etmeleri kriterinde erkek ve kız çocuk resimlerinin birbirlerine yakın sonuçlar verdiği ortaya
çıkmıĢtır. Resmin figür özelliklerinin yaĢa bağlı olarak incelendiği tablolarda resimde insan
figürünün tercih edilmesi, ağaç ve bitki figürünün tercih edilmesi ve çocuğun kendi
cinsiyetinden bir figür çizmesi kriterlerinde anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmaktadır.
Çocuk resmi üzerinde yapılmıĢ pek çok çalıĢma insan figürünün en gözde konu olduğunu
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göstermektedir (Matthews, 1984; Manning,1987,s.15-24; Luguet,1913). Ayrıca çocuk resmi ile
ilgili araĢtırmada, konu seçiminde cinsiyet farklılıklarının da etkili olduğu kanıtlanmıĢtır. “Bir
adam çiz” testi ile yapılmıĢ çalıĢmalarda, çocukların çizimlerinde genellikle kendi cinsiyet
figürleri tercih ettikleri ortaya konulmuĢtur (Goodenugh,1926; Koppitz,1968). Yapılan
araĢtırma konu ve figür seçiminde diğer araĢtırmalardan daha farklı bir sonuç göstermiĢtir.
Nesnelerin rastgele yerleĢtirilmesi, nesnelerin birbirleriyle iliĢkisinin olması,
nesnelerin boyutlarının birbirlerine göre orantısız olması ve resmin en az bir kez silinip yeniden
yapılması kriterlerinde yaĢa bağlı anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Resmin
kağıtta bulunduğu konum özelliklerinde yaĢ düzeylerine uygun sonuçlar ortaya çıkmıĢtır.
Çocukların yaĢa bağlı olarak resimlerinde kullandıkları çizgilerin bir geliĢim izlediği
bilinmektedir. Ancak resimlerin üzerine yazılar yazılması kriterlerinde yaĢa bağlı farklılık
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 8 yaĢ çocuklarının %70‟i resimler üzerine yazı yazmayı tercih
ederken, 9 yaĢ çocuklarında bu oranın %45 ve 10 yaĢ çocuklarında %27 olduğu ortaya
çıkmıĢtır. Çocukların yaĢa bağlı olarak resimlerinde yazı kullanmadan kendilerini ifade
edebildikleri ortaya çıkmıĢtır.
Resmin konusuna göre özelliklerinin incelendiği tablolarda resmin meslek temalı, doğa
temalı ve oyun temalı olması kriterlerinde anlamlı farklılık bulunmuyorken; aile temalı ve okul
temalı olması kriterlerinde anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 10 yaĢ çocuklarının
%70‟inin resimlerinde doğa temasını tercih ettiği; okul ve aile temalı resimler yapmadığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır. 8 yaĢ ve 9 yaĢ çocuklarının resimlerinde tercih ettikleri temaların
birbirlerine benzer oranlarda olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yavuzer (1997), yaptığı çalıĢmalar
sonucunda çocukların ilkel çizgilerle baĢlayıp zamanla çizgilerinin özgürlükten uzaklaĢıp,
içinde yaĢadığı kültür ve toplumun bazı zevk ve ölçülerine uyma eğilimi gösterdiklerini,
çocuğun çevresi, aile, anne-baba, kardeĢ ve arkadaĢ iliĢkilerini ortaya koyabileceğini
vurgulamaktadır. Yapılan araĢtırma çocukların aile figüründen sıyrılarak meslek ve doğa
figürleri tercih ettiklerini ortaya koymuĢtur.
Sağlam, M. Ve Aral, N. „Bir Ġnsan Çiz Testi ile BoĢanma Sürecinde Olan Aile
Çocuklarının Sorunlarının KarĢılaĢtırmalı Ġncelenmesi‟ isimli araĢtırmalarında boĢanma
sürecinde olan ailelerin 7-14 yaĢ grubundaki 45 çocuğu ile aynı yaĢta aileleriyle birlikte
yaĢayan 45 çocuk olmak üzere toplam 90 çocuk dahil edilmiĢtir. Çocuklara BĠÇT
uygulanmıĢtır ve BĠÇTS yöneltilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda ailesi boĢanma sürecinde olan
çocuklar ile ailesiyle birlikte yaĢayan çocukların çoğunlukla resmi yukardan aĢağıya çizdiği,
kendi cinsiyetinde ve kendi yaĢında bir insan çizdikleri, boĢanma sürecindeki aile çocuklarının
önemli bir kısmının kapalı-sıkı ağız, normalden büyük bir baĢ, küçük bir burun çizdikleri ve
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çenesinin durumunun boĢanma sürecinde olup olmamaya göre anlamlı olduğu belirlenmiĢtir.
Güven

(2009),

Değerlendirilmesi‟

„Okul

araĢtırmasını

Öncesi

Çocuklarının

Ġstanbul

ve

Ġnsan

Sakarya

ve

Aile

illerindeki

Çizimlerinin

1521

çocukla

gerçekleĢtirmiĢtir. Veri toplama teknikleri olarak Goodenough-Harris Ġnsan Çiz Testi, KiĢisel
Bilgi Formu, Anamnez Formu ve Okul Öncesi DavranıĢ Ölçeği‟ni kullanmıĢtır. Çocukların
insan ve aile çizimleri değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; çocukların çizim becerilerinin
biliĢsel geliĢimlerine ve cinsiyetlerine göre değiĢtiği ve geliĢtiği, çocukların resimlerinde
duygu, düĢünce, istek ve özlemlerini yansıttıkları; çizime olan ilginin yaĢ grubuna göre
değiĢtiği, 4 yaĢta daha üst seviyedeyken, 5-6 yaĢ grubunda azaldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Miyandoab (2008), „Zihinsel Engelli KardeĢi Olan ve Zihinsel Engelli KardeĢi Olmayan
7-13 YaĢ Grubu Çocukların Aile Resim Çizimlerinin KarĢılaĢtırılması ve Analizi‟
araĢtırmasında engelli kardeĢi olan çocukların davranıĢsal ve duygusal sorunlarının ve aile
üyeleriyle iliĢkilerinin ortaya konması amaçlanmıĢtır. AraĢtırmaya Ankara ilinde 7-13 yaĢ
aralığında 200 öğrenci ve onların annesiyle birlikte toplamda 400 kiĢi katılmıĢ, Aile Resim Çiz
Testi ve araĢtırmacı tarafından hazırlanan Anne GörüĢme Formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmadan
elde edilen bulgular ıĢığında; zihinsel engelli kardeĢi olan ve olmayan çocukların resimlerinde
kullandıkları renkler arasında farklılıklar olmadığı; ancak yaĢ ve cinsiyete göre kullanılan sıcak
renklerde değiĢiklikler olduğu, resmin içeriğine bakıldığında da zihinsel engelli kardeĢi olan ve
olmayan çocuklarda aile bireylerini eleme, aile üyeleriyle kendi aralarına mesafe koyma ya da
yakınlık kurma, aile bireyi ile özdeĢim gibi özelliklerde farklılıklar olduğu belirlenmiĢtir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırma kapsamında ulaĢılan sonuçlara göre serbest resim çiziminde ilkokul
dönemi çocukları yaĢ ve cinsiyet açısından çoğunlukla birbirlerine benzer özellikler
göstermektedirler. Çizim özellikleri kriterlerine bakıldığında erkek çocukların resimlerinde
geometrik Ģekilleri kız çocuklara oranla daha fazla tercih ettikleri sonucuna ulaĢılırken; kız
çocukların erkek çocuklara oranla daha ayrıntılı resimler çizdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.
ÇalıĢılan veri sayısı çoğaltıldığında çizim özellikleri açısından istatistiksel analizlerde daha
farklı sonuçlara ulaĢılacağı düĢünülmektedir.
Erkek ve kız çocuklar farklı yaĢ dönemlerinde nesnelerin gerçek rengini yansıtması,
renklendirme yapılması, dekoratif süslemeler ve sıcak renkler tercih edilmesi kriterlerinde
benzer özellikler gösterdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Renk özelliklerinin ilkokul dönemi kız
ve erkek çocuklarında benzer sonuçlar vermesi yapılan diğer araĢtırmalar ve çocuklarda
çizimlerin geliĢim aĢamaları ile paralellik gösterdiğini düĢündürmektedir.
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Resmin kağıttaki konuma göre özellikleri kriterlerinde ilkokul dönemi kız ve erkek
çocuklarında benzer sonuçlar verdiği ortaya çıkmıĢtır. Ġlkokul dönemi kız ve erkek
çocuklarının nesneleri resim kağıdına orantılı ve birbirleriyle iliĢkili yerleĢtirdiği, resimlerin
üzerine genellikle yazılar yazdıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma kapsamındaki 106
çocuğun nesneleri resimlere benzer Ģekilde yerleĢtirmeyi tercih etmeleri yaĢ ve geliĢimsel
düzeylerine uygun olduğunu düĢündürmektedir.
Resmin konusuna göre özellikleri kriterlerinde kız çocuklarının erkek çocuklara
oranla doğa temasını daha fazla tercih ettikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Aynı özellikler yaĢ
açısından incelendiğinde aile ve okul temasını tercih etme sonuçlarında ilkokul dönemi
çocukları farklılıklar göstermiĢtir. Ayrıca 10 yaĢ çocuklarının %70 oranında doğa temasını
tercih ettikleri ortaya çıkmıĢtır.
Resimde kullanılan figür özellikleri açısından cinsiyete bağlı sonuçlarda kız
çocuklarının erkek çocuklara oranla bitki ve hayvan figürlerini daha fazla tercih ettikleri
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Aynı özellikler yaĢ açısından incelendiğinde 10 yaĢ çocuklarının
insan figürü tercih etme oranının 8 ve 9 yaĢ çocuklarından az olduğu ortaya çıkmıĢtır.
Ġlkokul dönemi çocuklarının kendi cinsiyetinden figür tercih etme oranlarında benzerlik
gösterdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Bu bilgiler ve sonuçlar dikkate alındığında ilkokul çocuklarının geliĢimsel
düzeyleri hakkında resim çalıĢmaları dikkate alınarak bilgi edinmenin mümkün olabileceği
söylenebilir. Çocukların resimler üzerine yazı yazmaları, sözel ifade etme becerilerinde
problem yaĢayan ilkokul dönemi çocuklarında çocuğu tanıma açısından öğretmen, aile ve
alanda çalıĢan uzmanlara kolaylık sağladığını düĢündürmektedir.
Bu konuda yapılacak araĢtırmalar çocukların sözel ifade etme becerileri dikkate
alınarak çeĢitlendirilebilir.
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FOTOĞRAFTA GERÇEĞİN KRİZİ VE PEDRO MEYER'IN DİJİTAL
MONTAJLARI1

Öğr. Gör. Dr. Nadir BUÇAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, nadirbucan@yahoo.com
ÖZET
Bu araştırmanın konusu, Meksikalı fotoğraf sanatçısı Pedro Meyer'ın dijital montaj
türündeki çalışmalarıdır. 1980'li yıllarda kişisel bilgisayarların kullanıma sunulmasıyla
birlikte geleneksel "doğrudan" belgesel fotoğraf yaklaşımını terk ederek dijital montaja geçen
Meyer, günümüzde de bu fotoğrafik yaklaşım çerçevesinde Latin Amerika kültürü üzerine
olan çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırmada, sanatçının hangi gerekçelerle geleneksel
belgesel fotoğrafı bırakıp dijital montaja geçtiği konusunda yaşanan bilgi eksikliği
sorunundan yola çıkılarak, sanatçının fotoğrafik çalışmalarında yaşanan radikal değişimin
gerekçelerini anlama ve açıklama amacında olunmuştur.
Meyer'ın geleneksel "doğrudan" belgesel fotoğrafı terk etmesinin en önemli nedeni
"doğrudan" fotoğrafların zaten bir manipülasyon sonucu üretiliyor olduğuna inanmasıdır. Bu
nedenle Meyer için bilgisayar manipülasyonlarının hiçbir sakıncası yoktur. Bu görüş,
Meyer'ın sanatının teknolojik yönüne işaret ettiği gibi belki de daha önemlisi felsefi ve
düşünsel yönüne de işaret etmektedir. Fotoğrafların dünyaya açılan birer pencere olduğu
yönündeki yaygın inancın 1970'lerde başlayan kuramsal çalkalanmalarla birlikte
sorgulanmaya başlaması yani "Fotoğraflar gerçek midir?" şeklinde özetlenebilecek ontolojik
tartışmalar Meyer'ın sanatının ana gerekçesini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pedro Meyer, Dijital Montaj, Doğrudan Fotoğraf, Gerçeklik,
Gösterge.

1

Bu çalışma yazarın Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırladığı doktora tezinden üretilmiştir.	
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GİRİŞ
Geleneksel belgesel fotoğraf yaklaşımı 1970'li yıllarla birlikte postmodern kuramın da
etkisiyle ontolojik ve epistemolojik sorgulamalara tabi tutulmuş, ayrıca bu fotoğrafik
yaklaşım çerçevesinde çalışmış fotoğrafçıların ürettikleri görüntülerin gerçekliğine dair bazı
araştırmalar yapılmıştır. Gerçeğin temsilcisi oldukları düşünülen Eugene Smith, Robert Capa,
Robert Doisneau ve Arthur Rothstein gibi geleneksel görüntü üreticilerinin bazı
çalışmalarında konularını yönlendirerek, hatta görüntüde var olmayan şeyleri karanlık odada
ekleyerek ya da var olan şeyleri çıkararak gerçekliği manipüle ettikleri sonucuna varılmıştır.2
John Mraz, bu fotoğrafçıların tıpkı bir yönetmen gibi çalıştıklarını belirtmekte ve ürettikleri
görüntüleri
"yönlendirilmiş
fotojurnalizm"
(directed
photojournalism)
olarak
kavramsallaştırmaktadır. Fotoğrafçının fotoğraflanan sahneye müdahale ettiğini ifade etmek
için "yönlendirilmiş" sözcüğünü kullanan Mraz, bu türü üç farklı kategoriye ayırmaktadır:
Yaşayan manzaralar, natürmortlar ve canlı müdahaleler. "Yaşayan manzaralar"; oluşturma ya
da tekrarlama stratejilerini içerirken, "natürmortlar"; cansız objelerin ya da bedenlerin
düzenlenmesine ve/veya yeniden düzenlenmesine dayanmakta, "canlı müdahaleler" ise
oluşacak tepkiyi yönlendirmek için katalizör kullanımını ve gerçek olaylara müdahaleyi ifade
etmektedir.3
A. D. Coleman ise geleneksel belgesel fotoğrafçıların henüz negatif pozlanmadan önce
konularını yönlendirdiğini belirtmek üzere "yönetmensel tavır" (directorial mode) kavramını
gündeme getirmiştir. Coleman, 1976 tarihli Yönetmensel Tavır: Bir Tanıma Doğru Notlar
(The Directorial Mode: Notes toward a Definition) adlı makalesinde oldukça geniş bir
yönetmensel fotoğrafçılık geleneği bulunduğunu, sadece postmodern sahnelenmiş tablolarda
(tableaux) değil, gerçekçi olduğu farz edilen belgesel/doğrudan/saf fotoğrafçılık içerisinde de
yaygın olarak yönetmensel stratejilere buşvurulduğunu belirtir. Coleman'a göre, sadece baskı
üzerinde değil negatif pozlanmadan önce de istenen etkinin elde edilebilmesi için,
belgesel/doğrudan/saf fotoğrafçılığın önde gelen isimlerinin büyük çoğunluğu manipülasyona
başvurmakta ve konularını yönlendirmektedir. Bu nedenle Coleman, belgesel/doğrudan/saf
gibi terimleri yanıltıcı bulur ve uzun bir süre bağlı kaldığımız bu fotoğrafik yaklaşımlardan
artık ayrılmanın vaktinin geldiğini düşünür.4
GELİŞME
Geleneksel belgesel fotoğrafa yönelik tüm bu sorgulamalar Meyer'ın dijital
montajlarının bir anlamda hazırlayıcısı olarak değerlendirilmelidir. Bir zamanlar kendisi de
bir geleneksel belgesel fotoğrafçı olan Meyer'ın bu fotoğrafik yaklaşımı terk ederek dijital
montajı tercih etmesinin ardında yatan temel gerekçe tüm fotoğrafların manipülasyon sonucu
üretiliyor olduğuna inanmasıdır. Meyer'a göre, kompozit bir imge elde etmek için
bilgisayarda yapılan düzenlemeyle geleneksel belgeselcilerin çekimden önce yaptıkları
düzenlemeler arasında bir fark yoktur:
"Benim resimlerimde, uzamın gerçekliği ölçüsünde, orada olmayan hiçbir şey çerçeve
içerisinde bulunmaz. Evet, düzende değişiklikler yapılmıştır; peki ama benim

2

Nadir Buçan, Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları: Post Belgesel Fotoğraf, (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2018, s. 202.
3
John Mraz, What's Documentary About Photography? From Directed to Digital Photojournalism, Erişim (01
Aralık 2017), https://bit.ly/2NYqNP7
4
A. D. Coleman, "The Directorial Mode: Notes toward a Definition", Vicki Goldberg (Ed.), Photography in
Print: Writings from 1816 to the Present, University of New Mexico Press, Albuquerque 1988, s. 484-486.
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bilgisayarda yaptığım değişiklikle, kamerayı yerleştirmek için bir açı seçen
fotoğrafçının yaptığı şey arasındaki fark nedir?"5
Dijital montaj türündeki çalışmalarını "belgesel" olarak nitelendiren Meyer; Roger
Fenton, Walker Evans ve Arthur Rothstein gibi geleneksel görüntü üreticilerinin cansız obje
ve bedenlerin yerlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri manipülasyonlarla kendi
dijital manipülasyonları arasında herhangi bir fark görmemektedir. Nasıl ki geleneksel
belgeselciler tıpkı bir yönetmen gibi çeşitli sahneleme stratejilerine başvuruyorlarsa, Meyer
da bilgisayar ekranını bir sahneye, kendisini de bir tiyatro yönetmenine benzetmektedir.6
Geleneksel belgesel görüntüler de bir şekilde düzenlenmiş olduğu halde, bilgisayarda
düzenlenmiş bir görüntünün belgesel olarak kabul edilmemesini bir "çifte standart"7 olarak
nitelendiren Meyer, bazı değişikliklerin görüntünün gerçekliğini zayıflatmaktansa
güçlendirmeye katkıda bulunabileceğini savunmaktadır.8
Meyer, aracın kendisini de manipülasyonla eş tutmakta, seçtiğimiz film, odak uzaklığı
ve diğer tüm teknik değişkenleri fotoğrafın gerçekliğini sorgulamamız için yeterli nedenler
olarak görmektedir.9 Kullanılan objektifin türüne bağlı olarak objelerin ve uzaklıkların
gerçekte olduğundan farklı gözükmesi, objektifin önüne takılan filtrelerin sonuç görüntü
üzerindeki etkileri ve siyah-beyaz filmlerin renk unsurunu devre dışı bırakmaları Meyer için
gerçekliğin çarpıtılması anlamına gelmektedir. "Kabul edelim ki, tüm fotoğraflar gerçekliği
manipüle etmenin ürünüdür ve başka bir şey değildir."10 demektedir Meyer. Fotoğrafların
herhangi bir şey hakkında gerçek olmadıkları hakikatiyle yüzleşmenin zamanının geldiğini
düşünmektedir.11 Ona göre, dijital teknolojilerdeki gelişmeler "fotoğrafın rönesansı"dır. Bu
teknolojilerin kazandırdığı farkındalık sayesinde fotoğrafın en başından beri bir "aldatma
eylemi" olduğunu keşfetmeye başladığımızı savunmaktadır.12
Meyer'ı geleneksel görüntü üreticilerinden ayıran başka bir önemli özellik sanatçının
zaman algısından kaynaklanmakta, Meyer zamanı an olarak değil süreç olarak kavramaktadır.
Henri Cartier-Bresson'ın "karar anı" yaklaşımında vurguladığı geleneksel zaman anlayışını
oldukça katı bulmakta, bugünün dijital fotoğrafçılık dünyasında zaman kavramına ilişkin
böylesi bir anlayışın tamamen değiştiğini savunmaktadır. Meyer'a göre, sayısallaşmanın
beraberinde getirdiği dönüşümle birlikte, deklanşöre basmadan önce olduğu gibi bastıktan
sonra da bir görüntü üzerinde değişiklik yapılabileceği yönünde yeni bir anlayış gelişmiş ve
dönüşü olmayan kısa bir an olarak geleneksel zaman kavramı artık dönüşmüştür.13 Jonathan
Green'in belirttiği gibi, Cartier-Bresson'ın "karar anı"nın yerini Meyer'ın çalışmalarında
"dijital an" almaktadır.14 Yazarın çalışma prensibi ile fotoğrafçının çalışma prensibini farklı
kutuplara yerleştiren Cartier-Bresson'ın aksine, Meyer yaptığı işi yazarın metinde yaptığı
bileşime ya da gazetecinin haberi inşa ederken farklı bilgi parçacıklarını bir araya getirmesine
benzetmekte ve fotoğraflara tıpkı bir metin gibi yaklaşılması gerektiğini düşünmektedir.
Bilgisayar teknolojisi sayesinde bir görüntüyü oluşturan bilgi parçacıklarını eleyerek,
5

Pedro Meyer, "Redefining Documentary Photography", Douglas Cruickshank (Ed.), The Real and The True:
The Digital Photography of Pedro Meyer, New Riders, Berkeley 2006, s. 124.
6
Pedro Meyer, Truths & Fictions: A Journey from Documentary to Digital Photography, Aperture, New York
1995, s. 116.
7
Pedro Meyer, 'La Realidad' in the Year 2000, Erişim (07 Aralık 2017), https://bit.ly/2Rn2U1F
8
Meyer, "Redefining Documentary Photography", s. 121.
9
Meyer, "Redefining Documentary Photography", s. 120.
10
Pedro Meyer, 'La Realidad' in the Year 2000, Erişim (07 Aralık 2017), https://bit.ly/2Rn2U1F
11
Pedro Meyer, "Who Has Manipulated What and When?", Douglas Cruickshank (Ed.), The Real and The True:
The Digital Photography of Pedro Meyer, New Riders, Berkeley 2006, s. 32.
12
Pedro Meyer, The Renaissance of Photography, Erişim (07 Aralık 2017), https://bit.ly/2IABwtg
13
Pedro Meyer, Henri Cartier-Bresson in the Digital Age, Erişim (7 Aralık 2017), https://bit.ly/2QsBA0N
14
Jonathan Green, "Pedro Meyer's Documentary Fictions", Aperture, No: 136, (Summer 1994), s. 34.
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ekleyerek ya da yeniden düzenleyerek o görüntüyü artık daha güçlü bir görüntü haline
getirebileceğini savunmaktadır.15
Meyer'ın Gerçekler ve Kurgular (Truths & Fictions) adlı dijital montaj çalışmaları bu
"dijital an"ların en iyi örneklerini sunmaktadır. Meyer, Gerçekler ve Kurgular'ın bir parçası
olan Duygusal Kriz (Emotional Crisis) adlı çalışmasında (Şekil 1.) farklı zaman aralıklarıyla
elde ettiği iki farklı fotoğrafı bilgisayarda birleştirmiş ve tekil bir görüntü elde etmiştir. Önce
Teksas otoyolunda seyir halindeyken fark ettiği duygusal krizle ilgili bir reklâm panosunu tam
da ABD'ye özgü bir olgu olduğunu düşünerek görüntülemiş, ardından farklı bir zamanda
farklı bir otoyolda fark ettiği ufuk çizgisine doğru uzanan demiryolu hattını, karayolundaki
çizgileri ve telefon direklerinin yarattığı derinlik yanılsamasını ilginç bulmuş ve ikinci çekimi
gerçekleştirmiştir. Ardından çizgilerden birini bilgisayar yardımıyla hafifçe bükmüş ve iki
görüntüyü birleştirerek tekil bir görüntü yaratmıştır.16

Şekil 1. Pedro Meyer, Duygusal Kriz (Emotional Crisis), Texas Highway, 1990/93.

Meyer'ın geleneksel belgeseli bırakıp dijital montajı tercih etmesindeki bir başka önemli
neden; aracın bir sürecin ya da sürekliliğin içinden kısacık bir anı çekip almasını deneyim,
hatırlama ve bilgi aktarımı açısından yeterli görmemesidir. Diğer bir deyişle, Meyer için o
kısacık an deneyimlerimizi tam anlamıyla temsil edebilme yeterliliğine sahip değildir.
Alejandro Castellanos, Meyer'ın henüz geleneksel fotoğrafçılığının ilk zamanlarında aracın
15

Meyer, "Redefining Documentary Photography", s. 120.
Douglas Cruickshank, "Trust the Photographer, Not the Photograph: Pedro Meyer in Conversation with Ken
Light", Douglas Cruickshank (Ed.), The Real and The True: The Digital Photography of Pedro Meyer, New
Riders, Berkeley 2006, s. 129, 134.
16
Meyer, Truths & Fictions: A Journey from Documentary to Digital Photography, s. 115.
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karmaşık durumları betimlemede sınırlı bir yeteneğe sahip olduğunun bilincine vardığını ve
"aracın zamanı ayırabilme ve içerebilme gücü" konusunda bir farkındalık geliştirdiğini
belirtmektedir. Hatırlamak İçin Fotoğraflıyorum (I Photograph to Remember) adlı
çalışmasında ebeveyninin son günlerini geleneksel yaklaşımla belgeleyen Meyer, bu süreçte
fotoğrafik göstergeler aracılığıyla hafıza ve deneyimi tam olarak ifade etmenin imkânsızlığını
fark etmiştir.17 Geleneksel fotoğrafik temsildeki deneyimin objektifin yakalayabildiği
unsurlarla sınırlı olduğunu düşünen Meyer, artık yeni teknolojilerin sunduğu olanakların da
etkisiyle görüntülere kendi hafızasını ekleyebilmektedir. Meyer, bir zamanlar geleneksel
"doğrudan" fotoğrafın kendisini sınırladığını oysa artık çalışmalarının ifade gücü kazandığını
belirtmektedir. Belirli bir türe göndermede bulunan "doğrudan" sözcüğünü "alışkanlıklar,
teknolojik sınırlamalar ve gelenekler tarafından belirlenen bir sözleşme" olarak niteleyen
Meyer, aksine kişisel bilgisayarları "sınırlamaları hafifletmek ve ifade potansiyelimizi
genişletmek için mükemmel bir araç" olarak görmektedir.18 Bu bağlamda, Meyer Ailesi (The
Meyers) adlı fotoğraf hem çalışmalarına artık hafızasını ekleyebildiğini hem de zamanı süreç
olarak algıladığını gösteren mükemmel bir örnektir. Fotoğrafta (Şekil 2.) aslında üç kişi
vardır: Kendisi, oğlu ve babası. Henüz çocuk yaştaki Pedro ile orta yaşlarını süren Pedro
dijital montaj sayesinde aynı karede buluşmuşlardır.19

Şekil 2. Pedro Meyer, The Meyers (Meyer Ailesi), Meksika, 1940/2000.

Meksikalı Göçmen İşçiler adlı çalışmasında ise (Şekil 3.) Meksikalı işçilerin ABD'deki
zorlu koşullarını betimleyebilmek için dijital montajın birbirine zıt öğeleri aynı zeminde
buluşturabilme özelliğinden yararlanan Meyer, bu sayede iki farklı sosyal konum arasındaki
uçuruma vurgu yapmıştır. Tarlada çalışan Meksikalı göçmen işçiler ile onlara birkaç
kilometre uzaklıktaki "Otelinizden Ücretsiz Lüks Servis" yazılı reklâm panosunu aynı
zeminde buluşturan Meyer, aslında iki ülkenin birbirinden farklı sosyal gerçekliklerini yan
yana getirmiştir.20

17

Alejandro Castellanos, "Digital Critical Realism", Douglas Cruickshank (Ed.), The Real and The True: The
Digital Photography of Pedro Meyer, New Riders, Berkeley 2006, s. 73, 77, 79.
18
Meyer, Truths & Fictions: A Journey from Documentary to Digital Photography, s. 108, 111.
19
Buçan, s. 213.	
  
20
Buçan, s. 214.	
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Şekil 3. Pedro Meyer, Meksikalı Göçmen İşçiler (Mexican Migrant Workers), 1986/90.

SONUÇ
Fotoğrafın icadını izleyen ilk yıllardan başlayarak geleneksel görüntü üreticilerinin tıpkı
bir yönetmen gibi hareket ederek konularını yönlendirmiş oldukları yönündeki bulgular
Meyer'ın dijital montajlarının ana gerekçesini oluşturmaktadır. Meyer, fotoğrafların gerçeği
temsil ettikleri yönündeki yaygın inancı gerek eleştirel yazılarıyla gerekse pratiğe yönelik
çalışmalarıyla yıkmak istemektedir. Meyer'ın dijital montajlarının gerekçelerinden biri de
geleneksel fotoğrafik temsilin zaman ve mekân boyutlarıyla sınırlı olmasının beraberinde
getirdiği epistemolojik açmazlardır. Meyer, hem bilgi aktarımı hem de deneyimleri temsil
edebilme konusunda fotoğrafik göstergelere yetersizlik atfetmektedir. Bu yetersizlik
nedeniyle de görüntülere bir gösterge olarak değil bir metin olarak yaklaşmaktadır. Sonuç
olarak, fotoğrafik gerçekliğe ilişkin ontolojik tartışmalar ile geleneksel belgesel fotoğrafın
aktarabileceği bilginin ve açığa çıkarabileceği gerçeğin sınırlarına yönelik epistemolojik
tartışmalar Meyer'ın dijital montajlarının temel gerekçelerini oluşturmaktadır.
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KİŞİSEL BELGESEL FOTOĞRAFA POSTMODERNİST YAKLAŞIM: JULIE
BLACKMON1
Öğr. Gör. Dr. Nadir BUÇAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, nadirbucan@yahoo.com
ÖZET
Bu araştırmanın konusu, Julie Blackmon örneğinde kişisel belgesel fotoğraf
yaklaşımıdır. Araştırmada, belgesel fotoğrafın alt türlerinden biri olan kişisel anlatıların
varlığını anlamlandırma amacında olunmuş ve mikro gerçeklikleri konu edinen bu fotoğrafik
yaklaşım Blackmon'ın çalışmalarından hareketle açıklanmıştır.
Blackmon, 2000'li yılların başından itibaren bir tür fotoğrafik günlük olarak
nitelendirebileceğimiz çalışmalarında çocuklarının ve yakın akrabalarının gündelik
yaşamlarını belgelemektedir. Fakat, Blackmon'ın mikro gerçekliklere temas eden kişisel
belgesel tavrı Sally Mann ve Alain Laboile gibi modernist kişisel belgesel fotoğrafçılardan
farklıdır. Bu fark, Blackmon'ın süreç odaklı zaman anlayışından kaynaklanmaktadır. Mann ve
Laboile, çalışmalarında tek bir karar anını içeren modernist yaklaşımıyla öne çıkarken;
Blackmon, çok sayıda karar anını, yani önceki an ya da anlar ile sonraki an ya da anları tekil
bir imgede buluşturan postmodernist yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Julie Blackmon, Kişisel Belgesel Fotoğraf, Postmodernizm.

1

Bu çalışma yazarın Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırladığı doktora tezinden üretilmiştir.
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GİRİŞ
1960'lı ve 1970'li yıllarla birlikte aile, akrabalık, doğum ve ölüm gibi mikro
gerçekliklerin belgesel fotoğrafın ilgi alanlarından biri haline gelmesinin iki temel nedeni söz
konusudur. 1960'lı yıllarda olgunlaşan fotoğrafçıların, kendilerinden önceki kuşağın belgesel
fotoğrafçıları yanında bir yer edinebilmeleri için yeni bir yön bulmaları gerekiyordu. Bu
tarihe kadar Riis ve Hine'dan Frank ve Friedlander'a kadar pek çok belgesel fotoğrafçı
topluma kapsamlı bir şekilde bakmıştı. Bu nedenle yeni belgeselciler için geriye belki de
sadece mikro gerçekliklere bakmak kalıyordu. Bu genç fotoğrafçılar kameralarını çalkantılı
dünyadan uzaklaştırdılar ve temel gerçekleri kendilerinde ve kendi özel anlarında aramaya
başladılar.2 İkinci neden ise postmodernizm olarak adlandırılan kültürel hareketin tarih
sahnesindeki yerini almasıyla doğrudan ilişkilidir. Postmodern konumdaki kuramcıların,
özellikle de Michel Foucault'nun güç/iktidar çözümlemelerine getirdiği yeni yorum, bir
fotoğrafik yaklaşım olarak kişisel belgeseli anlamlandırmada önemli bir konuma sahiptir.
Ortodoks Marksizmi yadsıyarak güç/iktidar sorununu ekonomik terimlerle açıklamayı
reddeden Foucault, güç/iktidar ilişkileri konusunda yapılması gereken çözümlemenin devletin
sınırlarının ötesine geçtiğini belirterek mikro düzey bir çözümlemeden yana tavır almış ve
beden, cinsellik, aile, akrabalık, bilgi ve teknoloji olarak işleyen iktidarı çözümlemeye
çalışmıştır.3 Bu bağlamda postmodernite, yaşamda daha önce göz önüne alınmamış
gerçekliklerin de var olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sonucunda mikro gerçeklikler, bütün
toplumu ilgilendiren ekonomi ve politika gibi makro gerçeklikler kadar önem kazanmıştır.4
Bu gelişmenin belgesel fotoğrafa olan etkisi ise yeni kuşak belgeselcilerin kişisel belgesel
tavrı benimseyerek özel yaşamlarını yani kendilerini ve yakın çevrelerini belgesel fotoğrafın
ilgi alanlarından biri haline getirmeleri şeklinde olmuştur.
GELİŞME
Christian Sunde, Tom Zimmerman, Arthur Freed, Emmet Gowin, Larry Clark, Nan
Goldin ve Sally Mann gibi sanatçılar bir tür fotoğrafik günlük olarak nitelendirebileceğimiz
çalışmalarında aidiyet duygusuyla hareket ederek kameralarını bir parçası oldukları marjinal
altkültürlere, ailelerine, akrabalarına, arkadaşlarına ve hatta kendilerine çevirmişlerdir. Bu
çalışmalarda belgesel fotoğraf artık en özel anların tanığı konumuna gelmiş; eş ve çocuklarla
geçirilen anlar, doğum, ölüm, aids, eşcinsellik, seks ve uyuşturucu bağımlılığı belgesel
fotoğrafın ilgi alanlarından biri olmuştur.5 Belgesel fotoğrafın makro gerçekliklere olan
ilgisini tanımlayan "Family of Man" (İnsanlık Ailesi) yaklaşımı yerini burada bir bakıma
"Family of Nan"6 (Nan'ın Ailesi) yaklaşımına bırakmıştır.7 Nan Goldin'in, erkek arkadaşının
fiziksel şiddetine maruz kaldığını gösteren Dövüldükten Bir Ay Sonra Nan adlı otoportre

2

Documentary Photography, Time-Life Books, Verona 1973, s. 214.
Michel Foucault, Entelektüelin Siyasi İşlevi, (1994), (Çev.: Işık Ergüden, Osman Akınhay, Ferda Keskin),
Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2011, s. 73.
Serpil Sancar, İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara
2008, s. 144-145.
4
Volkan Dede, "Belgeselin Değişen Sınırları", Geniş Açı, Sayı: 28, (Mart-Mayıs 2003), s. 78.
5
Nadir Buçan, Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları: Post Belgesel Fotoğraf, (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2018, s. 255.
6
"Family of Nan" başlığı Max Kozloff tarafından Nan Goldin'in Cinsel Bağımlılık Şarkısı adlı kitabını eleştiren
Kasım 1987 tarihli makalede kullanılmıştır. Max Kozloff, "Family of Nan", Art in America, 75 (11), (November
1987), 38-43.
7
Louis Kaplan, American Exposures: Photography and Community in the Twentieth Century, University of
Minnesota Press, Minneapolis 2005, s. 89.	
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çalışmasını (Şekil 1.) Foucault'nun mikro düzey güç/iktidar çözümlemelerinin kişisel belgesel
fotoğraf pratiğine yansıması olarak görmek mümkündür.8

Şekil 1. Nan Goldin, Dövüldükten Bir Ay Sonra Nan, 1984.

Aynı jenerasyondan Sally Mann ise, Yaş On İki (At Twelve) adlı kişisel belgesel
çalışmasında akrabalarının ve arkadaşlarının erişkinliğin eşiğinde olan kız çocuklarını
fotoğraflamış; Yakın Aile (Immediate Family)'de ise yaklaşık yedi yıl boyunca kendi
çocuklarını kişisel anlatılarının merkezi haline getirmiştir. 1992 yılında serinin
kitaplaşmasıyla çocuklarını fotoğraflamaya son veren Mann, bu çalışmasıyla büyük bir
hayranlık uyandırmıştır.9

Şekil 2. ve 3. Sally Mann, Immediate Family adlı seriden.

Günümüzde de sanatçıların kendi ailelerini ve yakın çevrelerini fotoğraflamaları
popülerliğini koruyan bir estetik tavırdır. Altı çocuk babası Fransız fotoğrafçı Alain Laboile,
Aile (La Famille) adını verdiği kişisel belgesel çalışmasında Mannvari bir estetik üslup
benimseyerek, çocuklarının eğlenceli dünyasını görselleştirmektedir. Virginia'da nehir
kıyısındaki bir kır evinde çocuklarını uzun yıllar görüntülemiş olan Mann gibi Laboile de
Fransa'da izole bir kır evinde yaklaşık on yıldır çocuklarının gündelik hayatını
belgelemektedir. Geleneksel siyah-beyaz estetiği ve Henri Cartier-Brosson'ın "karar anı"
olarak kavramsallaştırdığı geleneksel modernist zaman anlayışı tıpkı Mann'de olduğu gibi
Laboile'de de devam etmektedir. Çocukları çevreleyen mekân, masumane çıplaklık ve plastik
8
9

Buçan, s. 256.
Buçan, s. 257.	
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değerler Mann ve Laboile'nün çalışmalarında dikkati çeken benzerliklerdir.10 Mann'i insanlar
onun çalışmalarıyla kıyaslamaya başladıklarında keşfeden Laboile, "Sally Mann ile
aramızdaki tek benzerlik, kırsalın derinliklerinde yaşayan özgür çocuklarımızda ve siyahbeyazı tercih etmemizde yatıyor." demektedir. Farklılıklara da değinen Laboile, analog
fotoğrafçılığı hiç denemediğini, Mann'in çalışmalarında çok daha fazla dram olduğunu ve
yaklaşımlarının felsefi olarak da farklılık gösterdiğini belirtmektedir.11 Bu farklılıklara
rağmen Ruddick-Sunstein'in de belirttiği gibi, Laboile mevzuyu Mann'in bıraktığı yerden
devralmış gibidir.12

Şekil 4. ve 5. Alain Laboile, Aile (La Famille) adlı seriden.

Mann'den bayrağı devralan diğer bir çağdaş sanatçı da Julie Blackmon'dır. Çocuklarını
ve yeğenlerini belgeleyen Blackmon'ın Mann'den izler taşıyan Akıl Oyunları (Mind Games)
adlı ilk kişisel belgesel çalışması, tek bir anı içeren modernist zaman anlayışının ve siyahbeyaz estetiğinin sürdüğü bir çalışma olmuştur. Mann ve Laboile'de olduğu gibi, Blackmon'ın
2004 yılına ait bu erken dönem çalışmasında doğrudan ve saf olarak nitelendirilen modernist
kişisel belgesel üslup kendisini göstermiştir (Şekil 6. ve 7.).13

Şekil 6. Julie Blackmon, Trampoline. Şekil 7. Naptime, Mind Games adlı seriden.

Blackmon, o sıralar sanatının hangi yöne evrildiği konusunda kuşkuludur; çünkü Akıl
Oyunları'nın daha önce başka sanatçılar tarafından gerçekleştirilmiş kişisel belgesel
10

Buçan, s. 258.
Alain Laboile ile kişisel iletişim, 23 Nisan 2018.
12
Ellyn Ruddick-Sunstein, Alain LaBoile's Poignant Images Catalog Childhood Abandon, Erişim (13 Mart
2018), https://bit.ly/2OkLLIk
13
Buçan, s. 258-259.	
  
11
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çalışmaların bir tekrarı olduğunu düşünmeye başlamıştır. "Fotoğraflar uzun zaman önce
çekilmiş gibi görünüyordu. Aile hayatına bir belgesel bakıştı. Bunun hakkında farklı bir
şekilde konuşmak istedim."14 diyen sanatçı farklı bir yöntem arayışına girmiştir. Blackmon,
bu arayışın sonucunda "doğrudan" belgesel yaklaşımı bırakıp hem dijital montaj hem de yer
yer sahneleme stratejilerini uygulamaya koyarak farklı anları tek bir imgede buluşturmaya
başlamış, çoklu çekimlerden elde ettiği parçaları bilgisayarda birleştirerek kompozit imge
haline getirmiştir. Bu açıdan Blackmon'ın 2008'de yayınlanan Domestik Yolculuklar
(Domestic Vacations) ve ardından 2014'te yayınlanan Ev Yapımı (Homegrown) adlı
çalışmaları modernist kişisel belgesel yaklaşımdan radikal bir kopuşu simgelemektedir.
Dolayısıyla Blackmon, bu çalışmalarıyla artık Mann, Labolile ve bu araştırmada adı geçen
diğer tüm kişisel belgesel tavrı benimsemiş fotoğrafçılardan ayrılır. Akıl Oyunları serisindeki
tek bir andan oluşan modernist estetik, Domestik Yolculuklar serisinde yerini birden çok
andan oluşan postmodern estetik anlayışa bırakır. Diğer bir deyişle, Blackmon kişisel belgesel
fotoğraf pratiğini postmodernist üslupla yapmaya başlar. Çünkü Blackmon'ın zaman algısı
artık değişmiştir; çoklu çekimlerle elde ettiği farklı anlar tekil bir görüntüde buluşmaya
başlamıştır.15
Ev Yapımı serisinde yer alan Olive & Market Street adlı fotoğraf (Şekil 8.) ilk bakışta
"doğrudan" fotoğraf izlenimi uyandırsa da aslında çok sayıda "karar anı"nı içermektedir.
Fakat, geleneksel zaman anlayışına göre üretilen bu parçalar birleşip tekil bir imge
oluşturduklarında ortaya bir süreç duygusu çıkmakta ve nihai tekil imgede geleneksel zaman
anlayışından uzaklaşılmaktadır. "Parçalar, hem çerçevenin dışında ne olduğu hem de önce
gelen an ve takip edebilecek an hakkında soru işareti yaratıyor."16 ifadesini kullanan
Blackmon, zamanı geri dönüşü olmayan doğrusal bir çizgi olarak algılamadığını vurgulayarak
modernist zaman anlayışının dışına çıkmaktadır.

Şekil 8. Julie Blackmon, Olive & Market Street, 2012.

Ressam ve illüstratör Norman Rockwell'in Moving Day adlı çalışmasından esinlenerek
gerçekleştirdiği Yeni Koltuk (New Chair) adlı fotoğraf ise Olive & Market Street adlı
çalışmada olduğu gibi zaman kaydırmalarının başarılı bir örneğidir. Fotoğrafta, modern
14

Andrey Belkov, Mom, Dad, A Couple of Kids and a Golden Retriever. Julie Blackmon, Erişim (15 Mart 2018),
https://bit.ly/2ORdcZE
15
Buçan, s. 260-261.
16
Meg Ryan, "Off Center: Julie Blackmon Layers Images to Bring Out the Odd Truths of Life Behind the White
Picket Fence", Popular Photography, 81 (1), (January-February 2017), s. 88-89.	
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yaşamı simgeleyen yeni kırmızı koltuk çocukların meraklı bakışları altında bir FedEx
kamyonundan inmektedir. Aynı günün aynı saatinde çekilen birkaç fotoğrafın bileşiminden
oluşan bu çalışmada Blackmon, çimlerin üzerindeki çocukları ilk başta çok uzakta oldukları
için yeniden çekmek zorunda kalmıştır (Şekil 9.).

Şekil 9. Julie Blackmon, New Chair, 2009.

SONUÇ
Blackmon'ın mikro gerçekliklere temas eden kişisel belgesel tavrı Goldin, Mann ve
Laboile gibi sanatçılardan farklıdır. Bu fark, sanatçının süreç odaklı zaman anlayışından
kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, kişisel belgesel tavrı benimsemiş iki çağdaş sanatçıyı,
Blackmon ve Laboile'yu kıyasladığımızda kendi çocuklarını belgelemeleri dışında ortak bir
yanlarının olmadığını söylemek mümkündür. Blackmon ve Laboile, kişisel belgesel yaklaşımı
birbirinden farklı üsluplarla gerçekleştirmektedir. Laboile, çalışmalarında tek bir "karar anı"nı
içeren modernist yaklaşımıyla öne çıkarken; Blackmon, çok sayıda "karar anı"nı, yani önceki
an ya da anlar ile sonraki an ya da anları tekil bir imgede buluşturan postmodernist
yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİR
DEĞERLENDİRME: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
Ali Osman DEMİRAY
Şahinbey Ortaokulu, aliosdem@hotmail.com
Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, fatih.yilmaz@gop.edu.tr
ÖZET
2011 yılı dünyada önemli değişiklilere yol açtı. O yılın mart ayında Suriye’de
başlayan savaş büyük bir göç hareketi oluşturdu. Bu göç hareketinden ilk ve en çok etkilenen
ülke Türkiye’dir. Birçok Suriyeli Türkiye’ye sığınmıştır. Suriyelilerin Türkiye’ye
yerleşmesiyle birlikte birçok konuda önemli sorunlar meydana gelmiştir. Bu araştırma,
Türkçe öğretmenlerinin eğitim verdikleri Gaziantep’e göç etmiş Suriyeli öğrencilerin ortaokul
eğitimi hakkında görüşlerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada durum çalışması
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, Gaziantep’te farklı okullarda görev yapan ve Suriyeli
öğrencisi bulunan 20 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak
araştırmacı tarafından geliştirilmiş yedi adet açık uçlu soru bulunan yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenlerinden; Suriyeli
öğrencilerin öğretmen ve öğrencilerle iletişimi, ders işlenişi, derste karşılaşılan zorluklar ve
bunların çözüm yolları ve özel uygulanan yöntemler konuları ile ilgili görüş alınmıştır. Veriler
toplandıktan sonra kategoriler belirlenmiş ve öğretmenlerin verdiği cevaplar kodlanmıştır.
Veriler tümevarım yoluyla analiz edilmiştir. Bu çalışmada; Türkçe öğretmenlerinin Suriyeli
öğrencilere değer verdiği, onlarla ilgilendiği ve iyi iletişim kurdukları görülmüştür. Derslerde
karşılaşılan en büyük sorun dil sorunudur. Suriyeli öğrenciler Türkçenin bazı temellerine
sahip olmadıkları için Türkçe konularını anlamakta zorlanmaktadırlar. Bu durum çeşitli
iletişim sorunları ve ders işlenişinde engeller meydana getirmektedir. Araştırma sonucunda
Türkçe öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin Türkçe eğitimi konusunda çaba göstermelerine
karşın tek başlarına sorunları çözmekte yetersiz olduklarını düşündükleri sonucuna
ulaşılmıştır. Suriyeli öğrencilerin farklı sınıf veya okullarda ayrı bir müfredat çerçevesinde
eğitim görmesi gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Suriyeli öğrenciler, Türkçe eğitimi.
THE EVALUATION OF SYRIAN STUDENTS’ TURKISH LANGUAGE
COURSES: A SAMPLE OF GAZIANTEP
ABSTRACT
The year of 2011 has caused significant changes for all over the world. That year, in
March, the war starting at Syria formed a big movement of migration. Turkey is the first and
most affected country by this movement. Several Syrian refugees took shelter in Turkey. With
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that Syrians settled down Turkey, significant problems have emerged. This research aims to
represent the views of teachers of Turkish language who have Syrian students about the
process they experience with these students. For this purpose, the method of case study is
used. Study group consists of twenty teachers of Turkish language who have Syrian students
and work at different schools in Gaziantep. Semi-structured interview forms consisting of
seven open-ended questions developed by the researcher as a data collection tool. The
teachers of Turkish language who participate in this research are asked for an opinion about
the communication between students and teachers, teaching process, difficulties that Syrian
students face with during classes, solutions for these problems and special methods applied by
teachers. Categories are specified and the answers of teachers are put into code after
collecting the data. The data is analyzed by the way of inductive method. During this
research, it is seen that the teachers of Turkish language value, care about Syrian students and
have a precious communication with them. The biggest problem encountered during classes is
language. Syrian students have difficulties in understanding Turkish grammar because they
don’t have any knowledge about the basis of Turkish language. This situation causes different
communication problems and obstacles during teaching process. According to the results of
the study, it is revealed that the teachers of Turkish language think that they are insufficient
for solving the problems by themselves encountered by Syrian students regardless of the fact
that they make efforts for the students. Finally, it is concluded that Syrian students must study
at different schools and classes with an individual curriculum.
Key words: Teaching Turkish to foreigners, Syrian students, teaching Turkish language.
GİRİŞ
Mart 2011’de Suriye’de savaşın başlamasıyla can güvenliklerinin kalmadığını düşünen
bir grup Suriyeli vatandaş, 29.04.2011’de Türkiye’ye giriş yapınca Suriye’den Türkiye’ye göç
hareketi başlamış oldu (TBMM, s.2). Dünyada büyük bir göç hareketine yol açmıştır. Savaşın
ortasında kalan insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için başka yerlere sığınmak zorunda
kaldılar. Bu büyük göç hareketinden birçok ülke etkilenmiştir. Bu ülkelerin başında; gerek
komşu olmasından dolayı gerekse barışçıl ve insancıl devlet politikasından dolayı Türkiye yer
almaktadır. “Türkiye benimsediği açık kapı politikasıyla sınıra gelen her Suriye vatandaşını
insani mülahazalarla Türkiye’ye kabul ederek ilk ve en acil olarak barınma, sağlık, yiyecek,
giyecek ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamıştır” (TBMM, s.11).
Türkiye, Suriye’de yaşananlara kayıtsız kalmayıp sahip olduğu tarihi misyonu gereği
hem kendi sınırları içinde çeşitli illerde ve geçici barınma merkezlerinde Suriyeli insanlara
yardım sağlayan cömert bir ülkedir (GİGM, 2016). Ülkemize gelen Suriyelilere “Geçici
koruma” statüsü verilmiştir. Bu statü, kitlesel sığınmalar için en uygun statüdür ancak acil ve
geçici durumlar için kullanılmaktadır (TBMM, s.11).
Göç, toplum içinde birçok alanda etki alanına sahiptir. Siyasi, sosyal, kültürel,
ekonomik ve askeri birçok alanda toplumun standartlarını etkileme gücüne sahiptir. En fazla
mülteci barındıran Asya ve Afrika kıtalarındaki ülkeler arasında UNHCR’nin yetki alanında
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hem yetişkin hem çocuk olarak en fazla mülteci bulunduran ülkenin Türkiye olduğu
söylenebilir (UNICEF, 2016, s. 5).
Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı 02.08.2018
itibariyle 3.542.250 olarak belirlenmiştir. Bu kişilerin 206.403’ü geçici barınma merkezinde,
3.335.847’si de geçici barınma merkezleri dışında kalmaktadır. Suriyeli öğrencilerden
ortaokul düzeyinde (10-14 yaş) olan öğrenci sayısı 366.200’dür (GIGM, 2018).
Aşağıdaki tablo Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteciler ve eğitime katılmaları ile ilgili son
rakamları belirtmektedir.
Etkilenen tahmini nüfus: 3.306.593
Kayıtlı Suriyeli mülteciler
Erkek

Kız

Kayıtlı Suriyeli olmayan Toplam
mülteciler
Erkek
Kız

Etkilenen toplam nüfus

1,592,046

1,400,521

195,462

118,564

3,306,593

Etkilenen çocuklar(-18)

697,268

640,409

53,832

46,853

1,438,362

Beş yaşın altındaki 212,472
çocuklar
Örgün eğitime kayıtlı 247,108
çocuklar
Okul dışı çocuklar

197,509

12,695

11,832

434,509

252,735

499,843
370,000

Okul dışı rakamlar, Ocak 2017 itibariyle Türkiye'deki okul çağındaki ve kayıtlı
çocukların sayısına dayalı UNICEF tahminleridir; sonuç olarak, yaş ve cinsiyet ayrıştırma şu
anda kullanılamıyor (UNICEF, 2017).
Türkiye, farklı politikalar geliştirerek göçün etkilerini en aza indirmeye çalışmaktadır.
En önemli sorun olan barınma ihtiyacından sonra ikinci önemli olan konu eğitimdir.
Türkiye’nin de imzasının bulunduğu çocuk hakları sözleşmesi eğitim konusunda madde 28
şöyledir:
1- Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli
üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:
a. İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler;
b. Ortaöğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de
olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların
tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali
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yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri
alırlar;
c. Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri
doğrultusunda herkese açık hale getirirler;
d. Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar
için elde edilir hale getirirler;
e. Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme
oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.
2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla
bağdaşır biçimde ve bu Sözleşme’ye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması
amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar.
3.

Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin
dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve
bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası
işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, gelişmekte olan ülkelerin
gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.” (UNICEF, 2004).

“Suriyeli çocukları etkileyen en önemli durum eğitim süreçlerine dahil olamama
(okullaşamama) ya da eğitim süreçlerine dahil olunduktan sonra Türk eğitim sistemine,
okullara uyum sağlayamama ve eğitim süreçlerinden kopma( okul terki) sorunudur.
Suriyeli çocukların okullaşamama ve okul terki sorununun ardında ise cinsiyet, sağlık,
yoksulluk, okul ortamına dil, müfredat, kültür, eğitim sistemi farklılığı gibi nedenlerle uyum
sağlayamama sebepleri bulunmaktadır. Okula gidemeyen Suriyeli çocukların çocuk işçiliği,
suça sürüklenme, çeteleşme, madde bağımlılığı, ihmal, istismar, çocuk yaşta evlilikler, akran
zorbalığı gibi risklerle karşı karşıyadır.” Gencer (2017).
Suriyeli öğrencilerin eğitimi konusunda Türkiye çeşitli uygulamalar ve projeler
gerçekleştirmektedir. 26 Eylül 2013 tarihli “Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan
Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri” isimli genelge kamp içi ve kamp
dışı eğitim süreçlerini ortak paydada buluşturarak Suriyelilerin eğitimi konusunda
yayımlanmış en kapsamlı belge olmuştur (Seydi, 2014). 23 Eylül 2014 tarihli “Yabancılara
Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” başlıklı genelge ile Suriyeli öğrenciler hem Geçici
Eğitim Merkezlerine hem de devlet okullarına da kayıt olma hakkı kazanmışlardır.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-2019 Stratejik Planı’nda yurdumuzda bulunan yabancı
öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonu için çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir (MEB,
2015).
“2017 yılında resmi okullar ve geçici eğitim merkezleri aracılığıyla okullaştırılan
Suriyeli çocuk sayısı 618.948’dir. Okullaşmış çocuk oranı %65’e ulaşmıştır. Resmi okullarda
ve geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim kademelerine göre
okullaşma oranları anaokulunda %35, ilkokulda % 98, ortaokulda %53, lise eğitimi ise %23
olarak gerçekleşmiştir. Buna göre okullaşmanın en çok olduğu eğitim kademesi ilkokul, en az
olduğu eğitim kademesi ise lise eğitimidir. 2017 yılında resmi okullara giden Suriyeli çocuk
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sayısı 351.135’e ulaşmıştır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi (Geçici Eğitim Merkezleri
Dışında) 14.742 okulda kitlesel göçle ülkemize gelen 312.234 Geçici Koruma Altındaki
Suriyeli iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan 35.126 Iraklı olmak üzere
toplamda 347.360 öğrenci Türkçe müfredatla eğitim görmektedir. 21 ilimizdeki 338 geçici
eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 260.416 öğrenci yoğun Türkçe
öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görmektedir. Ayrıca açık okullara kayıtlı 8.575 öğrenci
bulunmaktadır. Toplamda 616.351 kitlesel göçle ülkemize gelen öğrencinin eğitime erişimi
sağlanmıştır. Temel hedef bütün Suriyeli çocukların okullaştırılmasıdır” (TBMM 2018).
Kızıl ve Dönmez(2017) , Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların eğitim
durumlarıyla ilgili çalışmalarında, farklı kuruluşların hazırladığı istatistiksel raporlardan
ziyade eğitsel faaliyetlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
“Şartlı Eğitim Yardımı Programı (ŞEY), 2003 yılından bu yana Türkiye’de uygulanan
ulusal bir sosyal yardım programı olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler
ve Aile Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Program 2017 yılı başlarında Suriyeli ve diğer
mülteci aileleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Şartlı Eğitim Yardımı
Programı’nın amacı okula devamı destekleyerek; okulu bırakma oranlarını düşürmek,
öğrenim hayatını sürdüren mülteci çocuk sayısını arttırmak. Program ayrıca en dezavantajlı
çocukların belirlenmesini, durumlarının değerlendirilmesini ve gerekli durumlarda çocuk
koruma hizmetlerine yönlendirilmesini öngörmektedir. ŞEY programının Suriyeli ve diğer
mültecileri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay’ı ve UNICEF’in yakın ortaklığıyla
gerçekleştirilmektedir ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra Norveç ve ABD’nin finansal desteğiyle
mümkün hale gelmiştir. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteci çocuklar evlerini,
arkadaşlarını ve ailelerini geride bırakmanın yanı sıra eğitimlerini de yarıda kesmek zorunda
kalmışlardır. Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) sayesinde Türkiye’de bugün 356 binden fazla
mülteci çocuk nakit yardımı alarak eğitim haklarından yararlanabilmektedir” (UNICEF 2018).
“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi, projesi Milli
Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu arasında Türkiye’deki Mülteciler için Mali
Yardım Programı anlaşması (FRIT) çerçevesinde imzalanan sözleşme ile Suriyeli çocukların
Türk Eğitim Sistemine entegrasyonunda Milli Eğitim Bakanlığının faaliyetlerini desteklemeyi
amaçlayan bir projedir. Proje süresi 2 yıl ile sınırlıdır ve faaliyetler 03.10.2016 tarihi itibariyle
başlamıştır. Bakanlığımız proje kapsamında doğrudan hibelendirilmiştir.” (MEB, 2016). Milli
Eğitim Bakanlığı öncelikle geçici eğitim merkezleri kurarak Suriyelilerin eğitimini
çoğunlukla bu merkezlerde sağlamıştır. Bu merkezlerde Suriyeli öğrenciler birlikte eğitim
görüyorlardı. Öğretmenleri yine kendileri gibi savaştan kaçıp gelen, aynı dili konuştukları
kişilerdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2017 eğitim öğretim yılının sonuna kadar geçici eğitim
merkezlerini kapatma kararı aldı. Buna göre, Suriyeli öğrencilerin Türkiye’deki kendi yaş
grubunda olan öğrencilerle birlikte devlet okullarında eğitim görmeleri kararlaştırıldı. “20172018 eğitim öğretim yılından itibaren geçici eğitim merkezlerine ana sınıfı, birinci, beşinci ve
dokuzuncu sınıf öğrencilerinin yapılmamasına, sözü edilen yaş düzeyindeki öğrencilerin
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bakanlığa bağlı örgün eğitim kurumlarına kaydedilmesine karar verilmiştir” (MEB, 2016).
Yani Türkçe konuşulan sınıflarda ve Türkçe ders anlatılan okullarda eğitim görecekler.
Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalıcı olacağı düşünüldüğünde Suriyeli öğrencilerin Türk
Eğitim Sistemine mümkün olduğunca hızlı uyum sağlaması düşünüldüğü için böyle bir
uygulamaya gidilmiştir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada, Gaziantep ilinde, sınıfında sığınmacı Suriyeli öğrenci bulunan bazı
Türkçe öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerle geçirdikleri eğitim sürecine ilişkin görüşlerini
almak amaçlanmıştır.
Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Eğitim durumları açısından
öğretmen ve öğrencilerin en doğal haliyle gözlenebilecekleri yer okuldur. Bu araştırmada
Suriyeli öğrencilerin karma eğitimin içinde yer alması ve bunun Türkçe öğretmenleri
açısından değerlendirilmesi için doğal gözleme dayalı araştırma yapılması gerekmektedir.
Doğal gözleme en uygun araştırma nitel araştırma yöntemidir. Nitel araştırmalar, doğal
ortamdaki davranışlar üzerine yoğunlaşarak, ortama müdahale edilmeden gerçekleştirilen
araştırmalardır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2016).
Yöntem
Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması seçilmiştir. Durum çalışması, bir veya
birden fazla sınırları net olmayan kavram ve kaynakların bulunduğu durumlarda
derinlemesine inceleme yapılabilen bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep’te farklı ortaokullarda görev yapan ve
sınıflarında Suriyeli sığınmacı öğrenci bulunan 20 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Amaçlı
örneklem yöntemiyle katılımcılar belirlenmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak katılmışlardır.
Öğretmenler, eğitim fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümü mezunlarıdır. Katılımcı olarak
belirlenen öğretmenlerin sınıflarında Suriyeli öğrencilerin olması katılımcıların seçilmesine
etmen olmuştur. Böylece deneyimlerinden yola çıkarak Türkçe derslerinde karşılaştıkları
durumlara ilişkin paylaşımlar yapmaları sağlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler amaçlı
örnekleme yöntemlerine göre belirlenmiştir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen
görüşmelerden elde edilen veriler katılımcı öğretmenlerin sayıları kadar Ö.1., Ö.2. şeklinde
kodlanarak belirtilmiştir.
Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi görüşmedir. Araştırma verileri
öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşme; karşılıklı iletişime
dayalı, insanların bir konu hakkındaki düşüncelerini soru cevap yöntemiyle ortaya çıkaran
tekniktir (Çepni, 2010).
Veri Toplama Aracı ve Analizi:
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme metodunda
araştırmacı, görüşme öncesi soruları hazırlar fakat kişilere ve koşullara bağlı olarak sorular
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görüşme esnasında genişletilebilir. Araştırmacı, araştırmanın amacına uygun bir şekilde
soruları detaylandırarak ve katılımcıları yönlendirerek görüşmeyi zenginleştirebilir (Çepni,
2010).
Görüşme formunda yedi adet açık uçlu soru yer almaktadır. Katılımcı öğretmenlerin
uygun olduğu saatlerde çalıştıkları okullarda yüz yüze görüşme yapılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanırken konuyu zenginleştirmek adına görüşme
formunda yer almayan ek sorular sorulmuştur. Örnek olarak: “Bu düşüncenizi biraz daha açar
mısınız?”, “Nedenlerini söyleyebilir misiniz?” gibi sorular öğretmenlerin görüşlerini daha
açık ve daha detaylı belirtmelerini sağlamak amaçlı sorulmuştur. Bu sorular araştırmanın
zenginleşmesine ve daha belirgin bulgulara ulaşılmasına katkı sağlamıştır. Çalışmada
toplanan veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Görüşme Formu
1-Suriyeli öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte devlet okullarında eğitim görmesine
bakışınız nedir?
2-Suriyeli öğrencilerin diğer öğrencilerle iletişimi ile ilgili gözlemleriniz nelerdir?
3-Suriyeli öğrencilerin sizinle iletişimi nasıl?
4-Sınıfınızda Suriyeli öğrencilerin olması Türkçe dersinin işlenişini nasıl etkiliyor?
5-Suriyeli öğrenciler Türkçe derslerinde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar?
6-Sizin bu zorlukları aşma konusunda çözüm önerileriniz nelerdir?
7-Suriyeli öğrenciler için diğer öğrencilerden farklı olarak kullandığınız yöntemler var mı?
Varsa nelerdir?
BULGULAR
Bu bölümde, Suriyeli öğrencilerin Türkçe dersindeki eğitim süreçleri konusunda
görüşlerine başvurulan öğretmenlerin ifade derecelendirilip tablolaştırılıp yorumlanmıştır.
Tablo 1. Suriyeli öğrencilerin devlet okullarında diğer öğrencilerle birlikte eğitimi
Görüşler

f

%

Doğru buluyorum
Doğru bulmuyorum
Kısmen doğru buluyorum

3
14
3

15
70
15

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunun Suriyeli öğrencilerin devlet okullarında
eğitim görmesini doğru bulmadığı görüyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet
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okullarında eğitim görmesi, çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir (Şimşir ve Dilmaç,
2018).
Doğru bulmamalarının nedenlerini öğrencilerin Türkçeye hâkim olamaması ve dolayısıyla
okula uyum sorunu, dersleri anlama sorunu yaşamaları olarak söyleyebiliriz. Bu konuda bir
öğretmenimizin (Ö.1) görüşü şöyle:
Suriye kültürü, dili ve yaşayış biçimi farklı olduğu için bizim öğrencilerle aynı okulda olmasını doğru
bulmuyorum. Öğrenciler kendilerini yabancı hissediyor, rahatsız oluyor ve bu rahatsızlık hem onların eğitimine
hem de bizim öğrencilerin eğitimine zarar veriyor.

Kısmen doğru bulan öğretmenlerden( Ö.8.) birinin görüşü şöyle:
Suriyeli öğrencilerin devlet okullarında diğer öğrencilerle eğitim almalarının hem olumlu hem de olumsuz
taraflarının olduğunu düşünüyorum. Suriyeli öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte eğitim almaları; onların
Türkçeyi daha kısa zamanda öğrenebilmeleri, Türk kültürüne uyum sağlayabilmeleri ve Türk eğitim sistemine
entegre olabilmeleri açısından yararlı olabilir. Diğer taraftan aynı sınıf ortamında ders işlenmesi dersin
verimini düşürebilir, öğretmenin odağının dağılmasına sebep olabilir.

Bu sonuç, (İmamoğlu, Çalışkan 2017) çalışmalarının tam tersi bir sonuçtur. Onların
çalışmasında öğretmenlerin %60’ı bu durumu doğru bulduklarını belirtmektedir.
Tablo 2. Suriyeli öğrencilerin diğer öğrencilerle iletişimi
İletişim durumları
Nedeni
f
%
İletişimleri iyi
Türkçeyi biliyorlar
2
10
İletişim kuramıyorlar
Dil sorunu yaşıyorlar
11
55
Dışlanıyorlar
7
35
Tablo 2’de Suriyeli öğrencilerin diğer öğrencilerle iletişiminde büyük bir sorun olduğunu
görüyoruz. Öğretmenlerin neredeyse hepsi öğrencilerin iletişim sorunu olduğunu belirtmiştir.
Ö.5: Özellikle aynı sınıfta birkaç Suriyeli öğrenci varsa kendi aralarında daha çok iletişim kuruyor. Bundan
dolayı diğer öğrencilerle iletişim kurmaları için Türkçeyi öğrenmeden aynı ortamda bulunmalarının doğru
olduğunu düşünmüyorum.

Ö.20: Bazıları çekingen, iletişime kapalı; bazıları uyum sağlamış ve gayet de arkadaşlarıyla iyi ilişkiler
kurabiliyor.

İletişim probleminin en önemli nedeni ise Suriyeli öğrencilerin Türkçe karşısında
dezavantajlı olması. Suriyeli öğrencilerin Türkçeyi bilmemeleri ya da eksik bilmeleri dil
sorunu yaşamalarına neden oluyor ve bu durum diğer öğrencilerle iletişim kurmalarını
engellemektedir. İletişime engel olan bir diğer sebep de Suriyeli öğrencilerin dışlanması
olarak belirtilmiş. Bazı Suriyeli öğrenciler biraz Türkçe bilseler dahi diğer öğrenciler
tarafından dışlanabiliyorlar ve bunun sonucunda Suriyeli öğrenciler kendilerini iletişime
kapatıyor.
Tablo 3. Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretmeniyle iletişimi nasıl?
İletişim durumları
Nedeni
f
%
İletişimleri iyi
Karşılıklı sevgi, saygı
10
50
Empati
5
25
İletişim kurmuyorlar
5
25
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Tablo 3’ü incelediğimizde Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretmenleriyle çoğunlukla iyi
iletişim kurduklarını anlıyoruz. Ö.17:
Benimle olan iletişimleri iyi durumda. Çünkü Milli Eğitimin seminer programlarına katıldığım için ve
üniversitede Yabancılara Türkçe Öğretimi dersi aldığım için empati yaparak onlara yaklaşıyorum. Onlar da bu
durumun farkına vararak benimle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Şöyle bir sistem uyguluyoruz: Ben ödev
verdiğim zaman öğrenciler yapmazsa sınıfta benim dediğim oluyor, onlar bana ödev verdiğinde (gün içerisinde
derslerine girdiğimde diğer dersimize kadar 10 kelime Türkçe sözcüğün Arapçasını ezberlemem gerekiyor) ben
ödevi yapmazsam o gün ders esnasında öğrencilerin dediği oluyor. Bu uygulama öğrencilerle benim kültür
alışverişimi sağlamakla kalmıyor, bizi birbirimize yaklaştırıyor.

Bunun temelinde öğretmenlerin öğrencilerle ilgilenmesi, Suriyeli öğrenciler ile diğer
öğrenciler arasında ayrım yapmaması, Suriyeli öğrencilere de bir birey olduklarını ve değerli
olduklarını hissettirmesi bulunuyor.
Tablo 4. Suriyeli öğrenciler Türkçe dersinin işlenişini nasıl etkiliyor?
Ders işlenişi
Nedeni
Olumsuz etkiliyor

f

%

Türkçeyi anlamayanlar derse katılmıyor. Anlamadıkları 20
için sıkılıyorlar. Sıkıldıkları için huzursuzluk yaratıyorlar.

100

Tablo 4’ü incelediğimizde öğretmenlerin hepsinin Suriyeli öğrencilerin Türkçe dersinin
işlenişini olumsuz etkilediği yönünde görüş bildirdiği görülmektedir.
Ö.3: Sınıfa yeteri kadar uyum sağlamış olan Suriyeli öğrenciler ders işleyişini aksatmamakta, dersin verimini
düşürmemektedir. Ancak Türkçe bilmeyen, uyum problemleri yaşayan öğrencilerle özel olarak ilgilenmek
gerektiğinden dersin işleyişinde birtakım aksaklıklar yaşanmaktadır.

Ö.12: Bazı öğrenciler Türkiye'ye küçük yaşlarında geldiklerinden dolayı Türkçeyi çok iyi bilirken bazı
öğrenciler de Türkiye'ye geç geldiklerinden dolayı sıkıntı çekiyorlar, doğal olarak bu durum Türkçe dersinin
işlenişini etkiliyor. Türkçe dersinde Türkçeyi iyi bilmeyen öğrenciler dersten hemen kopuyorlar ve diğer
arkadaşlarını rahatsız ederek dersin akışını bozabiliyorlar.

Göçle gelen öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullarda öğrencilerin Türkçe dersi becerilerinde
daha fazla sorunla karşılaştığı gözlenmiştir (Akkaya, 2011).
Tablo 5. Suriyeli öğrenciler Türkçe derslerinde hangi zorluklarla karşılaşıyorlar?
Yaşanılan zorluklar
Nedeni
f
Dil sorunu
Alfabe farklılığı
7
Dil yapısı
6
Yerel sözcükler
1
Deyim ve atasözleri
1
Mecaz anlam
1
Yazma problemi
2

%
35
30
5
5
5
10

Uyum sorunu

10

2
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Tablo 5 incelendiğinde Türkçe dersinde karşılaşılan en büyük problemin dil sorunu olduğu
görülmektedir. Dil sorununun aslında bu araştırmanın çıkış noktası olduğunu ve cevap
aranılan soruların hepsinin temel cevabı olduğunu söyleyebiliriz.
Ö.11: Karşılaştığımız en büyük sorun dil. Kavramları, kelimeleri öğreniyorken biz tutup dil bilgisi de vermeye
kalkıyoruz ve fazlasıyla zorlanıyorlar.

Ö.4: Özellikle dil bilgisi gibi soyut alanlarda maalesef boş gözlerle bakıyorlar. Çünkü dil seviyeleri o kadar üst
düzeyde değil. Yine aynı şekilde deyimleri ve atasözlerini kullanarak cümle kurduğumda anlamakta
zorlanıyorlar. Bu durum çok normal, çünkü atasözleri ve deyimler milletlere özgüdür. Yazma konusunda
sıkıntılar var. Suriye'de sağdan sola yazı yazarken Türkiye'de soldan sağa yazıyorlar, defter ve sayfa düzeni
tutmak onlar için zor oluyor.

Tablo 6. Öğretmenin zorlukları aşma konusundaki çözüm önerileri nelerdir?
Önerilen çözümler
Nedeni
f
Hazırlık Türkçe dil eğitimi
Dil sorunu
8
Rehberlik
Rehberlik
3
Psikolojik destek
Travma, dışlanma
2
Öğretmenlere seminer
Donanımlı öğretmen
4
Kültür aktarımı/tanıtımı
Uyum sağlama
2
Farklı kaynaklar
Bireysel eğitim
1

%
40
15
10
20
10
5

Tabloya bakıldığında sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan Türkçe öğretmenlerinin derste
karşılaşılan zorlukların giderilmesiyle ilgili çözüm önerileri görülüyor. Tablo 5’in
incelenmesinde de belirtildiği üzere temel sorun dil sorunudur. Öğretmenlerin çoğu dil
sorununa odaklanmış ve bu sorunun çözümü olarak Suriyeli öğrencilerin devlet okullarında
oluşturulacak hazırlık sınıflarında Türkçe dil eğitimi almalarını önermiştir. Bu konunda bir
öğretmenin (Ö.6) görüşü şöyle:
Özellikle Türkçeyi iyi öğrenmeden diğer öğrencilerle ders görmemeleri gerekiyor. Yazma ve konuşma
becerilerinin geliştirilmesi içinde okul içinde Suriyeli öğrencilere yönelik Türkçe kursları açılmalıdır.

Bunun dışında en çok dile getirilen çözüm önerisi, Türkçe öğretmenlerinin Suriyeli
öğrencilere eğitim vermeden önce seminer almaları olmuştur. Öğrencilere rehberlik servisleri
vasıtasıyla destek olunması, rehberlik edilmesi, öğrencilere psikolojik destek verilmesi,
sorunlarının görüşülmesi, Suriyeli öğrencilere Türk kültürü hakkında bilgilendirici eğitimler
verilmesi aynı zamanda öğretmenlerin de Arap kültürü hakkında bilgi edinmesinin
sağlanması, derste özel hazırlanmış farklı kaynakların kullanılması diğer çözüm önerileridir.
Görüşme yapılan öğretmenlerden biri (Ö.15) tabloda yer alan çözüm önerilerinin neredeyse
hepsini cevabında şöyle özetlemiş:
Bence Suriyeli öğrenciler Türk okullarında eğitime başlamadan önce muhakkak rehberlik ve psikolojik destek
hizmetleri verilmeli, öğrenciler Suriye'de yaşamış olduğu durumları bir nebze de olsa atlamış olarak eğitimöğretim hayatına başlamalı. Psikolojik olarak okula hazır olan öğrenci 1 yıl boyunca hazırlık sınıfında dil
eğitimi almalı bunun neticesinde Türk öğrencilerle eğitim-öğretime başlamalı. Ayrıca bu öğrencilerin dersine
girecek olan yahut giren öğretmenlere de öğrencilerle ilgili seminer düzenlenmeli ve bu öğrencilere hassasiyet
konusunda ilgili aktarımlar yapılmalıdır.
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Tablo 7. Suriyeli öğrenciler için diğer öğrencilerden farklı olarak kullanılan yöntemler
Kullanılan Yöntemler
Nedeni
f
%
Ayrı ödevlendirme
8
40
Çalışma kâğıtları
Bireysel çalışma
5
25
Görüşme yapma
1
5
Grup çalışmaları
Kaynaşma
1
5
Şiir ezberletme
1
5
Kelime hazinesi
Şarkı ezberletme
1
5
Video çekimi
Hatalarını görme
1
5
Canlandırma
Yaşayarak öğrenme
2
10
Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretiminde çeşitli
yöntemler uyguladıkları görülmektedir. Bu konuda iki öğretmenin (Ö.7, Ö.10)görüşleri
şöyledir:
Sınıflar kalabalık olduğu için maalesef çok zaman ayıramıyoruz. Dil bilgisinden ziyade konuşma, kendisini ifade
etme becerisi kazandırmaya, basit hatlarıyla Türkçeyi sevdirmeye çalışıyorum. Şiir, bilmece, kısa hikâyeler ve
şarkılar derslerde ilgi çekiyor. Kendilerini sınıfa ait hissetmeleri için küçük sorumluluklar veriyorum. Etkili
olduğunu düşünüyorum.
İşlediğim konuya uygun şarkı/türkü öğretip bunu beraber seslendirip video çekiyoruz. Öğrencilerle beraber
videomuzu izlediğimizde onlar nerede hata yaptıklarını kendileri tespit ediyor ya da arkadaşları onların
hatalarını buluyor. Mesela; günlük yaşamla ilgili kelime ezberleteceksem(sebzeler) Barış Manço'nun Domates
Biber Patlıcan şarkısını kullanıyorum yahut karşılaştırmalı cümlelerde derece anlamı katan sözcükleri
öğreteceksem Duman'dan Senden Daha Güzel şarkısını ezberletip söyletiyorum. Her

öğretmen kendince
faydalı olduğuna inandığı ve faydasını gördükleri yöntemleri uygulamaktadır. Öğretmenlerin
çoğu Suriyeli öğrencilerin diğer öğrencilerden ayrı ödevlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Bunun sebebi olarak, Suriyeli öğrencilerin zaten Türkçe konusunda sıkıntılı olduklarını, diğer
öğrencilerle bir tutulamayacağını, seviyelerinin ve kazanımlarının farklı olmasını dile
getirmişlerdir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan 20 Türkçe öğretmeninin katılımıyla gerçekleşen ve
öğretmenlerin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili çeşitli görüşler bildirdiği bu çalışmada şu
sonuçlara ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin Suriyelilere karşı önyargıları yoktur. Öğretmenler Suriyelilere karşı
ırkçı bir yaklaşım gütmemektedir. Suriyeli öğrencilerin Türkçeyi planlanan ve beklenen
şekilde öğrenememesi, bunun sonucunda içine kapanması ya da hırçınlaşması, Türkçe
dersinin veriminin olumsuz etkilenmesi öğretmenlerin olumsuz görüşlerinin sebepleri olarak
sıralanmıştır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu Suriyeli öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte
devlet okullarında eğitim almasını doğru bulmamaktadır.
Öğretmenlerin büyük çoğunluğu Suriyeli öğrencilerin kendileriyle iyi iletişim kurduklarını
fakat diğer öğrencilerle iletişimlerine bakıldığında durumun tam tersi olduğunu belirtmiştir.
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Öğretmenler iletişimde en önemli faktörün karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu, Suriyeli
öğrencilerin evlerini, yurtlarını, sevdiklerini bırakıp geldiklerinin unutulmaması gerektiğini ve
onların da değer görünce karşılık verdiğini, bu şekilde iyi iletişim kurduklarını dile
getirmişlerdir. Buna karşın Suriyeli öğrencilerin Türkçelerinin yetersiz olması, diğer
öğrencilerin bakış açısı, kültür farklılığı gibi sebepler iletişim engeli oluşturmakta ve Suriyeli
öğrenciler kendilerini yalnız ve dışlanmış hissetmektedirler.
Öğretmenlerin tamamı, Türkçe dersinin işleyişinin Suriyeli öğrencilerin sınıfta
bulunmasından dolayı olumsuz etkilendiği yönünde görüş bildirmiştir. Türkçe bilmeyen veya
Türkçeyi az bilen öğrenciler dersi anlamadıkları için sıkıldıklarını, bunun sonucunda sınıfta
huzursuzluk yarattıkları belirtmişlerdir. Türkçe bilen öğrencilerin de seviyesi diğer
öğrencilerle aynı olmadığı için derste çok soru sormalarına ve dersin yavaş ilerlemesine sebep
oldukları belirtilmiştir.
Öğretmenlere, Suriyeli öğrencilerin derste karşılaştıkları zorluklar sorulduğunda hepsi
ilk olarak dil sorunu cevabını vermiştir. Çok veya az bilseler de Türkçeyi sonradan öğrenen
konumunda oldukları için öğrencilerin problemlerinin temelinde dil sorunu yer almaktadır. Bu
soruna bağlı olarak uyum sorunu, iletişim sorunu, kendini yazılı ve sözlü ifade etme sorunu
gibi sorunlar öğrencileri zorlamaktadır.
Katılımcı öğretmenlerin tümü Suriyeli öğrencilere özel ilgi gösterilmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Tüm öğretmenler buna dikkat ederek kendi imkân ve şartları dâhilinde farklı
uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bazı öğretmenler bireysel olarak ayrı ödevlendirme,
çalışma kâğıtları, bire bir görüşme gibi yöntemler kullanırken bazı öğretmenler grup çalışması
ve canlandırma uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bazı öğretmenler de şiir ve şarkı
ezberletme, video çekimi gibi uygulamalarla dersi eğlenceli hale getirmektedir. Ancak
hepsinin ortak görüşü, diğer öğrencilerle aynı anda ders işlerken Suriyeli öğrencilere özel ilgi
göstermek pek mümkün olmadığıdır. Hem müfredat konularını işlemek hem de Suriyeli
öğrencilerin öğrenimini takip etmek ve onlara yardımcı olmak çok zor olmaktadır.
Tek sınıfta çok farklı öğrenme seviyelerinde öğrenci varken her şeyi anlayan ile hiçbir şeyi
anlamayan öğrencilerin aynı sınıfta olmasının eğitim açısından verimli olmayacağı ve göçmen
çocukların devlet okullarından ziyade eğitim merkezlerinde eğitimlerine devam etmeleri
görüşüne ulaşılmıştır (Sakız, 2016, s.72). Başka bir çalışmada okul yöneticilerinin Suriyeli
öğrencilerin ayrı sınıflarda veya ayrı okullarda eğitim görmesi gerektiğini belirtmişlerdir
(Levent ve Çayak, 2017).
Sonuç olarak Türkçe öğretmenlerinin hepsinin ortak görüşü, diğer öğrencilerle aynı
anda ders işlerken Suriyeli öğrencilere özel ilgi göstermenin pek mümkün olmadığıdır. Hem
müfredat konularını işlemek hem de Suriyeli öğrencilerin öğrenimini takip etmek ve onlara
yardımcı olmak çok zor olmaktadır. Bunun için yeterli zaman ve imkân yaratılmalıdır.
Öğrencilerin hedef dili daha iyi öğrenebilmeleri için sınıf ortamında etkin olmaları, ders dışı
sosyal faaliyetlere katılma, ders kitabı dışında kitap okuma vb. alışkanlıkları edinmeleri
sağlanmalıdır.
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MYCOBACTERİUM AVİUM SUBSP. PARATUBERCULOSİS (MAP) ĠLE ENFEKTE
SIĞIRLARDA BAZI OKSĠDATĠF STRES PARAMETRE DÜZEYLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
Oğuz MERHAN1, Kadir BOZUKLUHAN1, Gürbüz GÖKÇE1, Derya KOCAMAZ2,
Mustafa Reha COġKUN1, Fatih BÜYÜK1, Metin ÖĞÜN1, Mesut KARATAY1
1
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2Çukurova Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
ÖZET
Bu çalışmanın amacı Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) ile
enfekte sığırlarda oksidatif stres parametre düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla çalışmada
kontrol grubu olarak 15 adet klinik açıdan sağlıklı ve 15 adet MAP ile enfekte toplam 30 adet
sığır kullanıldı. Biyokimyasal analizler için kan örnekleri V. jugularis’ten alındı ve serumları
ayrıldı. Serum malondialdehit (MDA) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri kolorimetrik yöntemlerle
belirlendi. MAP ile enfekte sığırlarda MDA ve NO düzeylerinin arttığı (P<0.01) belirlendi.
Sonuç olarak, sığırlarda MAP’ın oksidatif stres ve lipid peroksidasyonuna sebep olduğu
belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Sığır, Paratüberküloz, Oksidatif stres
GĠRĠġ
Paratüberküloz, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) tarafından
oluşturulan, kronik, granülomatöz enteritis ile karakterize, genellikle sığır, koyun ve keçilerde
görülen bir enfeksiyondur (Baumgartner ve Khol 2006, Constable ve ark. 2017). Hayvanların
et ve süt veriminin azalmasının yanı sıra, reprodüktif verimin önemli bir şekilde düşmesine
neden olduğundan dolayı, önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Hasanova ve Pavlik,
2006). Hastalık enfekte içme suyu, kuru otlar, taşıyıcı hayvan pislikleri ve kontamine
ortamlardan bulaşmaktadır. Ayrıca buzağıların doğum sonrası anne ile beraber barındırılması
ve süt emmesi de enfeksiyonun geçişinde önemli bir role sahiptir (Civelek, 2017).
Paratüberkülozlu hayvanlarda devamlı ishal ve karkasta kaşeksi bulguları görülmekle beraber
enfeksiyonun tipik semptomları bağırsaklarda görülür. Özellikle ileum, duodenum, sekum,
kolon ve rektumdaki bozukluklar dikkati çekmektedir. Bağırsağın muköz membranları
normalin 4-5 misli kalınlaşmış olup, bağırsaklarda beyin dokusunu andıran enine, boyuna
düzensiz kıvrımlar ve aynı zamanda hemorajiler de gözlemlenir (Osterstock ve ark. 2010,
Constable ve ark. 2017). Hastalığın tanısı semptomlar, anamnez ve nekropsi sonuçları ile
konmakla beraber, subklinik semptomlu olgularda teşhis amaçlı laboratuvar testlerinden
(kültür, PCR ve ELISA gibi serolojik testlerden) yararlanılır (Mecitoğlu ve Demir, 2012,
Civelek, 2017).
Serbest radikal artışına bağlı olarak oksidan ve antioksidanlar arasındaki dengenin
bozulması sonucu oksidatif stres oluşmaktadır. Oksidatif hasarın göstergesi olarak ise lipid
peroksidasyonunun en son ürünü olan malondialdehid (MDA) kullanılmaktadır (Cighetti ve
ark. 2002, İssi ve ark. 2008, Özkurt ve ark. 2012). Nitrik oksit sentaz enziminin katalizlediği
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reaksiyonla L-arjininden sentezlenen nitrik oksit (NO) önemli bir radikaldir (Atakişi ve
Merhan, 2017). İmmunomodulatör ve yangı doğurucu özelliğe sahip olan NO bakteri (Nisbet
ve ark. 2007, Bozukluhan ve ark. 2017), virus (Bozukluhan ve ark. 2013) ve parazite (Vespa
ve ark. 1994) karşı savunmada oldukça önemli bir moleküldür. Stres, kronik hastalıklar ve
enfeksiyon gibi durumlar serbest radikal oluşumunu artırarak doku hasarı ve yangı oluşumuna
neden olmaktadır. Çalışmada amacımız MAP ile enfekte sığırlarda oksidatif stres parametre
düzeylerinin belirlenmesidir.
GELĠġME
Çalışmada kontrol grubu olarak 15 adet klinik açıdan sağlıklı ve 15 adet MAP ile
enfekte toplam 30 adet sığır kullanıldı. Hastalığın teşhisi sürekli ishal ve zayıflama vb.
semptom gösteren sığırların rutin klinik muayenesi yapıldıktan sonra ELISA (Mycobacterium
paratuberculosis Antibody Test Kit, 06-07130-26, IDEXX) ile yapıldı. MAP ile enfekte
sığırlar ile kontrol grubu karşılaştırıldığında; MDA ve NO düzeylerinin arttığı (P<0.01)
belirlendi (Şekil 1 ve Şekil 2).
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ġekil 2. Paratüberkülozlu ve klinik olarak olarak sağlıklı sığırlarlarda NO düzeyi
Doku hasarı, yangı ve enfeksiyonlar; konak savunmasında önemli bir rolü olan
fagositik hücreleri aktive ederek serbest radikal oluşumuna neden olurlar (Sezer ve Keskin,
2014). Yapılan çalışmalarda brusella (Nisbet ve ark. 2007, Bozukluhan ve ark. 2017),
koyunlarda çiçek hastalığı (Bozukluhan ve ark. 2018) gibi bakteriyel/viral hastalıklarda
oksidan-antioksidan dengenin bozulduğu ve oksidatif stres oluştuğu bildirilmiştir. Bu
çalışmada da stres ve/veya konak savunması sırasında oluşan serbest radikallere bağlı olarak
oksidan-antioksidan dengenin bozulduğu ve MDA konsantrasyonunun arttığı belirlenmiştir.
Bakteriyel enfeksiyonlarda makrofajlar tarafından üretilen NO, mikroorganizmalarda enerji
metabolizmasından sorumlu enzimleri inhibe ederek antibakteriyel özellik göstermektedir
(Akaike ve ark. 1998). Yapılan bu çalışmada da paratüberkülozisli sığırlarda fagositik
hücrelerin NO sentezini uyarması sonucu NO düzeyinin artmış olabileceği düşünülmektedir.
SONUÇ
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis’in sığırlarda oksidatif stres ve lipid
peroksidasyonuna neden olduğu belirlendi.
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
Prof. Dr. Ġsmail BAKAN
Dr. Ġnci Fatma DOĞAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Makbule OĞUZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra ÇALIġIR

ÖZET
Kurumsal sosyal sorumluluk, bir kurumun hem iç, hem de dış
çevresinde bulunan bütün paydaşlara karşı “etik‟‟ ve “sorumlu‟‟ davranması
ve bu doğrultuda kararlar alması ve uygulamaya koyması şeklinde
tanımlanabilir. Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk olgusunun, kurumlara
sağladığı avantajlar incelendiğinde; sosyal kimlik oluşturma, rekabet üstünlüğü
elde etme, örgütsel bağlılık yaratma, imaj sağlama ve markalaşma gibi
kavramların öne çıktığı görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı,
kurumlar açısından ekonomik faaliyetlerin ötesinde gönüllü olarak daha iyi bir
toplum ve daha temiz bir doğaya katkıda bulunma rolünün önemini
vurgulamaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri, projelere gönüllü olarak katılan
kurum personeli üzerinde olumlu etki yaparak çalışan bağlılığını arttırmakta
önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda belediyelerin hem halka daha iyi
hizmet vermesi hem de kendi imajlarına olumlu katkı sağlaması düşüncesiyle
sosyal sorumluluk olgusuna değer vermesi gerekmektedir. Bu çalışma
kapsamında da kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel bağlılık üzerindeki
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Akdeniz
bölgesinde yer alan bir belediyede çalışan kişilere anket çalışması
gerçekleştirilmiş ve anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı
aracılığıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda kurumsal sosyal sorumluluğun
çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık
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ABSTRACT

Corporate social responsibility can be defined as the „‟ethical‟‟ and
„‟responsible‟‟ behaviors against all stakeholders in an internal and external
environment and taking decisions and implementing them accordingly. When
the advantages of corporate social responsibility phenomenon are examined, it
is seen that; concepts such as creating social identity, achieving competitive
advantage, creating organizational commitment, image acquisition and
branding are prominent. The concept of corporate social responsibility
emphasizes the importance of the role of a voluntary community and the
contribution to a cleaner nature. Social responsibility projects play an
important role in increasing employee loyalty by making a positive impact on
the personnel who participate in projects voluntarily. In this context,
municipalities should value the social responsibility phenomenon with the idea
of providing better service to the public as well as making a positive
contribution to their image. In this study, it is aimed to investigate the effect of
corporate social responsibility on organizational commitment. For this purpose,
a survey study was conducted on the people working in a municipality in the
Mediterranean region and the data obtained from the survey were analyzed
through SPSS program. As a result of the analysis, it was found that corporate
social responsibility had a positive effect on the employees' organizational
commitment.
1.GĠRĠġ
Çoğunlukla, “firmaların çıkarının ötesinde ve yasaların gerektirdiği
şeylerin ötesinde, bir miktar sosyal faydaya yol açan eylemler” olarak ifade
edilen kurumsal sosyal sorumluluk kavramı (McWilliams ve Siegel, 2001:117)
ilk kez 1953 yılında ekonomist Howard R. Bowen‟ın, “İş Adamının Sosyal
Sorumlulukları” adlı kitabında gündeme gelmiş olup son yıllarda artış gösteren
gelir adaletsizliği, yoksulluk, işsizlik, çevresel sorunlar, şiddet olayları, politik
rahatsızlıklar, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi beşeri sorunlar ile işletmeler
açısından önemi artan bir kavram olmuştur (Öztürk, 2010). İşletmeler de bu
duruma bağlı olarak sadece mal ve hizmet üretmeyi içeren eski anlayış
tarzlarını bir kenara bırakarak sosyal sorunlara duyarlı, yaşam kalitesini
yükseltmeyi amaçlayan yeni bir anlayış olan kurumsal sosyal sorumluluk
anlayışını benimsemişlerdir (Erbaşlar, 2007:1). İşletmelerin sosyal sorumluluk
bilincine sahip olup uygulama ve faaliyetlerinde bu bilinç doğrultusunda
hareket etmeleri onlara toplumda güç kazandırmıştır. Elde ettikleri gücü
www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 695

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
sürdürülebilir kılmak için işletmeler ilişki içerisinde oldukları tüm paydaşlarına
karşı sorumluluklarını en etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmeye
başlamışlardır. İşletmeler en değerli, ikame edilemez, paydaşları içerisinde yer
alan çalışanlarının istek ve beklentilerini de bu yönde, kurumsal sosyal
sorumluluk bilinci ile yerine getirmeye odaklanmışlardır. İşletmeler sosyal
sorumluluk anlayışı çerçevesinde rakipleri karşısında daha güçlü bir yapıya
kavuşup, güçlü bir itibar oluştururken aynı zamanda çalışanlarının da
örgütlerine olan bağlılıklarını artırmışlardır. Çalışanlarına daha iyi bir yaşam
kalitesi, iş tatmini ve motivasyonu sağlayacak çalışma ortamı, mesleki eğitim
ve kariyer, iş güvenliği sunan işletmeler çalışanlarının üyesi oldukları örgütte
kalma ve mevcut konumlarını devam ettirme istekleri olarak ifade edilen
örgütsel bağlılıklarına olumlu yönde katkı sağlamışlardır.
Bu çalışma kapsamında da kurumsal sosyal sorumluluğun çalışanların
örgüte bağlılıklarını olumlu yönde etkilediği düşüncesinden hareketle kurumsal
sosyal sorumluluk boyutlarının çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada öncelikle kurumsal sosyal
sorumluluk ve örgütsel bağlılık kavramları tanımlanmaya çalışılmış daha sonra
ise çalışanların örgütlerinin kurumsal sosyal sorumluluk uygulama ve
faaliyetlerine ilişkin algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında ilişkinin ve
etkinin düzeyini inceleyen araştırmaya yönelik verilere yer verilmiştir.
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının örgütsel çıktılardan biri olan
örgütsel bağlılıkla olan ilişkisinin araştırıldığı yeterli sayıda çalışmanın
yapılmamış olmasından dolayı bu çalışmanın önemli olduğu ve literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
2.LĠTERATÜR TARAMASI
2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, sorumluluk kavramı, kişinin
tutumlarını ya da kendi yetki alanına giren etkinliklerin sonuçlarını üstlenmesi
olarak tanımlanmaktadır. Sosyal sorumluluk ise, gerek bireylerin gerekse
yönetimin hitap ettiği hedef kitlenin yaşam kalitesinin yükselmesi için ahlaki,
ekonomik, kanuni, çevresel, sosyal kalkınmaya yardım ve destekte
bulunmalarıdır. Sosyal sorumluluk kavramı, işletmelerin iç ve dış çevresinde
bulunan paydaşlara davranış biçimi ile doğrudan ilgilidir. İşletmeler iş
dünyasındaki faaliyetlerine de devam ederken toplumun beklenti ve isteklerini
göz ardı etmemelidir. Günümüz iş dünyasında işletmeler kar ettikleri sürece
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varlıklarını sürdürebilirler. İşletmelerin varlıklarını devam ettirmeleri
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ile mümkündür. Böylece sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü sağlamanın bir parçası olarak sosyal sorumluluk kavramı
karşımıza çıkmaktadır (Özdemir, 2009:58).
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk çıktığı dönemden günümüze
kadar büyük değişiklik yaşamıştır. Şu an bulunduğu konumda, toplum ve
kurumların bir bütün halinde olması gerektiğini savunmaktadır. Çünkü toplum
ve kurumlar her zaman bir etkileşim halinde olacaktır. İşletmelerin sadece uzun
ve kısa dönemde kar etmesi sosyal sorumluluk adına yeterli görülürken,
2000‟li yıllarda işletmenin sorumluluğunu yerine getirebilmesi için sadece
kendi menfaatlerini değil toplumun da istek ve menfaatlerini gözetmesi
gerektiği görüşü açığa çıkmıştır. Bu nedenle işletmeler için sadece kar elde
etmek yeterli olmayacak karın dışında bir davranış sergilemeleri gerekecektir
(Yamak, 2007:9)
Literatürde kurumsal sosyal sorumluluk konusunu çok boyutlu olarak
ele alan çalışmalarda en çok kullanılan model, Carroll‟ın geliştirdiği dört
boyuttan oluşan kurumsal sosyal sorumluluk kavramıdır. Carroll, 1991 yılında
modeli piramit şeklinde oluşturmuştur. Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi,
ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır.
Kurumlar, bu boyutlar kapsamında yer alan etkinlikleri sadece kurumun
faydası için değil toplumun faydası için de gerçekleştirmektedir (Pirsch vd.
2007). Bu çalışmada da Carroll'ın dört boyutlu kurumsal sosyal sorumluluk
modeli kullanılmıştır.
2.2. Örgütsel Bağlılık
Kökleri çok eskilere uzanan örgütsel bağlılık kavramı, örgüt bilimciler
tarafından yoğun bir ilgiyle incelenen bir konudur (Jain vd., 2009; Akt. Bakan,
2011:1). Örgütler varlıklarını devam ettirebilmek için, işgörenlerin görev ve
sorumluluklarını yerine getirmelerinin yanında diğer işgörenlerle işbirliği ve
uyum içerisinde çalışmaları da gerekmektedir. Örgüt içerisindeki uyumun
gerçekleşebilmesi ancak örgüte bağlılık duygusunun gelişimiyle sağlanabilir
(Koç, 2009:202). Meyer ve Allen‟e göre (1990) örgütsel bağlılık kavramı;
işgörenlerin örgüte olan psikolojik yaklaşımını ifade etmektedir ve işgören ile
örgüt arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran, örgüt üyeliğini sürdürülebilir kılma
kararına neden olan psikolojik bir durumdur. İşgörenler, kendi amaçları
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doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirdikleri sürece örgütsel hedefler için
çalışmakta ve örgüte kendini ait hissetmektedir. İşgörenler günlük hayatlarının
büyük bir bölümünü çalıştıkları kurumda geçirmektedir. İşgörenlerin hayat
şartlarının iyileştirilmesi ve işgörenlerin daha iyi şartlarda bir çalışma ortamına
sahip olması hem işgören için hem de faaliyette bulunduğu kurum için faydalı
olacaktır. Örgütsel bağlılık, işgörenlerin örgüt ile girdiği kimlik birliğinin
düzeyi ve örgütün aktif bir üyesi olmaya devam etme isteğidir. Manyetik bir
gücün bir metali çekmesi gibi, bireyin gelecekte örgütte kalmaya istekliliğinin
ölçüsüdür. (Davis vd., Akt. Bakan,2011:7) Başka bir tanımla örgütsel bağlılık,
işgören ile örgüt arasında, işgörenin örgütten gönüllü ayrılması ihtimalini
azaltan psikolojik bir bağdır.( Allen ve Meyer,1996)
Örgütsel bağlılık, örgütlerin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için hem
temel faaliyetlerinden hem de nihai hedeflerinden biridir. Çünkü örgüte bağlı
olan işgörenler daha uyumlu, daha üretken, yüksek derecede bağlı, sorumluluk
sahibi ve örgüte diğer bağlı olmayan bireylere göre daha az maliyete sebep
olmaktadır (Balcı, 2003). Hem örgütler hem de işgörenler için önemli faydaları
bulunan örgütsel bağlılık kavramı bu çalışma için üç boyuttan oluşan çok
boyutlu bir kavram olarak ele alınmaktadır. Bu boyutlar, duygusal bağlılık,
devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılıktır (Meyer vd.,1998:32; Akt. Karahan,
2008:235)
3. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ
Bu araştırmanın temel amacı, kurumsal sosyal sorumluluk uygulama ve
faaliyetlerine ilişkin çalışan algılarının çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri
üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Akdeniz
bölgesinde yer alan bir belediyede basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen
230 personel ile bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Anket soruları, ilgili literatürden türetilmiş olup, anket formunda açık
ve kapalı uçlu soruların yanında Likert tarzı önermelere yer verilmiştir.
Ankette yer alan kurumsal sosyal sorumluluk kavramını ölçmeye yönelik
Carroll (1991)‟ın geliştirdiği 20 soru ve dört boyuttan oluşan ölçek
kullanılmıştır ve ölçekte yer alan ifadelerin Türkçe çevirisi yapılıp daha sonra
uzman akademisyenler tarafından kontrolü sağlanmıştır. “Belediye, bütçesini
vatandaşa daha iyi hizmet sunulması yönünde doğru yönetiyor, Belediye, bütün
faaliyetlerinde yasal düzenlemeler ve hükümet politikalarına uyumlu davranır,
Belediye sunmuş olduğu hizmetleri toplumsal gereksinimler ve etik norm
beklentileri ile tutarlı bir şekilde gerçekleştirmelidir” önermeleri ölçekte yer
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alan ifadeler arasındadır. Örgütsel bağlılığı ölçmeye yönelik Meyer ve Allen
(1990) ‟ın geliştirdiği 24 soru ve üç alt boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır.
“Belediyenin sorunlarını gerçekten kendi sorunlarım olarak görüyorum, Bu
belediyeden ayrılmamı düşündürecek çok az neden olduğunu düşünüyorum,
Günümüzde insanların, çok sık olarak bir kurumdan diğer bir kuruma
geçtiklerini düşünüyorum ve bunu doğru bulmuyorum” gibi ifadeler ölçekte
yer alan önermeler arasındadır. Kurumsal sosyal sorumluluk ve örgütsel
bağlılık ölçekleri, “1:Kesinlikle katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kararsızım,
4:Katılıyorum ve 5:Kesinlikle katılıyorum” şeklinde beşli Likert ölçeğine göre
düzenlenmiştir.
Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen veriler SPSS istatistik
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Normallik testi için KolmogorovSmirnov testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda elde edilen değer verilerin
normal dağıldığını göstermiştir ve bu nedenle parametrik analiz yöntemlerinin
uygulanmasına karar verilmiştir. Araştırmada geliştirilen hipotezleri test etmek
amacıyla frekans, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır.
4. ARAġTIRMA MODELĠ
Bu çalışmada çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde örgütte
uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin algıların etkisi
araştırılmış ve şu hipotezler geliştirilmiştir:
“H1:Belediye çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluğun ekonomik
boyutuna yönelik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisi vardır”,
“H2:Belediye çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluğun yasal
boyutuna yönelik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisi vardır”,
“H3:Belediye çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluğun etik
boyutuna yönelik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisi vardır” ve
“H4:Belediye
çalışanlarının
kurumsal
sosyal
sorumluluğun
hayırseverlik boyutuna yönelik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisi
vardır”
Geliştirilen hipotezler doğrultusunda araştırmanın modeli Şekil 1‟de
gösterilmektedir.

H4
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Örgütsel Bağlılık

-Ekonomik

H1

-Yasal

H2

-Devamlılık Bağlılığı

-Etik

H3

-Normatif Bağlılık

-Duygusal Bağlılık

-Hayırseverlik

ġekil 1.Araştırma Modeli
Bu model kapsamında araştırmanın bağımsız değişkenleri olan
kurumsal sosyal sorumluluk alt boyutlarının bağımlı değişken olan örgütsel
bağlılık üzerindeki etkisi incelenmiştir.
5. ARAġTIRMA BULGULARI
Araştırma değişkenlerinin güvenirliliği, literatürde yaygın olarak
kullanılan Cronbach Alfa değerleri ile ölçümlenmiştir. Tablo 1‟de görüldüğü
üzere bu sonuçlar için devamlılık bağlılığı hariç diğer tüm değişkenlerin
tamamının değeri Özdamar (1999)‟ın yüksek güvenilir düzey olarak
tanımladığı 0,81 ve üzerinde bulunmuştur. Devamlılık bağlılığının değeri ise
Özdamar (1999)‟ın orta güvenilir düzey olarak tanımladığı 0,61 ve üzerinde
bulunmuştur (Yaşar, 2014: 63).
Tablo 1.AraĢtırma DeğiĢkenlerinin Güvenilirliği
DeğiĢkenler

Cronbach Önerme
Alfa Değeri Sayıları

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Ekonomik
Yasal
Etik
Hayırseverlik
Örgütsel Bağlılık

,926
,879
,831
,838
,837

20
5
5
5
5

,917

24

Duygusal Bağlılık
Devamlılık Bağlılığı
Normatif Bağlılık

,873
,787
,854

8
8
8
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Ankete katılanların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu gibi
demografik değişkenlere göre durumları Tablo 2‟de sunulmuştur.
Tablo 2. AraĢtırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Frekans Yüzde
Frekans Yüzde
Cinsiyet
Kadın
Erkek
YaĢ
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51 yaş ve üzeri
Gelir Düzeyi
1000 -2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
6001 ve üstü

81
149

35,2
64,8

22
57
52
54
30
11
4

9,6
24,8
22,6
23,5
13,0
4 ,8
1,8

79
65
27
32
3
24

34,3
28,3
11,7
13,9
1,3
10,5

Medeni Durum
Bekar
Evli
Diğer
Eğitim Durumu
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans

77
137
16

33,5
59,6
7,0

82
58
74
16

35,7
25,2
32,2
7,0

Kurumdaki
ÇalıĢma Süresi
1 yıldan az
1-2 yıl arası
3-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16 yıl ve üstü

25
39
136
12
4
14

10,9
17,0
59,1
5,2
1,7
6,1

Araştırma hipotezleri test edilmeden önce modelde bulunan
değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerinin istatistiksel açıdan derecesine
bakılmıştır. Değişkenlere ait aritmetik ortalama ile standart sapma değerleri ve
değişkenler arası korelasyon analiz sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4‟de
gösterilmiştir.
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Tablo 3. AraĢtırma DeğiĢkenlerine Ait Ortalama ve Standart
Sapma Değerleri
DeğiĢkenler
s.s.
Ort.
1.Kurumsal Sosyal Sorumluluk

4,098

,517

Ekonomik

3,886

,720

Yasal

4,162

,581

Etik

4,170

,619

Hayırseverlik

4,173

,606

3,469

,637

2.Örgütsel Bağlılık

Değişkenlere ait ortalama değerlere bakıldığında en yüksek ortalamaya
sahip değişkenin hayırseverlik olduğu görülmektedir. Bu değişken anlamında
katılımcıların “katılıyorum” seçeneğine daha yakın cevaplar verdikleri
anlaşılmaktadır. Yani çalışanlar üyesi oldukları örgütlerin, gönüllülük esasına
dayalı olarak toplumun talep ettiği yardımları en iyi şekilde karşıladığını,
çeşitli hayırsever faaliyetlerde bulunduklarını, çeşitli kurumlara maddi
desteklerde bulunduklarını ifade etmişlerdir. En düşük ortalamaya sahip
değişken ise örgütsel bağlılıktır. Bu değişken bazında katılımcıların kurumsal
sosyal sorumluluk ve boyutlarına göre daha kararsız kaldıkları ve “kararsız”
seçeneğine yakın cevaplar verdikleri görülmektedir.
Tablo 4. AraĢtırma DeğiĢkenlerinin Korelasyon Değerleri
DeğiĢkenler

1

1.KSS

1

2.Ekonomik

,791** 1

2

3

4

5

6
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3.Yasal

,869** , 653** 1

4.Etik

,850** ,484** ,685** 1

5.Hayırseverlik ,772** ,391** ,531** ,647** 1

6.Örgütsel
Bağlılık

,388** ,421** ,344** ,263** ,225**

1

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.
Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre kurumsal sosyal
sorumluluğun ekonomik alt boyutu ile örgütsel bağlılık arasında p<.01
düzeyinde anlamlı ilişkiler olduğu anlaşılmış olup bu değişkenler arasındaki
ilişkinin (r=,421) diğer değişkenlere oranla daha güçlü olduğu görülmüştür.
Kurumsal sosyal sorumluluğun hayırseverlik boyutu ile örgütsel bağlılık
arasındaki ilişkinin (r=,225) ise diğer değişkenlere oranla daha zayıf kaldığı
bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar çalışma kapsamında geliştirilen
hipotezleri destekler yöndedir.
Çalışmada öne sürülen hipotezleri test etmek amacıyla yapılan
regresyon analizi sonuçları aşağıda yer alan tablolarda sunulmuştur.
Tablo 5. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Ekonomik BileĢeninin
Örgütsel BağlılıkÜzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi
DeğiĢkenler

Beta

t değeri

p değeri

Örgütsel
Bağlılık

,421

7,016

,000

∆R2= ,174

F=49,228

,000

Çalışmada geliştirilen “H1: Belediye çalışanlarının kurumsal sosyal
sorumluluğun ekonomik boyutuna yönelik algılarının örgütsel bağlılıkları
üzerinde etkisi vardır” hipotezini test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi
sonucuna göre; kurumsal sosyal sorumluluğun ekonomik bileşeninin örgütsel
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bağlılığı (β= ,421; %17,4) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği
anlaşılmaktadır. Bu veriden hareketle H1 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 6. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yasal BileĢeninin
Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi
DeğiĢkenler

Beta

t değeri

p değeri

Örgütsel
Bağlılık

,344

5,532

,000

∆R2= ,114

F=30,604

,000

Bu çalışmada geliştirilen “H2: Belediye çalışanlarının kurumsal sosyal
sorumluluğun yasal boyutuna yönelik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerinde
etkisi vardır” hipotezini test etmek üzere yapılan regresyon analizi sonuçları
istatistiksel olarak anlamlıdır (F=30,604; p<0,05). Bağımsız değişken olan
kurumsal sosyal sorumluluğun yasal boyutu bağımlı değişken olan örgütsel
bağlılık düzeyini %11,4 oranında açıklamaktadır. Bu sonuca göre H2 hipotezi
kabul edilmiştir.
Tablo 7. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Etik BileĢeninin
Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi
DeğiĢkenler

Beta

t değeri

p değeri

Örgütsel
Bağlılık

,263

4,115

,000

∆R2= ,065

F=16,933

,000

Çalışma kapsamında ele alınan bir diğer hipotez olan “H3: Belediye
çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluğun etik boyutuna yönelik algılarının
örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisi vardır” hipotezini test etmek amacıyla
yapılan regresyon analizi sonucunda da kurumsal sosyal sorumluluğun etik
bileşenine dair çalışan algılarının bağımlı değişken olan örgütsel bağlılığı (β=
,263; %6,5) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği bulgusuna
ulaşılmıştır. Bu durumda H3 hipotezi de kabul edilmektedir.
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Tablo 8. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Hayırseverlik BileĢeninin
Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi
DeğiĢkenler

Beta

t değeri

p değeri

Örgütsel
Bağlılık

,225

3,489

,001

∆R2= ,047

F=12,170

,001

Çalışma kapsamında ele alınan dördüncü hipotez olan “H4: Belediye
çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluğun hayırseverlik boyutuna yönelik
algılarının örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisi vardır” hipotezini test etmek
amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda da hayırsever kurumsal sosyal
sorumluluğun örgütsel bağlılığı yaklaşık %5 oranında açıkladığı görülmüştür.
Bu durumda H4 hipotezi de kabul edilmektedir.
SONUÇ
Genel olarak işletmelerin gönüllülük ilkesine bağlı kalarak toplumsal ve
çevresel sorunları örgütsel faaliyetleriyle ve paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle
bütünleştirebildiği, ilişkide bulunduğu tüm iç ve dış çevre faktörlerine karşı
sorumlu davranmasını ifade eden bir kavram olan kurumsal sosyal sorumluluğa
dair çalışan algılarının yüksek olduğu örgütlerde örgütsel bağlılığın da yüksek
olması beklenmektedir.
Bu çalışmada da çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk alt
boyutlarına yönelik algılarının örgütsel bağlılığı etkileyip etkilemediği
belirlenmeye çalışılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların, örgütlerinin kurumsal sosyal
sorumluluğa ilişkin uygulamalara yönelik genel algıları açısından olumlu
oldukları söylenebilir. Altboyutlar açısından bakıldığında katılımcılar diğer
boyutlara göre örgütlerinin hayırseverlik konusunda daha iyi uygulamalarda
bulunduğunu düşünmektedirler. Hayırseverlik boyutunu sırasıyla etik ve yasal
boyut takip etmektedir. Buna göre katılımcılar örgütlerinin yasalarda yer
almamasına rağmen uygulama ve faaliyetlerinde adil ve hakkaniyetli
davrandıklarını düşünmektedir. Ayrıca katılımcılar, örgütlerinin kanunlara
uygun şekilde faaliyetleri gerçekleştirdiğini hem çalışanlarıyla hem diğer tüm
paydaşlarıyla ilgili tüm yasal sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade
etmişlerdir. Ekonomik sorumluluk boyutlarına yönelik katılımcıların algılarının
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ise olumlu ile kararsız seçenekleri arasında olduğu görülmektedir. Örgütsel
bağlılık açısından bakıldığında da katılımcıların daha çok kararsız kaldıkları
bulgusuna ulaşılmıştır.
Değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde; katılımcıların kurumsal
sosyal sorumluluk ve alt boyutlarına yönelik algıları ile örgütsel bağlılıkları
arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Özellikle kurumsal sosyal
sorumluluğun ekonomik boyutu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin diğer
değişkenlere oranla daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.
Çalışmada yapılan regresyon analizi sonucuna göre de kurumsal sosyal
sorumluluğun tüm altboyutlarına yönelik algının örgütsel bağlılığı etkilediği ve
ekonomik sorumluluğa yönelik algının örgütsel bağlılığı etkileyen en önemli
unsur olduğu belirlenmiştir. Örgütsel bağlılığı etki düzeyleri açısından
sıralandığında, ekonomik sorumluk en yüksek düzeyde etkiye sahip alt boyut
olduğu bu boyutu ise sırasıyla yasal, etik ve hayırseverlik boyutlarının izlediği
görülmüştür. Elde edilen bu sonuca göre örgütlerin ekonomik sorumluluk
bağlamında değerlendirilen faaliyetlerinin çalışanların örgütsel bağlılıklarını
sağlamada daha etkili olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla çalışanlarının
örgütsel bağlılıklarını yükseltmek isteyen örgütlere, başta ekonomik
sorumluluklar ve yasal sorumluluklarla ilgili olmak üzere kurumsal sosyal
sorumluluğa yönelik uygulama ve faaliyetlere daha çok önem vermeleri
gerektiği önerisinde bulunulabilir.
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APPLICATION OF DIETARY HOP (Humulus lupulus) EXTRACT AS GROWTHPROMOTERS IN COMMON CARP, Cyprinus carpio (L. 1758)
Funda TURAN1* and Cemal TURAN1
1
Iskenderun Technical University, Faculty of Marine Science and Technology, Turkey.
*
Email of the corresponding author: funda.turan@iste.edu.tr
ABSTRACT
In aquaculture, there is an equable demand to increase productivity, particularly to
improve growth rate, feed utilization as well as stress resistance of fish. Phytochemicals
contained in herbs have been shown to have beneficial effects on appetite, growth and the
immune status of fish. The use of these plant-based additives allows fish farmers to maximum
performance through improvement in health, reproduction and feed efficiency. Hence, a
preliminary study was conducted to evaluate the effect of dietary supplementation of the Hop
flower extract on common carp, Cyprinus carpio growth performance and body composition.
The fish (mean body weight 0.85±0.09 g) were fed with experimental diets prepared by using
supplementation of hop flower extract (0, 0.5, 1 and 1.5 g 100 g-1) for 90 days. Growth rate
significantly increased in carps fed with hop extract-supplemented diets in comparison with
the control groups (P<0.05). Feed conversion ratio (FCR), protein efficiency ratio (PER) and
apparent net protein utilization (ANPU) were also significantly improved in group fed diet
with 1.5 g 100 g-1 hop flower extract than that with control and other hop flower extract
groups (P<0.05). The present study demonstrates that hop flower extract had a positive effect
on carp growth performance and feed utilization with no apparent effects on health status.
Keywords: Hop extract, Humulus lupulus, Growth-promoter, Common carp, Cyprinus
carpio.
INTRODUCTION
As aquaculture production becomes additional intensive inside the last decade, the
incidence of disease yet as varied infectious diseases has accrued as a results of it leading to
very important economic losses. Diseases were to boot recognized as a result of the most
constraint to the event of aquaculture industry globally and resulted in vital growth
performance and economic loss to fish farmers (FAO, 2009). The intensive and semiintensive practices of aquaculture production caused an increase of disease outbreaks resulting
in partial or total loss of fish production. Morever, many factors yet as overcrowding,
handling, temperature, poor water quality and poor nutrition are to blame for creating a state
of stress leading to immunosupression in fish, and so boosting the status to infectious diseases
(Cabello, 2006; Gatlin et al., 2014). Therefore, there was the requirement to enhance
aquaculture in term of growth and diseases prevention. Using chemotherapeutants and
antibiotics to control fish diseases has light-emitting diode to unfavourable effects like the
event of antibiotic resistant strains and accumulation of these compounds in setting and/or fish
tissue that ultimately mirror on human health. Therefore, medicative plants in the main return
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as a promising and various safer and low cost methodology for bar and/or management of fish
disease in aquaculture (Awad and Awaad, 2017).
Herbal medicine may be a growing promote of other medicines very popular today.
Several active ingredients in buildup medicine are derived from plant compounds and have a
large of mark. Plants and plant extracts additional safe than chemical product as a result of
natural product is becoming additional common, since medicine of synthetic origin could
have a negative impact on the setting and parasite resistance to toxic chemicals will evolve
when continual applications (Magi and Sahk, 2003).
Also, the medicinal plants are wealthy during a large choice of nutrients and that they
could also be used as chemotherapeutics and feed additives. The employment of medicative
plants as a natural feed additive in fish diets is turning into helpful instead of classic
chemicals, which can have associate degree accumulative impact on human health (Chang,
2000). Several biological activities are recorded for medicative plants as well as growth
promotion, craving stimulation, immune stimulation, antimicrobial, and anti-stress in fish
(Wang et al., 2015; Chang, 2000; Chakraborty and Hanez, 2011). Additionally, the mode of
action of these plants and their derivatives are attributed to the presence of the many active
principle parts like alkaloids, steroids, phenolics, tannins, terpenoids, saponins, glycosides,
and flavonoids. Easy accessibility and therefore the low cost worth for several plants also are
encouraging factors for his or her use in giant scale in aquaculture to supply higher growth
and protection at constant time (Harikrishnan et al., 2011; Sivaram et al., 2004). They will be
used as associate degree attractant to extend feed intake, improve feed utilization, and
increase weight gain (Xiang and Zhou, 2000; Ahmad and Abdel-Tawwab, 2011).
Humulus lupulus has a long history as a medicinal cure to treat a large vary of
complaints in people medicine by Southern African native population. It’s been in the main
suggested as a mild sedative helpful to cure sleeplessness and nervousness (Blumenthal,
1998). Historically hops were used to treat excitability and restlessness associated to tension
headache; to enhance craving and digestion; to alleviate aching, aching and pain (Barnes et
al., 2002). Hop extracts have additionally been reportable to move as antioxidants, cancer
chemopreventives, medicinal drug agents, antimicrobials and citotoxics (Chadwick et al.,
2006). The most structural categories of chemical compounds known from hop mature cones
embody terpenes, bitter acids and chalcones. Hops also are wealthy in flavonol glycosides
(kaempferol, quercetin, quercitrin, rutin) (Sagesser and Deinzer, 1996) and catechins
(catechin gallate, epicatechin gallate) (Gorissen et al., 1968).
Although previous studies have mostly investigated on the effects of improvement
appetite and digestion in rat and human (Barnes et al., 2002), there is a lack of information on
the use of hop flower extract in diets for fish growth. In the present study we intended to
ascertain whether Humulus lupulus flower extract included in the diet enhance the growth
performance, feed utilization and carcass composition of the common carp.
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MATERIAL AND METHODS
Common carp, Cyprinus carpio, with mean body weight 0.85±0.09 g were fed with a
commercial carp diet, and stocked into 12 (0.8x0.4x0.4 m) aquaria at a density of 20 fish per
aquarium. The aquarium were equipped with aeration and supplied with continuously flowing
water (2 L min-1), and controlled temperature (24±1 °C). The photoperiod was maintained on
a 12-h light: 12-h dark schedule. Carps were held under optimal conditions for two weeks
before beginning the growth trial. Commercial carp feed (32% protein, Camli Feed Ind.) were
used to prepare the experimental diets. The proximate composition of the experimental diets
was determined by analysis (AOAC, 1990). The fish were fed with experimental diets
prepared by using supplementation of hop flower extract (0, 0.5, 1 and 1.5 g 100 g-1 extract)
for 90 days. Hop flower extract (Nature’s Way®) was supplied by Nature’s Way (USA). In
the preparation of experimental diet, powder hop flower extract were mixed with a pulverized
carp diet in which, water (450 mL kg-1) was added and extruded through a food grinder with a
2 mm diameter die plate (Lee et al., 2004). Three different dosages of hop flower extract (0.5,
1and 1.5 g extract 100 g-1 diet) were used in the experiment. The control diet was also mixed
with 450 ml water. The extrusions were broken into small pieces and stored in freezer until
feeding. Each of the three experimental diets was randomly assigned to triplicate groups of
fish and all the groups were fed with their respective diet to ca. 10% body weight day-1 twice
daily for 90 days.
Water temperature and oxygen content were measured daily with a thermometer and a
model 55 YSI oxygen meter (Yellow Springs Instruments Cy. Ohio), respectively. Weekly
water samples were collected for analysis: pH was determined with Accumet pH meter
(Model 915, Fisher Scientific, Pennsylvania), ammonia nitrogen N-NH4 (Nessler method)
and nitrite nitrogen N-NO2 (sulphanil method) were determined colorimetrically with a
spectrophotometer. Water temperature, pH and dissolved oxygen were maintained at
24.0±1.0°C, 7.4±1.0 and 6.05±0.2 mg L-1, respectively. The ammonia nitrogen content did not
exceed 0.1 mg N-NH4/l, and nitrite nitrogen was not higher than 0.04 mg N-NO2/l.
During the experiment, the mortality was recorded daily and fish in each aquarium
were counted and weighed individually at bimonthly intervals after anesthetization for 2.5
min in water that contained 0.4 g L−1 tricaine methanesulphonate (TMS) and 0.8 g L−1sodium
bicarbonate as a buffer. Growth were monitored to determine the growth in each treatment
groups during the experiment. Each fish was individually weighed and measured (total length)
to the nearest 0.01 g and 0.01 cm, respectively. Weight gain feed conversion ratio, specific
growth rate, protein efficiency ratio, apparent net protein utilization and survival rate, were
calculated in this experiment. At the start of experiment, 20 fish randomly were treated with
an overdose of phenoxyethanol (1.5 mg l−1) solution, and stored at –20 oC for the
determination of body proximate composition. At the end of the feeding trial, 5 fish from each
dose group (n=20 fish\per dose) were analyzed for final whole body proximate composition
(AOAC 1990). All data were subjected to a one-way analysis of variance to determine if there
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is a difference in weight gain and body composition among treatments. Duncan test was used
to compare the means of the treatments when differences occurred (Norusis, 1993).

Hop flower extract (g 100 g-1)
0

0.5

1

1.5

Weight gain (g)

7.45±0.67 ab

11.11±1.56b

12.34±1.75bc

13.87±0.54a

SGR

2.50±0.16a

3.09±0.34b

2.85±0.31ab

3.34±0.35b

FCR

3.37±0.31a

2.28±0.29b

2.05±0.27b

1.81±0.07b

PER

1.06±0.09a

1.58±0.22b

1.76±0.24bc

1.98±0.07c

ANPU (%)

23.16±3.04a

35.05±6.25b

35.65±6.78b

39.14±3.57b

Survival (%)

90.00±5.01a

91.67±5.77a

86.67±2.88 a

85.00±5.01a

RESULTS
The effects of different concentrations of dietary Hop flower extract on growth and
survival of on the Common carp (C.carpio) are shown in Table 1.
Growth rate significantly increased in carps fed with hop flower extract-supplemented
diets in comparison with the control groups (P<0.01). Feed conversion ratio (FCR), protein
efficiency ratio (PER) and apparent net protein utilization (ANPU) were also significantly
improved in group fed diet with 1.5 g 100 g-1 hop flower extract than that with control and
other hop flower extract groups (P<0.01).
Table 1. The effects of different concentrations of dietary hop flower on survival, growth
performance, feed utilization efficiencies of Common carp C.carpio for 90 days*
*Values (mean ± S.D. of triplicate) with different superscripts in each line indicate significant
differences (P<0.01)
WG (Weight Gain) (g) = Final weight-Initial weight.
SGRW (Specific Growth Rate Weight) (%)= lnW2-lnW1 \ (T2-T1) x 100, where W1, and
W2 are mean body weight at times when the first and second samples were taken (T1 and T2)
FCR (Food Conversion Ratio) = Dry feed intake (g) / wet weight gain (g).
PER (Protein Efficiency Ratio) = Live body weight gained (g) / protein intake (g).
ANPU (Apparent Net Protein Utilization)(%)=[protein retained/unit of protein intakex 100.
The effects of different concentrations of dietary Hop flower extract on the chemical
composition of the whole-body Common carp C.carpio for 90 days are shown in Table 2.
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No significant differences were obtained in whole body moisture, lipid, protein and ash
among the dietary treatments (P>0.05).
Hop flower extract (g 100 g-1)
Chemical composition
(%)

Initial

0

0.5

1

1.5

Moisture

73.18±0.30

71.16±0.42a

71.73±0.65a

72.05±0.46a

70.75±0.22a

Crude protein

18.02±1.05

19.44±1,44a

20.61±1.22a

18.54±1.02a

18.71±1.08a

Crude lipid

7.80±0.20

8.42±0.85b

6.67±0.48a

9.20±1.05b

9.56±1.12b

Ash

0.99±0.01

0.99±0.01a

0.98±0.01a

0.99±0.01a

0.99±0.01a

Table 2. The effects of different concentrations of dietary hop flower on the chemical
composition of the whole-body Common carp C.carpio for 90 days*
*Values (mean ± S.D. of triplicate) with different superscripts in each line indicate significant
differences (P<0.05). Body composition data presented on a wet basis.
DISCUSSION
It is well-known that feeding comprises majority of variable cost (50-80% of
production costs) within the aquaculture. Therefore, enhancements to growth performance
and feed utilization area unit key criteria once assessing the success of using feed additives.
Recently, the utilization of phytogenic products in practical diets for fish has become a very
topical conception in aquaculture (Gatlin et al., 2014). The present results determined that
supplementations of hop flower within the diets of carp significantly improved each growth
and feed conversion ratio and this finding is especially noteworthy considering hop flower,
and different herbs or plants, are readily offered and cheap in several countries. The growth
enhancing effects of medicative herbs have typically been attributed to stimulation of
appetence, increased digestive enzyme activity and/or presence of certain bioactive
compounds that can be unique to each plant or herb (Van Hai, 2015; Adel et al., 2015).
Previous studies showed that herbal drugs contributed to promote the growth of
aquatic animals. For example, 300 mg kg-1 of genus Perilla seed extract within the diet of
gibel carp might considerably improve growth and feed utilization (YaoPing et al., 2008).
Similarly, herbs in diets promoted growth and feed potency in African catfish Clarias
gariepinus (Turan and Akyurt, 2005; Turan and Yigitarslan, 2016), Tilapia Oreochromis
aureus (Turan, 2006) and common carp Cyprinus carpio (Turan et al., 2007).
In aquaculture, herbal extracts could also be administered orally, by injection,
and/or by immersion (Gabriel et al., 2015). Injection and immersion could also be the most
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effective strategies of administering herbal extracts to fish, however, they'll not be practical in
aquaculture in any respect stages of production as they're dearly-won, labor intensive, and
stressful to fish. though oral administration is considered less effective, as a result of absorption
by fish is slow (Harikrishnan et al., 2009), this technique permits a large range of fish to be
treated with reduced stress and at lower cost, and labor input (Sakai, 1999), thus making it a
potentially a lot of suitable option in aquaculture. Herbal extracts incorporated in fish diets at
totally different doses (Bulfon et al., 2013) rely upon the extracts, size of the animals, farming
system, and purpose of administration. There's a lack of standardization in herbal extract
administration in aquaculture so a lot of studies are needed to try and standardize methodology
of extraction procedures, extract dose, technique of administration, and quantifying effects of
herbal extracts in different aquaculture fish species.
In conclusion, this study represents the first approach to assess the
effects of the dietary intake of Hop flower extract in carp culture. The findings proved that
addition of hop flower extract at doses of 1.5 g 100 g−1 feed, respectively, improved growth
performance, feed utilization of C. carpio. Hence, hop flower seems to be a promising dietary
supplement to enhance growth in common carp.
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ABSTRACT
Phytoestrogens are plant constituents that structurally or functionally mimic female
estrogens. Multiple studies now indicate negative side effects of hormone replacement
therapy (HRT), an effective method for treating various menopausal symptoms. Hops
(Humulus lupulus L.) have long been used worldwide as a herbal medicine Hops have been
studied particularly as a possible source of estrogenically active compounds, and 8prenylnaringenin (8-PN) was identiﬁed as a very potent phytoestrogen. This study examined
the effects of hop flower extract on sex reversal in guppy, Poecilia reticulata. Newly born
guppy fry (0.009 ± 0.001 mean weight), were randomly distributed into 30 L aquaria at a
density of 100 fish per aquarium and subjected to a sex-reversal treatment by immersion
application of hop flower extract for 30 days. The hop flower extract was incorporated into
the aquarium water as follows: 0 (control), 0.5, 1 and 1.5 g/ L groups. The treatment was
repeated twice (in the beginning and half way through the experiment) during 30 days. At the
end of experiment, the highest feminization (69.26%) was observed at 1.5 g\L group. This is
the first report regarding the potential of hop flower extract as feminization agent in guppy.
But, further studies will be required to determine the optimum treatment dosage for induction
of 100% sex reversal with hop flower extract in guppy.
Key Words: Guppy, Poecilia reticulata, Hop extract, Humulus lupulus, Sex reversal.
INTRODUCTION
Ornamental fishes are today rapidly gaining importance due to their aesthetic value
and also because of their large commercial value within the export trade world over. attractive
colouration determines the commercial value of ornamental fish and pigmentation in the skin
is responsible for colouration in the fish (Ahilan et al., 2008). In many ornamental fish, the
sexes differ in their colour patterns, with males being the more brightly coloured sex (Cogliati
et al., 2010). because of the value discrepancy, the culture of monosex (all-male) stocks of
ornamental fish may well be of a big economic advantage (Chakraborty et al., 2012). Culture
and reproduction of ornamental fish species are done using a variety of strategies (Nazari and
Roozbehani 2015). Some species can spawn with changing environmental patterns like
changes in water temperature, pH or electrical conduction (Yanong, Martinez and Watson
2009). Other species need more advanced techniques, as well as the utilization of hormone
productions through injection to stimulate spawning in fish (Nazari and Roozbehani 2015).
Owing to consumer concerns and strict regulations in several countries, the utilization of
synthetic chemicals and hormones is becoming unviable and natural compounds are more
acceptable to the public.
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Phytochemicals are a large group of plant-derived compounds that are usually found in
fruits, vegetables, beans, cereals and plantbased beverages like tea and wine (Arts and
Hollman, 2005; Clotfelter and Rodriguez, 2006). The three categories of phytoestrogens
(isoflavones, coumestans, and lignans) are found at high concentrations in plants like legumes
(Dixon, 2004) and hop (Chadwick et al., 2006). based on their chemical structure, the plant
active principles will mainly be categorised into alkaloids, flavonoids, pigments, phenolics,
terpenoids, steroids and essential oils and are according to promote various activities like
antistress, growth promotion, appetite stimulation, tonic and immunostimulation, and
antimicrobial properties in fish culture (Citarasu, 2010; Chakraborty and Hancz, 2011).
Phytochemicals are also reported to block biosynthesis as well as action of estrogen by acting
as aromatase inhibitors and antagonists to nuclear estrogen receptor in endocrine germ cells
(Rempel and Schlenk, 2008) and hence may be considered as potential mean for inducing sex
reversal in fish. However, there are significant variations regarding the efficacy of various
phytochemicals for production of all-male or female fish population and therefore the
potential anabolizing and virilizing effects of such plant extracts has to be clearly documented
(Chakraborty et al., 2012).
Humulus lupulus L (Family: Cannabaceae) features a long-standing tradition of
medicative use in Europe. It contains phytoestrogens as well as prenylnaringenin because the
most powerful phytoestrogen well-known so far (Stevens and Page, 2004). Hop is eight times
stronger than alternative herbal estrogens. These phytoestrogens can bind to each estrogen
receptors within the body and exert anticancer and antioxidant activities (Milligan et al.,
1999). Its organs are covered with coarse fibers (containing lupulin) and it contains linalool,
tannin, and resin. When taken orally, the herb has hormonal activity (Chadwick et al., 2006;
Kyrou et al., 2017). 8-prenylnaringenin (8-PN), present in hop strobiles at levels of 25-60
mg/kg, should be considered to be the active oestrogenic compound of hops. The oestrogenic
activity proved to be considerably greater than that of established phyto-oestrogens such as
coumestrol (present in red clover) and genistein and daidzein (present in soy) (Vlietinck,
2014).
Schaefer et al. (2003) determined the oestrogenic potency in vivo and in vitro of 8-PN
using the classic uterine growth assay and vagina growth assay in juvenile rats. Their findings
confirm the conclusions of Diel et al. (2004) that 8-PN is a pure oestrogen agonist in vitro,
exhibiting an oestrogenic activity profile comparable to oestron. The in vivo oestrogenic
activity of 8-PN in representative tissue, however, is 20,000-fold weaker compared to 17βoestradiol.
Although previous studies have mostly investigated on oestrogenic efficiency of hop
(Chadwick et al., 2006; Schaefer et al. 2003; Diel et al, 2004; Vlietinck, 2014) in rat and
human, there's a lack of information on the utilization of hop flower extract for sex reversal in
fish. This study examined the results of hop flower extract on sex reversal in guppy, Poecilia
reticulata.

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 717

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
MATERIAL AND METODS
Guppy fry (0.009 ± 0.001 mean weight), were indiscriminately distributed into thirty L
aquaria at a density of one hundred fish per aquarium and subjected to a sex-reversal
treatment by immersion application of hop flower extract for thirty days. Hop flower extract
(Nature’s way®) was provided by Nature’s Way (USA). The aqueous extracts of hop flower
was prepared by boiling 15, 30 and 45 g hop flower extract in 250 ml distilled water for thirty
min and so filtering it with a whatman paper twice (Joshi et al., 2005; Gauthaman and
Adaikan, 2005). The hop flower extract was incorporated into the aquarium water as follows:
0 (control), 0.5, 1 and 1.5 g/ L groups. The aquariums were aired powerfully to spread the
solutions in water. every of the treatment group was indiscriminately assigned to triplicate
groups of fish. The treatment was continual twice (in the beginning and half way through the
experiment) during thirty days (Çek et al., 2007). The water of the aquaria was changed
entirely each fifteen days. The temperature was maintained at 26±1 ºC and also the aquaria
were aerated. The photoperiod was maintained on a 12-h light: 12-h dark schedule. a control
group was additionally included during this experiment. Hatchlings were fed ad-libitum thrice
each day until satiation. the basic food was ornamental fish diet (Aquamaks, Turkey: 28
protein, 12-tone system lipid (on wet basis)). after completion of the treatment, they were
transferred to larger aquaria. when individuals were 2 months old, the sex of each was
determined by external examination, with gonopodium and alternative morphological
characters (Kavumpurath and Pandian, 1993).
Growth and survival rate were monitored to determine the growth in every treatment groups
during the experiment. A Chi-square test was used to determine whether or not determined
sex ratios ar different from an expected 1:1. Also, differences in growth were assessed by oneway analysis of variance test and duncan test was used to analyze that dosage groups cause
the difference (Norusis, 1993).
RESULTS
At the end of experiment, the highest feminization (69.26%) was observed at 1.5 g\L
group compared to other groups and the control group recorded the lowest female ratio (50.76
%) (P<0.001). The sex ratio observed for the P. reticulata was nearly the expected ratio of 1:1
(female:male) in control group (Table, 1).
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Table 1. Effects of treatment with Hop flower extract on sex reversal of the Poecilia
reticulata.
Sex
Treatment
Sex Ratio
Dose
Distribution
Duration
(%)
2
(g/L)
( n)
(day)
♀ : ♂
♀ : ♂
Hop flower
0
30
132 : 128
50.76 : 49.23
extract
0.5

30

136 : 129

51.33 : 48.67

0.016

1

30

152 : 111

57.79 : 42.21

2.601

1.5

30

178:79

69.26 : 30.74

18.408***

 2 values are for comparisons of sex ratios with the control (*,P<0.05; **, P<0.01; ***,
P<0.001).

Table 2 shows the survival rate and growth rates in total length and body weight of the
P. reticulata. Total survival rates and growth rate in all treatments and controls were
uniformly high ranging from 85.66% to 88.33% and 0.165 to 0.192 g respectively (p>0.05).
This indicates that hop flower extract has no negative effect on survival and growth rate of P.
reticulata at the tested concentrations (Table 2).

Table 2. Effects of treatment with Hop flower extract on survival and growth of the Poecilia
reticulata.

Hop flower extract

Dose
(g /L)

Survival Rate
(%)

Total length
(cm)

Body weight
(g)

0

86.66 ± 1.22a

1.88 ± 0.06a

0.177 ± 0.01a

0.5

88.33 ± 0.56a

1.69 ± 0.08 a

0.192 ± 0.01 a

1

87.66 ± 0.84 a

1.82 ± 0.11 a

0.169 ± 0.01 a

1.5

85.66 ± 1.05 a

1.71 ± 0.09 a

0.165 ± 0.01 a

*Values (mean±S.E. of triplicate) with same superscripts in each column indicate
insignificant differences (P>0.05) (Water temperature 26±1ºC).

DISCUSSION
The goal of the present study was to find an alternative sex-reversal method to induce
all female guppy, for the method currently used to be more effective, easy and environmental
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friendly. In the present study, The 1.5 g\L hop flower extract group was the most potent dose
for feminization. This is the first report regarding the potential of hop lower extract as a
feminization agent in ornamental fish. Previous studies on phytostrogens showed that
phytostrogens have different effect on the different species of ornamental fish. Turan (2017)
reported that sex differentiation of guppies was successfully diverted toward the female
gender with treatment of licorise root extract. Çek et al. (2007) indicated that Tribulus
terrestris, herbal extract was the most effective in masculinization of guppy, resulting in a
maximum male ratio of 87.23%. Brown et al. (2014) indicated that Genistein as a
phytostrogen has limited effect on reproductive endpoints in a female fighting fish Betta
splenden while other researches showed contrast results. Phytostrogens increased vitellogenin
synthesis in Tilapia primary hepatocytes (Turker and Takemura, 2011). Furthermore,
phytoestrogens are able to stimulate vitellogenin synthesis in vivo in common carp, Cyprinus
carpio, (Turker and Bozcaarmutlu, 2009), in vitro in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss,
hepatocyte (Pelissero et al., 1993) and in vivo / in vitro in Siberian sturgeon, Acipenser baeri,
and rainbow trout (Latonnelle et al., 2002). Turker and Takemura (2011) in their study
indicated that plant extract such as fennel, fenugreek, aniseed, safflower, flaxseed, liqurice,
pomegranate and soybean were considerably less potent than estradiol. In this regard it is
recommended to applying phytostrogens in long duration for stronger effect on fish breeder.
However, further research should be done to evaluate the effective dosage on different species
by establishing an in vivo experiment in both male and female.
Also, survival rate of the hop flower -treated P. reticulata was similar to that of
control group of the experiment. These results for the treated fish indicated no adverse effects
of treatment with hop flower extract on the general health and growth of the fish. In our
previous experiment as well, immersion treatment of licorise root extract was found to have
no adverse effect on survival in guppy (Turan 2017). Similar to results obtained by Adenigba
et al. (2017) and Enyidi et al. (2016) in African catfish, Mukherjee et al., (2018) in Tilapia
and Çek et al. (2007) in guppy.
In conclusion, the findings of this study indicate the probability of using herbal
compounds as an alternative method for production of all-female guppy population. However,
further studies will be required to determine the optimum treatment regime for induction of
100% sex reversal with hop flower extract in guppy.
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DİŞ HEKİMLİĞİNDE RADYASYON GÜVENLİĞİ
1

Eda Didem YALÇIN1
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD

ÖZET
Radyasyon (veya ışınım), elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki
enerji yayımı veya aktarımıdır. Doğal radyasyonun yanı sıra, iyonlaştırıcı radyasyon başta
sağlık alanı olmak üzere, mesleksel olarak maruziyet, endüstride, tıpta, eğitim ve araştırma
alanlarında, nükleer güç üretimi ve yakıt çevrimi gibi alanlardaki çeşitli insan faaliyetlerine
ait ışınlanmalardan kaynaklanmaktadır. Günümüz modern diş hekimliğinde klinik teşhiste yol
gösterici bir yöntem olarak iyonize radyasyon içeren radyografik tetkikler sıklıkla
kullanılmaktadır. Radyasyondan korunma sisteminin ana hedefi, radyasyon görevlilerinin,
halkın ve çevrenin radyasyonun zararlı etkilerine karşı korunmasıdır. Amacı ise radyasyonun
deterministik etkilerini (cilt yanıkları, katarakt, ölüm gibi) önlemek ve stokastik (kanser,
genetik etkiler) etkilerin meydana gelme olasılığını en aza indirebilmektir. Radyasyondan
korunma sisteminde yer alan prensiplere göre radyasyonun zararlı etkilerini telafi edecek
şekilde yeterli fayda sağlamayan radyasyona maruz kalmayı gerektiren hiçbir uygulamaya
izin verilmemesi, bu kapsamda olacak olan uygulamalarda ise en az doz ile en iyi sonuca
ulaşılması ve tıbbi tanı/tedavi haricinde bireylerin ışınlandığı tüm uygulamaların sonucunda
alacakları dozların sınırlandırılması gerekmektedir. İnsanlar radyasyon uygulaması gerektiren
tüm ışınlamalara yönelik doz sınırlarıyla ve risk değerlendirmesiyle kontrol altına alınması
gerekmektedir. Burada gelecek nesilleri de kapsayacak şekilde hiç kimsenin istenmeyen
radyasyon riskine maruz bırakılmaması amaçlanmaktadır. Sisteminin hedefi, radyasyon
görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasıdır.
Radyasyondan korunma ve güvenliğin sağlanması ise ancak konu ilgili bir sistemin kurulması
ve sürekliliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Sistem, radyoaktivite/doz ile ilgili niceliklerin ve
birimlerin bilinmesini, gerekli ölçümlerin yapılabilmesini, ölçüm sonuçlarının
değerlendirilebilmesini gerektirir. Bu bildiride; radyasyon, radyasyon kaynakları, iyonlaştırıcı
radyasyon uygulamaları için güvenlik ve korunmaya yönelik genel kavramlar kapsamında
bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Radyasyon, Diş Hekimliği, Radyasyondan Korunma.
GİRİŞ
Radyasyon veya ışınım, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji
yayımı ya da aktarımıdır. Gerek doğal gerekse yapay radyasyona herkes mazur kalmaktadır.
Güneş, lazer, radar sistemi, televizyon vericileri, X-ışını makineleri ve radyoaktif kaynaklar
gibi birçok radyasyon kaynağı bulunmaktadır. İyonize radyasyonun dokudaki biyolojik
etkileri; alınan toplam doza, doz oranına, radyasyon alan vücut miktarına, radyosensiviteye ve
yayılan radyasyonun tipine bağlı olarak stokastik ve deterministik etkiye sebep olur.
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Deterministik etki; büyük dozlarda meydana gelir, hücre ölümüne ve dolayısı ile organ
fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. Stokastik etkiler ise, hücre hasarı meydana
getirmeyecek kadar çok düşük dozlara uzun dönem maruz kalındığında hücre ölümünden çok
hücrenin modifiye olmasına neden olur. Modifiye olan hücrelerde uzun dönemde kanser
gelişebilir. Stokastik etkiler radyasyondan etkilenen bireyin DNA'sında ölümcül sonuçlar
doğuran değişiklikler yapabilirler. Bu duruma uygun en önemli değişiklik karsinogenezdir .
Sık görülmemekle beraber radyasyon , genetik etkilere de neden olabilmektedir. Tüm bu
etkiler, moleküler ve hücresel düzeyde ortaya çıkm
aktadır ve sonuçta doku, organ ve
sistemleri etkilemektedir. Doğal kaynaklardan maruz kalınan radyasyon, kanser ve buna bağlı
ölümün çok ender nedenidir (Bozbıyık, 2002). Hasar, genetik bilgileri taşıyan hücrelerde
meydana gelmiş ise, bu daha sonraki kuşağa eklenerek geçer. Stokastik etkinin bu tipine
herediter etki denir (Yücel ve Palacı, 2009). Röntgen uygulamaları nedeni ile ortaya çıkan
kanser vakalarının bazı ülkelerdeki yüzde değerleri şöyledir. İngiltere’de %0,6, ABD’de
%0.09, Almanya’da %1,3 ve Japonya’da %2,9’dur. Ülkemizde bu konuyla ilgili bir araştırma
maalesef yoktur (Şaşkın, 2010). Bu bildiride; radyasyon, radyasyon kaynakları, iyonlaştırıcı
radyasyon uygulamaları için güvenlik ve korunmaya yönelik kavramlar kapsamında genel
bilgiler verilecektir.
Radyasyonun Biyolojik Etkileri
X-ışınlarının tıbbi amaçlı kullanılmasından kısa bir süre sonra radyasyonun zararlı
etkileri de belirtilmiş ve X-ışınlarına bağlı ilk kanser vakası 1902 yılında rapor edilmiştir.
İyonlaştırıcı radyasyona mesleksel olarak maruziyet; endüstride, tıpta, eğitim ve araştırma
alanlarında, nükleer güç üretimi ve yakıt çevrimi gibi alanlardaki çeşitli insan faaliyetlerine
ait ışınlanmalardan kaynaklanmaktadır. Bu uygulamalarda bulunan çalışanların, etkili bir
şekilde radyasyondan korunmaları ve güvenliklerinin sağlanmasına yönelik en etkin
uluslararası kuruluşlardan ilk ikisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Uluslararası
Çalışma Örgütüdür (ILO). IAEA’nın “Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Kaynaklarının
Güvenliği” isimli yayınında konu ile ilgili temel ilkeler yer almaktadır (IAEA, 1996).
Çalışanlara yönelik radyasyondan korunmaya yönelik tavsiyeler ise Uluslararası Radyoloji
Korunma Komisyonu (ICRP) tarafından yayımlanmaktadır (ICRP 1997, ICRP 2007). Bu
komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda teşhis ve tedavi amaçlı radyasyonun deterministik
ve stokastik etkilere yol açtığı , bu türden zararlı etkilerin oluşması için kısa veya uzun süreli
bir latent periyot geçmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca radyasyonun her doku veya organda
farklı etkiler ortaya çıkardığı ve radyasyonun zararlı etkilerinin vücudun tümü veya bir
bölümünün ışınlanmasına göre de
değişiklik gösterdiği ifade edilmiştir (Oyar, 2003;
Bozbıyık, 2002).
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GELİŞME
Radyasyondan Korunma
X-ışınının keşfinden birkaç ay sonra iyonize radyasyon tıbbi amaçla kullanılmaya
başlanmıştır. Bu dönemde yapılan uygulamalarda iyileşmeyen yaralar ve kanserler
gözlenmesi nedeni ile iyonize radyasyon ile çalışılan ortamlarda personelin ve diğer ışına
maruz kalan şahıslarda doz sınırlaması uygulaması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Uluslararası
kuruluşlar ve ülkemizde radyasyon güvenliği ile ilgili kuruluş olan Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu (TAEK)’in önerilerine göre radyasyon güvenlik önlemleri alınmaktadır. Tedavi
amaçlı tıbbi ışınlanmalar hariç, X-ışını kullanımını gerektiren tetkiklerde, hasta dozu miktarı,
olası tüm ışınlanmalar için ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün
olan en düşük dozun alınması amaçlanır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, her radyolojik
tetkikte olabilecek en az doz kullanarak en fazla tanısal değer elde etmek ilkesine yönelik
olarak bütün tedbirler alınmalıdır. Bu temel ilke ALARA (As Low As Reasonably
Achievable) prensibi olarak bilinmektedir. ALARA ilkesinin diş hekimliği radyolojisindeki
uygulamaları, diğer tıbbi görüntüleme uygulamalardan farklı olmayıp, tam olarak
uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
• Tanıya yönelik kesin bir fayda sağlamayan hiçbir radyolojik tetkik yapılmamalıdır. Buna
film tekrarları da dahildir ve mümkün olduğunca film tekrarı yapılmamalıdır. Özellikle film
tekrarları, uygulamadan ve personelden kaynaklanıyorsa, önlenmesi için gerekli eylem
planları derhal hazırlanmalı ve yaşama geçirilmelidir.
• Görüntülemeler olabilecek en az doz miktarları ile yapılmalıdır.
• Uluslararası Radyoloji Korunma Komisyonu (ICRP)’nun belirlediği ve önerdiği doz sınırları
aşılmamalıdır. ICRP, belirli sınırların üzerine çıkılmadığı takdirde radyasyonun insana zararlı
olmayacağını, bu sınırların altındaki radyasyonun ise modern yaşamın kaçınılmaz olan diğer
sağlık risklerinden daha fazla olamayacağını belirtmiştir
. Buradan hareketle güvenli
radyasyon dozu sınırları saptanmıştır. ICRP, doz sınırlarının altında kalmak şartıyla,
radyasyonla ömür boyu güvenle çalışılabileceği görüşünü de benimsemiştir.
Radyoloji ünitelerinde dijital sistemlerin tercih edilmesi tekrar çekim sayılarını
azaltacağı gibi, atık oluşumunu da engelleyecektir. Hastalara yapılan radyolojik tetkiklerde
kullanılan X-ışını miktarının güvenli sınırlarda kalması için sorumluluk X-ışını ile çalışılan
kuruluşlara ve radyasyon güvenlik sorumlularına aittir. X-ışınlarının olumsuz etkilerinden
fetus ve çocuklar daha fazla etkilenir. Dolayısıyla radyolojik tetkik kararı alınırken ve doz
ayarlaması yapılırken daha seçici davranılmalıdır. Radyografi alınırken tiroid koruyucu ve
kurşun önlük kullanımı şiddetle önerilmektedir. Yalnızca ağız dışı tekniklerde tiroid
koruyucu, görüntüye girmesi nedeniyle film tekrarına yol açtığından, kullanılmamalıdır.
Temel güvenlik standartlarında aşağıdaki üç ilke radyasyona maruz kalmayı azaltmak
için kullanılmalıdır:
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Zaman: Ağız dışı ışın kaynağı alanında harcanan zaman çok kısa olmalıdır. Aynı
şekilde gaz hâlindeki radyoaktiflerle, inhalasyon zamanı ile alınan doz doğru orantılı
olduğundan maruz kalma zamanı en az düzeyde tutulmalıdır.
Uzaklık: Radyasyon kaynaklarının çoğu noktasaldır ve kaynaktan uzaklığın artmasıyla
ters orantılı olarak absorbe doz azalır. Bu nedenle radyoaktivite ile olan iş bitince onu
ortamdan uzaklaştırmak, alınan radyasyonun dozunu önemli ölçüde azaltacaktır.
Zırhlama: Zırhlama kaynağın dört yanında yapılmalıdır. Radyodiagnostik ve ışın
tedavisi kliniklerinde en pratik korunma yöntemi, diagnostik X-ışını cihazlarının kurşun
bloklarla ve lineer hızlandırıcıların betonarme tesislerle muhafazasıdır (Mudun, 2009).
Kontrollü alanlar belirlenmeli, bu bölgelere girişi engelleyen fiziksel engeller yapılmalıdır.
Vasıflı olmayan personelin bu alanlarda çalışması engellenmelidir. Tüm radyasyon çalışanları
kişisel doz izleme cihazı kullanmalıdır.
Radyasyon görevlileri gerek çalışmaya başladıklarında gerekse çalışma süresince
periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçirildiklerinden ve maruz kaldıkları radyasyon
dozları sürekli olarak izlenip kayıt altına alındığından , alabilecekleri doz seviyesi , diğer
herhangi bir insana göre daha yüksek düzeyde tutulmuştur. Buna göre bizzat radyasyon ile
çalışan görevlilerin almasına müsaade edilen yıllık doz sınırının 3/10'undan fazlasını alma
olasılığı bulunan kişiler doz izlenimine tabi tutulmakta, bu seviyenin altındaki dozlara maruz
kalma olasılığındaki bireyler ise izlem kapsamına dahil edilmeyerek radyasyon personeli
olarak sayılmamaktadır. Böyle bir kontrole ve doz izlenimine tabi tutulamayanların
alabilecekleri yıllık radyasyon dozu, görevliler için belirlenen dozun onda biri ile
sınırlandırılmıştır. Radyolojik görüntüleme birimlerinde görev yapan çalışanların bilgi ve
davranışları hasta ve çalışan güvenliğini sağlama konusunda oldukça önemlidir. Etkileri çok
daha ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek olan hataların önlenmesi için kurumların radyasyon
güvenliğine ilişkin alt yapısının ve denetim mekanizmalarının doğru çalışması gerekir.
SONUÇ
Tedavi amaçlı tıbbi ışınlanmalar hariç, X-ışını kullanımını gerektiren tetkiklerde
ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük dozun
alınması amaçlanır. Radyasyon güvenliğine ilişkin, radyoloji çalışanlarının bilgilendirilmesi
ve farkındalıklarının artırılması, hasta ve çalışan güvenliği açısından oldukça önemlidir.
Radyoloji ünitelerinin planlanması, sertifika, kalibrasyon, güvenlik kontrolleri ve düzenli iç
denetimler, sağlık yöneticilerince yapılmalıdır.
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ÖZET
Al-Cu-Bi alaşımının vakumlu eritme fırınında grafit potada hazırlanmıştır. Alaşım
Bridgman tipi kontrollü doğrusal katılaştırma fırınında sabit sıcaklık gradyentinde farklı
katılaştırma hızlarında katılaştırıldı. Kontrollü doğrusal katılaştırılmış numunelerin
mikrosertlik ölçümleri mikrosertlik test cihazı ile yapıldı. Kontrollü doğrusal katılaştırılmış
alaşımın çekme-dayanım () ve elektriksel özdirenç () değerleri de ölçüldü. Doğrusal
katılaştırma hızının mikroyapı, mikrosertlik, çekme-dayanım ve elektriksel özdirenç
değerleriyle arasındaki ilişkisi lineer regresyon analizi yöntemi kullanılarak belirlendi. Elde
edilen numunenin 300-500 K sıcaklık aralığındaki elektriksel özdirenç ) değerleri dörtnokta elektriksel özdirenç ölçme yöntemi ile ölçüldü.
Anahtar Kelimeler: Doğrusal katılaştırma, Mikrosertlik, Elektriksel özdirenç
DETERMINATION OF MICROSTRUCTURE, MECHANICAL AND ELECTRICAL
PROPERTIES OF THE Al-Cu-Bi TERNARY ALLOY
ABSTRACT
Al-Bi-Cu alloy was prepared in a graphite crucible under vacuum atmosphere. The
samples were directionally solidified upwards with different growth rate at constant
temperature gradient using by Bridgman–type growth apparatus. The measurements of
microhardness of directionally solidified samples were obtained by using a microhardness test
device. Ultimate tensile strength () and electrical resistivity () of the directional
solidification samples were also measured. Influence of the growth rate and spacings on
microhardness, ultimate tensile strength and electrical resistivity were investigated and the
relationships between them were experimentally obtained by using regression analysis.
Variations of electrical resistivity ) for casting samples with the temperature in the range of
300-500 K were also measured by using a standard dc four-point probe technique.
Keywords: Directionally solidification, Microhardness, Electrical resistivity
1.Giriş
Alüminyum günümüzde demir ve çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Son
yıllarda alüminyuma yapılan metalik katkılamalarla imalatta kullanımı daha yaygın hale
gelmiş ve çeliğe alternatif bir malzeme olarak görülmeye başlanmıştır. Daha hafif, daha
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sağlam, daha verimli, daha uzun ömürlü ve sonuçta daha ekonomik ürünler için, alüminyum
alaşımları tercih edilmektedir. Uzay araçları dâhil olmak üzere hava taşıtları, otomotiv, inşaat
sektörü, elektrik nakil hatları ve diğer mühendislik uygulamaları için alüminyum ve
alüminyum alaşımları vazgeçilmez malzemelerdir. Katma değerinden dolayı, günümüzde Al
esaslı yeni alaşım sistemleri üzerine teknolojik gelişmeler, üretim metotları, ürün tasarımı ve
kalite kontrol için araştırma-geliştirme çalışmaları büyük bir hız kazanmıştır.
Saf metal veya eriyik kristallerin çekirdeklenme ve büyümeleri üzerinde yürütülen
çalışmalar, dökümlerle elde edilen malzemelerin yapı ve özelliklerinin anlaşılmasında yeni
boyutlar kazandırmıştır. Sıvı fazdan katı faza geçiş ve katı-sıvı arayüzey yapısı üzerine son
elli yıldır fizikçiler, malzeme bilimcileri ve özellikle son yıllarda uygulamalı matematikçiler
yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar.
Literatürde, metalik alaşımlara ait katılaşma olayını açıklayabilmek, mikroyapı
parametreleri () ile katılaştırma parametreleri (G, V) arasındaki ilişkileri bulabilmek için, çok
sayıda araştırmacılar tarafından teorik modeller geliştirilmiş ve deneysel çalışmalar
yapılmıştır [1-8]. Bazı araştırmacılar [9-15] değişik kompozisyonlarda ikili, üçlü ve dörtlü
alaşımlar üzerine yoğunlaşmışlardır. Özellikle uzay ve otomotiv endüstrisinde Al esaslı
alaşımları (Al-based alloys), elektronik ve kimya endüstrisinde kurşunsuz lehimleme
alaşımları (lead-free solderings) üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunda
alaşımlar Bridgman-katılaştırma yöntemi kullanılarak farklı sıcaklık gradyenleri ve
katılaştırma hızlarında üretilmiştir. Üretilen bu alaşımlarda katılaştırma şartlarına bağlı olarak
katılaştırma parametreleri (G, V) ile mikroyapı () parametreleri arasındaki ilişkiler ortaya
konmuş ve kabul gören teorik modellerle [14, 16] kıyaslanması yapılmıştır. Ayrıca
mikrosertlik, çekme dayanımı ve basma dayanımı gibi mekaniksel özelliklerin de bu
katılaştırma parametrelerine göre nasıl bir davranış sergiledikleri detaylı bir şekilde ortaya
konmuştur.
Katılaştırma olayında büyütme hızının mikroyapı parametrelerine etkisi, dolayısıyla
malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisinin bilinmesi amaca uygun malzeme
seçiminde oldukça önemlidir. Özellikle doğrusal olarak katılaştırılmış malzemelerde bu etkiyi
gözleyebilmek için büyütme hızının alışılmışın üzerindeki hızlarda olması gerekmektedir ve
büyük hızlarda kontrollü katılaştırılan malzemelerin yapılarını bozmaksızın mekaniksel
özelliklerinin, elektriksel ve termal iletkenliklerinin ölçümünün yapılabilir olmasıdır. Yapılan
literatür araştırmalarında, kontrollü büyütülen malzemelerin büyütme hızının elektriksel ve
termal iletkenliklerine etkisinin detaylı olarak araştırılmadığı, dolayısıyla bu konunun
nispeten eksik kaldığı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan metallerin ve alaşımların termofiziksel özelliklerinin (elektriksel
özdirenç ve iletkenlik, yoğunluk, termal iletkenlik, viskozite, vs.) bilinmesi, amaca uygun
malzeme üretimi için oldukça önemlidir. Malzemeler için önemli termofiziksel özelliklerden
biri olan elektriksel özdirenç ve iletkenlik değerleri özellikle metalurjik çalışmalarda (örneğin
elektromanyetik uygulama alanlarında) sıklıkla kullanılır. Elektriksel özdirenç ölçümlerinde
genellikle iki farklı ölçüm tekniği kullanılır. Bu teknikler; kontak uçları kullanarak doğrudan
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direnç ölçülmesi ve kontaksız indüksiyon ölçümleridir. Katı malzemeler için özdirenç
ölçümlerinde genellikle Ohm kanununun bir uygulaması olan ve kontak uçları kullanılarak
yapılan dörtnokta d.c tekniği kullanılır. Bu teknik erime noktasının altındaki sıcaklıklardaki
numuneler üzerine voltaj uygulanarak oluşan akım değeri ölçümüne dayanmaktadır. Bazı
araştırmacılar [17-22] saf metaller ve değişik alaşımlar için sıcaklığa ve alaşımlama miktarına
bağlı olarak özdirenç değişimlerini incelemişlerdir. Bu çalışmalardan görülebileceği gibi
elektriksel özellikler sıcaklığın ve mikroyapının fonksiyonu olarak incelenmiş ve genel olarak
artan sıcaklık ve katkılama miktarı ile elektriksel iletkenliğin azalma eğiliminde olduğu tespit
edilmiştir.
Bu çalışmanın amacı; ticari ve endüstriyel öneme sahip aluminyum esaslı Al-Cu-Bi
alaşımının Bridgman kristal büyütme yöntemi ile kontrollü olarak büyütmek, kontrollü
büyütülen alaşımların mikroyapı ve fiziksel özelliklerini (mikrosertlik, çekme dayanımı ve
elektriksel özdirenç) deneysel olarak araştırmaktır. Büyütme hızının alaşımlarda mikroyapı
parametrelerine, mikrosertliğine, çekme dayanımına ve elektriksel özdireç değerlerine etkisi,
literatürde bilinmektedir. Ancak, katkılama elementinin etkisine ilişkin yerli çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışma ile literatüre yeni değerler kazandırılmasının yanı sıra bu
malzemeleri kullanacak olan mühendis ve bilim adamlarına da alüminyum esaslı alaşımların
bilinmeyen özelikleri hakkında önemli bilgi ve veriler sağlanması amaçlanmıştır.
2.Deneysel Süreç
2.1.Alaşımların hazırlanması doğrusal katılaştırma ve metolografi
Saf elementlerden Al-%33ağ.Cu-%2ağ.Bi alaşımını elde etmek için stokiyometrik
hesaplamalar yapılarak elementlerin miktarı belirlendi. Saf elementlerden alaşım oluşturmak
için 40 mm çapında, 250 mm uzunluğunda silindir şeklindeki grafit parçadan iç çapı 30 mm,
derinliği 200 mm olacak şekilde bir ucu kapalı grafit pota tornada hazırlandı. Grafitten
yapılmış olan numune potası, iyi ısı iletkenliğine (119-165 W.m−1.K−1), yüksek erime
noktasına (3500°C), kolay işlenebilme özelliklerine sahip olması ve metalik alaşımlarla
reaksiyona girmemesi nedeniyle tercih edilmiştir. Al-Cu-Bi alaşımının hazırlanması için her
bir elementin ağırlıkça oranı 0.1 g‟a duyarlı AND GX-600 model hassas terazide tartıldıktan
sonra erime noktası en küçük olan element en altta olacak şekilde, sırasıyla vakumlu eritme
fırını içindeki grafit potaya yerleştirildi. Metallerin vakumlu ortamda oksitlenmeden
eritilmesinde kullanılan vakumlu eritme fırını, iç içe geçmiş iki alümina tüp, vakum pompası,
sıcaklık kontrolcüsü, sabit güç vermekte kullanılan varyak ve soğutma sisteminden
oluşmaktadır (Şekil 1). Fırın sıcaklığı 1100 oC‟ye kadar ( 2 oC) çıkabilmekte ve sıcaklık
kontrolcüsü ile kontrol edilmektedir. Eritme işlemi vakum pompası yardımıyla 10-3 mbar
basınç altında yapılmaktadır. Metaller tamamen eridikten sonra vakum kapağı açılarak grafit
karıştırıcı çubuk yardımıyla metal eriyik belirli aralıklarla karıştırılarak alaşımın homojen hale
gelmesi sağlanmıştır.
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Şekil 1. Vakumlu eritme fırınının (a) Fotoğrafı, (b) Şematik gösterimi.
Vakumlu eritme fırınında hazırlanan eriyik alaşım, döküm fırını içindeki grafitten
yapılmış 200 mm uzunluğunda 4 mm çapında ve 6.35 mm dış çapa sahip 10 adet silindir
şeklindeki numune kalıpları içine döküldükten sonra, kontrollü olarak soğutuldu. Döküm
fırını, numunelerin içerisinde hava boşluğu kalmaması ve tamamen dolması için tek yönlü
katılaştırma amacıyla kullanılmaktadır (Şekil 2). Döküm fırını alt ve üst ısıtıcı bölgeleri
birbirinden bağımsız olarak kontrol edilmekte ve 1100 oC‟ye kadar ( 2 oC hassaslıkta)
çıkabilmektedir.

Şekil 2. Döküm fırınının (a) Fotoğrafı, (b) Şematik gösterimi.
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Hazırlanan numune kalıplarının her biri sabit sıcaklık gradyentinde beş farklı
katılaştırma hızında tek yönlü kontrollü katılaştırılmak üzere Şekil 3‟de şematik gösterimi
verilen Bridgman tipi fırın içine yerleştirildi. Bridgman tipi fırın içindeki numune üzerinde
sabit sıcaklık gradyentini sağlamak için yeterli miktarda beklenildikten sonra kontrollü
katılaştırmayı gerçekleştirilmek üzere sekronize motorlar vasıtasıyla sıcak bölgeden soğuk
bölgeye çekildi. Kontrollü katılaştırma deneyleri tamamlanan her bir numunenin SEM
fotoğraflarının çekilebilmesi ve mikroyapılarının incelenmesi için epoxy-resin ile
kalıplandıktan sonra Struers TegraPol-15 cihazından faydalanılarak zımparalama ve parlatma
metalografik işlemleri yapıldı. Numuneler üzerindeki mikroyapıların tam olarak ortaya
çıkarabilmek için ise 5ml hidroflorik asit, 95ml su ile hazırlanan çözeltiye 10-15 saniye kadar
daldırılarak dağlandı.
2.2. Mikroyapıların gözlenmesi
Üretilen ve metalografik işlemlere tabi tutulan her bir numunenin mikroyapı
fotoğrafları taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) çekildi. SEM fotoğraflarının çekilmesinde
LEO 440 marka bilgisayar kontrollü dijital taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanıldı.
SEM ile fotoğraf çekimine geçmeden önce, parlatılmış ve dağlanmış olan numuneler, kaplama
ünitesine yerleştirildi ve yüzeyleri yaklaşık 10–40 nm inceliğinde gümüş tabaka ile
kaplanarak, elektron demetinin yüzeyden daha iyi saçılması ve görüntünün daha iyi kontrast
ve netliğe sahip olması için vakum altına alındı. Vakum haznesi içindeki numune tablası
kısmına yerleştirilerek numunelerin uygun bölümlerinden farklı büyütmelerde fotoğrafları
çekildikten sonra, fazın kimyasal bileşim analizleri (EDX) yapıldı. Her bir numune için farklı
büyütme oranlarında çekilen fotoğraflardan Image ProPlus programı yardımı ile düzenli
yapılardan tekrar fazların toplam genişliği olarak tanımlanan ötektik mesafeler ölçüldü.

Şekil 3. Bridgman tipi kontrollü katılaştırma fırını
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2.3. Mikrosertlik, çekme–dayanımı ve elektriksel özdirenç ölçümleri
Bu çalışmanın amaçlarından biride katılaştırma hızına bağlı olarak değişen
mikroyapının mekanik özelliklere etkisini ortaya koymaktır. Bu nedenle hazırlanan Al-Cu-Bi
alaşımının kontrollü katırlaştırılması ve metalografik işlemleri yapıldıktan sonra Future-Tech
FM-700 model Vickers sertlik ölçüm cihazı kullanılarak numune üzerine 500 g‟lık yükün 10 s
uygulanması ile her bir numunenin mikrosertlik değeri belirlendi.
Çekme–dayanım testi için beş farklı hızda kontrollü doğrusal katılaştırılan ve 4 mm
çapında ve 50 mm uzunluğunda hazırlanan numuneler için Shimatzu Universal Testing
Instrument cihazı yardımı ile 10-3 s gerilim uygulanarak çekme-dayanım değerleri belirlendi.
Hazırlanan kompozisyondaki her bir alaşımın elektriksel özdirenç değerlerinin ölçümünde
dört nokta yöntemi ve iletkenlik ölçüm düzeneği kullanıldı. Ölçümler için Keithley2400
marka programlanabilir güç kaynağı, Keithley 2700 marka multimetre ve Protherm marka kül
fırınından faydalanılmıştır. Ölçümlerde gümüş tellerin çubuk şekilli numunelere doğrudan
teması (kontağı) sağlanmıştır. Ölçümler, her bir numune için oda sıcaklığında 0.1 s‟de bir
olmak üzere 100 defa ölçüm alınarak yapıldı. Ayrıca Al-Cu- Bi alaşım sistemlerinin
özdirenci, aratan sıcaklığa bağlı olarak değişimi gözlenmiştir. Bu ölçüm, 25-250 oC sıcaklık
aralığında belli bir sıcaklık artış hızında yapıldı.
3. Sonuç
3.1. Mikroyapıların gözlenmesi
Kontrollü katılaştırma fırınında, sabit sıcaklık gradyentinde ve farklı katılaştırma
hızlarında üretilen her bir numunenin metalografik süreçlerden geçirildikten sonra farklı
büyütmelerde SEM fotoğrafları çekildi ve bunlar, elde edilen alaşımın mikroyapılarının ve
oluşan fazların net bir biçimde belirlenmesi için kullanıldı. Alaşımın SEM mikroskobuyla
çekilen mikroyapı fotoğraflarından bazıları Şekil 4‟te verilmektedir.

Şekil 4. Al-%33Cu-%2Bi alaşımının sabit sıcaklık gradyentinde G(8,234 K/mm) ve farklı
katılaştırma hızlarında oluşan mikroyapılarının SEM fotoğrafları.
a)V=1,65 mm/sn, enine kesit, büyütme 5000 Kx,,
b)V=41,6 mm/sn, enine kesit, büyütme 5000 Kx,
c)V=166,3 mm/sn, enine kesit, büyütme 5000 Kx,
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Şekil 5. Al-%33Cu-%2Bi alaşımının kimyasal bileşim analizi (EDX).
Her bir alaşım sistemine ait numunelerden SEM fotoğrafları çekildikten sonra bu
fotoğraflarda belirginleşen her bir fazın kimyasal bileşim analizleri (EDX) yapıldı (Şekil 5) .
Yapılan katılaştırma deneyleri neticesinde faz diyagramlarında da tanımlandığı gibi bazı
fazlar birbirinden ayrışmıştır. Bu analizler sonucunda Al-Cu-Bi alaşımında Al2Cu
intermetalik ana siyah fazı üzerinde AlCuBi intermetalik fazı gözlenmiştir.
3.2. Katılaştırma hızının ve mikroyapının mikrosertlik, çekme-dayanım ve elektriksel
özdirenç üzerine etkisi
Tablo 1. Al-Cu-Bi, alaşımına ait deneysel ölçüm sonuçları
Alaşım
(% ağ.)

Katılaştırma
Parametreleri

Ötektik
Mesafeler
(m)

Al-33Cu-2Bi

G
(K/mm)
8,234

Mikrosertlik

ÇekmeDayanım

Elektriksel
Özdirenç

U
(N/mm2)
130,6

 × 10-8
(Ωm)
6,87

V
(m/s)
8,3

3,831

HV
(kg/mm2)
220

16,5

2,318

231,428

146,657

7,05

41,6

1,498

222,857

184,227

7,39

82,3

0,9878

238

185,1

7,72

166,3

0,7517

243,142

186,135

7,94

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 735

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

6
5

l-Cu-Bi=6,9 V-0,40

Ötektik mesafeler, (m)

4
3
2.5
2
1.5

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
6 7 8

10

15

20

30

40 50 60 7080 100

150 200

300

Katılaştırma Hızı, V(m/s)

Şekil 6. Katılaştıma hızının ötektik mesafeler üzerine etkisi
Şekil 6‟da görüldüğü gibi katılaştırma hızı arttıkça mikroyapının 0,40 üstel değeri ile
azalmaktadır. Elde edilen değerler Tablo 1‟de verilmektedir.
Kontrollü olarak doğrusal katılaştırılan numunelerin mikroyapı ölçümlerinden sonra Vickers
sertlik ölçme yöntemi ile mikrosertlik değerlerinin ölçümüne geçildi. Her bir numunenin,
mikrosertlik test cihazında boyuna kesitteki katı-sıvı arayüzeyinin katı bölgelerinden kg/mm2
cinsinden ölçüldü. Ölçülen mikrosertlik değerleri, değişen katılaştırma hızı ve mikroyapı
değerlerine göre ayrı ayrı incelendi. İstatistiksel güvenirliliği artırmak için, her bir kesit
üzerinde en az 10 ölçüm alınarak ortalama değerleri Şekil 7 ve Tablo 1‟de verilmektedir. AlCu ötektik alaşımına Bi katkılandığında elde edilen alaşım için mikrosertlik, katılaştırma
hızının 0,04 üstel değeri ile artmaktadır. Al-%33Cu-%2Bi (ağ.) alaşımı için mikrosertliğin
mikroyapı parametresi ile değişimi Şekil 7b‟de verilmektedir. Şekil 7b incelendiğinde ötektik
mesafenin artması ile mikrosertlik değerlerinin azaldığı görülmektedir. Tablo 1 ve Şekil 7b‟de
görüldüğü gibi katkılanan Bi elementi için mikrosertlik, ötektik mesafenin 0,08 üstel değeri
ile azalmaktadır.
Kontrollü katılaştırılan numunenin mikroyapı ölçümleri ve mikrosertlik değerlerinin
belirlenmesinden sonra çekme-dayanımı testine geçildi. Her bir numune en az 50 mm
uzunluğunda kesilerek, çekme-dayanımı (σ) test cihazının çeneleri arasında sıkıştırıldıktan
sonra, 10 mm/dak‟lık hızlarda çekme yapılarak kopması sağlanmış ve çekme-dayanımı
değerleri, MPa cinsinden ölçüldü. Ölçülen çekme-dayanımı değerleri değişen katılaştırma hızı
ve ötektik mesafe () değerlerine göre ayrı ayrı incelenmiştir. Şekil 8(a)‟da Al-%33-Cu-%2Bi
(ağ.) alaşımı için çekme-dayanımı değerlerinin katılaştırma hızına göre değişimi
verilmektedir. Şekil 8 (a)‟da Al-Cu ötektiğine yapılan katkılama elementi ile oluşturulan
alaşımın, katılaştırma hızının çekme-dayanımı değerlerinde değişime yol açtığı görülmektedir
ve bütün alaşım sistemlerinde, katılaştırma hızı arttıkça çekme-dayanımı değerleri
artmaktadır. Alaşımın çekme-dayanımı değeri katılaştırma hızının 0,14 üstel değeri ile
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artmaktadır. Şekil 8b‟de Al-Si-Cu alaşımı çekme-dayanımı değerlerinin ötektik mesafeler ile
değişiminin grafiği verilmektedir. Şekil 8 (b)‟den ve Tablo 1‟de görüldüğü gibi λ‟nın artması
ile σ değerleri 0,30 üstel değeri ile azalmaktadır.
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Şekil 7. (a) Al-Cu-Bi alaşımı için mikrosertlik değerlerinin katılaştırma hızı ile değişimi
(b) Al-Cu-Bi alaşımı için mikrosertlik değerlerinin ötektik mesafeler ile değişimi
Malzemelerin elektriksel özellikleri belirlemek için dört nokta (four probe) yöntemi
çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Numune yüzeyinde dört noktadan kontak yapılır.
Kontaklardan ikisi akım kaynağında diğer ikisi de voltaj ölçümünde kullanılır. Dört nokta
yönteminin kullanılmasıyla metal prob ve malzeme arasındaki kontak direnci ve diğer prob ve
yayılma direnci gibi dirençler elimine edilir. Voltaj düşmesi ve akım ölçülerek elektriksel
özdirenç ve iletkenlik sırasıyla =2s(V/I)) ve (=1/) bağıntılarıyla hesaplanır. Burada 
özdirenç,  iletkenlik katsayısı, V voltaj düşmesi, I akım ve s içteki iki prob çifti arasındaki
mesafedir.
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Şekil 8. (a) Al-Cu-Bi alaşımı için çekme-dayanımı değerlerinin katılaştırma hızı ile değişimi
(b) Al-Cu-Bi alaşımı için çekme-dayanımı değerlerinin ötektik mesafeler ile değişimi
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Şekil 9. Al-Cu-Bi alaşımı için elektriksel özdirenç değerlerinin katılaştırma hızı ve ötektik
mesafe ile değişimi
Doğrusal katılaştırılmış numunelerin farklı hızlardaki elektriksel özdirenç değerleri
ölçüldü. Ölçüm sonuçları Tablo 1‟de verilmektedir. Özdirencin (oda sıcaklığında
katılaştırma hızına göre değişimi Şekil 9 (a)„da verilmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi
katılaştırma hızı 0,05 üstel değeri ile artmaktadır.
Şekil 9(b)‟de alaşımın elektriksel özdirenç değerleri ile ötektik mesafe değerlerinin
değişim grafiği verilmektedir. Şekil 9(b)‟den de ve Tablo 1‟den de görüldüğü gibi λ
değerlerinin artması ile ρ değerleri azalmaktadır. Al-Si ötektik alaşımına Bi katkılandığında ρ
değerleri, λ‟nın 0,12 üstel değeri ile azalmaktadır. Ayrıca Al-Cu- Bi alaşımının özdirenci,
aratan sıcaklığa bağlı olarak değişimi gözlenmiştir. Bu ölçüm, 25-250 oC sıcaklık aralığında
belli bir sıcaklık artış hızında yapılmış, elde edilen sonuçlar Şekil 10‟da verilmektedir. Şekil
10‟da görüldüğü gibi, artan sıcaklıkla elektriksel özdirenç değeri artmaktadır.

l-Cu-Bi

Elektriksel Özdirenç, (m)

Elektriksel Özdirenç, (m)

l-Cu-Bi=6,15x10-8 V0,05
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Şekil 10. Al-Si- Bi alaşımı için elektriksel özdirenç değerlerinin sıcaklık ile değişimi.
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Tablo 2. Al-Cu ötektik alaşımına ait deneysel ölçüm sonuçları [23].
Alaşım
(% ağ.)

Katılaştırma
Parametreleri

G
V
(K/mm) (mm/s)
Al-33Cu 8,50
8,25
16,60
41,65
90,05
164,80

Ötektik
Mikrosertlik
Mesafeler

Elektriksel
Çekme- Özdirenç
Dayanım

λ
(mm)

HV
(kg/mm2)

U
(N/mm2)

× 10-8
(Ωm)

4,86

143.48

45,62

4.13

3,07
1,74
1,17

155,96
162.96
175.88
185.19

46.05
52.63
57.42
59.16

4.56
4.85
5.40
6.04

0,90

Bu çalışmada, Al-Cu ötektik alaşımına %2 oranında Bi elementi katkılanarak Alağ.%33Cu-ağ.%2Bi alaşımı elde edikten sonra sabit sıcaklık gradyenti ve farklı katılaştırma
hızlarında doğrusal olarak katılaştırıldı. Elde edilen numunelerin mikroyapısı, mikrosertlik,
çekme-dayanımı ve elektriksel özdirenç değerleri incelendi. Katkılama elementinin alaşımın
mikroyapısına, mekanik ve elektriksel özelliklerine etkisi araştırıldı. Katılaştırma
parametresine ve mikroyapı parametresine bağlı olarak, mikrosertlik, çekme-dayanımı,
elektriksel özdirenç değerlerinin nasıl değiştiği incelendi. Al-ağ.%33Cu ötektik alaşımının
mikroyapı, mikrosertlik, çekme dayanım ve elektriksel özdirenç değerleri [23] ile
karşılaştırıldığında katılama yapılan Bi elementinin mikroyapı, mikrosertlik, çekme-dayanım
ve elektriksel özdirenç değerlerini değiştirdiği görülmektedir. Tablo 2‟de Al-Cu ötektik
alaşımı için elde edilen mikroyapı, mikrosertlik, çekme-dayanım ve elektriksel özdirenç
değerleri verilmektedir.
Bu çalışma için şunlar söylenebilir:
1-Al-Cu ötektiğine Bi elementi katkılandığında Al2Cu intermetalik ana siyah fazı üzerinde
AlCuBi intermetalik fazı gözlenmiştir.
2- Al-33%Cu-2%Bi alaşım sistemi katılaştırma parametresi (V)‟nin artan değerlerine göre
mikroyapı parametresi ()‟nin değerleri azalmaktadır.
3- Katılaştırma parametresi (V)‟nin artan değerlerine göre mikrosertlik ve çekme-dayanımı
(Hv, σ) değerleri artmaktadır. Benzer şekilde mikroyapı parametresi ()‟nin değerleri
azalırken mikrosertlik ve çekme-dayanımı değerleri artmaktadır.
4- Katılaştırma hızının ve sıcaklığın artan değerlerine göre elektriksel özdirenç (ρ) değerleri
artarken, artan mikroyapı parametresi ()‟ne göre elektriksel özdirenç değerleri azalmaktadır.
5- Katılaştırma hızının ve sıcaklığın artan değerlerine göre elektriksel özdirenç (ρ) değerleri
artarken, artan mikroyapı parametresi ()‟ne göre elektriksel özdirenç değerleri azalmaktadır.
6- Al-Cu ötektik alaşımına Bi elementinin katkılanması ile elde edilen alaşımının ölçülen
mikrosertlik, çekme dayanım ve elektriksel iletkenlik değerlerinin arttığını görülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma, Bartın ili Mekeçler mevkiinde bulunan suni mera alanında yürütülmüştür.
Çalışma kapsamında suni mera alanının bazı fiziksel ve kimyasal toprak analizleri yapılmış,
vejetasyon örtüsü ve botanik kompozisyonu belirlenmiştir. Suni mera alanına ait toprakların
bazı kimyasal ve fiziksel analiz sonuçları değerlendirildiğinde; toprakların, killi, organik
madde içeriği bakımından zengin, P içeriği orta derecede, N içeriği yüksek, hafif alkali,
elektriksel iletkenliği düşük ve orta derecede kireçli olduğu tespit edilmiştir. Mera alanının
vejetasyon örtüsü %100 olarak tespit edilmiştir. Suni mera alanında familya bazında yapılan
botanik kompozisyonun %34.50’sini buğdaygiller, %40.08’ini baklagiller ve %25.42’sini
diğer familyaların oluşturduğu belirlenmiştir. Botanik kompozisyondaki familyaların oranları
her ne kadar otlatmaya maruz kalan doğal meralara göre daha iyi olsa da diğer familyaların
oranının azaltılarak buğdaygiller familyasının oranının artırılması ile besleme değeri ve yem
verimi artırılabilir. Bunun için rekabet gücü iyi buğdaygil yem bitkilerinin üsten tohumlama
yöntemi ile botanik kompozisyondaki oranı artırılabilir. Ayrıca suni mera tesisinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması için otlatma kapasitesine ve kritik otlatma periyodlarına
dikkat edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suni Mera, Toprak Özellikleri, Vejetasyon Örtüsü, Botanik
Kompozisyon
ABSTRACT
This study was conducted in Mekeçler location in Bartın province. The soil samples
were taken from study area and analyzed. Moreover canopy coverage and botanic
composition were analyzed. According to results of the study, properties of the soils were
light alkaline, healty organic carbon, middle available P, healty N content, low electrical
conductivity and middle lime content. The canopy coverage was 100%. Botanical
composition was 40.08% legumes, 34.50% grasses and 25.42% other plant families. Although
the proportions of families in the botanical composition are better than the natural pastures
that were exposed to overgrazing, the forage yield can be increased by increasing the
proportion of the grasses and decreasing the proportion of other plant families. For this
purpose, the ratio of grasses in botanical composition can be increased by the seeding method.
It is also necessary to pay attention to grazing capacity and critical grazing periods to ensure
the sustainability of the artificial pasture.
Keywords: Artificial Pasture, Soil Properties, Canopy Coverage, Botanical
Composition
Giriş
Mera alanları canlı ve cansız pek çok faktörün etkisi altında oluşmakta ve
gelişmektedir. Bu faktörlerin başında iklim, yeryüzü şekli, toprak ve diğer organizmalar
gelmektedir. Bununla birlikte mera vejetasyonu üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden bir
tanesi de antropojen faktörlerdir. Mera alanlarımızın, insanların bilinçsizce ve kapasitesinin
üzerinde kullanılması sonucunda pek çok mera alanı sağlığını ve kaliteli yem bitkilerini
kaybetmiştir. Sağlığını ve kaliteli yem bitkilerini kaybeden mera alanları, alanın durumuna
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göre çeşitli yöntemlerle ıslah edilmektedir. Islah edilen mera alanlarımızın en önemli
sorunlarından bir tanesi, bu sahaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
Mera alanlarındaki bitkiler ve hayvanlar mera ekosistemin başlıca organik
bileşenlerini meydana getirmektedir. Bu nedenle mera alanında bulunan bitkilerin
özelliklerinin bilinmesi oldukça önemlidir (Çakmakçı vd. 2002). Mera alanları doğal veya
suni bir şekilde oluşturulmuş hayvanlar tarafından otlanılan veya otlanabilme potasiyeline
sahip tüm alanları kapsamaktadır (Vallentine 2000). Mera alanlarımız, ekstansif hayvancılığın
yapıldığı ve kaba yem sağladığımız en önemli kaynaklarımızdandır (Bakoğlu vd. 1999).
Merada bulunan yem bitkilerini kullanmanın en ekonomik yöntemi otlatmadır. Fakat,
mera alanlarının aşırı ve kapasitesinin üzerinde otlatılması sonucunda erozyon ile toprak
kaybı oluşmakta ve zamanla bitkiler alandan uzaklaşmaktadır (Öztaş vd. 2003).
Yapısı bozulmuş ve sağlığını kaybetmiş olan mera alanlarının ıslah edilmesine
başlamadan önce, sahanın mera karakteristiklerinin belirlenmesi ve mera alanının durumuna
en uygun ıslah yönteminin seçilmesi çalışmanın başarısını artıracaktır. (Bakır 1989).
Ülkemizde uzun yıllar boyunca çayır ve mera alanlarımıza ait müstakil bir yasanın
olmaması, mera ile ilgili işlerin farklı kurumlara iletilmesi ve bu farklı kurumlar arasındaki
işbirliğinin tam olarak sağlanamamasından dolayı 1950’lerde %59,8 olan mera alanımız
1990’lı yıllarda %27,9’lara kadar gerilemiştir (Babalık 2004). Bununla birlikte yıllarca devam
eden aşırı ve erken otlatma ile bakım ve ıslah çalışmalarının yeterince yapılamaması, mera
alanlarını kullananlara belirli bir sorumluluk getirilememesi nedeniyle çayır-mera
alanlarımızın bitki örtüsü gittikçe bozulmuş, yem verimleri düşmüştür. (Babalık 2004).
Bu araştırma ile öncelikle Bartın ili Mekeçler mevkiinde bulunan suni mera alanının
genel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ilgili mera alanından
toprak örnekleri alınmış, vejetasyon örtüsü ve botanik kompozisyon analizi yapılmıştır.
Materyal
Bu çalışma, Bartın ili Mekeçler mevkiinde bulunan suni mera alanında yürütülmüştür.
Çalışma kapsamında suni mera alanının bazı fiziksel ve kimyasal toprak analizleri yapılmış,
vejetasyon örtüsü ve botanik kompozisyonu belirlenmiştir.
Mekeçler mevkiinin ortalama rakımı 160 m. dir. Çalışma alanı olan suni mera alanı
yaklaşık 14 dönümden oluşmaktadır.
Bartın ilinin vejetasyon periyodu 7 aydır (Nisan-Ekim). Yağışın en düşük olduğu aylar
Mart ve Nisan’dır. Yağışın en yüksek olduğu ay Ekim ayıdır. Oldukça nemli bir iklime sahip
olan Bartın’ın bağıl nemi yaklaşık % 80’dir.
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Şekil 1. Çalışma alanından bir görünüş
Yağış ve sıcaklık değerleri Thornthwaite yöntemine göre incelendiğinde (Erinç, 1984; Çepel,
1995 ve Özyuvacı, 1999), Bartın’ın iklimi, nemli (B2), mezotermal (B1), yağış rejimine göre
su açığı yok veya pek az olan (r) ve deniz iklimi altında (b4') olan bir iklimdir (Bolat, 2007).
Metod
Çalışmada vejetasyon ve toprak analizi olmak üzere iki örnekleme yapılmıştır. Bitki
örneklemeleri için 100cm x 1cm boyutunda çizgi kesişmesi – teması veya transekt olarak
adlandırılan yöntem kullanılmış olup çalışma alanından 10 adet transekt örneği ve 10 adet
toprak örneği alınmıştır.
Vejetasyon Analizleri
Botanik kompozisyon ve vejetasyon örtüsü analizi transekt veya çizgi kesişmesi–
teması adı verilen metoda göre tespit edilmiştir. Bu metot uygulanırken bir transekt hattı
oluşturulmaktadır. Ölçüm yapılırken bu hat boyunca hatta temas eden ve hattın altında kalan
bitkilerin temas mesafeleri ölçülmektedir (Gökbulak 2013).
Toprak Analizleri
Çalışma alanından alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal analizleri
yapılmıştır. Toprak örneklerinin, kum-toz-kil içeriği (Bouyoucos, 1962) toprak reaksiyonu
(Irmak 1954, Gülçur 1974, Rowell, 1994 Kantarcı 2000), organik karbon içeriği (Walkley ve
Black, 1934), elektriksel iletkenliği (Rhoades, 1982), karbonat miktarı (Allison ve Moodie,
1965), yarayışlı fosfor (Olsen vd. 1954) ve toplam azot (Bremner ve Mulvaney, 1982)
miktarları belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bartın ili Mekeçler mevkiinde bulunan suni mera alanının % 100 ü bitki türleri ile
kaplıdır. Çalışma alanına ait botanik kompozisyon oranları incelendiğinde, suni mera alanına
ait botanik kompozisyonun % 34.50’sini buğdaygiller, % 40.08’ini baklagiller ve %

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 744

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
25.42’sini diğer familyaların oluşturduğu belirlenmiştir. Botanik kompozisyon değerleri göz
önüne alındığında mera alanında yapılan suni tohumlamanın olumlu etkisi olduğu
görülmektedir. Karadeniz Bölgesindeki mera alanlarında yapılan çalışmalar incelendiğinde
bitkilerin toprağı kaplama oranının nispeten yüksek bulunduğu ifade edilmektedir (Okatan
1987, Reis 1997, Şengönül 2009).
Araştırma alanından alınan toprakların ortalama kum miktarı % 20.80, ortalama kil
miktarı % 56.20 ve ortalama toz miktarı suni merada % 23.00 olarak belirlenmiştir (Tablo 1).
Çalışma alanına ait topraklar killi topraklar sınıfına girmektedir. Bolat (2007) tarafından
Bartın ilinde yürütülen bir araştırmada mera alanına ait toprakların ortalama % 22.64 kum, %
43.68 kil ve %33.67 toz içerdiği belirtilmiş ve buna bağlı olarak balçıklı kil tozlu killi ve killi
olmak üzere üç çeşit toprak tipi bulunduğu bildirilmiştir. Toprak tekstürü genel olarak
anakayanın yapısına göre ortaya çıkmaktadır.
Tablo 1. Çalışma alanlarına ait ortalama fiziksel ve kimyasal toprak analizleri.
Toprak Karaktersitikleri
Suni Mera Alanı
Kum (%)
20.80
Kil (%)
56.20
Toz (%)
23.00
pH(H2O)
7.06
Tekstür
Killi
CaCO3 (%)
7.53
-1
Elektriksel İletkenlik(dS m )
0.07
Organik Karbon (%)
5.82
Elde Edilebilir P (mg/kg)
6.18
Toplam N (mg/lt)
0.26
Araştırma alanlarından alınan toprakların ortalama pH değeri 7.06 olarak bulunmuştur.
Bartın ilinde yapılan bir araştırmada ortalama pH tarım alanlarındaki topraklarda 6.56 ve açık
alanlardaki topraklarda 6.19 olduğu bildirilmiştir (Korkanç 2003). Özcan (2003) Düzce
Ovası’nda yapmış olduğu çalışmasında pH değerlerinin 5.6 ile 8.1 arasında değiştiğini
belirtmektedir.
Toprakların ortalama organik karbon içeriği % 5.82 olarak bulunmuştur. Bartın ilinde
yapılmış olan bir araştırmada mera alanına ait toprakların ortalama organik karbon
değerlerinin % 1.62 ile % 3.11 arasında değiştiği bildirilmiştir (Bolat 2007). Çalışmamızda
organik karbon değerinin daha yüksek çıkmasının nedeni, mera alanının ıslah edilmiş
olmasından ve çalışmayı yapmış olduğumuz yıl sahaya uygulanan organik gübreden (hayvan
gübresi) kaynaklanmış olabilir.
Toprak örneklerine ait ortalama elektriksel iletkenlik değeri 0.07 dS m-1 olarak
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çalışma alanına ait toprakların elektriksel iletkenliği
düşük bulunmuştur. Araştırma alanının ortalama elde edilebilir P içeriği 6.18 mg/kg ve
toplam N içeriği 0.26 mg/lt olarak tespit edilmiştir.

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 745

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Sonuç ve Öneriler
Suni mera alanına ait toprakların kimyasal ve fiziksel analiz sonuçları
değerlendirildiğinde; toprakların killi, organik madde içeriği bakımından zengin, P içeriği orta
derecede, N içeriği yüksek, hafif alkali, elektriksel iletkenliği düşük ve orta derecede kireçli
olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanındaki vejetasyon örtüsü % 100 olarak belirlenmiştir.
Botanik kompozisyonun suni tohumlama neticesinde oldukça iyi durumda olduğu
görülmektedir. Toprak ve iklim özellikleri değerlendirildiğinde suni mera alanındaki mera
bitkilerinin gelişmesini kısıtlayacak herhangi bir ekolojik sorun görülmemektedir. Çalışma
alanındaki vejetasyon örtüsünün ve botanik kompozisyonun sürdürülebilirliğinin
sağlanabilmesi için; erken ilkbahar-kritik yaz-geç sonbahar dönemi otlatmasına dikkat
edilmelidir. Mera alanı uygun otlatma sistemine ve uygun otlatma kapasitesine göre
kullanılmalıdır. Ayrıca çiftçiler çeşitli eğitim ve seminerlerle bilinçlendirilmelidir.
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ÖZET
Bu araştırma Bartın ilinin Kozcağız ilçesinde sekonder mera alanında bulunan baklagil
türlerinin doğal nodülasyon durumlarının karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür.
İncelemeye alınan baklagil türleri, Medicago polymorpha, Medicago arabica, Medicago
lupulina, Trifolium pratense, Trifolium hybridum, Trifolium alexandrinum ve L. corniculatus
olarak belirlenmiştir. İncelenen türlerin nodül sayıları, nodül kuru ağırlıkları, kök ve gövde
kuru ağırlıkları saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre nodül sayısı ve kök kuru ağırlıkları
bakımından ortalama en yüksek değerler M. arabica türünden elde edilmiştir. Nodül kuru
ağırlığı bakımından ortalama en yüksek değer L. corniculatus türünden elde edilmiştir. Gövde
kuru ağılığı ise en yüksek M. polymorpha bitkisinden elde edilmiştir. Bartın florasında yoğun
olarak yer alan M. arabica türünün nodül oluşturma kapasitesinin, toprak üstü ve toprak altı
aksamı gelişiminin diğer baklagil türlerine göre daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nodülasyon, Medicago, Trifolium, Lotus, nodül sayısı.
THE COMPARISON OF NATURAL NODULATION PROPERTIES OF
SOME LEGUMES SPECIES
ABSTRACT
This research was carried out to compare the natural nodulation status of legumes
species in the secondary pasture of Kozcağız district in Bartın province. Medicago
polymorpha, Medicago arabica, Medicago lupulina, Trifolium pratense, Trifolium hybridum,
Trifolium alexandrinum were examined as the legumes species. Nodule numbers, nodule dry
weights, root and stem dry weights were determined in this study. According to the results,
the highest average value of nodule number and root dry weight were obtained from M.
arabica. The highest average value of nodule dry weight was obtained from L. corniculatus
species. The highest average value of dry stem weight was obtained from M. polymorpha. It
has been concluded that the nodule formation capacity of the M. arabica species, which is
intensively in the Bartın flora, is better than the other legumes species that are growing above
ground and below ground.
Key Words: Nodulation, Medicago, Trifolium, Lotus, nodule number.
GiriĢ
Baklagiller, insan beslenmesinde ve hayvan beslemesinde olmazsa olmaz besin grubu
arasında yer almaktadır. Azot fikse etme özellikleri ile ekosistem içerisindeki rolü daha da
önem kazanmaktadır. Baklagilerin köklerini enfekte eden rizobiyum bakterileri, atmosferde
serbest halde bulunan azot gazının toprağa bağlanmasını sağlamaktadır. Baklagil-rizobiyum
simbiyotik yaşamı önemli bir azot kaynağıdır. Ayrıca, hem ekolojik olarak hem de
sürdürülebilir tarım içerisinde önemli rol oynamaktadır (Dita vd. 2006). Kristensen vd.
(1995), rizobiyum bakterilerinin nodülasyonu ile önemli miktarda azot sağlandığını, merada
toplam azotun %80’ninin baklagil bitkilerinden sağlandığını bildirmiştir. Doğal alanlarda
nodülasyon ve azot fiksasyonu yıllar içinde ve bitki örtüsü içerisinde oranına göre değişiklik
göstermektedir. Doğal baklagil-rizobiyum ilişkisi bitki örtüsü azalmış alanlarda vejetasyonun
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artmasını sağlamakta (Jha vd. 1995, Atallah vd. 2008) ve erozyonu önlemektedir (Ahmad vd.
1984).
Baklagiller, doğal olarak yetiştiği alanlarda farklı bitki türleri ile birlikte vejetasyonda
yer almaktadır. Toprak ve iklim koşulları, bitkinin rekabet gücü ve nodül oluşumu fiksasyon
kapasitesini doğrudan etkilemektedir. Ledgard and Steele (1992), nodül oluşumunun bitkinin
türüne, rekabet gücüne, ekolojik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterdiğini, bazı
baklagillerin buğdaygillerle birlikte olduğunda nodül oluşumunun kısıtlandığını bildirmiştir.
Buna karşılık, Elgersma ve Hassink (1997) mineral azot alımının karışık ekimde yalın ekime
göre daha fazla olduğunu, bu durumdan nodül sayısının da etkilendiğini bildirmektedir.
Vasileva vd. (2011), merada otlak ayrığının ak üçgülün nodül oluşumunu %35.7 oranında
azalttığını bildirmiş ancak kök kuru ağırlığının, ak üçgül otlak ayrığı ile birlikte
yetiştirildiğinde yalın ak üçgül ekimine göre %48 oranında daha fazla olduğunu belirlemiştir.
Rejili vd. (2009) Tunus’ta baklagillerin doğal nodülasyonu inceledikleri çalışmada lotus
cinsinin bitkideki nodül sayısının 20-31 adet arasında değiştiğini bildirmiştir.
Vasileva ve İlieva (2009) sarı çiçekli gazal boynuzunun ak üçgül ile birlikte
yetiştirildiğinde nodül oluşumunun % 25-27 oranında arttığını buna karşılık yer altı
üçgülünün ak üçgül ile karışımında nodül oluşumunun % 52.5 azaldığını bildirmiştir. Zahran
(1998), Mısır’da doğal alanlarda (dört farklı lokasyonda) bulunan baklagillerin
nodülasyonunu incelediği araştırmada iskenderiye üçgülünün nodül sayısının 2.7-112 adet
arasında değiştiğini, nodül kuru ağırlığının ise 0.05-3,9 g arasında değiştiğini bildirmiştir.
Küçük ve Cehveri (2014), Şanlı Urfa doğal meralarında bulunan baklagillerin nodülasyonu
üzerine yürüttükleri araştırmada, nodül sayıları bakımından bitki türleri arasında farklılık
görüldüğünü bu farklılığın bakterinin adaptasyona ve bitki türüne bağlı olarak ortaya çıkmış
olabileceğini bildirmiştir. Nodül şekilleri (Zahran, 1998) ve sayısı konukçu bitki türüne bağlı
olarak değişiklik göstermektedir. Bu farklılık rizobiyum bakterilerinin toprak koşullarına
adaptasyonu ile de ilişkili olabilmektedir (Küçük ve Cehveri 2014).
Bu araştırmada, Bartın ilinin doğal meralarında yer alan bazı baklagil yem bitkilerinin
köklerinde doğal Rhizobium bakterileri tarafından oluşturulan nodüllerin sayısı ve ağırlığı
araştırılmıştır. Ayrıca bitkilerin kök kuru ağırlığı ve gövde kuru ağırlığı incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Bu araştırma Bartın ilinin Kozcağız ilçesinde sekonder mera alanında yürütülmüştür.
Kozcağız ilçesi 410 28’ 28.52” kuzey enleminde, 320 20’ 27.72” doğu boylamında yer almakta
olup denizden yüksekliği 69 metredir. Bartın ili uzun yıllar ortalamasına göre ortalama
sıcaklık 12,7 0C, ortalama nem % 80.69, toplam yağış 1042 mm’dir (Duran 2017). Merada
yoğun olarak bulunan baklagil türleri incelemeye alınmıştır. Araştırmada medicago cinsinin
üç türü (Medicago polymorpha, Medicago arabica, Medicago lupulina), trifolium cinsinin üç
türü (Trifolium pratense, Trifolium hybridum, Trifolium alexandrinum) ve lotus cinsinin bir
türü (Lotus corniculatus) incelenmiştir. Hasat bitkiler tam çiçeklenme döneminde iken
yapılmıştır. İncelenen her bir türden rastgele on bitki seçilmiştir. Seçilen bitkiler kök
bölgesine ve nodüllere zarar vermeyecek şekilde sökülmüştür. Sökülen bitkilerin köklerinde
bulunan topraklar akan suyun altında dikkatlice yıkanmıştır (Zahran 1998). Her bir bitkinin
nodülleri bitkiden ayrılarak sayıları belirlenmiş, kök, gövde ve nodül yaş ağırlıkları hassas
terazide tartılmıştır. Tartılan bitki materyallerinin kuru ağırlıklarını belirlenmek amacıyla
bitkiler 70 0C’de 48 saat kurutulmuştur (Karadağ ve Büyükburç 1999).
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Denemenin sonuçlarını değerlendirmek için Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) 16.0 programı kullanılarak tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Farklı grupları
belirlemek amacıyla Duncan testi yapılmıştır (SPSS 16.0, 2007).
Bulgular ve TartıĢma
Bu araştırmada, Bartın ekolojisinde sekonder bir meradan elde edilen ve incelenen
tüm baklagil bitkilerinin havanın serbest azotunu bağlayan Rhizobium bakterileri ile farklı
düzeylerde simbiyotik ilişki kurduğu belirlenmiştir (Şekil 1). Bu farklılığın istatistiki olarak
bir anlam ifade edip etmediğini araştırmak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.

Şekil 1. Örnek bitkiler üzerinde tespit edilen nodüller. 1)Lotus corniculatus, 2)Medicago
arabica, 3)Medicago polymorpha, 4)Trifolium repens, 5)Trifolium pratense, 6)Trifolium
hybridum.
Varyans analizinin sonuçlarına göre, Medicago polymorpha, Medicago arabica,
Medicago lupulina, Trifolium pratense, Trifolium hybridum, Trifolium alexandrinum ve Lotus
corniculatus’a ait gövde kuru ağırlığı, kök kuru ağırlığı, nodül kuru ağırlığı ve nodül sayısı
değerleri istatistiki anlamda farklı bulunmuştur (Tablo 1).
Tablo 1. Basit varyans analizi sonuçları.
Varyasyon
Kaynağı
Gövde Kuru
Ağırlık (gr)

Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam

Gruplar Arası
Kök Kuru Ağırlık
Grup İçi
(gr)
Toplam
Nodül Kuru
ağırlık (gr)
Nodül Sayısı

Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam
Gruplar Arası

Kareler
Toplamı
2506,066

Serbestlik
Derecesi
6

Kareler
Ortalaması
417,678

1537,382
4043,448
945,375

63
69
6

24,403

100,326
1045,700
0,242

63
69
6

1,592

0,193
0,435
88127,543

63
69
6

,003

157,562

,040

14687,924

F Değeri
17,116

Önem Düzeyi
(P)
0,000**

98,942

0,000**

13,136

0,000**

102,898

0,000**
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(adet)

Grup İçi

8992,800

63

Toplam

97120,343

69

142,743

**P<0.01

Gövde kuru ağırlığı bakımından farklı olan grupları belirlemek amacıyla yapılan Duncan testi
sonuçlarına göre, T. hybridum, M. lupulina, L. corniculatus aynı grupta, M. lupulina, L.
corniculatus, T. pratense aynı grupta, L. corniculatus, T. pratense T. alexandrinum aynı
grupta ve M. polymorpha ve M. arabica aynı grupta yer almıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Gövde kuru ağırlığına ait Duncan analiz sonuçları.
Bitki Türü

Gövde Kuru Ağırlığı (g)

N
a

Trifolium hybridum
10
3,0410
Medicago lupulina
10
4,4150a
4,4150ab
Lotus corniculatus
10
7,0930a
7,0930ab
7,0930bc
b
Trifolium pratense
10
8,5740
8,5740bc
Trifolium alexandrinum
10
11,6890c
Medicago arabica
10
17,5910d
Medicago polymorpha
10
20,0440d
Significant
0,087
0,079
0,052
0,271
*Farklı harfler P<0.01 önem düzeyinde ortalamalar arasında fark olduğunu ifade etmektedir.

Gövde kuru ağırlığı bakımından minimum, maksimum ve ortalama değerler ve
standart hata değerleri Tablo 3.’te verilmiştir.
Tablo 3. Gövde kuru ağırlığı ve kök kuru ağırlığına ait minimum, maksimum, ortalama
değerler ve standart hatalar.
Bitki Türü
Medicago polymorpha
Medicago arabica
Medicago lupulina
Trifolium pratense
Trifolium hybridum
Trifolium alexandrinum
Lotus corniculatus

Gövde Kuru Ağırlık (g)
Min.
Maks.
Ort./SH
16.34
26.19
20.04(±0.97)
11.20
39.32
17.59(±3.19)
3.40
5.95
4.42(±0.23)
3.11
13.01
8.57(±0.97)
0.61
4.78
3.04(±0.47)
4.41
25.50
11.69(±2.01)
5.33
14.35
7.09(±0.84)

Min.
0.62
6.46
0.17
1.23
0.12
0.74
2.87

Kök Kuru Ağırlık (g)
Maks.
Ort./SH
1.24
0.76(±0.06)
15.40
11.52(±0.91)
0.33
0.23(±0.02)
4.15
2.75(±0.30)
1.50
0.60(±0.13)
2.65
1.66(±0.22)
6.10
4.32(±0.36)

Gövde kuru ağırlığı bakımından en yüksek değer 20.04 g ile M. polymorpha’dan elde
edilmiş olup bunu 17.59 g ile M. arabica takip etmiştir. Ortalama en düşük kuru gövde
ağırlığı ise 3.04 g ile T. hybridum’da tespit edilmiştir (Tablo 3, Şekil 2). Bitkinin toprak üstü
aksamı türüne, ekotipine ve o bölgenin ekolojik koşullarına bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Bu nedenle morfolojik olarak birbirine benzer olan M. polymorpha ve M.
arabica türleri birbirine yakın değerler alırken diğer türler arasında farklılık görülmüştür.
Minimum ve maksimum değerlere göre en fazla değişlik gösteren T. alexandrinum türü
olmuştur.
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Şekil 2. Ortalama gövde kuru ağırlığı değerlerinin bitki türüne göre değişimi. Sütunlar ±
standart hatayı ifade etmektedir.
Kök kuru ağırlığı bakımından farklı olan grupları belirlemek amacıyla yapılan Duncan
testi sonuçlarına göre, M. lupulina, T. hybridum, M. polymorpha aynı grupta, T. hybridum, M.
polymorpha, T. alexandrinum aynı grupta, T. alexandrinum, T. pratense aynı grupta, L.
corniculatus ve T. pratense farklı gruplarda yer almıştır (Tablo 4). Kök kuru ağırlığına ait
minimum, maksimum, ortalama değerler ve standart hata değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 4. Kök Kuru Ağırlığına Ait Duncan analiz sonuçları.
Bitki Türü

N

Kök Kuru Ağırlığı (g)

Medicago lupulina
10
0,2250a
Trifolium hybridum
10
0,6030a
0,6030ab
Medicago polymorpha
10
0,7630a
0,7630ab
Trifolium alexandrinum
10
1,6680b
1,6680bc
Trifolium pratense
10
2,7450c
Lotus corniculatus
10
4,3200d
Medicago arabica
10
11,5210e
Significant
0,375
0,078
0,061
1,000
1,000
*Farklı harfler P<0.01 önem düzeyinde ortalamalar arasında fark olduğunu ifade etmektedir.

Kök kuru ağırlığı bakımından ortalama en yüksek değer 11.52 g ile M. arabica’da,
ortalama en düşük değer ise 0.23 g ile M. lupulina’da tespit edilmiştir (Tablo 3, Şekil 3). Kök
oluşumu ve gelişimi doğal alanlarda vejetasyonun durumuna ve bitkini rekabet gücüne göre
farklılık göstermektedir. Vasileva (2011) kök kuru ağırlığının, ak üçgül otlak ayrığı ile birlikte
yetiştirildiğinde yalın ak üçgül ekimine göre % 48 daha fazla olduğunu belirlemiştir.
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Şekil 3. Ortalama kök kuru ağırlığı değerlerinin bitki türüne göre değişimi. Sütunlar ± standart
hatayı ifade etmektedir.
Nodül kuru ağırlığı bakımından farklı olan grupları belirlemek amacıyla yapılan
Duncan testi sonuçlarına göre, T. hybridum, M. lupulina, M. polymorpha, T. pratense aynı
grupta, M. polymorpha, T. pratense, M. arabica aynı grupta, M. Arabica, T. alexandrinum
aynı grupta ve L. corniculatus farklı grupta yer almıştır (Tablo 5). Nodül kuru ağırlığına ait
minimum, maksimum, ortalama değerler ve standart hata değerleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 5. Nodül kuru ağırlığına ait Duncan analiz sonuçları.
Bitki Türü
Trifolium hybridum
Medicago lupulina
Medicago polymorpha
Trifolium pratense
Medicago arabica
Trifolium alexandrinum
Lotus corniculatus
Significant

Nodül Kuru Ağırlığı (g)

N
10
10
10
10
10
10
10

a

0,0150
0,0180a
0,0370a
0,0680a

0,053

0,0370ab
0,0680ab
0,0890b

0,0890bc
0,1270c

0,050

0,130

0,1890d
1,000

*Farklı harfler P<0.01 önem düzeyinde ortalamalar arasında fark olduğunu ifade etmektedir.
Tablo 6. Nodül kuru ağırlığı ve nodül sayısına ait minimum, maksimum, ortalama değerler ve
standart hatalar.
Bitki Türü
Medicago polymorpha
Medicago arabica
Medicago lupulina
Trifolium pratense
Trifolium hybridum
Trifolium alexandrinum
Lotus corniculatus

Nodül Kuru ağırlık (g)
Min.
Maks.
Ort./SH
0.02
0.07
0.04(±0.01)
0.02
0.24
0.09(±0.02)
0.01
0.03
0.02(±0.00)
0.03
0.13
0.07(±0.01)
0.01
0.03
0.02(±0.00)
0.01
0.31
0.13(±0.03)
0.11
0.29
0.19(±0.02)

Min.
42
98
15
60
5
8
75

Nodül Sayısı (adet)
Maks.
Ort./SH
55
49.7(±1.25)
120
108.7(±2.40)
25
20.4(±1.05)
128
74.4(±6.28)
29
15.7(±2.47)
46
23.3(±4.24)
119
97.2(±5.28)

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 753

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Şekil 4. Ortalama nodül kuru ağırlığı değerlerinin bitki türüne göre değişimi. Sütunlar ±
standart hatayı ifade etmektedir.
Nodül kuru ağırlığı bakımından ortalama en yüksek değer 0.19 g ile L.
corniculatus’da, ortalama en düşük değer ise 0.02 gr ile T. hybridum ve M. lupulina’da tespit
edilmiştir (Tablo 6, Şekil 4). Zahran (1998), iskenderiye üçgülünün nodül kuru ağırlığının
0.05-3,9 g arasında değiştiğini bildirmiştir. Araştırıcının elde ettiği değerler araştırmamızdan
elde edilen değerden daha düşük elde edilmiştir. Ortaya çıkan farklılık ekolojik koşullardan
kaynaklanmış olabilir.
Tablo 7. Nodül sayısına ait Duncan analiz sonuçları.
Bitki Türü

N

Trifolium hybridum
Medicago lupulina
Trifolium alexandrinum
Medicago polymorpha
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
Medicago arabica
Significant

10
10
10
10
10
10
10

Nodül Sayısı (adet)
15,7000a
20,4000a
23,3000a
49,7000b
74,4000c
97,2000d
0,185

1,000

1,000

1,000

108,7e
1,000

*Farklı harfler P<0.01 önem düzeyinde ortalamalar arasında fark olduğunu ifade etmektedir.
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Şekil 5. Nodül sayısı değerlerinin bitki türüne göre değişimi. Sütunlar ± standart hatayı ifade
etmektedir.
Nodül sayısı bakımından farklı olan grupları belirlemek amacıyla yapılan Duncan
testinin sonuçlarına göre, T. hybridum, M. lupulina, T. alexandrinum aynı grupta, M.
polymorpha, T. pratense, L. corniculatus ve M. arabica farklı gruplarda yer almıştır (Tablo
7). Nodül sayısı bakımından ortalama en yüksek değer 108.7 adet ile M. arabica’da, ortalama
en düşük değer ise 15.7 adet ile T. hybridum’da tespit edilmiştir (Tablo 6, Şekil 5). Bazı
araştırıcılar doğal alanlarda rekabet nedeniyle nodül oluşumunun kısıtlandığını bildirmiştir
(Ledgard and Steele 1992; Vasileva vd. 2011). Zahran (1998), iskenderiye üçgülünün nodül
sayısının 2.7-112 adet arasında değiştiğini, nodül kuru ağırlığının ise 0.05-3,9 g arasında
değiştiğini bildirmiştir. Kültürü yapılan baklagil türlerinde nodül oluşumu, konukçu bitkinin
rekabet gücüne göre farklılık göstermektedir (Vasileva ve İlieva 2009).
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada aynı ekolojik ortamda bulunan baklagiller familyasında 3 farklı cinse ait
7 tür üzerinde çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre ortalama nodül kuru ağırlığı
bakımından en yüksek değere sahip bitki L. corniculatus ancak nodül sayısı bakımından
ortalama en yüksek değere sahip bitki M. arabica olarak tespit edilmiştir. Hem nodül sayısı
bakımından hem de nodül kuru ağırlığı bakımından en düşük değere sahip olan bitki T.
hybridum olarak belirlenmiştir. Bu çalışmaya göre aynı ekolojik ortamda bulanan ve aynı
cinse ait baklagillerin de Rhizobium bakterileri ile olan simbiyotik ilişkilerinin istatistiki
anlamda farklı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre bitki türünün, Rhizobium bakterilerinin
baklagiller ile olan simbiyotik ilişkileri üzerinde önemli etkileri olduğu söylenebilir. Bu
konuyu daha iyi kavrayabilmek için farklı ekolojilerde bulunan aynı baklagil türlerinin
Rhizobium bakterileri ile olan ilişkilerinin araştırılması oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca,
Bartın florasında yoğun olarak yer alan M. arabica türünün nodül oluşturma kapasitesinin,
toprak üstü ve toprak altı aksamı gelişiminin diğer baklagil türlerine göre daha iyi olduğu
sonucuna varılmıştır.
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ÖZET
Hızlı kentleşmenin sonucu olan hızlı nüfus artışına paralel olarak Marmara Bölgesinin
önemli sanayi kentlerinden Kocaeli’de hayatlarını sürdürecek kişilerin konut ihtiyacı her
geçen gün artmaktadır. Kocaeli’nin yoğun göç alan bir sanayi bölgesi olması bu konuda
oldukça etkilidir. Demografik yapının ve nüfus artışının kabul edilebilir güven düzeyinde
tahmin değerleri olarak ortaya konması, bu alandaki çalışmalarda altyapı oluşturması
sebebiyle; önem arz etmektedir. Zaman serileri, belirli zaman aralıklarında bir değişkenin
ardışık değerlerinin belirlenmesiyle oluşturulur. Regresyon analizi ise, bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasındaki ilişkiyi kullanarak gelecekte meydana gelecek olaylarla ilgili tahminler
yapılmasına izin veren bir yöntemdir. Çalışmamızda, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan
verilere dayanarak, Kocaeli ilinin 2013 ve 2017 yıllarındaki konut satış miktarı, çeşitli zaman
serileri yöntemleri ve regresyon analizi ile hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar birbirleriyle
karşılaştırılmış ve kentin aldığı göç miktarına göre değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konut Satışı, Talep Tahmini, Göç Miktarı
1. GĠRĠġ
Konut; en genel anlamıyla bireyin ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını
karşılayan fiziki bir mekân olarak tanımlanabilir (Anbarcı vd., 2011). Ülkemiz konut piyasası
son yıllarda dikkat çekici bir büyüme sürecine girmiştir. Demografik değişim, kentleşme ve
son yıllardaki ekonomik büyümenin yansımaları, konut sektöründe geleneksel ve yatırım
amaçlı konut talebinin hızla artmasına neden olmuştur (Coşkun, 2016). Marmara Bölgesi’nin
en önemli sanayi kentlerinden biri olan ve diğer illerden önemli miktarlarda göç alan Kocaeli
ilinde de konut talebinin artması inşaat sektörü firmalarının yatırımlarını bu ile
yönlendirmesine neden olmuş ve bu sektördeki rekabeti arttırmıştır. Gerek firmalar gerekse
devlet işletmeleri, halkın ihtiyacını şehir planlama prensipleri ve teknik koşullarına uygun
olarak karşılayabilmek için konut özelliklerine uygun satış stratejileri geliştirmek ve optimum
fayda-maliyet dengesini sağlamak durumundadır.
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Tüm sektörlerin amacı, piyasa talebini karşılamak; mal ve hizmet üreterek bunları
pazara sunabilmektir. Talep tahmini tüketicilerin gelecekte ne kadar mal ve hizmet talep
edeceklerinin değişkenler yardımıyla tahmin edilmesidir (Karaatlı vd., 2012). Talep tahmini
ürün/hizmet satışlarının gelecek dönemde ne olacağı konusunda bilgi sahibi olabilmek için,
geçmiş dönem verilerinin düzenlenmesi ve analiz edilmesine dayanan bir süreçtir. Talep
tahmini yöntemlerini temel olarak ikiye ayırmak mümkündür. Nitel yöntemler daha çok
uzman görüşlerine, nicel yöntemler ise istatiksel hesaplamalara dayanır. Son dönemlerde
yapay zekâ tabanlı tahmin yöntemleri de tahminlemede sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde; Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TUIK) alınan Kocaeli ili
2013- 2017 yılları arası konut satış miktarı verilerine dayanarak, çeşitli zaman serileri
yöntemleri, regresyon analizi ve yapay sinir ağları ile konut satışı tahminlemesi yapılmış ve
sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılarak en iyi yöntem tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci
bölümünde ise konut satışını etkileyen faktörler; kentin aldığı göç miktarı, nüfusu ve il
bazında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bağımsız değişkenlerine göre tek ve çok
değişkenli doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.
2. LĠTERATÜR TARAMASI
Literatürde farklı sektörler için çeşitli yöntemler ile talep tahminlemesinin yapıldığı
birçok çalışma yer almaktadır. Bu bölümde talep tahminiyle ilgili özellikle son yıllarda
yapılan çalışmalara literatürden örnekler verilmiştir.
Es ve diğ. (2014) yapay sinir ağları (YSA) ile Türkiye’deki net enerji talebini tahmin
etmiştir. Kurdukları YSA modelinin tahmin performansını, çoklu doğrusal regresyon tekniği
ile karşılaştırarak ortaya koymuşlardır. Yapılan karşılaştırmalar, YSA’nın üstünlüğünü ortaya
koymuştur. Kabul edilebilir ve yüksek doğruluktaki YSA modeli ile 2011-2025 yılları arası
Türkiye net enerji talebini tahminlemişlerdir.
Aıkeshan (2014) çalışmasında Türkiye’deki bir medikal asistans firmasının dosya
talep tahmin problemi için Tanaka’nın bulanık doğrusal regresyon yaklaşımıyla matematiksel
tahmin modeli geliştirmiş ve geliştirilen matematiksel tahmin modeli ile klasik doğrusal
regresyon modelinin tahmin sonuçlarını karşılaştırmıştır.
Özüdoğru ve Görener (2015) İstanbul’da bir hastanede kullanılan dört farklı medikal
malzemenin 2009-2014 yılları arasındaki talep miktarlarını inceleyerek Minitab 17 istatistik
programı yardımıyla 3 ve 5 aylık hareketli ortalama yöntemleri, tek üstel düzeltme yöntemi,
Holt’un doğrusal yöntemi, çarpımsal dönemli Holt-Winters yöntemi, toplamsal dönemli HoltWinters yöntemi ve regresyon yöntemleri ile geleceğe yönelik tahminde bulunmuştur.
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Kılıç (2015) Pamukkale Üniversitesi yemekhanesi verilerini SPSS programında analiz
ederek veriler arasında ilişkileri test etmiştir. Bu ilişkiler doğrultusunda, veriler eğitim ve test
kümesi olarak iki kısma ayrılmıştır. Eğitim verileri Doğrusal Regresyon, Yapay Sinir Ağları
tekniklerinden Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları ve Radyal Tabanlı Fonksiyon Yapay Sinir
Ağları ile eğitilmiş ve test edilmiştir. Bu çalışma ile farklı yöntemler kullanılarak günlük
yemek miktarı tayininin yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Akyurt (2015) Ocak 2011 – Eylül 2015 arasındaki aylık yerli otomobil satış
değerlerini kullanarak geri yayılım algoritmasıyla eğitilmiş ileri beslemeli yapay sinir ağı
modeli ile tahminleme çalışması gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak, konu ile ilgili çalışacak
araştırmacılara mevsimsellikten arındırılmış geri yayılım algoritmasıyla eğitilmiş ileri
beslemeli yapay sinir ağları modelini kullanması önerilmiştir.
Karaca ve Karacan (2016) Türkiye’deki elektrik tüketimi çoklu regresyon metodu ile
hazırladıkları program aracılığıyla değerlendirmiştir. Yapılan çalışmada tek bir etkili değişken
yerine, güçlü ilişkisi olduğu düşünülen veri setlerinin birlikte çoklu regresyon yöntemiyle ele
alınmasının daha sağlıklı sonuçlar verdiği görülmüştür.
Çuhadar ve Kervankıran (2016) Nevşehir’de faaliyet gösteren konaklama işletmeleri
için turizm talebini Üstel Düzleştirme ve Box-Jenkins yöntemleri ile tahminlemiş ve tahmin
performanslarını karşılaştırarak en yüksek doğruluğu sağlayan model ile 2016 yılı için aylık
talep tahminlemesini gerçekleştirmiştir.
Doğan (2016) Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sisteminin (ANFIS) talep tahmini
için kullanılması üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir. Rastsal eğitim seti ile öğrenme
yaptırılan yapay zeka temelli modellere göre ANFIS modelinin daha az girdi ile daha etkin
sonuç verdiği tespit edilmiştir.
Akdağ (2016) Diyarbakır kent merkezi içme suyu talebinin tahmini için Yapay Sinir
Ağları ve zaman serisi analizine dayalı yöntemlerden Winters Mevsimsel Üstel Düzeltme ve
Box-Jenkins ile tahmin edilmiş ve elde edilen tahminler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma
sonucunda, Yapay Sinir Ağları’nın tüm performans ölçütlerinde zaman serisi analizine dayalı
yöntemlerinden daha iyi tahmin sonuçlarına sahip olduğu görülmüştür.
Oruç ve Eroğlu (2017) çalışmalarında Isparta ilinde 2016 Mayıs ve 2017 Aralık
dönemi konut sektöründe gerçekleşecek olan aylık doğal gaz tüketim değerleri tahmini için
Gri Tahmin, Box-Jenkins ve Üstel Düzleştirme yöntemlerini kullanmıştır.
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Başoğlu ve Bulut (2017) yapay sinir ağlarını uzman sistemler ile destekleyecek bir
hibrit sistem geliştirerek son 10 yılda gerçekleşmiş veriler kullanılarak eğitilmiş yapay sinir
ağları ve uzman sistemler yardımıyla kısa dönemli elektrik talep tahmini gerçekleştirmiştir.
3. YÖNTEM
Kişisel çıkarım ve deneyimler ile oluşturulan talep tahminleri kalitatif yöntemler
olarak adlandırılır. Kantitatif yöntemler ise istatistiksel ve matematiksel yöntemlere ve klasik
yöntemler ile çözülemeyen karmaşık verili yapıların tahmini için yapay zekâ tabanlı
yöntemlere dayanır. Teknolojinin hızla gelişmesi ile yapay zekâ tabanlı çalışmaların sayısı da
artmıştır. Kalitatif yöntemler, istatistiksel analiz için yeterli veri olmadığında ya da
istatistiksel veriler düzenlenerek analiz edilecek kadar süre veya kaynak olmadığında talep
tahmini alanlarında uzman ve deneyimli kişilerin görüş ve bireysel yargıları doğrultusunda
yapılmaktadır. Kantitatif yöntemler, nicel talep tahmin yöntemleri, geçmiş zamanda
gerçekleşmiş talep değerlerini temel alarak ve talep oluşumuna etki eden faktörlerinin talep
miktarı ile gelecekte aynı devam edeceği varsayımına dayanarak, istatistiksel hesaplama
yapmayı gerektiren yöntemleri içerir. Bu yöntemler Zaman Serisi Analizi, Nedensel
Yöntemler ve Yapay Zekâ Tabanlı yöntemler olmak üzere üç başlık altında toplanır
(Yücesoy, 2011).
3.1. Zaman Serisi Analizi
Zaman serisi yöntemleri, bir olaya ait geçmiş verilerin analiz edilmesi ve bir eğilimin
belirlenmesi ile geleceğe yönelik tahminlerin yapılması temeline dayanmaktadır. Bu
yöntemlerin amacı; geçmiş gözlem değerlerindeki veri kalıplarını kullanarak istatistiksel
modeller oluşturmak ve bu modellerle geleceği tahmin etmektir.
3.1.1. Hareketli Ortalamalar Yöntemi
Hareketli ortalamalar (moving average-MA), aritmetik ortalamalardan oluşan bir
seridir. Hareketli ortalama yöntemi uzak geçmişten çok yakın geçmişe ağırlık verir. Belli bir
döneme ait verilerin eski değerinin çıkarılıp yeni değerin eklenmesi yoluyla değerlerin tekrarlı
olarak ortalamasının alınmasıyla gerçekleştirilen yöntemdir. Elde edilen veriler bir sonraki
döneme ait tahmini satış verileri olarak kabul edilir (Karaman, 2011).
𝐹𝑡+1 =

𝑦𝑡 + 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑦𝑡−𝑛−1
𝑛

(1)

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 760

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
3.1.2. Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar Yöntemi
Son dönemlerdeki trendi izleyerek tahminleme yapmak için son yıllara daha fazla
ağırlık veren bir yöntemdir. Son dönem verilerini belirli bir ağırlıkla işleme koyar. Geçmiş
veriler daha az önemliyse kullanılabilir. Ağırlıklar 0-1 arasında toplamı 1 olacak şekilde
düzenlenir. Bazı talep yapılarında bu yöntem standart hareketli ortalamaların sakıncalarını
kısmen ortadan kaldırabilir. n için seçilecek değer ve ağırlık katsayıları (w) tesadüfi olarak
seçilir ve sonuçların deneyimlenmesinden sonra kabul edilir. Kaç periyodun hesaplanacağı
tahmin edicinin kararına bağlıdır (Sarı, 2016).
𝐹𝑡 +1 =

𝑤1 ∗ 𝑦𝑡 + 𝑤2 ∗ 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑤𝑛 ∗ 𝑦𝑡−𝑛−1
𝑤1 + 𝑤2 + ⋯ + 𝑤𝑛

(2)

3.1.3. Basit Üssel Düzeltme Yöntemi
Basit üssel düzeltme tahmin yöntemi hareketli ortalamalar yöntemi ile benzerlik
taşımakta ancak geçmiş dönem verilerine eşit değil farklı ağırlıklar vererek tüm tarihi verileri
göz önünde bulundurmasıyla hareketli ortalamalardan ayrılmaktadır. 3 numaralı formülde
gösterilen α düzeltme katsayısı, 0 ile 1 arasında değerler alabilir. Düşük bir  değeri, geçmiş
ortalamaya daha fazla ağırlık verir ve rassal dalgalanmaların etkisini azaltır. Yüksek  değeri
ise talepteki değişikliklere daha fazla tepki verilmesini sağlar. Formülde At gerçek, Ft öngörü
değerini ifade etmektedir (Karaman, 2011).
α

Ft+1=
(3)

At

+

(1-α)

Ft

3.1.4. Holt Çift Üssel Düzeltim Yöntemi
Seride bir eğilim söz konusuysa, basit üstel düzeltim seriyi temsil etmekte yeterince
başarılı olamayabilir. Trendi de kapsayan bir öngörü yapılmalıdır. Trend düzeltme faktörünün
hesaplanması için ikinci bir düzeltme katsayısı (β) gereklidir. β, düzeltmenin ne ölçüde son
tahmin değerlerinin farkına, ne ölçüde önceki trende bağlı olduğunu belirler. Yöntemde
kullanılan formül aşağıda verilmiştir. Burada Lt yeni düzleştirilen değer, β trend tahmini için
düzleştirme katsayısı Yt t dönemindeki gerçek değer, Ft+p ise p periyot sonrası öngörü
değeridir (Soysal ve Ömürgönülşen, 2010).

Lt = a Yt + (1- a )( Lt- 1 + Tt- 1 )
Tt = b ( Lt - Lt- 1 ) + (1- b )Tt- 1
(4)

Ft + p = Lt + pTt
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3.2. Nedensel Yöntemler
Nedensel yöntemlerde sistem içinde, girdi ve çıktılar arasında neden sonuç ilişkisi
olduğu varsayılır. Bu yöntemlerde gelecekteki değer tahmin edilirken değişimleri etkileyen
faktörler arasındaki ilişki de açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yöntemler arasında en çok tercih
edilen ikili regresyon ve korelasyon analizidir.
3.2.1. Regresyon Analizi
Bağımlı değişken ve bağımsız değişken/değişkenler arasındaki ilişkiyi fonksiyonel
olarak açıklamak ve bu ilişkiyi bir modelle tanımlayabilmek amacıyla kullanılan istatistiksel
analizdir. Bağmsız değişken (X) başka bir değişken tarafından etkilenmeyen ancak bağımlı
değişken (Y)’in nedeni olan ya da onu etkilediği düşünülen (açıklayıcı) değişkendir. Tahmin
değişkeni olarak bir değişken kullanılırsa basit regresyon, tahmin değişkenleri olarak iki veya
daha fazla değişken kullanılırsa çoklu regresyon analizinden söz etmek mümkündür.
Regresyon analizi ile her bağımsız değişkenin, bağımlı değişkendeki toplam değişmeye olan
katkısının saptanması ve dolayısıyla tahmin değişkenlerinin doğrusal kombinasyonunun
değerinden hareketle kriter değerinin tahmin edilmesi sağlanır. Regresyon formülü (5)
numaralı formül ile gösterilmiştir. Formüşde 𝑌𝑖 tahmin değeri, 𝑋𝑖 bağımsız değişkeninin
doğrusal bir fonksiyonu 𝛽0, doğrunun 𝑌 eksenini kestiği noktayı, 𝛽1 doğrunun eğimini 𝜀𝑖 ise 𝑖.
gözleme ait hata bileşenini vermektedir (Yücesoy, 2011).
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 𝑖 = 0,1, … , 𝑛

(5)

3.3. Yapay Zekâ Temelli Yöntemler
Yapay zekâ, insana özgü görme, düşünme, algılama, karar verme, bilgi edinme gibi
niteliklere sahip olan bilgisayarları ifade eder. Talep tahmininde en sık kullanılan yapay zekâ
yöntemleri, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar ve bulanık mantıktır.
3.3.1. Yapay Sinir Ağları (YSA)
İnsan beyin fonksiyonundan esinlenen yapay sinir ağları (YSA), deneme yolu ile
öğrenme ve genelleştirme yapabilmektedir. Ağa, girdi bilgileri ve bu girdilere karşılık gelen
çıktı bilgileri verilmekte ve ağın girdi-çıktı arasındaki ilişkiyi öğrenmesi sağlanmakta, böylece
ağın eğitimi gerçekleştirilmektedir.
YSA, veriler arasındaki bilinmeyen ve fark edilmesi güç ilişkileri ortaya çıkartabilir.
YSA doğrusal değildir. Doğrusal modeller, avantajlı olabildikleri gibi ilgilenilen problemin
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temelindeki ilişki doğrusal olmadığı durumlarda uygun değillerdir. Bu tür durumlarda YSA
ile tahmin doğruluğu yüksek sonuçlar elde etmek mümkündür (Sarı, 2016).
3.4. Tahmin Yönteminin Doğruluğunun Ölçülmesi
Tahmin yöntemlerinde birebir gerçekleşen verilere ulaşmak mümkün olmamakta ve
yapılan tahminlerde mutlaka bir mutlak hata oluşmaktadır. Bu nedenle kullanılan yöntemin
denetimi gerekmektedir. MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata), MAD (Ortalama Mutlak
Sapma) ve MSE (Ortalama Hata Kare) değerleri ile bu denetim yapılabilir. MAPE’nin öngörü
hatalarını yüzde olarak ifade etmesi sayesinde başlı başına bir anlama sahip olması diğer
kriterlere göre bir üstünlüğüdür. MAPE değeri %10’un altında olan modeller “çok iyi”, %10
ile %20 arasında olan modeller “iyi”, %20 ile %50 arasında olan modeller “kabul edilebilir”
olarak sınıflandırılır. İlgili formüller denklem 6,7 ve 8 ile gösterilmiştir. Çalışmada
yöntemlerin birbirleriyle karşılaştırılması için MAPE değerleri dikkate alınmıştır.
^
n

yi - y i

i= 1

yi

å
MAPE = 100

n

n

å
MSE =

(6)

^

( yi - yi )2

i= 1

n

(7)
^ 2

n

å
MAD =

yi - yi

i= 1

n

(8)

4. UYGULAMA
4.1. Talep Tahmini Uygulaması
Talep tahmini uygulaması, Kocaeli ili konut satış miktarlarının 2013-2017 yılları
arasında 60 aylık dağılımından yola çıkılarak zaman serileri analizi, regresyon analizi ve
yapay sinir ağları ile MINITAB, SPSS ve MATLAB paket programları yardımıyla
gerçekleştirilmiştir.

ġekil 1. Verilerin Görüntülenmesi
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Hareketli Ortalama ile Tahmin: Hareketli ortalama yöntemi için MINITAB’de
yapılan denemeler sonunda en küçük hatayı veren n=3 alınmıştır. MAPE değeri ise %12,43
olarak hesaplanmıştır.

ġekil 2. Hareketli Ortalama ile Tahmin

Ağırlıklı Hareketli Ortalama ile Tahmin: Ağırlıklı hareketli ortalama yöntemi için
MINITAB’de yapılan denemeler sonunda n=4 alınmıştır. MAPE değeri ise %12,15 olarak
hesaplanmıştır.
Basit Üssel Düzeltme ile Tahmin: Düzeltme katsayısı (α) 0 ile 1 arasında 0,2,0,5 ve
0,7 seçilerek 3 durum için inceleme yapılmıştır. α=0,2 için MAPE %11,7, α=0,5 için MAPE
%7,34 ve α=0,7 için MAPE %4,4 olarak hesaplanmıştır.

ġekil 3. α =0,2 için Basit Üssel Düzeltme ile Tahmin

Holt Çift Üstel Düzeltme ile Tahmin: α ve β parametreleri MINITAB programının
önerisi doğrultusunda belirlenmiştir. α=0,788531 ve β=0,037322 için gerçekleştirilen
hesaplamalar ile MAPE değeri %14 olarak hesaplanmıştır.
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ġekil 4. Holt Çift Üssel Düzeltme ile Tahmin

Regresyon Modeli ile Tahmin: Bağımlı değişken konut satışı ve bağımsız değişken
zaman olmak üzere SPSS paket programı yardımıyla regresyon denklemi oluşturulmuştur.

Tablo 1. ANOVA Tablosu

Tablo 1’deki Sig. değeri 0,000 olarak hesaplandığından model istatistiksel olarak anlamlıdır.
Tablo 2. Model Özeti

Tablo 2’deki R ve R2 değerleri doğrultusunda, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni %46
oranında açıkladığı ve zaman ve konut satışı arasında pozitif korelasyon olduğu söylenebilir.
Tablo 3. Coefficients

Tablo 3’teki değerler ile regresyon denklemi aşağıdaki gibi oluşturulmuş ve MAPE değeri
%11,07 olarak hesaplanmıştır.
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Y=2194,038+19,627X

ġekil 5. Regresyon Analizi ile Tahmin

Yapay Sinir Ağları ile Tahmin: YSA ile tahminleme MATLAB Neural Network
Toolbox’ı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Yapay sinir ağı modelinin eğitilmesi icin literatürde
sıkça kullanılan geriyayılım algoritması seçilmiştir. Ağ 10 defa çalıştırılarak, doğrulama
kümesi için en iyi sonucu veren ağ yapısı bulunmuştur. En iyi ağ yapısı kullanılarak test
kümesi tahmin değerleri üretilmiştir. Algoritma her bir çalıştırmada 1000 devir (epoch)
sonunda sonlandırılmıştır. MAPE değeri Tablo 4’te gösterildiği üzere %14,04 olarak
hesaplanmıştır. Tablo 4’te gösterilen değerler normalize edilmiş test verisi değerleridir.

ġekil 6. Ağ Yapısı
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ġekil 7. YSA ile Tahmin
Tablo 4. YSA için MAPE değeri hesaplanması

Kocaeli konut satışları için yapılan talep tahmini çalışmasında elde edilen hata
değerleri karşılaştırıldığında en az hata yapılan yöntem, tüm hata değerleri göz önünde
bulundurulduğunda basit üssel düzeltme yöntemi (α=0,7) olarak belirlenmiştir.
4.2. Çoklu Regresyon Uygulaması
Konut satışını etkileyen faktörlerin araştırılması için öncelikle bağımsız değişken iç
göç bağımlı değişken konut satışı olmak üzere Model 1 kurulmuştur. Çalışmada kullanılan
veriler Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Veri Tablosu
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Tablo 6. Bağımsız Değişken için Normallik Testi

Tablo 7. Bağımlı Değişken için Normallik Testi

Regresyon analizinden elde edilen sonuçların anlamlı olması için sağlanması gereken
normallik testi bağımsız değişken için Tablo 6’da bağımlı değişken için ise Tablo 7’de
görüldüğü gibi gerçekleştirilmiştir. Çarpıklık ve basıklık (Skewness ve Kurtosis) ile standart
hata (Std. Error) değerlerinin incelenmesi ile değişkenlerin normal dağılıma uyduğu
görülmüştür.
Tablo 8. Model 1 için ANOVA Tablosu
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Tablo 8’deki Sig. değeri 0,025 olarak hesaplandığından Model 1 istatistiksel olarak
anlamlıdır.
Tablo 9. Model 1 Özeti

Tablo 9’daki R ve R2 değerleri doğrultusunda, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni
%48,7 oranında açıkladığı ve iç göç ve konut satışı arasında pozitif korelasyon olduğu
söylenebilir.
Tablo 10. Coefficients

Tablo 10’daki değerler ile regresyon denklemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
Y=-9982,152+1,511X
Bağımlı değişkenin daha iyi bir şekilde açıklanabilmesi için modele Gayri Safi Yurt
İçi Hasıla (GSYİH) değişkeni de eklenerek çoklu regresyon modeli (Model 2)
oluşturulmuştur. Çoklu regresyon modellerinde bağımsız değişkenler arasında otokorelasyon
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Tablo 10. Kısmi Korelasyon

Tablo 10’da otokorelasyon kontrolü yapılmış; iç göç ve GSYİH değişkenlerinin aynı
modele dahil edilebileceği görülmüştür.
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Tablo 11. ANOVA Tablosu

Tablo 11’de Model 2 için Sig. değeri incelendiğinde Model 2’nin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu söylenebilir.
Tablo 12. Model Özeti

Tablo 12’de Model 2 için düzeltilmiş R2 değeri incelendiğinde; bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişkenin %90,3’ünü açıkladığı görülmektedir.

Tablo 13. Coefficients
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Tablo 13’deki değerler ile çoklu regresyon denklemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
Y=-13305,429-0,007X1+0,001X2
5. SONUÇ ve DEĞERLENDĠRMELER
Çalışmanın ilk bölümünde 60 aylık veri seti kullanılarak Kocaeli ili için konut satışı
tahminlemesi yapılmıştır. Ele alınan tahmin yöntemlerinin tümünde MAPE değerlerinin
%20’nin altında olduğu görülmüştür. Bu nedenle tüm tahmin yöntemlerinin iyi sonuç verdiği
ve zaman serisini temsil ettiği söylenebilir.
En iyi sonucu veren yöntem α=0,7 için basit üssel düzeltme olarak tespit edilmiştir.
Bunun nedeni son dönem verilerinin seriyi daha iyi temsil etmesi olabilir. Yapay Sinir
Ağlarının ürettiği hata değerinin diğer yöntemlere göre bir miktar daha yüksek olarak
hesaplanmasına karşın konut satışı tahmininde klasik yöntemlere alternatif olarak
kullanabileceği söylenebilir. Bu yöntemin tahmin yeteneğinin kuvvetli olabilmesi için
modelin temsil yeteneğinin azalmasına neden olan ilk yıllara ilişkin verilerin dikkate
alınmaması önerilebilir. Sonuç olarak, hem yatırımların yönlendirilmesi hem de politikaların
belirlenmesi amacıyla konut satış tahmininde zaman serisi analizlerinin karar vericiye yol
gösterici olmak için önemli bir araç olduğu söylenebilir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise konut satışını etkileyen faktörler üzerinde
durulmuştur. Konut satışını etkileyeceği düşünülen iç göç miktarı bağımsız değişken olarak
ele alınmış ve bu değişkenin konut satışını %48,7 oranında açıklayabildiği görülmüştür.
Sonrasında modele il bazında GSYİH değişkeni eklenerek model tekrar çalıştırılmışt ve
bağımlı değişken bu değişkenler ile %90,3 gibi yüksek bir oranla açıklanmıştır.
İlerleyen çalışmalarda, daha çok veri sayısıyla (örneğin aylık veriler) daha fazla değişken
kullanılarak model çoklu regresyon ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) gibi iki farklı
yöntemle çözülerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir.
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ÖZET
İçinde bulunduğumuz dijital çağda internet, hayatımızın hemen her alanına yerleşmiş
durumdadır. Tüketicilerin ve hizmet sağlayıcıların hızlı ve kullanımı basit olan bu aracı, ticari
faaliyetlerde de kullanması kaçınılmaz hale gelmiştir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin
her geçen yıl yüksek oranlarla artması elektronik ticaret (e-ticaret) sektöründe yer alan
firmalar ile bu sektördeki rekabeti de hızla arttırmıştır. Bu çalışmada, e-ticaret sektöründe
önde gelen bir firmada müşteri odaklı yaklaşım gereği sevkiyatları daha hızlı hale getirme
amacıyla süreç iyileştirme yapılmıştır. Süreç iyileştirme, süreç işlem basamaklarında katma
değer yaratmayan adımların tespit ve elimine edilmesidir. Süreç iyileştirme çalışmalarının
temel amacı, çevrim süresini, mümkün olduğu ölçüde katma değer yaratan işlem
basamaklarının toplam süresine yaklaştırabilmektir. Bu bağlamda, firmada teslimat ve aynı
gün teslimat hızını arttırma, satış hızına göre hızlı aksiyon alabilme gibi amaçlarla mevcut
durum analiz edilmiş, ardından iş akış şeması oluşturularak depo bölümündeki fazla taşımalar
tespit edilmiştir. Yalın üretim sistemlerinde istenmeyen bu durum için kök neden arayışı ile
mevcut sisteme öneri getirilmiş ve önerilen durum için iş akış şeması yeniden çizilerek elde
edilecek kazanımlar hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Süreç İyileştirme, Yalın Üretim, İş Akış Şeması
1. GĠRĠġ
Elektronik ticaret, en temel ifadeyle elektronik ortamda iş yapmak olarak
tanımlanabilir. E-ticaret, taraflar arasındaki ticari ilişkileri çevrimiçi kurma, yönetme ve
iyileştirme sürecidir. İlk e-ticaret işlemi internetin bulunmasından 32 yıl sonra Sting’in “Ten
Summoner’s Tales” CD’sinin Netmarket üzerinden satılması ile gerçekleşmiştir. Büyük
şirketlerin interneti ticari amaçla kullanması ise 1995 yılında Amazon.com’un kurulması ile
gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise ilk e-ticaret sitesi şimdiki adıyla “hepsiburada.com” olan
“Infoshop” 1998 yılında açılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan
araştırmalara göre ülkemizde internet kullanım oranı %66,8’e, internet üzerinden alışveriş
www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 773

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
yapan 16-74 yaş aralığındaki bireylerin oranı ise %24,9’a ulaşmıştır. Başka bir deyişle her
dört kişiden biri internet üzerinden alışveriş yapmaktadır. Bir önceki yıla göre internet
üzerinden yapılan alışverişler %4 artmıştır Bu gelişmeler, ülkemizde e-ticaret sektöründe
faaliyet gösteren firmaların ve firmalar arasındaki rekabetin artmasına neden olmuştur. Bunun
yanında sektöre ilk girenlerin liderliğini koruduğu söylenebilir (Girişimlerde Bilişim
Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017). Dinamik ve sert rekabet ortamında işletmeler,
müşteri memnuniyetini her şeyden üstte tutmaktadır. Süreçleri hızlandırmak, müşteri
memnuniyetini arttırmak ile doğru orantılı olduğundan, sektördeki işletmeler sürekli
iyileştirmelere açık bir yapı benimsemektedirler.
Süreç, girdilerin insanlar ve/veya makinalar yardımıyla kullanılabilir çıktılara
dönüştürülmesi işlemidir (Soydan, 2006). Gerek imalat gerek hizmet sektöründe, üretimin
birçok aşaması süreçlerden meydana gelmektedir (Tuzkaya ve Aksu, 2013). Süreç iyileştirme;
çevrim sürelerini kısaltmak, maliyetleri azaltmak, süreci kolaylaştırarak verimlilik ve iş
performanslarında artış sağlamak amacı ile yapılan ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde
gerçekleştirmeyi hedef alan bir çalışmadır (Eren, 2017). Süreçler, sürekli gelişen teknoloji
sayesinde ve mükemmel bir sürece ulaşmanın imkânsızlığı nedeniyle sürekli
iyileştirilebilirler. Süreçlerin iyileştirilmesi, maliyet azaltmanın rekabet avantajı sağladığı
günümüz şartlarında bir zorunluluktur. Bu nedenle üretim süreçlerinde, katma değer yaratan
ve yaratmayan işlemlerin tespiti ve katma değer yaratmayan aktivitelerin elimine edilmesi
zaman, maliyet ve süreçlerin yalınlaştırılması açısından çok önemlidir. Çünkü katma değer
yaratmayan işlem basamakları, müşteri açısından herhangi bir değer yaratmayan depolama,
taşıma, yeniden işleme ve onay gibi işlemlerdir. (Tuzkaya ve Aksu, 2013).
Literatürde farklı sektörlerde uygulanan süreç iyileştirme çalışmaları mevcuttur. İnce,
Erol ve Karagöz (2013) Sivas Numune Hastanesi’nde görüntü arşivleme ve iletişim sistemini
incelemiş ve olumlu sonuçlara ulaşmışlardır. Öner ve Şahbaz (2013) kısıtlar teorisi düşünce
süreçlerinin bir imalat işletmesinde süreç geliştirme ve kurumsal iyileştirme çalışmalarında
nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir uygulama sunmuştur. Doğan ve Takçı (2015) bir tekstil
işletmesinde simülasyon yardımıyla süreç iyileştirme uygulaması gerçekleştirmişlerdir.
Arslan, Yıldız ve Uysal (2015) ağaç işleri üretim tesislerinin kesim işlemlerine yönelik bir
süreç iyileştirmesi uygulaması ile işletmeye %42,6 oranında bir tasarruf sağlayabileceklerini
saptanmıştır. Özkan, Bayın ve Yeşilaydın (2015) sağlık kurumları için önemli olan tedarik
zinciri yönetimi süreçlerinde etkili stok yönetimi, malzeme akış süreçlerinin israfı önleyecek
şekilde tasarlanması, fiziksel yerleşim planında iyileştirmelerin yapılması, tedavi süreçlerinde
kontrol listelerinin oluşturulması ve entegre karar destek yazılımı kullanımı gibi faaliyetler ile
bu sürecin etkili ve verimli bir şekilde tasarlanabilmesi amacıyla yalın teknikleri
uygulamışlardır.
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Bu çalışmada, ülkemizde e-ticaret sektöründe önde gelen bir firmada teslimat ve aynı
gün teslimat hızını arttırma ve böylece müşteri isteklerine daha hızlı cevap verme amacıyla
mevcut durum analizi yapılmış, iş akış şeması çizilmiş ve depo bölümündeki fazla taşımalar
tespit edilmiştir. Yalın üretim sistemlerine uygun olmayan bu durum için neden-sonuç
diyagramıyla kök neden arayışına gidilmiş, mevcut sisteme öneri getirilmiş ve önerilen durum
için iş akış şeması yeniden çizilerek elde edilecek kazanımlar incelenmiştir.
2. YÖNTEM
İşletmelerde en temel amaçlardan biri eldeki kaynakları en doğru şekilde kullanarak en
yüksek verimi elde etmektir. İş Etüdü, verimliliği arttırmak için iş süreçlerinin incelenmesini
ve iyileştirilmesini hedefleyen bir uygulama alanıdır. İş Etüdünün Metot Etüdü ve İş Ölçümü
olmak üzere iki alt alanı mecuttur. Metot Etüdü, süreçleri yöntem boyutuyla irdeler. Daha
kolay ve daha etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi
amacıyla, bir işi yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların dizgesel (sistematik) olarak
kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir. İş Ölçümü ise, süreçlerin zaman boyutuyla
incelenmesini içerir ve bir sürecin standart zamanının hesaplanmasını hedefler (Dizdar ve
Özen, 2001). Metot etüdü çalışmaları makro ve mikro olmak üzere iki düzeyde
gerçekleştirilebilir. Uygulamada genellikle önce makro hareket etüdü, sonra mikro hareket
etüdü yapılmaktadır (Yaman vd., 2008).
2.1. Makro Hareket Etüdü
Makro hareket etüdü çalışmalarında, çeşitli metot etüdü teknikleri kullanılmaktadır.
Bu teknikler içinde şema ve diyagramlar en çok kullanılan metot etüdü araçlarıdır. Şemalar
süreçleri sırası ile gösteren tekniklerdir. Bazı şemalar süreçleri hem zaman ölçeğine hem de
sırasına göre kaydetmeye uygundurlar. Diyagramlar ise hareketleri ve hareket yönlerini açıkça
gösteren şekilli çizimlerdir. Diyagramlar şemalarla tespit edilebilen bilgilerin tümünü
gösteremezler. Bu nedenle tek başlarına değil, şemalar ile birlikte kullanılmaktadırlar
(Demirbaş, 2010).
Tablo 1. Makro Hareket Etüdü Teknikleri
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Tablo 1’de makro hareket etüdü teknikleri gösterilmiştir. Bu çalışmada, işçi tipi iş
akım şeması kullanılmıştır.
İş akım şeması, bir ürün ya da yöntem ile ilgili tüm olayların akışını sırasıyla gösteren
bir süreç şemasıdır. Şema, gözlemlenen olayların ve bu olayların birbirleriyle olan ilişkilerinin
anlaşılmasına yardımcı olur. Şema genellikle bir ürünün tüm sürecini göstermek yerine
ürünün belli bir parçasının üretim aşamalarını göstermek için kullanılmaktadır (Kumaş vd.,
2016). Tablo 2’de iş akım şeması çizilirken kullanılan simgeler ve açıklamaları gösterilmiştir.
Tablo 2. Etkinlik Simgeleri Tablosu

2.2. SWOT (GZFT) Analizi
SWOT analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde işletmenin, kurumun,
tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini ve
iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) belirlemek için
kullanılan kolay ve etkili bir tekniktir (Seki ve Biler, 2016).
2.3. Neden- Sonuç Diyagramı
Neden-sonuç diyagramı, bir problemin muhtemel sebeplerini tespit etmek
amacıyla kullanılır. Diyagram ile, sonuçlardan hareketle olayın sebeplerine ve kök sebebine
ulaşılabilmekte ve çıkan sonuçlarla bunları doğuran sebepler arasındaki ilişkiler görsel olarak
sunulabilmektedir. Belirli bir soruna neden olan tüm faktörleri ortaya çıkarmaya ve sonuca en
fazla etki eden faktörü bulup iyileştirmeye yön veren bir tekniktir. Beyin fırtınası tekniği ile
birleştirildiğinde daha etkin sonuçlar verebilen stratejik bir yöntemdir (Atalay ve Kılıç, 2015).
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ġekil 1. Neden Sonuç Diyagramı
3. UYGULAMA
3.1. Mevcut Durum Analizi
Uygulama, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir firmada stoktan istenen siparişlerin
hazırlanma süresinin kısaltılması ile müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Firmanın “mezanin” adı verilen, kapasitesi 2 milyonu bulan çok katlı
depo sistemi mevcuttur. Depoda, kategori bazında birbirinden çok farklı ürünler mevcuttur.
Depoya gelen ürünler en genel şekilde stoklanacak stok ürünleri (ST) ve sipariş üzerine
depoya tedarikçilerden, üreticilerden gelen, depolanmadan sevkiyata devredilecek flow
through (FT) olarak ikiye ayrılmaktadır. Depo süreçleri ürünün ST veya FT olmasına,
siparişin tekli veya çoklu olmasına göre farklı ilerlemektedir. Depoda yapılan her işlem el
terminali ile barkod okutularak yapılır ve bu sayede hatalar önlenmeye çalışılır.
Operasyon merkezi yerleşimi Şekil 2’de gösterilmektedir. Depo süreçleri özetlenecek
olursa; rampaya yanaşan tırlar “ön mal kabul” tarafından karşılanır ve gelen ürünlerin adet
doğruluğu koli bazında kontrol edilerek faturaları kaydedilir (1. bölge). Depo içerisine alınan
ürünler “mal kabul masalarına” geçer ve ürünlerin kalite kontrolleri ve görsel kontrolleri
burada yapılır (2. bölge). ST ürünlerin depolandığı stok alanı ise Şekil 2’de 3. bölge olarak
gösterilmiştir.

ġekil 2. Operasyon Merkezi Yerleşimi

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 777

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
FT ürünlerin sipariş edilen ürün adedine göre tekli ve çoklu olarak ayrıştırma işleminin
yapıldığı alan Şekil 2’de 4. bölge olarak gösterilmiştir. Birden fazla ürün içeren çoklu
siparişlerin müşteri bazında plastik kolilere ayrıştırıldığı alan Şekil 2’de 5. bölgedir. Şekil
2’de gösterilen 6. Bölge ise çoklu sipariş paketlemelerinin yapıldığı masaları ve kullanılan
desi ölçerli konveyörü kapsamaktadır. 7 ile numaralandırılmış bölge ise tekli siparişlerin
paketlendiği masaları ve paketlenmiş ürünler için kullanılan konveyörü sınırlamıştır.
Çoklu paketlemenin sonunda paketler el terminalleri ile nakliye edilmeden, desi ölçerli
konveyör tarafından nakliye edilir ve kargo şirketine göre ayrıştırılır. Hatların sonunda
bulunan kargo şirketlerinin alanlarına teslim edilir. Tekli paketleme hatlarındaki konveyörde
desi ölçer bulunmadığından bu paketler için “manual ship” olarak adlandırılan el terminali ile
nakliyeden sonra, çalışanlar tarafından gözle kargo ayrıştırması yapılır. Paketler kargo
şirketine ulaştığında akış tanımlanmış olur. ST ürünler için stok ekibi, sürekli olarak sisteme
gelen siparişlerden iş listeleri oluşturur. ST ürünler için iş akışı Şekil 3’te verilmiştir.
Stok Ürünün Gelişi

Ön Mal Kabul

Mal Kabul

Stok Adresleme

Tekli Ürün Siparişi

Çoklu Ürün Siparişi

Stok Toplama

Stok Toplama

Tekli Paketleme

Sort

Manual Shipping

Çoklu Paketleme
Konveyör

Kargo Firmasına
Verilmesi

Desi Ölçerli
Konveyör ile
Kargo Firması
Ayrıştırması

Kargoya
Verilmesi

ġekil 3. ST Ürünler için İş Akışı
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ġekil 4. Mevcut Durumda Depo Çalışanın Kullandığı Yol Ağı Diyagramı
Şekil 4’te ise mevcut durumda bir depo çalışanın kullandığı yol ağı kırmızı işaretle
gösterilmiş ve bu ağın hem uzun hem karmaşık olduğu belirlenmiştir.
3.1.1. SWOT Analizi
Firmada mevcut durumun tespit edilmesi için Şekil 4’te gösterildiği üzere SWOT
analizi gerçekleştirilerek; güçlü ve zayıf yanlar ile fırsatlar ve tehditler tespit edilmiştir. Zayıf
yan olarak belirlenen “İş listesinde ilk sırada olan ürünün depodan ürün toplama esnasında
listedeki diğer ürünlerin toplanmasını beklemesi” sevkiyatları geciktirerek müşteri
memnuniyetini azaltabilecek, pazardan alınabilecek payı düşürebilecek ve öncelikle önlem
alınması gereken bir problem olarak belirlenmiştir.

Kullanılan barkod okutma sistemi
sayesinde yanlış ürün toplanma hatasının
engellenmesi.
Ürünlerin her birinin koruma paketinin
olması.
Toplanan her ürün için arabanın
barkodunun okutulmaması.

24 saat içinde kargoya verilen ürünlere
olan talep.
Aynı gün teslimata olan talebin artışı.
Müşterinin ilgisinin yüksek olduğu trend
ürünlerin stoklanmış olması.
Güçlü teknolojik altyapı.

ĠĢ listesinde ilk sırada olan ürünün
toplama yapılırken listedeki diğer
ürünlerin tamamlanmasını beklemesi.
Siparişi önce verilen ürünün sevkiyatının
gecikmesi.
Taşıma mesefalerinin uzaması.

Daha hızlı teslimat vaad eden firmalar.
Türkiye pazarına girmeyi düşünen
firmalar.

ġekil 5. SWOT Analizi
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3.1.2. ĠĢ Akım ġeması
Şekil 5’te mevcut durum için çizilmiş işçi tipi iş akım diyagramı görülmektedir.
Mevcut durumda depo süreci 4 işlem, 14 taşıma, 2 duraklama ve 5 kontrol ile
tamamlanmaktadır. İş akışı incelendiğinde depo çalışanının mezanindeki her kata toplama
arabasını çıkartmak ve her katta kendine yeni bir toplama sepeti almak zorunda olduğu
görülmektedir. Bu işlem basamakları taşımaları oldukça arttırmaktadır.

ġekil 6. Mevcut Durum için İşçi Tipi İş Akım Şeması
3.1.3. Neden – Sonuç Diyagramı

Arabaları hatlara
taĢıyan çalıĢanın
öncelik vermemesi
Tesis Planlamasının tekli sipariĢ
hat akıĢına uygun olmaması

F5 kontrol alanında
arabaların bekletilmesi

Stoktan Toplanan
Siparişlerin Beklemesi
Arabayı taĢımada
kullanılan Reach Truck ın
yetersiz kalması

Verilen ilk sipariĢin
en altta kalması iĢ listesindeki diğer
199 ürünü beklemesi

Konveyörde desi ölçer
olmadığından Manual Ship
yapılması zaman kaybı
yaratıyor

Tekli paketleme masalarının
yanına koyulan
sipariĢlerin beklemesi

ġekil 7. Neden – Sonuç Diyagramı
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Oluşturulan iş akım şeması ve yol ağı diyagramlarından yola çıkarak mevcut süreç
irdelenmiş ve “stoktan toplanan siparişlerin beklemesi” problemini oluşturan kök nedenlere
neden sonuç diyagramı ile ulaşılmıştır. Yönetim, insan, ekipman ve metot temel
sebeplerinden iyileştirilmesi en kolay ve en az maliyetli olan “metot” seçilmiş ve fazla
taşımaların elimine edilmesine karar verilmiştir. Fazla taşımalar yalın üretim sistemlerinde
istenmeyen durumlardır. Depo yönetiminde operasyonel iyileştirme yollarının en başında
taşıma optimizasyonu gelir.
3.1.4. Zaman Etüdü
Mevcut durum için zaman etüdü verileri çalışanların iş listesi bitene kadar ikişer kere
gözlemlenmesi ile Şekil 8’de gösterildiği gibi doldurulmuştur.

ġekil 8. Mevcut Durum için Zaman Etüdü
3.2. Operasyonel ĠyileĢtirme
Kök nedenin tespit edilmesinin ardından, karar verici bir ekibin beyin fırtınası metodu
ile ortaya koyduğu çözüm önerileri arasından mezanine ortasındaki bir koridordan kaydırak
kurulması önerisi seçilmiştir. Bu kaydırak Şekil 8’de gösterilmiştir.
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ġekil 9. Metot İyileştirme Önerisi
Kaydırak kullanımı ile “reach truck” adı verilen taşıma araçlarının kullanımı
bırakılacak ve yüksek makine kirası ödenmeyecektir. Kurulması planlanan kaydırağın
mezaninin 2., 3. ve 4. katlarından çıkışının olması, depo çalışanının her kata araba çıkarma
zorunluluğunu ortadan kaldıracak ve toplamanın sepet büyüklüğündeki arabalar ile
yapılabilmesi sağlanacaktır. Kaydırak kurmak için tercih edilen H koridoru mezanini ortadan
bölen önü açık bir koridordur. Planlanan duruma göre, toplama yapan çalışanın H’ye her
geldiğinde ve bir kattaki toplamayı bitirdiğinde kaydıraktan topladığı ürünleri atması
beklenecektir. Planlanan durumda, kaydıraktan inen ürünler için paketleme masaları
konularak insan faktörü ile beklemenin önüne geçilecektir.

ġekil 10. Önerilen Metot için Yol Ağı Diyagramı
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ġekil 11. Önerilen Metot için İşçi Tipi İş Akım Şeması
Şekil 8’de önerilen metotta bir depo çalışanın kullanacağı yol ağı gösterilmiş ve bu
ağın mevcut metottaki ağa göre daha kısa ve daha az karmaşık olduğu tespit edilmiştir. Bu
durum Şekil 9’da çizilen işçi tipi iş akım şeması ile de doğrulanmıştır. Önerilen metot ile
süreç 4 işlem, 6 taşıma, 1 duraklama ve 3 kontrol ile tamamlanabilecektir.
Önerilen akış, Tablo 3’te gösterildiği üzere mevcut akışa göre sekiz taşıma, bir kontrol
ve iki bekleme daha az gerektirmektedir. Bir ürün için mevcut durumda 0,5394 adam/saat
harcanırken, planlanan duruma göre 0,0628 adam/saat yeterli olacaktır. Bu durumda, 0,4766
adam/saatlik bir kazanç söz konusudur.
Bu veriler ışığında kazanç-maliyet çalışmaları da yapılarak uygulamanın gerçeğe
dönüştürülmesine karar verilmiştir.
Tablo 3. Kazanımlar
Etkinlik
ĠĢlem
TaĢıma
Kontrol
Bekleme
Depolama

Mevcut Durum
4
14
2
5
-

Önerilen Durum
4
6
1
3
-

Kazanım
8
1
2

4. SONUÇ ve DEĞERLENDĠRMELER
Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, işletmelerin
varlıklarını devam ettirebilmeleri, pazar payını arttırabilmeleri ve sektörde önde gelen
firmalardan olabilmeleri için hızlı değişen çevresel şartlara ayak uydurabilmeleri zorunludur.
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İşletmeler rekabet güçlerini koruyabilmek için çeşitli yaklaşımlar ve teknikler ile
verimliliklerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Bu tekniklerin en temellerinden biri metot
etüdüdür. Metot etüdü; süreçlerin, ekipman tasarımlarının ve iş yeri planlarının
iyileştirilmesinde, daha etkin üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde, üretim girdilerinin
azaltılmasında ve daha iyi çalışma şartlarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır (Demirbaş
2010).
Bu çalışma, ülkemizde son yıllarda hızla gelişen e-ticaret sektöründe yer alan bir
firmada siparişlerin müşteriye ulaşma hızının arttırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eticaret sektöründe hızlı sevkiyat müşteri memnuniyeti açısından hayati derecede önemlidir.
SWOT analizi, neden-sonuç diyagramı ve iş akım şeması ile mevcut durum analiz edilmiş,
firmanın çok katlı deposundaki fazla taşımalar tespit edilmiştir. Fazla taşımalar siparişlerin
toplanma süresini arttırmakta dolayısıyla siparişlerin sevk edilme zamanlarında aksamalara
neden olmaktadır. Mevcut durumun tespit edilmesinden sonra taşıma ve bekleme sürelerinin
azaltılması, bu sayede verimliligin arttırılması hedeflenmistir. Bu iki hedefe yönelik olarak
getirilen öneri ile süreçte iyileştirmeler yapılmış ve elde edilen kazanımlar hesaplanmıştır.
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ÖZET
Karar verme, insanın yaşamı boyunca hemen her dönemde karşı karşıya olduğu ve
sonuçlarından etkilendiği bir süreçtir. Karar sürecinde belirsiz ve kesin olmayan durumlar söz
konusu olduğunda karar verme güçleşmektedir. Bu durumda bulanık küme teorisi karar verme
sürecine dâhil edilerek daha etkin kararlara ulaşmak mümkündür. Bulanık TOPSIS yöntemi,
birden fazla karar vericinin alternatifleri, belirsizlik altında ve çok sayıda kritere göre
değerlendirerek sıralamasını sağlayan çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden birisidir. Bu
yöntem, bulanık ortamlarda grup kararı vermede kullanılan, dilsel değişkenlerle yapılan
değerlendirmelere üyelik fonksiyonu vererek sayısal hale getiren ve algoritması yardımıyla
alternatifleri değerleme imkânı sunan bir karar aracıdır. Çalışmamızda, tıp fakültesinden yeni
mezun pratisyen hekimlerin tıpta uzmanlık bölümlerindeki tercihlerini etkileyen kriterler
Bulanık TOPSIS yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesinden yeni mezun 5 pratisyen hekim tarafından; literatürde yer alan çalışmalar ve
uzman doktorların görüşleri referans alınarak tespit edilen en önemli 9 tercih ölçütü
aracılığıyla 15 uzmanlık alanı seçeneği değerlendirilmiştir. Çok ölçütlü çözüm yöntemi olan
Bulanık TOPSIS ile önem düzeyine göre sıralanmış uzmanlık alan seçenekleri sonucuna
ulaşılmış ve karar probleminde en etkili ölçütler tespit edilerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karar Verme, Bulanık TOPSIS, Tıpta Uzmanlık
1. GĠRĠġ
Belirli bir amaç doğrultusunda alternatifler arasından en uygun olanını seçme işlemi
“karar verme” olarak tanımlanabilir. Gerçek hayatta karşılaşılan karar problemleri genellikle
birden fazla kriter ve alternatiften oluşmakta ve bu durum problemlerin karmaşıklık düzeyini
arttırmaktadır. Çok sayıda kriterden oluşan problemlerin analizi için Çok Kriterli Karar
Verme teknikleri (ÇKKV) geliştirilmiştir (Aydin, 2013). Birçok karar verme problemi nicel
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olarak anlaşılamayacak kadar karmaşıktır. Elimizdeki bir grubu sayısal verilerle
değerlendirmek her zaman mümkün olmamakta; “çok iyi, çok kötü, çok yüksek, yüksek” gibi
değerlendirmeler de yapılabilmektedir. Bu noktada sözel verilerle çalışmak ise net ve bir
hesaba dayalı sonuca ulaşmayı güçleştirmektedir.
Bulanık küme teorisi, yaklaşık bilginin kullanılmasında ve kararların verilmesindeki
belirsizliği insan sorgulamasına benzetmektedir. Bulanık mantık insanın düşünme mantığına
çok yakın olmasından dolayı, bu mantığa göre alınan kararlar daha isabetli olabilmektedir.
Bulanık küme teorisi verilerin, kesin olarak tanımlanamayan sınırlar ile sınıflandırılmasını
sağlar. Böylece, gerçek dünya problemlerinin çözümü kolaylaşabilir (Şengül vd., 2012).
Bu çalışmanın amacı; tıp fakültesinden yeni mezun pratisyen hekim karar vericilerin
tıpta uzmanlık bölüm tercihlerini Bulanık Topsis yöntemi ile belirlemektir. Çalışmada ÇKKV
tekniklerinden TOPSIS, bazı değişkenlerin belirsizlik durumları göz önüne alınarak bulanık
mantıkla birleştirilmiş ve çözüm bulanık TOPSIS ile gerçekleştirilmiştir. Bulanık TOPSIS
yöntemi, bulanık ortamlarda grup kararı vermede kullanılan, dilsel değişkenlerle yapılan
değerlendirmelere üyelik fonksiyonu vererek sayısal hale getiren ve algoritması yardımıyla
alternatifleri değerleme imkânı sunan bir karar aracıdır. Bulanık TOPSIS yönteminin temelini,
seçilen alternatifin bulanık Pozitif İdeal Çözüme en yakın, Bulanık Negatif İdeal Çözüme ise
en uzak noktası olması oluşturur. Farklı önem ağırlığına sahip karar kriterlerine olanak
tanıması, anlaşılmasının kolay olması ve ortaya konulan sonuçların yorumlanmasının zor
olmaması gibi avantajlarıyla literatürde birçok alanda Bulanık TOPSIS tekniğiyle çözümlenen
çalışmalar yer almaktadır (Chen ve Hwang, 2000).
2. LĠTERATÜR TARAMASI
ÇKKV yöntemleri, çok sayıda kriter baz alınarak alternatiflerin değerlendirilmesi ve
sıralanmasını sağladığından uzun zamandır akademisyenlerin, araştırmacıların ve
uygulayıcıların dikkatini çekmektedir (Derviş, 2015).
Literatürde, bulanık TOPSIS yöntemine ilişkin ilk çalışma Chen ve Hwang (1992)
tarafından, Hwang ve Yoon (1981)‟nun geliştirdiği yöntemin bulanık durumlara
uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Liang (1999), ideal ve ideal olmayan
noktalara dayanan bir yöntem geliştirerek, farklı kriterlerin ağırlıklarını belirlemek ve
değerlendirmek için alternatiflerin her bir kriter ile karşılaştırıldığı karar matrisleri ile bulanık
küme teorisini ve hiyerarşik yapı kavramlarını bir arada kullanmıştır. Chen (2000), her bir
alternatif ve her bir kriter ağırlığı için dilsel değişkenleri üçgensel sayılar olarak ifade etmiş
ve bu üçgensel sayılar için vertex metodunu kullanarak bu yöntemi geliştirmiştir.
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Çalışmanın bu bölümünde önce son yıllarda Bulanık TOPSIS yöntemi ile ilgili yapılan
çalışmalara sonrasında ise tıpta uzmanlık alanı ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara dair
literatürden örneklere yer verilmiştir.
Vatansever (2013) çalışmasında tekstil sektöründe faaliyette bulunup büyük firmalara
fason üretim yapan bir üretim işletmesinin tedarikçi seçim problemini bulanık TOPSIS
yöntemiyle değerlendirilmiş ve yöneticilere karar desteği sağlamıştır.
Karaatlı ve diğerleri (2014), Isparta ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelin tur
operatörü̈ seçiminde göz önüne aldığı kriterlerin ağırlık derecelerini Analitik Hiyerarşi Prosesi
ile belirlemiştir. Elde edilen ağırlıklar Bulanık TOPSIS yönteminde kullanılarak tur
operatörleri değerlendirilmiş ve otel için en iyi tur operatörü̈ tespit edilmiştir .
Koçak ve Çoğurcu (2015) network modeli ile ağ analizi yapmak amacıyla TOPSIS ve
VIKOR yöntemlerini kullanmışlardır. Çalışmada kriter ağırlıkları AHP‟deki ikili kıyaslamalar
metodu kullanılarak elde edilmiştir. Ardından bir üniversitenin 7 fakültesinin internet
ağ analizi TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle çözümlenmiştir. İkinci aşamada ise bulanık
TOPSIS ve bulanık VIKOR yöntemleri kullanılarak network modeli ile ağ analizi çalışması
tekrarlanmıştır. Çalışmanın sonucunda internet topolojisi alanında önemli bir yere sahip olan
network analizinin pratikleştirilmesine yönelik olarak ÇKKV yöntemlerinin uygulanabilirliği
gösterilmiştir.
Üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi kalite, maliyet ve dağıtım zamanı gibi birbiri
ile çelişen birçok amacın eşzamanlı eniyilemesinin gerektirdiği karmaşık çok ölçütlü bir karar
verme sürecidir. Altan ve Aydın (2015), 3PL firması seçimi için oluşturdukları bütünleşik
model ile boru üretimi yapan bir işletmenin mevcut dört farklı alternatif firma arasındaki
seçim işlemini yapmışladır. Bütünleşik modelde, bulanık DEMATEL yöntemi kriterler
arasındaki etkileşimi, bulanık hiyerarşik TOPSİS ise önerilen modeldeki kriter hiyerarşilerini
incelemek için kullanılmıştır.
Personel seçimi problemi, karar verici ve aday sayısının birden fazla olması ve karar
üzerinde çok sayıda kriterin etkili olması açısından çok kriterli karar problemleri içerisinde
yer alır. Kişisel yargılara dayanan kararlar belirsizlik içerir. Akın (2016) bulanık TOPSIS
yöntemi ile bir kamu üniversitesinde araştırma görevlisi alımı sürecinde, başvuru yapan
adaylardan hangilerinin giriş sınavına davet edileceğini, her bir aday için yakınlık katsayıları
hesaplayarak objektif kriterlere göre belirlemiştir.
Tıpta uzmanlık alanı ile ilgili literatür özetine aşağıda sunulmaktadır.
Tekin ve diğ. (2013) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin TUS tercihleri ve
bu tercihleri etkileyen faktörleri değerlendirme amacıyla kesitsel tanımlayıcı nitelikte bir
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istatistiksel araştırma yapmıştır. Kara ve diğ. (2013) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrencilerinin branş tercihleri ve Tıpta Uzmanlık Sınavı‟na bakışlarının incelenmesi amacıyla
öğrencilerin bazı demografik özelliklerine göre (yaş, cinsiyet, sınıf, mezun olduğu lise), branş
tercihleri, staj memnuniyetleri ve TUS hakkındaki duygu ve düşünceleri ile yabancı dil sınavı
(YDS) puanlarını sorgulamıştır.
Ömürbek ve diğ. (2016) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde
gerçekleştirdikleri çalışmada, belirledikleri kriterlerin ağırlıklarını Analitik Hiyerarşi Süreci
(AHP) ile çözümlemiş ve elde edilen ağırlıkları TOPSIS yönteminde kullanarak bir sıralama
elde etmiştir.
3. YÖNTEM
Bulanık TOPSIS yöntemi, bulanık ortamlarda grup kararı vermede kullanılan bir
yöntemdir. Dilsel ifadelerin sayısal olarak ifade edilebilmeleri için bulanık kümeler
teorisinden faydalanılır (Ecer, 2006). Bulanık kümeler teorisi ilk defa Zadeh (1965) tarafından
ortaya atılmıştır.
3.1. Bulanık Küme Teorisi
Günlük hayatta rastgele kullanılan birçok terim genellikle bulanık bir yapıya sahiptir.
Bir şeyi tanımlarken, bir olayı açıklarken, komut verirken ve daha birçok durumda kullanılan
sözel veya sayısal ifadeler bulanıklık içerir. Bu sözel ifadelerin sayısal verilere dönüştürülüp,
kıyaslanabilir olmaları karar vericilerin doğru hüküm vermeleri açısından önemlidir.
Bulanık mantıkta kriterler kesin sınırlamalarla sınıflandırılmamaktadır. Bu nedenle,
belirsiz ve kesin olmayan kıstaslara sahip gerçek yaşam problemlerine kolayca
uyarlanabilmektedir. Bulanık mantıkta “evet” ya da “hayır” gibi kesin değerler yerine
“düşük”, “orta”, “yüksek” gibi ifadeler kullanılmaktadır.
Bulanık mantıkta dilsel ifadelerde kullanılan kelime ya da kelime gruplarına dilsel
değişkenler denir. Dilsel değişkenleri anlamlı hale getirebilmek için bulanık küme teorisi ile
bulanık kümeler geliştirilmiştir.
Bulanık küme teorisi, klasik küme teorisinin yeterli olmadığı durumlarda daha
açıklayıcı olmak için geliştirilmiştir. Üyelik derecesi kavramı ise, bir nesnenin bir kümeye ait
olup olmadığını ya da ne kadar ait olduğunu ifade eder. Bulanık kümelerde bir eleman
kümeye ait değilse üyelik derecesi 0, kümeye tam ait ise üyelik derecesi 1 olarak
atanmaktadır. Kümeye ait olup olmadıkları belirsiz olan elemanlara ise belirsizlik durumuna
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göre 0 ile 1 arasında değerler atanır. Bu durum bulanık kümelerin belirli bir duruma en esnek
bir biçimde uygulanabilmesini sağlar.
Üyelik fonksiyon tipleri literatürde fonksiyon biçimlerine ya da geometrik şekil
benzerliklerine göre ele alınmıştır. Şekil yönünden birçok çeşidi olmasına rağmen, üçgen,
yamuk ve Gaussal üyelik fonksiyonları pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada
üçgensel bulanık sayılar kullanılmıştır. Üçgen üyelik fonksiyonları l, n ve u olmak üzere üç
parametre ile ifade edilir. Üçgen üyelik fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

ġekil 1. Bulanık Kümelerde Üçgensel (Triangular) Üyelik Fonksiyonu Grafiği

3.2. Bulanık TOPSIS
Bulanık TOPSIS yöntemi geleneksel TOPSIS yönteminin genişletilmiş ve geliştirilmiş
halidir. Bulanık TOPSIS, bulanık ortamda çoklu kritere dayalı, az karar verici ve alternatif
gruplarının bulunduğu problem için çok uygundur ve ayrıca esnek bir yapıya sahiptir. Bulanık
TOPSIS yöntemi karar vericilerin karar kriterleri ve alternatifler hakkındaki
değerlendirmelerini üçgen veya yamuk bulanık sayılar kullanarak her bir alternatif için
yakınlık katsayısı olarak hesaplayan ve sıralayan bir yöntemdir (Derviş, 2015).
Yöntem alternatiflerin değerlendirilmesinde ortaya çıkan sübjektifliğin grup kararı
vermede ortaya çıkardığı sorunları ortadan kaldırmakta ve daha iyi karar verme imkânı
tanımaktadır. (Onursal, 2009).
Bulanık TOPSIS yönteminde, her bir alternatifin her bir kritere göre aldığı dilsel
puanlar bulanık karar matrisinin ve normalleştirilmiş bulanık karar matrisinin
oluşturulmasında kullanılır. Sözel değişkenlerle ifade edilen kriterlerin önem tercihleri ile
alternatiflerin kriterlere göre aldığı performans değerlerinin sayısal değerlere
dönüştürülmesinde Chen (2000) tarafından önerilen üçgen bulanık sayılardan yararlanılabilir.
Kriterlerin önem ağırlığının belirlenmesinde kullanılan sözel değişkenler ile alternatiflerin
kriterlere göre değerlendirilmesinde kullanılan sözel ifadeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 1: Dilsel İfadeler
Kriter önem ağırlığının belirlenmesinde
kullanılan dilsel değiĢkenler
(0, 0, 0.1)
Çok düĢük (ÇD)

Alternatiflerin değerlendirilmesinde
kullanılan dilsel değiĢkenler
(0, 0, 1)
Çok kötü (ÇK)

DüĢük (D)

Kötü (K)

(0, 1, 3)

(0, 0.1, 0.3)

Orta düĢük (OD)

(0.1, 0.3, 0.5)

Orta kötü (OK)

(1, 3, 5)

Orta (O)

(0.3, 0.5, 0.7)

Orta (O)

(3, 5, 7)

Orta yüksek (OY)

(0.5, 0.7, 0.9)

Orta iyi (OĠ)

(5, 7, 9)

Yüksek (Y)
Çok yüksek (ÇY)

(0.7, 0.9, 1)
(0.9, 1, 1)

Ġyi (Ġ)

(7, 9, 10)

Çok iyi (ÇĠ)

(9, 10, 10)

Öncelikle elde edilen dilsel değişkenler sayısallaştırılarak bulanık ağırlıklı matris ve
bulanık karar matrisi oluşturulmaktadır. Daha sonra bu matrisler normalize edilmiş bulanık
ağırlıklar ve karar matrislerine dönüştürülmektedir. Her alternatifin için elde edilen bu
matrisler ile bulanık pozitif ideal çözüm ve bulanık negatif ideal çözüme olan uzaklıkları
hesaplanır. En iyi alternatifin seçimi için elde edilen sayılar küçükten büyüğe sıralanmaktadır
(Derviş, 2015).
Bulanık TOPSIS yönteminin adımları aşağıda gösterilmiştir (Karaş, 2013):
Adım 1 - Karar Vericilerin ve Kriterlerin Seçilmesi: Karar vericilerden bir alt kurul
oluşturulur ve değerlendirme kriterleri belirlenir.
Adım 2 - Dilsel DeğiĢkenler Kullanılarak Değerlendirmelerin Yapılması: Kriterlerin
önem ağırlıkları için uygun dilsel değişkenler seçilir ve kriterlere göre alternatiflerin
değerlendirilmesi dilsel değişkenler kullanılarak yapılır.
Adım 3 - Değerlendirmelerin Bulanık Sayılara DönüĢtürülmesi: Karar vericilerin önem
ağırlıkları ve alternatiflerin değerlendirilmesi için 2. Adımda belirledikleri sözel değişkenler
üçgen veya yamuk bulanık sayılara dönüştürülür.
Adım 4 – Karar Kriterlerinin Bulanık Önem Ağırlıklarının Hesaplanması: 𝑤̃𝑗 ‟nın j.
karar kriterinin önem ağırlığını gösterdiği bir grupta karar kriterlerinin önem ağırlıkları
aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır.
(1)
Adım 5 - Bulanık Karar Matrisinin OluĢturulması: 𝐷 Bulanık karar matrisini, 𝑊 karar
kriterlerinin önem ağırlıkları matrisini ifade etmek üzere bulanık karar matrisi aşağıdaki gibi
oluşturulur.
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Adım 6 - Normalize EdilmiĢ Bulanık Karar Matrisinin OluĢturulması: Bulanık karar
matrisine eşitlik 2‟deki formül uygulanarak, normalize edilmiş bulanık karar matrisi elde
edilir. Elde edilen normalize edilmiş bulanık karar matrisi ise 𝑅 ile gösterilir.
𝑅 = [𝑟𝑖𝑗 ]𝑚𝑥𝑛 i= 1, 2, 3, …, m j=1, 2, 3, …, n
Karar kriterleri, fayda ve maliyet kriterleri olarak ikiye ayrılabilir. Aşağıdaki formülde B
fayda kriterini ve C maliyet kriterini göstermektedir.
(2)

Adım 7 - Ağırlıklı Normalize EdilmiĢ Karar Matrisinin Belirlenmesi: Normalize edilmiş
bulanık kriter matrisinden sonra ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisi (𝑉), (3) numaralı
eşitlikle gösterildiği şekilde hesaplanarak kurulur. Ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar
matrisindeki her 𝑉𝑖𝑗𝑘 bulanık sayısı, normalize edilmiş pozitif üçgen bulanık sayıdır ve bu
değer 0 ile 1 ölçek değeri arasındadır.

(3)

Adım 8 - Bulanık Pozitif Ġdeal Çözüm ve Bulanık Negatif Ġdeal Çözüm Belirlenmesi:
Tüm alternatiflerin en iyi (A+) ve en kötü (A-) bulanık değerlerden uzaklığını gösteren bulanık
pozitif ideal çözüm (BPİÇ, A+) ve bulanık negatif ideal çözüm (BNİÇ, A-) değerleri (4) ve (5)
numaralı eşitlikler dikkate alınarak belirlenir.
(4)
(5)

Burada BPİÇ üçgen bulanık değeri (1,1,1) ve BNİÇ değeri ise (0,0,0) alınır. İki bulanık sayı
arasındaki uzaklıkların bulunmasında (6.6) numaralı formülde gösterilen formülden
faydalanılır.
(6)

Adım 9 - Uzaklıkların Hesaplanması: Her bir alternatifin bulanık ideal çözümlerden uzaklık
değerleri, en iyi bulanık pozitif ideal çözüm değeri (𝑉𝑗 + ) ile en kötü bulanık negatif ideal
çözüm (𝑉𝑗 − ) değerinden çıkarılır. Daha sonra bu değerler (7) ve (8) numaralı formüller
yardımıyla toplanarak 𝑑𝑖𝑗+ ve 𝑑𝑖𝑗− değerleri elde edilir.
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(7)
(8)
𝑑𝑖𝑗+ değeri bir alternatifin ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisindeki kriterlerden aldığı
değerin bulanık pozitif ideal çözüm değerinden olan uzaklıklarının toplamını, 𝑑𝑖𝑗− değeri ise
bir alternatifin ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisindeki kriterlerden aldığı değerin
bulanık negatif ideal çözüm değerinden olan uzaklıklarının toplamını göstermektedir.
Adım 10 - Her Alternatif Ġçin Yakınlık Katsayılarının Bulunması: Her bir alternatifin
yakınlık katsayısı değerleri (𝐶𝐶𝑖𝑗 ) hesaplanır. Yakınlık katsayısı tüm alternatiflerin sırasını
belirlemek için kullanılır ve (9) numaralı formül yardımıyla hesaplanır.
(9)

Adım 11 - Alternatiflerin Sıralanması: Hesaplanan yakınlık katsayılarına bakılarak, tüm
alternatifler sıralanır en yüksek yakınlık katsayısına sahip olan alternatif seçilir. Yakınlık
katsayısının yüksek olması, bir alternatifin bulanık pozitif ideal çözüme daha yakın, bulanık
negatif ideal çözüme ise daha uzak olduğu anlamındadır.
4. UYGULAMA
Ülkemizde altı yıllık tıp eğitiminin ardından „tıp doktoru‟ unvanını alan hekimler,
mevcut sağlık sisteminin getirisi olarak uzmanlaşmayı yani Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS)
başarılı olmayı zorunlu bir hedef olarak görmektedirler. Tıpta uzmanlık eğitimi, akademik
anlamının ötesinde bir anlam içermektedir. Bu eğitim sonucunda uzman hekim olanların,
insan sağlığı, hastalık tanı ve tedavisinde doğrudan yetkinlik kazanması nedeniyle uzmanlık
eğitimi büyük öneme sahiptir. Böylesine önemli olan bir konuda yapılacak olan seçim,
hekimler açısından doğrudan, sağlık hizmeti alacak olan toplum için de dolaylı etkiler
yaratacaktır. Her tıp dalı farklı bilimsel ve sanatsal özellik gerektirmektedir. Bireysel
özelliklere ve kişilerin beklentilerine göre farklı tıp dallarında başarı ve mutluluk oranları
değişebilir. Bu çalışmada, Bulanık TOPSIS yöntemi kullanılarak Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi‟nden yeni mezun 5 pratisyen hekimin görüşleri doğrultusunda, 9 kriter ile 15 temel
uzmanlık bölümü değerlendirilmiştir. Kriterler literatürdeki benzer çalışmalar dikkate alınarak
belirlenmiştir. Alternatifler ve kriterler aşağıda verilmiştir.
Alternatifler:
1- Acil Tıp
2- Aile Hekimliği
3- Anesteziyoloji ve Reanimasyon
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4- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
5- Deri ve Zührevi Hastalıkları
6- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
7- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
8- Genel Cerrahi
9- Göğüs Hastalıkları
10- Göz Hastalıkları
11- İç Hastalıkları
12- Kadın Hastalıkları ve Doğum
13- Kardiyoloji
14- Nöroloji
15- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kriterler:
K1: Aile Beklentisi
K2: Uzmanlık Dalının Maddi Getirisi
K3: Bireysel Özellikler
K4: Akademik Kariyer Olanağı
K5: Uzmanlık Dalının Geleceği
K6: Nöbet Dağılımı ve Süresi (İş Yoğunluğu)
K7: Malpraktis Dava Durumu
K8: Hocaların Uzmanlık Dalına Teşviği ve Genel Tutumu
K9: İlgili Uzmanlık Dalı için Atanma Bölgesi
Karar vericiler tarafından kriterlerin dilsel değişkenler ile değerlendirilmesi Tablo 2‟de
gösterilmiştir. Örneğin; karar durumu için bir kriterin önem düzeyi çok önemli ise çok
yüksek, önemsiz ise çok düşük olarak değerlendirilmiştir.
Tablo 2: Kriterlerin Değerlendirilmesi

Kriter

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

KV1
KV2
KV3

OD
OD
ÇY

O
OY
OY

OY
OY
O

OY
ÇY
Y

OY
ÇY
Y

Y
OY
ÇY

OY
OY
OY

OD
OD
ÇY

Y
OY
Y

KV4

Y

Y

OY

OY

Y

ÇY

OY

OY

O

KV5

OY

ÇY

Y

Y

Y

ÇY

OY

OY

Y

Tablo 3‟te dilsel değerlendirmeler üçgen bulanık sayılara dönüştürülmüş ve bu sayılar
yardımıyla kriterlerin önem ağırlıklarından oluşan bulanık önem ağırlıkları matrisi
oluşturulmuştur. Bulanık ağırlıklar matrisi bir satır matris olup yer kısıtından dolayı Tablo
4‟teki gibi gösterilmiştir.
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Tablo 3: Dilsel İfadelerin Bulanık Üçgensel Sayılara Dönüştürülmesi

KV1
KV2
KV3
KV4
KV5

KV1
KV2
KV3
KV4
KV5

KV1
KV2
KV3
KV4
KV5

0,1
0,1
0,9
0,7
0,5

K1
0,3
0,3
1
0,9
0,7

0,5
0,9
0,7
0,5
0,7

K4
0,7
1
0,9
0,7
0,9

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

K7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,5
0,5
1
1
0,9

0,9
1
1
0,9
1

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,3
0,5
0,5
0,7
0,9

K2
0,5
0,7
0,7
0,9
1

0,5
0,9
0,7
0,7
0,7

K5
0,7
1
0,9
0,9
0,9

0,1
0,1
0,9
0,5
0,5

K8
0,3
0,3
1
0,7
0,7

0,7
0,9
0,9
1
1

0,9
1
1
1
1

0,5
0,5
1
0,9
0,9

0,5
0,5
0,3
0,5
0,7

K3
0,7
0,7
0,5
0,7
0,9

0,9
0,9
0,7
0,9
1

0,7
0,5
0,9
0,9
0,9

K6
0,9
0,7
1
1
1

1
0,9
1
1
1

K9
0,9
0,7
0,9
0,5
0,9

1
0,9
1
0,7
1

0,7
0,5
0,7
0,3
0,7

Tablo 4: Bulanık Önem Ağırlıkları Matrisi

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

0,46

K1
0,64

0,66

K4
0,84

0,5

K7
0,7

0,78

0,96

0,9

0,58

K2
0,76

0,7

K5
0,88

0,42

K8
0,6

0,9

0,98

0,76

0,5

K3
0,7

0,88

0,78

K6
0,92

0,98

0,58

K9
0,78

0,92

Tablo 5‟te karar vericilerin kriterler bazında dilsel alternatif değerlendirmeleri gösterilmiştir.
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Tablo 5: Alternatifler için Dilsel Değerlendirme

Kriterler Alternatif KV1 KV2 KV3 KV4 KV5
A1
İ
OK
K
ÇK
K
A2
Çİ
İ
İ
Çİ
İ
A3
Oİ
Oİ
OK
Oİ
İ
A4
İ
İ
Oİ
İ
Çİ
A5
Çİ
İ
Çİ
Çİ
Oİ

K1

K2

K3

A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

K
Oİ
OK
Oİ
İ
Çİ
Oİ
İ
Oİ
Çİ
İ
İ
İ
İ
Oİ
OK
İ
Oİ
İ
İ
İ
Çİ
Oİ
OK

OK
Oİ
K
OK
Çİ
İ
OK
İ
İ
İ
OK
OK
Oİ
Oİ
OK
OK
İ
OK
OK
Çİ
İ
OK
Oİ
Oİ

İ
Çİ
ÇK
Oİ
Çİ
Oİ
K
K
Oİ
K
İ
İ
İ
Oİ
Oİ
Oİ
OK
Oİ
OK
Oİ
Oİ
İ
Oİ
Oİ

Oİ
Çİ
K
İ
Çİ
Oİ
K
K
Oİ
K
Oİ
Oİ
İ
Oİ
İ
OK
İ
Oİ
OK
İ
Oİ
İ
OK
İ

Oİ
Oİ
ÇK
K
İ
Oİ
K
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ
İ
Oİ
OK
İ
OK
OK
İ
OK
Oİ
İ
Oİ

A15
A1
A2
A3
A4
A5
A6

İ
İ
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ

Çİ
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ
İ
OK

Oİ
Oİ
Çİ
Oİ
Oİ
İ
Oİ

İ
Oİ
Çİ
OK
Oİ
İ
Oİ

Çİ
OK
OK
OK
Oİ
Oİ
OK
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K4

K5

A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Oİ
OK
OK
Oİ
Oİ
Oİ
OK
OK
OK
K
OK
OK
Oİ
OK
OK
OK
Oİ
Oİ
Oİ

Oİ
K
OK
Oİ
OK
K
K
OK
Oİ
OK
K
Oİ
Oİ
İ
Oİ
K
OK
OK
Oİ

İ
Oİ
Oİ
İ
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ
OK
K
Oİ
OK
Oİ
OK
K
İ
OK
Oİ

Oİ
Oİ
OK
Oİ
OK
OK
Oİ
Oİ
OK
OK
OK
İ
Oİ
İ
Oİ
K
İ
Oİ
İ

Oİ
K
OK
Oİ
OK
OK
OK
OK
OK
Oİ
K
İ
İ
İ
K
K
K
OK
İ

A11
A12
A13
A14
A15
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

İ
İ
Oİ
OK
Oİ
Çİ
İ
Oİ
İ
Oİ
Oİ
Oİ
İ
OK
İ
İ
İ
OK
OK
İ

Oİ
OK
OK
Oİ
Oİ
OK
K
K
İ
İ
Oİ
OK
K
OK
İ
İ
K
Oİ
Oİ
Çİ

Oİ
İ
İ
Oİ
Oİ
İ
Oİ
Oİ
OK
Oİ
Oİ
İ
Çİ
OK
İ
İ
İ
İ
Oİ
İ

Oİ
İ
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ
OK
Oİ
Oİ
İ
Oİ
Oİ
İ
OK
İ
Çİ
İ
Çİ
İ
İ

OK
K
Oİ
Oİ
Oİ
Oİ
K
OK
Oİ
İ
Oİ
OK
OK
Oİ
İ
Oİ
OK
İ
Oİ
İ
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K6

K7

K8

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A1
A2
A3
A4

ÇK
İ
OK
OK
İ
İ
İ
K
İ
İ
OK
OK
OK
İ
İ
K
İ
Çİ
OK

Oİ
İ
OK
Oİ
İ
İ
İ
ÇK
OK
İ
OK
K
K
Oİ
Oİ
Oİ
İ
Oİ
K

ÇK
Çİ
K
K
Çİ
Oİ
Çİ
K
OK
Çİ
K
K
ÇK
K
İ
ÇK
OK
K
OK

ÇK
Çİ
OK
OK
Çİ
İ
Çİ
ÇK
K
Çİ
Oİ
OK
K
K
Oİ
K
OK
Oİ
OK

İ
Oİ
Oİ
OK
Oİ
İ
İ
ÇK
OK
İ
K
K
ÇK
OK
OK
Oİ
Oİ
Oİ
K

A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

İ
İ
Oİ
Çİ
OK
Oİ
Oİ
OK
K
Oİ
İ
OK
İ
İ
OK
Oİ
OK
OK
OK
OK

İ
OK
Oİ
K
K
OK
Oİ
ÇK
İ
OK
İ
K
OK
OK
Oİ
OK
K
İ
ÇK
Oİ

Çİ
OK
İ
K
OK
Oİ
Oİ
ÇK
ÇK
K
Oİ
K
İ
OK
Oİ
Çİ
İ
Çİ
K
Oİ

Çİ
OK
OK
K
Oİ
Oİ
Oİ
K
ÇK
K
Oİ
OK
İ
OK
Oİ
Çİ
Çİ
İ
K
Oİ

OK
K
Oİ
K
K
OK
OK
K
OK
OK
Oİ
OK
K
Oİ
İ
OK
OK
Oİ
K
Oİ
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K9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

İ
İ
OK
OK
OK
Oİ
OK
Oİ
İ
Oİ
İ
Oİ
Oİ
OK
Oİ
İ
OK
OK
OK

İ
Çİ
OK
Oİ
İ
Oİ
ÇK
OK
OK
OK
Oİ
Oİ
Oİ
ÇK
K
Çİ
OK
Oİ
OK

Çİ
Oİ
K
K
K
Oİ
OK
İ
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Oİ
OK
OK

İ
Oİ
OK
K
OK
OK
OK
Oİ
OK
Oİ
Oİ
OK
OK
K
OK
Oİ
Oİ
Oİ
OK

Oİ
İ
OK
OK
Oİ
Oİ
K
K
OK
Oİ
Oİ
OK
Oİ
K
K
Oİ
K
OK
OK

A14
A15

İ
Oİ

İ
Çİ

OK
OK

Oİ
OK

Oİ
Oİ

Tablo 6‟da Tablo 5‟te verilen dilsel ifadeler normalize edilmiş üçgensel bulanık sayılar
ile ifade edilmiştir.
Tablo 6: Dilsel İfadelerin Bulanık Üçgensel Sayılara Dönüştürülmesi

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

0,16
0,78
0,46
0,70
0,78
0,36
0,66
0,02
0,36
0,82
0,62
0,12

K1
0,28
0,94
0,66
0,88
0,92
0,54
0,82
0,10
0,54
0,96
0,80
0,26

0,44
1,00
0,84
0,98
0,98
0,72
0,94
0,26
0,72
1,00
0,94
0,46

0,51
0,51
0,63
0,59
0,47
0,18
0,59
0,35
0,22
0,71
0,51
0,59

K2
0,71
0,71
0,84
0,80
0,67
0,39
0,80
0,55
0,43
0,90
0,71
0,78

0,88
0,88
0,98
0,96
0,86
0,59
0,92
0,76
0,61
1,00
0,88
0,90

0,48
0,60
0,35
0,52
0,65
0,35
0,56
0,23
0,19
0,56
0,27
0,25

K3
0,69
0,77
0,56
0,73
0,85
0,56
0,77
0,40
0,40
0,77
0,48
0,44

0,88
0,90
0,77
0,94
1,00
0,77
0,96
0,60
0,60
0,96
0,69
0,65
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A13
A14
A15

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

0,38
0,54
0,42

0,54
0,74
0,56

0,17
0,04
0,53
0,49
0,57
0,26
0,02
0,43
0,28
0,62
0,49
0,47
0,49
0,45
0,53

K4
0,36
0,19
0,74
0,70
0,79
0,45
0,15
0,62
0,49
0,83
0,70
0,66
0,70
0,66
0,74

0,21
0,45
0,51
0,06
0,70
0,21
0,49
0,19
0,15
0,36
0,45
0,02
0,17
0,15
0,62

K7
0,34
0,66
0,68
0,23
0,87
0,40
0,70
0,30
0,32
0,57
0,66
0,11
0,28
0,32
0,83

0,70
0,92
0,70

0,57
0,40
0,91
0,89
0,94
0,66
0,36
0,79
0,70
1,00
0,89
0,81
0,89
0,87
0,96

0,53
0,83
0,85
0,45
0,96
0,60
0,89
0,47
0,53
0,79
0,87
0,28
0,43
0,53
1,00

0,47
0,47
0,76

0,67
0,67
0,92

0,54
0,26
0,32
0,50
0,62
0,50
0,38
0,48
0,18
0,70
0,70
0,44
0,58
0,46
0,74

K5
0,72
0,42
0,50
0,70
0,82
0,70
0,58
0,64
0,38
0,90
0,88
0,62
0,76
0,66
0,92

0,06
0,45
0,31
0,47
0,51
0,37
0,59
0,02
0,43
0,71
0,67
0,08
0,14
0,29
0,43

K8
0,22
0,63
0,51
0,67
0,67
0,53
0,78
0,12
0,63
0,90
0,86
0,27
0,31
0,47
0,63

0,86
0,86
1,00

0,86
0,60
0,70
0,86
0,96
0,90
0,76
0,76
0,58
1,00
0,98
0,76
0,88
0,84
1,00

0,43
0,78
0,69
0,86
0,80
0,67
0,90
0,31
0,84
1,00
0,98
0,47
0,51
0,65
0,84

0,25
0,27
0,27

0,44
0,48
0,48

0,65
0,69
0,69

0,24
0,74
0,16
0,16
0,74
0,66
0,78
0,00
0,20
0,78
0,14
0,04
0,02
0,26
0,50

K6
0,32
0,90
0,34
0,34
0,90
0,86
0,94
0,04
0,38
0,94
0,30
0,18
0,10
0,42
0,70

0,44
0,98
0,54
0,54
0,98
0,98
1,00
0,18
0,56
1,00
0,50
0,38
0,26
0,60
0,86

0,07
0,42
0,26
0,40
0,53
0,30
0,40
0,05
0,16
0,63
0,28
0,30
0,12
0,58
0,49

K9
0,23
0,63
0,49
0,63
0,77
0,53
0,63
0,19
0,35
0,84
0,49
0,53
0,35
0,81
0,70

0,44
0,84
0,70
0,86
0,98
0,77
0,86
0,40
0,58
1,00
0,72
0,77
0,58
1,00
0,88
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Tablo 7‟de ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisi elde edilmiştir.
Tablo 7: Ağırlıklı Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

0,07
0,36
0,21
0,32
0,36
0,17
0,30
0,01
0,17
0,38
0,29
0,06
0,17
0,25
0,19

K1
0,18
0,60
0,42
0,56
0,59
0,35
0,52
0,06
0,35
0,61
0,51
0,17
0,35
0,47
0,36

0,34
0,78
0,66
0,76
0,76
0,56
0,73
0,20
0,56
0,78
0,73
0,36
0,55
0,72
0,55

0,30
0,30
0,37
0,34
0,27
0,11
0,34
0,20
0,13
0,41
0,30
0,34
0,27
0,27
0,44

K2
0,54
0,54
0,64
0,60
0,51
0,29
0,60
0,42
0,33
0,68
0,54
0,59
0,51
0,51
0,70

0,79
0,79
0,88
0,86
0,77
0,53
0,83
0,68
0,55
0,90
0,79
0,81
0,77
0,77
0,90

0,24
0,30
0,18
0,26
0,32
0,18
0,28
0,11
0,09
0,28
0,14
0,13
0,13
0,14
0,14

K3
0,48
0,54
0,39
0,51
0,60
0,39
0,54
0,28
0,28
0,54
0,34
0,31
0,31
0,34
0,34

0,77
0,79
0,68
0,83
0,88
0,68
0,84
0,53
0,53
0,84
0,61
0,57
0,57
0,61
0,61

0,11
0,03
0,35
0,32
0,38
0,17
0,01
0,28
0,18
0,41
0,32
0,31
0,32
0,29
0,35

K4
0,30
0,16
0,63
0,59
0,66
0,38
0,13
0,52
0,41
0,70
0,59
0,55
0,59
0,55
0,63

0,55
0,39
0,88
0,86
0,90
0,63
0,35
0,76
0,67
0,96
0,86
0,78
0,86
0,84
0,92

0,38
0,18
0,22
0,35
0,43
0,35
0,27
0,34
0,13
0,49
0,49
0,31
0,41
0,32
0,52

K5
0,63
0,37
0,44
0,62
0,72
0,62
0,51
0,56
0,33
0,79
0,77
0,55
0,67
0,58
0,81

0,84
0,59
0,69
0,84
0,94
0,88
0,74
0,74
0,57
0,98
0,96
0,74
0,86
0,82
0,98

0,19
0,58
0,12
0,12
0,58
0,51
0,61
0,00
0,16
0,61
0,11
0,03
0,02
0,20
0,39

K6
0,29
0,83
0,31
0,31
0,83
0,79
0,86
0,04
0,35
0,86
0,28
0,17
0,09
0,39
0,64

0,43
0,96
0,53
0,53
0,96
0,96
0,98
0,18
0,55
0,98
0,49
0,37
0,25
0,59
0,84

0,11
0,22
0,26
0,03
0,35
0,11
0,24
0,10
0,07
0,18
0,22
0,01
0,09
0,07
0,31

K7
0,24
0,46
0,48
0,16
0,61
0,28
0,49
0,21
0,22
0,40
0,46
0,07
0,19
0,22
0,58

0,48
0,75
0,77
0,40
0,86
0,54
0,80
0,42
0,48
0,71
0,79
0,25
0,38
0,48
0,90

0,03
0,19
0,13
0,20
0,21
0,15
0,25
0,01
0,18
0,30
0,28
0,03
0,06
0,12
0,18

K8
0,13
0,38
0,31
0,40
0,40
0,32
0,47
0,07
0,38
0,54
0,51
0,16
0,18
0,28
0,38

0,33
0,59
0,53
0,65
0,60
0,51
0,68
0,23
0,64
0,76
0,74
0,36
0,39
0,50
0,64

0,04
0,24
0,15
0,23
0,31
0,18
0,23
0,03
0,09
0,36
0,16
0,18
0,07
0,34
0,28

K9
0,18
0,49
0,38
0,49
0,60
0,42
0,49
0,15
0,27
0,65
0,38
0,42
0,27
0,63
0,54

0,41
0,77
0,64
0,79
0,90
0,71
0,79
0,36
0,53
0,92
0,66
0,71
0,53
0,92
0,81

Her bir alternatifin ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisindeki kriterlerden aldığı
değerin bulanık pozitif ve negatif ideal çözüm değerinden olan uzaklıklarının toplamını Tablo
8‟de gösterildiği gibi hesaplanmıştır.
Tablo 8: Alternatiflerin Bulanık Pozitif ve Negatif İdeal Çözüm Değerinden Olan Uzaklıklarının Toplamı

A1
A2
A3

d+
d6,08 3,46
4,92 4,71
5,24 4,44

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

5,04
4,01
5,38
4,73
6,66
6,14
3,81
4,92
6,11
5,95
5,25
4,45

4,69
5,74
4,28
4,98
2,83
3,46
5,98
4,79
3,46
3,63
4,44
5,29

Tablo 9‟da alternatiflerin yakınlık katsayıları hesaplanmış, Tablo 10‟da ise alternatifler
yakınlık katsayıların büyüklüğüne göre sıralanmıştır.
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Tablo 9: Alternatiflerin Yakınlık Katsayıları

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

d+
6,08
4,92
5,24
5,04
4,01
5,38
4,73
6,66
6,14
3,81
4,92
6,11
5,95
5,25
4,45

d3,46
4,71
4,44
4,69
5,74
4,28
4,98
2,83
3,46
5,98
4,79
3,46
3,63
4,44
5,29

(d+) +(d-)
9,54
9,64
9,68
9,73
9,74
9,66
9,71
9,49
9,60
9,78
9,71
9,57
9,58
9,69
9,74

CCi
0,36
0,49
0,46
0,48
0,59
0,44
0,51
0,30
0,36
0,61
0,49
0,36
0,38
0,46
0,54

Tablo 10: Alternatiflerin Sıralanması

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

CCi
0,363
0,489
0,458
0,482
0,589
0,443
0,513
0,298
0,360
0,611
0,494
0,361
0,379
0,458
0,543

Sıralamadaki Yeri
12
6
8
7
2
10
4
15
14
1
5
13
11
9
3
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5.SONUÇ ve DEĞERLENDĠRMELER
Çalışmanın sonucunda yapılan sıralamaya göre en çok tercih edilen bölüm Göz
Hastalıkları olup, en az tercih edilen bölüm ise Genel Cerrahi olmuştur. Tercih sıralamasının
tamamı Tablo 11‟de gösterilmiştir.
Tablo 11: Uzmanlık Dallarının Sıralanması

Sıra No

CCi

Uzmanlık Dalı

1
2
3
4

0,611
0,589
0,543
0,513

Göz Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,494
0,489
0,482
0,458
0,458
0,443
0,379
0,363
0,361
0,360
0,298

İç Hastalıkları
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Nöroloji
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Kardiyoloji
Acil Tıp
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Göğüs Hastalıkları
Genel Cerrahi

Karar vericilerin görüşleri doğrultusunda karar kriterlerinin önem ağırlıkları en
yüksekten en düşüğe doğru; Nöbet Dağılımı ve Süresi (İş Yoğunluğu), Uzmanlık Dalının
Geleceği, Bireysel Özellikler, İlgili Uzmanlık Dalı için Atanma Bölgesi, Uzmanlık Dalının
Maddi Getirisi, Malpraktis Dava Durumu, Akademik Kariyer Olanağı, Aile Beklentisi ve
Hocaların Uzmanlık Dalına Teşviği ve Genel Tutumu şeklinde ortaya çıkmıştır.Jüride yer
alan karar vericilerin değişmesi durumunda karar kriterlerinin önem düzeyinin sıralamasında
değişiklik olabileceğini de vurgulamak gerekir.
Karar kriterlerinin sıralaması incelendiğinde; yeni mezun hekimlerin iş yoğunluğu
kaygısı olduğu söylenebilir. Bu kaygının, uzmanlık dalının geleceği ve maddi getirinin önüne
geçmiş olması düşündürücüdür. Özellikle nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerde hastanelerdeki
yoğun ve stresli iş temposu genç hekimlerin uzmanlık alanı tercihinde etkili olmaktadır. Bu
kriterin önemli bulunması da Göz ve Deri hastalıklarının en çok tercih edilen alanlar olması
sonucunu doğurmaktadır. Bu alanların taban TUS puanlarının yüksek olması da elde edilen
sonuçla paralellik göstermektedir. TUS‟ta en başarılı hekimler bu alanları tercih etmekte,
Cerrahi bölümleri daha düşük puanlarla öğrenci kabul etmektedir. Bireysel yeteneklerin
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oldukça önemli olduğu Cerrahi bölümlerinde hekimlerin bireysel yeteneklerine rağmen,
alanın zorluğu ve iş yoğunluğu nedeniyle tercihte bulunmamalarının gelecek için kaygı
uyandırıcı olduğu söylenebilir.
Bulanık TOPSIS yöntemi bu problemde olduğu gibi birbirine çok benzer nitelikler
taşıyan ve bu nedenle aralarından seçim yapmanın çok güç olduğu durumlarda karar vermeyi
kolaylaştırmaktadır.
İlerleyen çalışmalarda, farklı bulanık ÇKKV yöntemleriyle ya da birden fazla ÇKKV
yöntemlerinin kombinasyonlarıyla tek bir üniversiteye bağlı kalınmadan, bir bölgede ya da
Türkiye genelinde değerlendirme yapılabilir.
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ÖZET
Günümüzün belirsiz ve rekabetçi koşullarında, işletmeler ayakta kalabilmek için
yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayarak sadık müşteriler edinmek durumundadır.
Müşteri memnuniyeti için en önemli koşullardan biri, iyi bir müşteri hizmet düzeyine sahip
olmak, diğer bir deyişle müşteri taleplerine zamanında ve talep edilen miktarda cevap
verebilmektir. Bu nedenle işletmeler, üretim sürecinde oluşabilecek beklenmedik durumlara
ve talepteki dalgalanmalara karşı kendilerini güvence altına almalıdır. Emniyet stoğu,
firmaların talebin tahmin edileni aşması durumunda oluşan talebi karşılamak ve üretim
sürecinin hatasız bir şekilde yürümesi için ellerinde tuttukları ürün ve hammaddelerdir. Talep
tahminlerindeki belirsizlik ve ürün yokluğu ile karşılaşılmaması için emniyet stoğu tutulur.
Müşteri hizmet düzeyinin arttırılması için stok miktarlarının arttırılması gerekmektedir ancak
bu durumda işletme çeşitli elde bulundurma maliyetlerine katlanmak durumunda kalacaktır.
Bu iki zıt durum ancak etkin bir stok kontrolüyle dengelenebilir. Bu çalışmada, temizlik
kağıdı sektöründe faaliyette bulunan bir işletmenin stok kalemleri için öncelikle ABC analizi
yapılarak emniyet stoğu tutulması gereken stok kalemleri sınıflandırılmıştır. Devamında,
sınıflandırılan stok kalemleri için farklı hizmet seviyeleri ve farklı termin süreleri için
tutulması gereken emniyet stoğu miktarları ve yeniden sipariş noktaları hesaplanmış, yapılan
sınıflandırma ile tercih edilmesi gereken hizmet seviyesi ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Emniyet Stoğu, Hizmet Seviyesi, Yeniden Sipariş Noktası
1. GĠRĠġ
Tuvalet kâğıdının ilk kez 14.yy da Çin’de üretildiği düşünülmektedir. İlk fabrika
üretimi ise 1857 yılında ABD’de yapılmış ve ürünler piyasaya sürülmüştür. Tuvalet kâğıdının
ruloya sarılmış ilk hali ise 1880 yılında, geniş çapta kullanıma geçilmesi ise 2.Dünya Savaşı
sonrasında olmuştur. 1950’den itibaren Avrupa’da yaygınlaşmaya başlayan tuvalet kağıdının
Türkiye pazarına ilk girişi 1970’lerde olmuştur.
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Temizlik kâğıdı düşük gramajlı (14-40 gr/m²) krepli kâğıtlara verilen genel bir
tanımdır. Kâğıt sektörünün bir alt grubu olan ve “temizlik kağıtları adı verilen grupta; Tuvalet
kağıdı, Kağıt havlu, Peçete, Mendil, Kutu mendil gibi ürünler bulunmaktadır (OAİB Raporu,
2014).
Türkiye’de tuvalet kağıdı üreticilerinin kişisel tüketimle beraber, ev dışı kullanım
olarak tanımlanan alanlardaki tüketim olan oteller, işyerleri, hastaneler vs. için ürettikleri özel
markaları ve özel ambalaj tipleri bulunmaktadır.
Türkiye’de temizlik kağıdı sektörünün başlıca sorunları arasında; tüketim yetersizliği,
hammadde sıkıntısı, fazla kapasite, nakliye masrafları, haksız rekabet ve enerji maliyetleri
sayılabilir.
2. LĠTERATÜR TARAMASI
İşletmelerde doğru stok politikasının belirlenmesiyle üretim planları en optimal
şekilde gerçekleştirilip yanlış stok politikaları uygulanmayacak ve gereksiz yere stokta mamul
bekletilip firmanın maliyetleri arttırılmayacaktır. Müşteri taleplerinin düzgün karşılanmasıyla
birlikte firmaların önceliği olan müşteri memnuniyeti sağlanacak ve gereksiz stok
maliyetlerine katlanılmamış olacaktır (Çil vd., 2017).
Global kaynak kullanımı genellikle düşük maliyetli tedarike erişim sağlamakla
birlikte sıklıkla uzun ve değişken teslim sürelerine de neden olmaktadır. Envanter yöneticileri
talep ve teslim sürelerinde ki belirsizliği de mutlaka dikkate almak durumundadırlar (Disneya
vd., 2016).
Stok kontrol modellerinde talep zamana bağlı olarak değerler alan bir değişkendir ve
bu yönüyle bir zaman serisi özelliği göstermektedir. Dolayısıyla bir zaman serisinde bulunan
eğilim, mevsimsellik, dönemsel hareketler ve tesadüfî değişme gibi faktörler talep için de
geçerlidir ve talebin bir periyottan diğerine değişken ve olasılıklı olmasının nedenleri
arasındadır. (Gaither, 1992). Stok kontrol sistemlerinde emniyet stok seviyesinin
belirlenmesine yönelik olarak literatürde çok sayıda ve farklı yöntemler kullanılarak yapılan
çalışma bulunmaktadır.
Ürünlerin gruplandırılarak kontrol edilmesi yaklaşımında en yaygın kullanılan
yöntem ABC yöntemidir. Bu yöntemle stok kalemleri içinde değer bakımından yüksek paya
sahip kısım daha fazla önemli olarak belirlenmekte ve daha fazla kontrol edilmektedir. Stok
kalemlerinin çoğunluğunu oluşturan ancak stok değerinin düşük miktarını içinde barındıran
azınlık ise daha az öneme sahip olmaktadır. Bu şekilde ürünlerin gruplara ayrılmasının temel
amacı, her bir ürün için önem derecesinin belirlenmesidir (Sulak, H., Eroğlu, A., 2009).
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Literatürde birçok araştırmacı üretim sistemlerindeki belirsizliği modelleyebilmek
için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Mula vd., (2006) çalışmalarında, belirsizlik altında
üretim planlama modellerini ayrıntılı olarak incelemişlerdir. Üretim sistemlerindeki belirsizlik
modellerini, kavramsal, analitik, yapay zekâ ve benzetim modelleri olmak üzere dört ana
başlıkta sınıflandırmışlardır.
Stok kontrol modellerinin en temel ve yalın şekli Ekonomik Sipariş Miktarı
modelidir. Bu model, sabit sipariş maliyeti ve elde bulundurma maliyetleri arasındaki dengeye
dayanmaktadır ve daha karmaşık modellerin temelini oluşturmaktadır.
Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) modelleri, uzun yıllardır pazarlama, otomotiv, ilaç
ve perakende sektörlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Model, envanter sisteminin
davranışını bilmeye yardımcı olan en uygun çözümü sunar. Amaç, perakendeci ve depo için
toplam maliyeti en aza indiren ekonomik sipariş miktarlarını bulmaktır.
Ekonomik Sipariş Miktarı daha önce Dervitsiotis (1981), Monks (1996), Lucey
(1992) ve Schroeder (2000) tarafından stok tutma maliyeti ve yeniden sipariş maliyetleri
arasındaki maliyet dengesini en aza indiren sipariş miktarı olarak tanımlanmıştır (Agarwal,
2014).
Chen ve diğ, (1996), envanter maliyetleri ve talebin bulanık olması varsayımlarıyla
temel ekonomik sipariş miktarı modelini yeniden modellemiş ve bu model için ekonomik
sipariş miktarını hesaplamıştır.
Scmhidt ve diğ. (2012), emniyet stoğunu hesaplamak için kullanılan mevcut
matematiksel modelleri analiz etmiştir. Bu metodları tanımlamış ve özelliklerini
açıklamışlardır. Kapsamlı bir simülasyon çalışmasının yardımıyla, bu metodların
performansını, değişken hizmet seviyesi ve emniyet stok seviyesi bakımından
değerlendirmişlerdir.
Stok planlama sürecinde yaşanan belirsizliklerin geçmiş tecrübenin tam olarak
bulunmadığı bulanık matematik veya gerçekçi çıkarımlar yapabilmek için özel dağılımlara ve
makul büyüklükte bir örnekleme ihtiyaç duyan olasılık veya istatistikle tam olarak
açıklanamadığı durumlarda farklı yöntemler uygulanmıştır. Bu gibi belirsiz sistemler üzerinde
uygulamalar yapabilme gücüne sahip gri sistem yaklaşımı 1982 yılında Profesör Deng
tarafından ortaya konmuştur. Köse ve diğ. (2010), çalışmalarında EOQ modelinde karşılaşılan
belirsizlikleri gri sistem yaklaşımıyla ele almışlar ve Gri EOQ modeli olarak isimlendirilen
yeni bir model önermişlerdir. Gri EOQ modeli birim stokta tutma ve sipariş verme maliyet
parametrelerinin aralıklı gri sayılarla ifade edildiği bir stok modelidir.
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Son yıllarda, üretim ortamından kaynaklanan stoksuzluk durumları, talebin sonradan
karşılanması, kusurlu ürünlerin üretimi, kalite kontrol ve kontrol hataları, öğrenme etkisi,
ödemelerde gecikmelere izin verilmesi ve ticari kredi politikaları gibi belirsizlik nedenlerinin
endüstriyel uygulamalarda kullanılan modellerde kullanıldığı görülmektedir (Aydemir, 2015).
3. YÖNTEM
Bu çalışmada aşağıdaki metodoloji kullanılmıştır.


Emniyet stoğu belirlenecek ürün grubunun belirlenmesi



Belirlenen ürün grubu için ABC Analizi




Belirlenen ürün grubu için XYZ Analizi
Emniyet stoğu modelinin belirlenmesi



Emniyet stoklarının hesaplanması
3.1. ABC Analizi

ABC stok sınıflandırma sistemi; stokları kendi içerisinde sınıflandırarak yakından
izlemeye tabi tutulması gereken malzemeleri, yakından izleme gerektirmeyen malzemelerden
ayırmaya yarayan bir yöntemdir (Altuğ, 2015).
Stok yönetiminde ABC Analizi ile, stokları meydana getiren kalemler önem derecesine göre
sınıflandırılır. Bunlar çok önemli (A), orta önemli (B) ve az önemli (C) olmak üzere üç sınıfta
toplanmaktadır (Kobu, 2017).
A Sınıfı Stoklar: Bu grupta bulunan stoklar çok önemli olup stokların %10-20’sini
oluşturmaktadır. Toplam stok değerinde ise % 75-80’ini oluşturmaktadır.
B Sınıfı Stoklar: Bu gruptaki stoklar orta derecede önemli olup, stokların % 30-40’ını
oluşturmaktadır. Toplam stok değerinde ise % 15-20’ini oluşturmaktadır.
C Sınıfı Stoklar: Bu grubu oluşturan stoklar diğerlerine nispeten daha az önemli olup toplam
stokların
% 40-50’sini oluşturmaktadır. Toplam stok değerinde ise % 5-10’unu
oluşturmaktadır.
3.2. XYZ Analizi
Üretim için gerekli olan parçalar kullanım şekillerine göre de değerlendirilmektedir.
Bu izafi değerlendirmeye ise Kritik Değer Analizi (XYZ Analizi) adı verilmektedir. Burada X
“düzenli”, Y “salınımlı” ve Z “düzensiz” kullanılan ya da ihtiyaç duyulan parçaları ifade
etmektedir. Başka bir ifade ile, X sınıfı parçalar stoksuzluğuna izin verilemeyecek düzeyde
kritik, Y sınıfı parçalar için belirli miktarda stok tutulan ve belirli miktarda stoksuzluğa izin
verilebilen ve Z sınıfı parçalar ise stoksuzluğuna izin verilebilen daha az göreli öneme sahip
veya önemsiz olabilecek parçalar anlamına gelmektedir (Aydemir, 2015)
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XYZ analizi için istatistik ölçü karakteristiği değişkenlik katsayısıdır
XYZ analizi, stok kalemlerini tüketimde dalgalanmalarına göre sınıflandırır. (Scholz-Reiter,
2017).
X: Bir dereceye kadar sürekli tüketim
Y:Tüketimde güçlü dalgalanma, genelde orta eğilim veya mevsimsel sebepler
Z: Tamamen düzensiz tüketim
3.3. Emniyet Stoğunun Hesaplanması
Ekonomik Sipariş miktarı modelinin temel varsayımları sırasıyla, talebin ve temin
süresinin sabit olduğudur. Buradan hareketle yeniden sipariş noktası (R) aşağıdaki formülle
hesaplanabilir.
R = dxL (1)
D: günlük talep hızı
L: Temin süresi
Yeniden sipariş noktasının tespitinde talep hızının sabit olarak değiştiği varsayılmıştır. Ancak
daha gerçekçi bir bakış açısıyla incelediğimizde talebin anlık olarak değişimler
sergileyebildiği ve matematiksel anlamda bir doğru üzerinde hareket etmediği ifade edilebilir.
Aşağıdaki grafikte talebin tam olarak bilinemediği veya belirsiz olduğu durumlarda nasıl bir
davranış sergilediği görülmektedir.

ġekil 1. Stoksuzluk durumu

Şekil 1’deki grafiğin sağ alt kısmında karşılanamayan stok miktarı gibi durumlara
karşı, stok miktarındaki belirsizlikleri dengeleyebilecek miktarda emniyet stoğu
bulundurulmalıdır.
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ġekil 2. Emniyet stoğu

Emniyet stoğu (ES) aşağıdaki formülle hesaplanır:
ES= Z. (2)
Burada Z, stoksuzluk veya emniyet seviyesine karşılık gelen güven faktörü,  standart
sapmadır. Tablo 1’de farklı emniyet seviyelerine karşılık gelen güven faktörleri görülmektedir
(King ,2011).
Tablo 1. Farklı servis seviyelerine göre güven faktörleri (King ,2011)
Servis seviyesi
84
85
90
95
97
98
99
99,86
99,99

Güvenlik
Faktörü
1,00
1,04
1,28
1,65
1,88
2,05
2,33
3,75
5,00

Emniyet stoğunun hesaplanmasında 3 model bulunmaktadır.
Model 1: Talebin değişken, ancak temin süresinin sabit olduğu durumlarda emniyet stoğu
Eşitlik 3 ile hesaplanır.
(3)
Model 2: Talebin sabit, ancak temin süresinin değişken olduğu durumlarda emniyet stoğu
Eşitlik 4 ile hesaplanır.
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𝐸𝑆 = 𝑍𝑑𝜎𝐿 (4)
Model 3: Hem talebin hem de temin süresinin değişken olduğu durumlarda emniyet stoğu
Eşitlik 5 ile hesaplanır.
𝐸𝑆 = 𝑍 𝜎𝑑2 𝐿 + 𝜎𝐿2 𝑑 2 (5)

4. UYGULAMA
Çalışmanın yapıldığı firma temizlik kağıdı sektöründe faaliyette bulunmaktadır.
Birinci adımda emniyet stoğu hesaplanacak ürün grubu belirlenmiştir. Ürün grubu olarak
Temizlik olarak adlandırılan ürün grubu seçilmiştir ve bu ürün grubunda on kalem ürün
bulunmaktadır. Belirlenen ürünler Tablo 2’de görülmektedir
Tablo 2. Belirlenen Ürünler
ÜRÜNLER
07620-05 / TEMİZLİK 1
07621-09 / TEMİZLİK 2
07621-01 / TEMİZLİK 3
07622-02 TEMİZLİK 4
07628-06 / TEMİZLİK 5
07628-02 / TEMİZLİK 6
07631-05 / TEMİZLİK 7
07631-08 / TEMİZLİK 8
07634-00 / TEMİZLİK 9
07633-05 / TEMİZLİK 10

İkinci adımda ürün kalemleri için ABC analizi, üçüncü adımda XYZ analizi
yapılmıştır. Bun için ortalama ve standart saplamaları ile değişkenlik katsayısı hesaplanmıştır.
Bu değerler ve hangi sınıfa girdikleri Tablo 3’de görülmektedir.
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Tablo 3. Belirlenen ürün kalemleri için XYZ ve ABC Analizi Sonuçları
NO

ÜRÜN
KODU

ORTALAMA

STANDART
SAPMA

FREKANS

VARYASYON
ABC SINIFI
KATSAYISI

XYZ
SINIFI

1

07620-05

1.142

479

73

42

A

Y

2
3
4

07621-09

258
862
478

113
382
237

20
60
86

44
44
50

A
A
B

Y
Y
Y

5
6

07628-06

527
55

190
31

79
71

36
56

A
B

Y
Y

7
8
9

07631-05
07634-00

411
395
403

237
248
267

67
56
32

58
63
66

B
B
C

Y
Z
Z

10

07633-05

320

139

36

43

C

Y

07621-01
07622-02
07628-02
07631-08

Dördüncü adımda ürün kalemleri için hangi emniyet stoğu modelinin uygun olduğu
belirlenmiştir. Belirlenen ürün kalemi için Model 1’in uygun olduğu görülmüştür. Yani temin
süresi sabit, talebin değişken olduğu model seçilmiştir. Buna göre temin süresi sabittir ve
10’dur. Talep değişkendir.
Sonrakia adımda uygun güven seviyelerini belirlemek için farklı güven seviyeleri için
emniyet stoğu hesabı yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 4’de görülmektedir.
Tablo 4. Farklı güven seviyeleri için emniyet stoğu belirlenmesi
Ortalama
ÜRÜNLER
Std.Sapma
(d)

07620-05
07621-09
07621-01
07622-02
07628-06
07628-02
07631-05
07631-08
07634-00
07633-05

1.142
258
862
478
527
55
553
579
623
324

479
113
382
237
190
31
781
817
880
458

Servis Seviyesi
85

90

95

99

99,99

1,04

1,28

1,65

2,33

5

1575
372
1256
779
625
102
2568
2688
2893
1506

1939
457
1546
959
769
125
3161
3308
3561
1854

2499
590
1993
1237
991
162
4075
4264
4591
2390

3529
833
2815
1746
1400
228
5754
6021
6482
3375

7574
1787
6040
3747
3004
490
12348
12921
13911
7242
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5. SONUÇ ve DEĞERLENDĠRMELER
Bu çalışmada tedarik süresi sabittir ve L=10 olarak alınmıştır. Farklı servis seviyeleri
için emniyet stoğu seviyeleri belirlenmiştir. Güven seviyesi arttıkça tutulası gereken emniyet
stoğu miktarı artmaktadır. Bu durum Şekil’3 de görülebilir. Bu sebeple güven seviyesinin
firma yapısına uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Emniyet Stoğu

07620-05 kodlu ürün Emniyet Stoğu
8000
6000
4000
2000
0
85

90

95

99

99,99

Müşteri Hizmet Düzeyi

ġekil 3. Farklı hizmet seviyelerinde emniyet stoğundaki değişim

ÖNERĠLEN
XYZ SINIFI HĠZMET
SEVĠYESĠ

NO

ÜRÜN
KODU

1

07620-05

1.142

479

42

A

Y

90

2

07621-09

258

113

44

A

Y

90

3

07621-01

862

382

44

A

Y

90

4

07622-02

478

237

50

B

Y

95

5

07628-06

527

190

36

A

Y

90

6

07628-02

55

31

56

B

Y

95

7

07631-05

411

237

58

B

Y

95

8

07631-08

395

248

63

B

Z

99

9

07634-00

403

267

66

C

Z

99

10

07633-05

320

139

43

C

Y

99

ORTALAMA

STANDART VARYASYON ABC
SAPMA
KATSAYISI
SINIFI

AY grubu ürünler için 1,28 güvenlik faktörü diğer bir deyişle %90 hizmet seviyesi
önerilmektedir. Bu grubun değer olarak en yüksek, değişkenlik olarak da orta düzeyde
olduğunun bilinmesi, işletmenin stok politikası açısından önemlidir. Sık sevk edilen ürün
kalemlerinde elde bulundurma maliyetini yükseltmemek amacıyla emniyet stoğu bir miktar
düşük tutulabilir.
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BY grubu incelendiğinde, 1,65 güvenlik faktörüne karşılık gelen %95 hizmet
seviyesinin önerildiği görülebilir. Bu gruptaki ürünlerde orta seviyelerde tüketim olması ve
tahmin gücünün orta seviyelerde kalması nedeniyle; emniyet stoğu miktarı belirlenirken, AY
grubu ürünlere göre bir miktar daha fazla elde bulundurma maliyetine katlanma göze
alınmalıdır.
BZ grubu ürünler, değişkenlik ölçütünün çok yüksek olması, CY grubu ürünler ise
sevk edilme sıklığının az ve sevk edilme tarihlerinin düzensiz olması sebebiyle kritiktir. CZ
grubu ürünler, tüketim miktarı ve tahmin edilebilirliği en düşük ve düzensiz talepli kritik
ürünlerden oluşmaktadır. Temizlik kağıdı sektöründe bu ürün grupları özellikle Ev Dışı
Tüketim (EDT) ürünleridir. Örneğin, oteller yaz ayları için birdenbire büyük miktarlarda
sipariş verebilmektedir. Bu tür müşteri isteklerine hızlı cevap verebilen firmalar pazarda
rekabet avantajı elde edebilecek ve pazar paylarını arttırabilecektir.
Bu nedenle bu ürün gruplarında emniyet stoklarının belirlenebilmesi için %99
hizmet seviyesi ve 2,33 güvenlik faktörü önerilmektedir. Emniyet stoğu miktarının fazla
olması nedeniyle elde bulundurma maliyeti yükselse de, stok dışı kalma durumunun önüne
geçilecek ve elde bulundurmama maliyeti göze alınmayacaktır. Bu durum, uzun vadede
firmaya rekabet avantajı sağlayacak ve sektörün lider firmasıyla rekabet avantajı sunacaktır.
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GÜNDÜZ VE GECE EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN AKADEMĠK ERTELEME
DAVRANIġLARI ĠLE AKADEMĠK ÖZYETERLĠK VE AKADEMĠK GÜDÜLENME,
ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ
Öğr. Gör. Mehmet ATILGAN
Gaziantep Üniversitesi, matilgan@gantep.edu.tr
Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜġ
Gaziantep Üniversitesi, gungormusz@yahoo.co.uk
ÖZET
Bu araĢtırma; Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (216
öğrenci) ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda(230 öğrenci) gündüz ve gece (birinci
ve ikinci öğretim) eğitim gören toplam 446 öğrencinin akademik erteleme davranıĢları,
akademik özyeterlik ve akademik güdülenme arasındaki iliĢkinin incelenmesi amacıyla
yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada, “KiĢisel Bilgi Formu”, “Akademik Erteleme Ölçeği”, “Akademik
Özyeterlik Ölçeği” ve “Akademik Güdülenme Ölçeği” olmak üzere dört ölçme aracı
kullanılmıĢtır. Veriler SPSS 20 programında değerlendirilmiĢtir. Akademik erteleme
davranıĢları; erkeklerde, bekarlarda, öğrenim gördüğü programı sevmeyenlerde, düz liseden
mezun olanlarda daha yüksek belirlenmiĢtir. Akademik özyeterlik; büro yönetimi ve yönetici
asistanlığı programında öğrenim görenlerde ve eğitimi sürecinde çalıĢan öğrencilerde daha
yüksek saptanmıĢtır. Akademik güdülenme ölçeğinin kendini aĢma alt boyutu ise; annesi
ilkokul mezunu olanlarda, okuduğu programı sevenlerde, bilgiyi kullanma alt boyutu;
kızlarda, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programında öğrenim görenlerde, okuduğu
programı sevenlerde, keĢif alt boyutu; kızlarda, yaĢamının çoğunu Ģehirde geçirenlerde,
okuduğu programı sevenlerde, toplam güdülenme düzeyi ise; kızlarda, annesi ilkokul mezunu
olanlarda, okuduğu programı seven öğrencilerde anlamlı Ģekilde daha yüksek bulunmuĢtur.
Akademik güdülenme ölçeği alt boyutları olan Bilgiyi Kullanma ile Kendini AĢma arasında
(r=0.534),

KeĢif ile Kendini AĢma arasında pozitif yönde orta düzeyde (r=0.500) KeĢif ile

Bilgiyi kullanma arasında da pozitif yönde zayıf (r=0.453), Akademik güdülenme ile Kendini
aĢma arasında (r=0.849), Akademik güdülenme ile Bilgiyi kullanma arasında (r=0.766) ve
Akademik güdülenme ile KeĢif arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (r=0.799) anlamlı bir
iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Akademik özyeterlik ile kendini aĢma arasında (r=-0.199),
Bilgiyi kullanma arasında negatif yönde çok zayıf (r=-0.221), KeĢif arasında (r=-0.266) ve
Akademik güdülenme arasında negatif yönde zayıf (r=-0.270) ve anlamlı bir iliĢki olduğu
bulunmuĢtur.
Anahtar Sözcükler: Akademik Erteleme, Akademik Güdülenme, Akademik
Özyeterlik
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GĠRĠġ
Üniversite hayatı boyunca öğrencilerin yerine getirmesi ve baĢarılı olması gereken
birçok akademik görevleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Üniversite hayatında
öğrencilerin yaĢadığı en önemli problemlerden biri kuĢkusuz akademik çalıĢmalarındaki
görev ve sorumluluklarını bazı nedenlerden dolayı erteleme davranıĢlarıdır.(1) Üniversite
öğrencileri üzerinde gerçekleĢtirilen birçok çalıĢmada öğrencilerin %25 ile %95’inin
akademik erteleme davranıĢı sergiledikleri rapor edilmiĢtir.(1-5) Ertelemenin öğrencilerdeki
yaygınlığına paralel olarak akademik baĢarısızlığa neden olması da problemin önemini
göstermektedir. Yapılan çalıĢmalar, akademik ertelemenin akademik performansı olumsuz
etkilediğini(6) bunun sonucunda akademik erteleme davranıĢı sergileyen öğrencilerin
akademik anlamda daha baĢarısız olduğu, bu davranıĢları neticesinde negatif yönde
etkilenerek kaygı, stres, düĢük özyeterlik algısı, üniversiteden ayrılma vb. gibi problemlere
neden olabilecek olumsuz durumlarla karĢı karĢıya kalabilmektedirler.(7) Ayrıca ertelenen bir
görev sonrasındaki görevlerinde ertelenmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede, erteleme
davranıĢları her geçen gün yeni problemlere yol açmaktadır.(1) Öğrencilerin erteleme
davranıĢları sağlıklı bir Ģekilde düzeltilirse, akademik hayatlarının da pozitif yönde
etkileneceği ve akademik baĢarılarının bu Ģekilde arttırılabileceği düĢünülmektedir.
Üniversite hayatı öğrencilerin gelecek yaĢamını büyük ölçüde etkilemekte ve eğitimin
son halkası olarak görülmektedir. Bu nedenle üniversite hayatı öğrencilerde erteleme
davranıĢları varsa bu davranıĢlarını yeniden ele almak ve değiĢtirebilmek için önemli bir
dönüm noktasıdır. Bundan dolayı lisans öğrencilerinin erteleme davranıĢlarının azalması veya
artmasına neden olan etkenlerin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir.(8)
Öğrencilerin akademik erteleme davranıĢı; akademik güdülenme ve akademik
özyeterlik seviyeleri ile yakından

iliĢkilidir. Akademik güdülenme; akademik iĢler için

gerekli enerjinin üretilmesi Ģeklinde ifade edilmektedir.(8) Literatürde erteleme davranıĢlarıyla
güdülenmenin karĢıt olgular olduğu ve akademik erteleme davranıĢlarıyla akademik
güdülenme arasında anlamlı iliĢki olduğunu belirtilmektedir. Öğrencilerin güdülenme
düzeyleri düĢtükçe daha çok erteleme davranıĢları sergilemektedirler.(9-12)
Akademik özyeterlik; akademik bir iĢi baĢarılı bir Ģekilde bitirebilmek Ģeklinde ifade
edilmektedir.(13) Benzer Ģekilde öğrencilerin akademik erteleme davranıĢlarıyla özyeterlik
inançları arasında da negatif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu; akademik özyeterlik düzeyi artan
öğrencilerin daha az erteleme davranıĢları sergilediği belirlenmiĢtir.(9, 11, 14-16)
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Geleceğimizin teminatı olan gençlerin aldıkları eğitim, ülkemizin geliĢmesi ve
yarınları için hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda özellikle eğitimcilerin, öğrencilerin
akademik anlamda geliĢmelerini sağlayıcı ve öğrencilerin kapasitelerini en üst seviyeye
ulaĢtırıcı çalıĢmalar yapmaları gerekmektedir.(17) Oysaki, ülkemizde akademik erteleme
davranıĢı ile ilgili yapılan literatür taramalarında akademik erteleme olgusunun yeni olduğu
ve üzerinde yeteri kadar çalıĢma yapılmadığı görülmektedir. Yine yapılan literatür
taramalarında önlisans öğrencilerinin erteleme davranıĢlarını inceleyen hiçbir çalıĢmaya
rastlanılmamıĢtır. Bu nedenle, bu araĢtırmanın akademik erteleme davranıĢlarıyla alakalı
geliĢen kuramsal çerçeveye katkı sağlayacağı ve özelde önlisans öğrencileri, genelde
üniversite öğrencilerinin erteleme davranıĢlarını azaltacak, akademik baĢarılarını artıracak
çalıĢmalara katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
Bu araĢtırmanın amacı, gündüz ve gece eğitim (birinci ve ikinci öğretim)
öğrencilerinin akademik erteleme davranıĢları, akademik özyeterlikleri, akademik güdülenme
arasındaki iliĢkileri incelemektir.
MATERYAL METOD
Kesitsel türde yapılan bu araĢtırma, 01.02.2017 – 31.03.2017 tarihleri arasında
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik Programı (1. Öğretim 117 ve 2. Öğretim 96 toplam 216 öğrenci) ve Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında (BYYA)
(1. Öğretim 120 ve 2. Öğretim 110 toplam 230 öğrenci) eğitim-öğretim gören 446 gündüz ve
gece eğitim (birinci ve ikinci öğretim ) öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Etik açıdan gerekli
yazılı izin ve gönüllülerin bilgilendirilmiĢ onamları alınmıĢtır. AraĢtırma verileri; öğrencilerin
tanıtıcı özelliklerini içeren KiĢisel Bilgi Formu, Akademik Erteleme Ölçeği, Akademik
Güdülenme Ölçeği ve Akademik Özyeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıĢtır.
Akademik Erteleme Ölçeği (AEÖ); Akademik Erteleme Ölçeği, öğrencilerin
öğrenim yaĢantılarında yapmakla sorumlu oldukları görevleri içeren (ders çalıĢma, sınavlara
hazırlanma, proje hazırlama gibi) 12 olumsuz, 7 olumlu olmak üzere 19 ifadeden
oluĢmaktadır. Bu ölçekte yer alan ifadelere verilen tepkiler “beni hiç yansıtmıyor”, “beni çok
az yansıtıyor”, “beni biraz yansıtıyor”, “beni çoğunlukla yansıtıyor”, “beni tamamen
yansıtıyor” biçiminde olmak üzere beĢ basamaklı likert tipinde derecelendirilmektedir.
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 95, en düĢük puan 19’dur. Ölçekten alınan yüksek
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puan, öğrencilerin akademik ertelemeci olduklarını göstermektedir. Akademik erteleme
ölçeğinin Cronbachalpha güvenirlik katsayısı.92 olarak bulunmuĢtur (18).
Akademik Özyeterlik Ölçeği (AÖÖ); Jerusalem ve Schwarzer (1981)19 tarafından
geliĢtirilen AÖÖ’ninTürkçeye uyarlaması Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007)20 tarafından
yapılmıĢtır. Tek boyut içeren orijinal ölçek akademiközyeterlik için anlamlı bir yapı gösteren
7 maddeden oluĢmaktadır. Ölçekte yer alan maddeler “4’lü Likert Tipi Ölçek” (1= bana
tamamen uyuyor, 2= bana uyuyor, 3= bana çok az uyuyor, 4= bana hiç uymuyor)
formundadır.Ölçekten alınabilecek en düĢük puan 7 ve en yüksek puan 28’dir. Elde edilen
puanın yüksekliği, özyeterliğin yüksekliğine iĢaret etmektedir. Jerusalem ve Schwarzer
(1981)19 orijinal AÖÖ’nün Cronbach alfa güvenirlik katsayısını 0,87, Yılmaz, Gürçay ve
Ekici (2007)20 ise ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısını 0,79 olarak tespit etmiĢlerdir.
Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ); Bozanoğlu (2004)21 tarafından geliĢtirilen
Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ) 20 maddeden oluĢup, her birmadde yanıtlayıcıya
kendisine uygun olup olmadığı bakımından beĢlidereceleme Ģansı sunmaktadır. (1= Kesinlikle
uygun değil, 2= Uygun değil, 3= Kararsızım, 4= Uygun, 5= Kesinlikle uygun) Ölçekte bir
madde dıĢında 19 madde olumlupuanlanırken, bir maddenin puanlamasında tersine çevirme
gerekmektedir. Ölçekten alınabilecek minimum puan 20 ve maksimum puan 100’dür.Puanın
yüksekliği, akademik güdülenmenin yüksekliğine iĢaret eder.Her bir faktör altında görülen
maddeler içerik bakımından incelendiğinde “Kendini AĢma”, “Bilgiyi Kullanma” ve “KeĢif”
Ģeklinde adlandırılan 3 alt ölçekten oluĢmaktadır. Örnek olarak “Öğrendiğim her Ģey, daha
fazlasını

öğrenmemerakı

doğurur”

maddesi

birinci

faktör

içinde

yer

alırken,

“ÖğrendiklerimlebaĢkalarına yardım etmek hoĢuma gider” maddesi ikinci faktörde
ve“KarĢılığında not verilmeyecek olsa da bir Ģeyi öğrenmek için çokçaçalıĢtığım olur”
maddesi üçüncü faktör içinde yer almaktadır. Ölçeğin güvenirliği üzerine yapılan çalıĢmada
ise 101 lise öğrencisinin katıldığı test-tekrar test yöntemi kullanılmıĢ ve iki uygulama
arasındaki korelasyonun 0,87 olduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca, hesaplanan Cronbach Alfa iç
tutarlılık katsayılarının aynı grupta farklı zamanlarda 0,77 ile 0,85, farklı gruplarda ise 0,77 ile
0,86 arasında değiĢtiği belirtilmektedir.
BULGULAR
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %25.7’sinin 20 yaĢ gurubunda, %62.2’sinin kız,
%97.7’sinin bekâr, %52.1’inin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına kayıtlı,
%31.6’sının gündüz öğretimi birinci sınıfa kayıtlı, %49.5’inin annesinin ilkokul mezunu,
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%43.6’sının babasının ilkokul mezunu, %48.2’sinin ailesinin gelirinin gidere eĢit olduğu,
%37.8’inin yaĢamının 2/3’ünü Ģehirde geçirdiği, %58.6’sının ailesinin yanında ikamet ettiği,
%47.2’si okuduğu programı sevdiği, %81.4’nün öğrenimi esnasında bir iĢte çalıĢmadığı ve
%58.3’ünün meslek lisesi mezunu olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 1).
Tablo 1 incelendiğinde; Akademik Erteleme evli (31.4±13.0) ve okuduğu programı
seven öğrencilerde (32.2±9.7), Akademik özyeterlik ise; Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programında (16.2±3.6) ve eğitim süreci içersinde herhangi bir iĢte çalıĢanlarda
(16.1±4.2) anlamlı Ģekilde daha düĢüktür (p<0.05). Öğrencilerin diğer tanıtıcı özellikleri ile
Akademik erteleme ve özyeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır
(p>0.05).
Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile Akademik Erteleme Ölçeği (AEÖ) ve Akademik
Özyeterlik Ölçeği (AÖÖ) Puan ortalamalarının KarĢılaĢtırılması
Tanıtıcı Özellikler (%)

YaĢ

18 yaĢ (6.2)
19 yaĢ (24.1)
20 yaĢ (25.7)
21 yaĢ (21.2)
22 yaĢ (14.3)
22 yaĢ üstü (8.5)

Ġstatistiksel analiz
Cinsiyet

Kız (62.2)
Erkek (37.8)

Ġstatistiksel analiz
Medeni Durum

Evli (2.3)
Bekar (97.7)

Ġstatistiksel analiz
Program

TDS (52.1)
BYYA (47.9)

Ġstatistiksel analiz
Sınıf

1. Öğretim 1. Sınıf (31.6)
1. Öğretim 2. Sınıf (21.2)
2. Öğretim 1. Sınıf (22.5)
2. Öğretim 2. Sınıf (24.8)

Ġstatistiksel analiz
Anne Eğitim Durumu

Okur Yazar Değil (26.1)
Ġlkokul (49.5)
Ortaokul (18.6)
Lise ve üzeri (5.9)

Ġstatistiksel analiz
Baba Eğitim Durumu

Okur Yazar Değil (6.5)
Ġlkokul (43.6)

Akademik
Erteleme Ölçeği
(X±SS)
16.1±4.4
15.5±3.2
16.4±3.2
15.8±3.4
16.1±2.9
17.0±4.1
F=1.782p>0.05
55.0±9.0
60.0±9.4
F=.167,p>0.05
31.4±13.0
34.6±9.3
F=3.877,p<.050
54.6±8.8
59.3±9.7
F=.469,p>0.05
56.3±8.3
56.5±7.5
57.6±11.5
57.3±10.6
F=3.34,p>0.05
57.4±9.8
57.1±9.6
55.5±8.9
56.9±9.5
F=.484, p>0.05
58.1±10.1
57.4±9.1

Akademik
Özyeterlik Ölçeği
(X±SS)
16.1±4.4
15.5±3.2
16.4±3.2
15.8±3.4
16.1±2.9
17.0±4.1
F=1.112,p>0.05
16.0±3.2
16.0±3.6
F=2.642,p>0.05
14.4±4.3
16.1±3.3
F=1.135,p>0.05
15.9±3.1
16.2±3.6
F=4.193,p<0.05
16.5±3.2
15.7±3.0
15.7±3.5
16.0±3.6
F=1.104,p>0.05
16.2±3.2
16.0±3.4
16.2±3.5
15.9±3.2
F=.093,p>0.05
16.5±2.6
16.2±3.3
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Ortaokul (29.6)
Lise ve üzeri (20.2)
Ġstatistiksel analiz
Gelir Gidere EĢit (48.2)
Aile Gelir Gider Dengesi Gelir Fazla (15)
Gelir Az (36.8)
Ġstatistiksel analiz
BüyükĢehir (30.0)
ġehir (37.8)
YaĢamın 2/3’ünün
Geçtiği Yer
Ġlçe (20.5)
Köy (11.7)
Ġstatistiksel analiz
Aile Yanı (58.6)
Ġkamet Edilen Yer
Öğrenci Yurdu (23.1)
Öğrenci Evi (18.2)
Ġstatistiksel analiz
Evet (47.2)
Okuduğu Programı
Hayır (24.1)
Sevme Durumu
Kararsız (28.7)
Ġstatistiksel analiz
Evet (18.6)
ÇalıĢma Durumu
Hayır (81.4)
Ġstatistiksel analiz
Anadolu Lisesi (12.1)
Mezun Olunan Lise
Düz Lise (29.6)
Meslek Lisesi (53.8)
Ġstatistiksel analiz

55.2±9.3
56.9±9.5
F=1.340,p>0.05
55.8±9.9
58.6±8.2
56.9±9.5
F=2.059,p>0.05
56.3±9.6
56.9±10.4
57.2±8.5
57.9±8.1
F=.265,p>0.05
57.1±9.9
55.9±8.8
57.4±9.2
F=.483,p>0.05
32.2±9.7
37.7±8.8
35.5±8.4
F=9.790,p<0.05
56,9±9,3
56,9±9,6
F=.004,p>0.05
54.2±8.8
59.5±10.0
56.1±9.1
F =5.711,p<0.05

16.3±3.5
15.3±3.4
F=1.434,p>0.05
16.0±3.3
16.4±3.8
16.0±3.3
F=.291,p>0.05
16.2±3.3
16.0±3.3
15.3±3.4
17.0±3.3
F=2.156,p>0.05
15.9±3.2
15.9±3.3
16.6±3.8
F=.908,p>0.05
15.6±3.5
16.5±3.1
16.4±3.1
F=2.423,p>0.05
16.1±4.2
16.0±3.1
F=5.971,p<0.05
15.7±3.5
15.6±3.5
16.4±3.2
F=1.832,p>0.05

Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile Akademik Güdülenme Ölçeği Alt Boyut ve Toplam
Puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; Kendini AĢma alt boyutu; annesi ilkokul mezunu
olanlarda (25.7±4.3), okuduğu programı sevenlerde (26,1±4.4), Bilgiyi Kullanma alt boyutu;
kızlarda (25.2±3.0), büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programında öğrenim görenlerde
(25.0±3.7), okuduğu programı sevenlerde (25,6±3.3), KeĢif alt boyutu; kızlarda (23.3±3.8),
yaĢamının çoğunu Ģehirde geçirenlerde (23.8±3.7), okuduğu programı sevenlerde (24.1±3.7),
Toplam Güdülenme düzeyi ise; kızlarda (73.6±9.2), annesi ilkokul mezunu olanlarda
(74.3±9.6), okuduğu programı seven öğrencilerde (75,9±9.3) anlamlı Ģekilde daha yüksek
bulunmuĢtur (Tablo 2, p<0.05).
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Tablo 2. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile Akademik Güdülenme Ölçeği Alt Boyut ve
Toplam Puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması.
TANITICI
ÖZELLĠKLER n(%)
18 yaĢ
(6.2)
19 yaĢ
(24.1)
20 yaĢ
(25.7)
YaĢ
21 yaĢ
(21.2)
22 yaĢ
(14.3)
22 yaĢ
üstü (8.5)
Ġstatistiksel analiz
Kız (62.2)
Cinsiyet Erkek
(37.8)
Ġstatistiksel analiz
Evli (2.3)
Bekar
(97.7)
Ġstatistiksel analiz
Medeni
Durum

TDS
(52.1)
Program
BYYA
(47.9)
Ġstatistiksel analiz
1. Öğretim
1. Sınıf
(31.6)
1. Öğretim
2. Sınıf
Sınıfını (21.2)
z
2. Öğretim
1. Sınıf
(22.5)
2. Öğretim
2. Sınıf
(24.8)
Ġstatistiksel analiz

AKADEMĠK GÜDÜLENME ÖLÇEĞĠ ALT BOYUT VE
TOPLAM PUAN (X±SS)
Bilgiyi
AGÖ
Kendini AĢma
KeĢif
Kullanma
Toplam
23.2±5.2

24.6±2.7

22.3±4.2

70.1±9.5

25,4±4.4

25,1±3.5

23.2±3.9

73.8±10.5

24,6±4.6

25.0±3.5

22.8±5.2

72.5±11.6

25.1±4.2

24.8±3.3

22.5±3.9

72.5±9.2

25.2±4.9

24.9±3.9

23.2±4.1

73.5±10.6

25.9±5.3

24.3±3.6

23.1±4.6

73.3±10.2

F=1.02p>0.05
25.0±4.5

F=.273,p>0.05
25.2±3.0

F=.314,p>0.05
23.3±3.8

25.0±4.9

24.3±4.0

22.2±5.2

F=.457,p>0.05
73.6±9.2
71.6±12.2

F=1.358p>0.0
5
24.2±3.3
25,0±4.6

F=8.537,p<0.0 F=10.347,p<0.0
F=6.730,p<0.05
5
5
26.5±3.1
21.5±3.7
72.4±3.4
24,8±3.5
22.4±4.4
72.9±10.5

F=1.497p>0.0
5

F=.420,p>0.05

24.7±4.4

24.7±3.2

22.7±4.4

25.3±4.9

25.0±3.7

23.1±4.4

F=3.053,p>0.0
5

F=.243,p>0.05

F=7.178,p<0.0 F=.003,p>0.05
5

F=4.714,p>0.05
72.3±10.0
73.5±10.9
F=2.330,p>0.05

24.1±4.4

25.0±3.0

22.8±3.6

72.1±9.2

24,9±4.9

24,8±4.2

22.4±4.7

72.1±11.8

25,6±4.4

24.4±3.6

23.0±4.9

73.1±11.6

25.6±4.7

25.2±3.1

23.4±4.4

74.3±9.5

F=.622, p>0.05

F=.747, p>0.05

F=1.915,

F=.674,
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p>0.05
Okur
Yazar
Değil
(26.1)
Anne
Ġlkokul
Eğitim
(49.5)
Durumu
Ortaokul
(18.6)
Lise ve
üzeri (5.9)
Ġstatistiksel analiz
Okur
Yazar
Değil
(6.5)
Baba
Ġlkokul
Eğitim
(43.6)
Durumu
Ortaokul
(29.6)
Lise ve
üzeri (5.9)
Ġstatistiksel analiz
Gelir
Gidere
EĢit (48.2)
Aile
Gelir
Gelir
Gider
Fazla
Dengesi (15.0)
Gelir Az
(36.8)
Ġstatistiksel analiz
BüyükĢehi
r (30.0)
YaĢamın
ġehir
2/3’ünün
(37.8)
Geçtiği
Ġlçe (20.5)
Yer
Köy
(11.7)
Ġstatistiksel analiz

Ġkamet
Edilen
Yer

Aile Yanı
(58.6)
Öğrenci
Yurdu
(23.1)
Öğrenci

p>0.05

24.0±5.4

24.6±3.8

22.1±5.0

70.7±12.0

25.7±4.3

25.2±3.3

23.3±4.1

74.3±9.6

24.9±4.1

24.9±3.3

23.1±3.9

73.0±9.4

23.8±4.5

23.7±3.8

22.6±4.5

70.3±9.8

F=2.792,
p<0.05

F=1.160,
p>0.05

F=1.539,
p>0.05

F=2.427,
p<0.05

24.4±4.4

24.6±3.8

21.6±4.3

25,0±4.6

24,9±3.4

23.1±4.5

25,4±4.4

25.0±3.2

23.3±4.1

24.6±4.9

24.6±3.9

22.4±4.4

F=.431,p>0.05

F=.236,p>0.05

F=1.272,p>0.05

F=.814,p>0.05

25.3±4.6

24.7±3.4

22.8±4.2

73.0±10.3

24,6±4.8

24,2±3.2

22.7±4.5

71.6±9.7

24.7±4.6

25.4±3.6

23.1±4.6

73.3±11.0

F=.676,p>0.05

F=2.219,p>0.0
5

F=.158,p>0.05

F=.446,p>0.05

25,0±4.3

24,9±3.4

22.5±4.8

72.5±10.7

25,5±4.3

25.0±3.4

23.8±3.7

74.4±9.3

24.3±4.8

24.6±3.7

22.0±4.5

71.0±10.8

24.3±5.8

25.0±3.5

20.3±4.5

72.4±12.4

F=1.195,p>0.0
5

70.7±10.4
73.1±10.3
73.8±10.1
71.7±11.2

F=.156,p>0.05 F=2.729,p<0.05 F=1.518,p>0.05

24,9±4.4

24,8±3.5

23.0±4.2

72.8±10.1

25,2±5.0

25.1±3.2

23.4±4.2

73.8±10.6

25.1±5.0

24.8±3.6

21.9±4.9

71.9±11.4
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Evi (18.2)
Ġstatistiksel analiz
Evet
Okuduğ
(47.2)
u
Hayır
Program
(24.1)
ı Sevme
Kararsız
Durumu
(28.7)
Ġstatistiksel analiz
Evet
ÇalıĢma (18.6)
Durumu Hayır
(81.4)
Ġstatistiksel analiz
Anadolu
Lisesi
(12.1)
Mezun
Düz Lise
Olunan
(29.6)
Lise
Meslek
Lisesi
(53.8)
Ġstatistiksel analiz

F=.196,p>0.05

F=.208,p>0.05

F=1.987,p>0.05

26,1±4.4

25,6±3.3

24.1±3.7

24,3±4.9

23.9±4.0

21.8±5.2

23.7±4.3

24.5±3.1

22.0±4.1

F=.540,p>0.05
75.9±9.3
70.1±11.9
70.2±9.7

F=8.762,p<0.0 F=6.432,p<0.0
F=11.958,p<0.0
F=9.921,p<0.05
5
5
5
72,4±11,0
25,3±4,8
24,8±3,6
22,3±4,6
24,9±4,6

24,9±3,4

23,1±4,3

F=.134,p>0.05

F=.039,p>0.05

F=.430,p>0.05

24,2±3.6

24,8±3.3

22.1±3.6

25,2±5.2

24.9±3.8

23.2±4.9

25.0±4.6

24.9±3.3

22.9±4.2

F=.595,p>0.05

F=.030,p>0.05

F=.832,p>0.05

73,01±10,3
F=.002,p>0.05
71.2±8.1
73.5±12.0
72.9±10.0

F=.604,p>0.05

Tablo 3 incelendiğinde; Akademik güdülenme ölçeği alt boyutları olan Bilgiyi
Kullanma ile Kendini AĢma arasında (r=0.534),

KeĢif ile Kendini AĢma arasında pozitif

yönde orta düzeyde (r=0.500) KeĢif ile Bilgiyi kullanma arasında da pozitif yönde zayıf
(r=0.453), Akademik güdülenme ile Kendini aĢma arasında (r=0.849), Akademik güdülenme
ile Bilgiyi kullanma arasında (r=0.766) ve Akademik güdülenme ile KeĢif arasında pozitif
yönde yüksek düzeyde (r=0.799) anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.
Akademik özyeterlik ile kendini aĢma arasında (r=-0.199), Bilgiyi kullanma arasında negatif
yönde çok zayıf (r=-0.221), KeĢif arasında (r=-0.266) ve Akademik güdülenme arasında
negatif yönde zayıf (r=-0.270) ve anlamlı bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur.
Akademik erteleme ile Akademik özyeterlik ve Akademik güdülenme toplam ve alt
boyutları arasında anlamlı bir iliĢki görülmemiĢtir (Tablo 3, p>0.05).
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Tablo 3. Öğrencilerin Akademik Erteleme Ölçeği, Akademik Güdülenme Ölçeği ve
Akademik Öyeterlik Ölçekleri Arasındaki Korelasyonlarının KarĢılaĢtırılması

Ölçekler
AGO Bilgiyi
Kullanma
AGO KeĢif
AGO Toplam
AEO Toplam
AÖÖ Toplam
* p<0.05

AGÖ
Kendini
AĢma
r
r
r
r
r

AGO
Bilgiyi
Kullanma

AGO
KeĢif

AGÖ
Toplam

AEÖ
Toplam

,039
-,270*

,008

,534*
,500*
,849*
,075
-,199*

,453*
,766*
,025
-,221*

,799*
,030
-,266*

TARTIġMA
Üniversitelerin fakülte ve bölümlerinde bu yönde pek çok araĢtırma22-29 yapılmıĢtır.
Meslek yüksekokulları arasında bu türden bir araĢtırma yapılmamıĢtır. MYO sekreterlik
programları üzerinde ilk defa yapılan bu araĢtırmanın MYO öğrencileri ile gerçekleĢtirilecek
araĢtırmalara yol göstereceği ve literatüre katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu yüzden, bu
çalıĢmanın, üniversitelerde eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin akademik güdülenme
ve akademik özyeterlik davranıĢlarının arttırılarak, akademik erteleme davranıĢlarının
engellenmesi için yapılacak kurumsal çalıĢma ve araĢtırmalara katkı sağlayacağı, daha mutlu
ve baĢarılı öğrenci, daha kaliteli ve tercih edilen bir üniversite anlayıĢını ortaya çıkaracağı
öngörülmektedir. Bu araĢtırmada MYO sekreterlik programları öğrencilerinin akademik
erteleme davranıĢları, akademik özyeterlik ve akademik güdülenme arasındaki iliĢki ilk defa
tespit edilmiĢtir. Bu nedenle çalıĢma bulguları çeĢitli öğrenci gurupları üzerinde yapılmıĢ
çalıĢma bulgularıyla tartıĢılmıĢtır.
Akademik Erteleme DavranıĢları ile Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin
KarĢılaĢtırılması
Akademik erteleme davranıĢları ile öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinden cinsiyetleri
karĢılaĢtırıldığında; erkek öğrencilerin akademik erteleme davranıĢı puan ortalamalarının kız
öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuç literatürdeki benzer
araĢtırmaların sonuçları ile örtüĢmektedir 30-32. Bazı çalıĢmalarda ise 33 bunun tam aksine
erkeklerin kızlara oranla daha düĢük oranda erteleme eğilimi içerisinde oldukları
belirtilmektedir.Bu araĢtırmadan elde edilen sonuç; erkek öğrencilerin öğrenim yaĢantılarında
yapmakla sorumlu oldukları görevleri (ders çalıĢma, sınavlara hazırlanma, proje hazırlama
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gibi)

yaparken

daha

fazla

akademik

erteleme

davranıĢında

bulunduğu

Ģeklinde

yorumlanabilir.
Öğrencilerin medeni durumları ile erteleme davranıĢları incelendiğinde ise; bekâr
öğrencilerin daha fazla akademik erteleme davranıĢında bulundukları belirlenmiĢtir. Bu
çalıĢmanın aksine Kaplan (2017) 29 medeni durum ile akademik öz yeterlik arasında anlamlı
bir farklılık saptamamıĢtır. Bu çalıĢmada bekâr öğrencilerin akademik ertelemeye daha yatkın
olmalarının en büyük nedeninin hayatlarında yüklendikleri sorumluluklarının ve planlı yaĢam
tarzlarının evli insanlara göre daha az olabileceğinden kaynaklanmıĢ olabileceği
düĢünülmektedir. Evli kiĢiler daha çok belirli bir zaman içerisinde öğrenimini tamamlayıp iĢ
hayatına atılmak ve aile geçimini sağlamak zorunluluğu hissedebileceğinden akademik
erteleme yapma davranıĢını çok daha az sergilemektedirler.
AraĢtırmamızda öğrenim gördüğü programı seven öğrencilerin akademik ertelemeyi
daha az yaptıkları tespit edilmiĢtir. Yıldız (2015)30 yaptığı araĢtırmada öğrenim gördüğü
programı seven ve sevmeyen öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulamamıĢ, Albayrak
(2014)34 mesleği istemeden tercih eden öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinin mesleği
isteyerek tercih eden öğrencilere oranla daha yüksek olduğunu belirlemiĢtir. Albayrak
(2014)34 ayrıca bölümünden memnun olmayan öğrencilerin akademik erteleme puanlarının
bölümünden memnun olan öğrencilerin akademik erteleme puanlarından anlamlı düzeyde
yüksek bulmuĢtur.Balkıs (2006)33 yaptığı araĢtırmada öğrenim gördüklerialanı isteyerekyada
istemeyerek

seçmiĢ

öğrencilerin

bu

alanda

bulunmaktan

memnun

olmayan

öğretmenadaylarının akademik erteleme eğilim düzeylerinin; bu alanı isteyerek seçip
bualandan

öğrenim

görmekten

memnun

olan

öğretmen

adaylarından,

akademik

ertelemeeğilim düzeylerinin yüksek olduğunu belirlemiĢtir. Bu çalıĢmanın aksine Kaplan
(2017)29 hemĢirelik bölümüne isteyerek gelen öğrencilerin akademik erteleme davranıĢının
daha yüksek olduğunu bildirmiĢtir. AraĢtırmamızdan elde edilen sonuç; bölümü tanıyarak ve
isteyerek gelen öğrencilerin akademik görevlerini ertelemeden yaptıkları Ģeklinde
yorumlanabilir. Bu nedenle üniversite/bölüm tercihi yapacak öğrencilere bölümle ilgili
aydınlatıcı bilgiler verilmesi önem arz etmektedir.
Bu araĢtırmada düz liseden mezun olan öğrencilerin diğer liselerden mezun olan
öğrencilerden daha fazla akademik ertelemeci oldukları tespit edilmiĢtir. Ekinci (2011) 35
yaptığı araĢtırmada genel lisede ve ticaret meslek lisesinde okuyan öğrencilerin
akademikerteleme düzeylerinin fen lisesinde okuyan öğrencilerden anlamlı derecede yüksek
çıktığını bulmuĢtur. Kaplan (2017)29 giriĢ puanı yüksek liselerinden mezun öğrencilerin daha
az ertelemeci olduklarını belirlemiĢtir. Liselere giriĢ puanları ne kadar yüksek ise akademik
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ertelemenin de düĢük olduğu söylenebilir. Yani liseye giriĢ puanı ile akademik erteleme
arasında bir iliĢkinin varlığı düĢünülmektedir.
Akademik Özyeterlik DavranıĢları ile Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin
KarĢılaĢtırılması
Akademik özyeterlik davranıĢları ile öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinden kayıtlı olunan
program karĢılaĢtırıldığında; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına kayıtlı
öğrencilerin Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına kayıtlı olan öğrencilere göre
akademik özyeterliklerinin daha fazla olduğu saptanmıĢtır. Cıla (2015)36 yaptığı araĢtırmada;
lise öğrencilerinin akademik baĢarı düzeylerinin en etkili yordayıcısınınözyeterliğin akademik
özyeterlik alt boyutu olduğunu saptamıĢtır. Özsüer ve ark. (2011)37

Afyon Kocatepe

Üniversitesinin birçok fakültesinde yaptıkları araĢtırmada akademik yeterliliği en yüksek olan
fakültenin eğitim fakültesi olduğunu saptamıĢlardır. Bu araĢtırmada en düĢük akademik
yeterlilik ise meslek yüksekokulları olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmamızda ortaya çıkan sonuca
göre Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına kayıtlı öğrencilerin Tıbbı
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına kayıtlı olan öğrencilere göre kendilerine olan
güvenlerinin, akademik hazır bulunuĢluluklarının, performanslarının ve baĢarılarının daha iyi
olduğu söylenebilir. Akademik bir iĢi baĢarıyla tamamlayabilmesine iliĢkin inancı Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencilerinde daha fazla olduğu saptanmıĢtır.
Akademik özyeterlik davranıĢları ile öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinden eğitim
esnasında çalıĢma durumu karĢılaĢtırıldığında; eğitimi esnasında çalıĢan öğrencilerin
akademik özyeterliklerinin, çalıĢmayan öğrencilerin akademik özyeterliklerinden daha fazla
olduğu tespit edilmiĢtir. Kaplan (2017) 29 yaptığı araĢtırmada öğrencilerin eğitim görürken
gelir getiren bir iĢte çalıĢma durumları ile akademik özyeterlikleri arasında anlamlı bir fark
bulamamıĢtır. Öğrencilerin öğrenimleri esnasında gelir getiren bir iĢte çalıĢmaları paraya olan
ihtiyaçlarından veya alım güçlerini yükseltmek istemelerinden kaynaklandığı düĢünülebilir.
Akademik Güdülenme DavranıĢları ile Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin
KarĢılaĢtırılması
Akademik güdülenme davranıĢları ile öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinden cinsiyetleri
karĢılaĢtırıldığında; araĢtırmamızda kız öğrencilerin bilgiyi kullanma, keĢif ve toplam
güdülenme

düzeylerinin

erkeklerden

anlamlı

derecede

daha

yüksek

olduğu

29

saptanmıĢtır.Kaplan’ın (2017) yaptığı araĢtırmada da kız öğrencilerin güdülenmesinin erkek
öğrencilere göre daha fazla olduğunu tespit etmiĢtir. Kaleli (2016)38 ortaokul öğrencileri ile
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yaptığı araĢtırmasında kendini aĢma, bilgiyi kullanma ve keĢif boyutunda erkek öğrencilerin
akademik güdülenmelerinin kız öğrencilerden daha yüksek olduğunu saptamıĢtır. Tuzcu
(2010)39 yaptığı araĢtırmada, öğretmen adaylarının “Müzik Öğretmenliğine Güdülenme”
düzeyleri, “cinsiyet“ değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim göstermediğini
kadın ve erkek öğretmen adaylarının “Müzik Öğretmenliğine Güdülenme” düzeylerinin eĢit
olduğunu belirtmiĢtir. Aynı Ģekilde Saracaloğlu’da (2008)40 yaptığı araĢtırmada cinsiyetler
arasında akademik güdülenme açısından anlamlı bir farklılık bulamamıĢtır. Demir (2008)41
yaptığı araĢtırmada cinsiyet değiĢkeni ile akademik güdülenme düzeyleri arasında anlamlı bir
iliĢki bulamamıĢtır. Akbay (2009)42 yaptığı araĢtırmada da erkeklerin akademik güdülenme
düzeylerininkızlardan yüksek

olduğunu

bulmuĢtur.Bilgiyi

kullanma

boyutunun kız

öğrencilerde yüksek olması; kızların yeni ve farklı eğitim konularını öğrenme isteği ve
öğrendikleriniokulda

ve

okul

dıĢında

kullanabilme

isteğiyle

ilgili

olabileceği

düĢünülmektedir. Bunun yanı sıra kız öğrencilerin akademik konularda yeni konular
öğrenmedekiheyecanını ve hevesini ifade eder. Benzer Ģekilde kız öğrencilerin keĢif, alt boyut
puanlarının yüksekliğide; kızların karĢılığında ödül beklemeden merak ettiği ve daha iyisini
yapmak istediği için öğrenme isteği içinde olduğunu ve öğrendiğine tatmin olabilmesi için
öğrenmeye ve araĢtırmaya devam etmesi Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğrencilerin kayıtlı olduğu program ile akademik güdülenme toplam ve alt boyutları
karĢılaĢtırıldığında; Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı (BYYA) programında öğrenim
gören öğrencilerin, Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik (TDS) programında öğrenim
görenlere göre Bilgiyi kullanma alt boyut puan ortalaması daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.
Bu araĢtırma MYO sekreterlik programları üzerinde ilk defa yapılan bir çalıĢmadır. Bu
araĢtırmanın MYO öğrencileri ile gerçekleĢtirilecek araĢtırmalara yol göstereceği ve literatüre
katkı sağlayacağı düĢünülmektedir
Öğrencilerin anne eğitim durumu ile akademik güdülenme davranıĢları incelendiğinde;
annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin kendini aĢma alt boyutu ve akademik güdülenme
toplam puanlarının diğer öğrencilerden daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Kaplan (2017)29
yaptığı araĢtırmada, annesi lisans mezunu olanların; akademik güdülenme toplam puanlarının
diğer öğrencilerden daha yüksek olduğunu saptamıĢtır. Nartgün ve Çakır (2014)43 yaptıkları
araĢtırmada, öğrencilerin akademik baĢarıları ile anne/baba eğitim düzeyi arasındaki farkın
istatistiksel olarakanlamlı olmadığını bulmuĢlardır. Pakır (2006)44 yaptığı araĢtırmada annebaba eğitim düzeyi ile öğrenci baĢarısı arasında güçlü bir iliĢki olduğunu bulmuĢtur. Kapkıran
ve Özgüngör’ün (2009)45 yaptığı araĢtırmada; annenin eğitim durumunun meslek lisesi
öğrencilerinin baĢarısını olumlu yönde yordarken Anadolu lisesi öğrencilerinin güdülenme
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düzeylerini olumsuz yönde yordadığını belirlemiĢlerdir. Annesi ilkokul mezunu olan
öğrencilerin akademik güdülenmelerinin daha fazla olmasının nedeninin; kendilerinin de
anneleri gibi ilkokul mezunu olmak yerine yüksekokul mezunu olmayı istemelerinden
olabileceği düĢünülmektedir. Ayrıca annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin daha yüksek
eğitim almaları için anne ve babaları tarafından teĢvik edildiği de düĢünülebilir.
Yaptığımız araĢtırmada; öğrencilerin yaĢamlarının büyük çoğunluğunungeçtiği yer ile
akademik güdülenme davranıĢları karĢılaĢtırıldığında; Ģehirde yaĢayan öğrencilerin
güdülenme düzeylerinin, büyükĢehir, ilçe ve köyde yaĢayan öğrencilere göre daha yüksek
düzeyde olduğu saptanmıĢtır. Kaplan’ın (2017) 29 yaptığı araĢtırmasında, büyükĢehirde
yaĢayanların akademik güdülenmelerinin diğer yerde yaĢayanlara göre daha yüksek olduğunu
tespit etmiĢtir. Bunun nedenini ise; büyükĢehirde güdülenme düzeyini artırabilecek faktörlerin
(kütüphane, kaynak kitap, dershane ve etüt merkezleri v.b.) daha fazla olduğunu
belirtmektedir. YaĢamının büyük çoğunluğunu büyükĢehir ve Ģehirde geçiren öğrencilerin
akademik güdülenme keĢif alt boyutunun yüksek olmasının nedeni Ģehirdeki eğitim-öğretim
imkânlarının daha fazla ve ulaĢılabilir olmasından kaynaklandığı düĢünülebilir.
Öğrencilerinokudukları programı sevme durumu ile akademik güdülenme davranıĢları
karĢılaĢtırıldığında; okuduğu programı seven öğrencilerin her yönü ile daha fazla akademik
güdülenme içerisinde oldukları tespit edilmiĢtir. Saracaloğlu, Kumral, ve Kanmaz (2009)46
tarafından yapılan araĢtırmada; bölümlerini isteyerek seçen öğrencilerin mesleğe yönelik
kaygıları düĢük, akademik güdülenme düzeyleri ise yüksek olduğunu tespit etmiĢlerdir.
AraĢtırmamızın sonucu bu araĢtırmanın sonucu ile örtüĢmektedir.
Akademik güdülenme düzeyinin yüksek olduğu öğrencilerde akademik baĢarı da yüksek
olacaktır. Programını seven öğrencinin öğrenme güdüsü ne kadar yüksek olursa derse ve
öğretmene karĢı ilgisi ve sınıfa olan saygısı da artacaktır. Bunun da daha kaliteli eğitim, daha
kaliteli öğrenme ve daha kaliteli baĢarıyı ortaya koyacağı düĢünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırma sonucunda; Akademik özyeterlik; büro yönetimi ve yönetici asistanlığı
programında öğrenim görenlerde ve eğitimi sürecinde çalıĢan öğrencilerde daha yüksek
saptanmıĢtır. Akademik güdülenme ölçeğinin kendini aĢma alt boyutu ise; annesi ilkokul
mezunu olanlarda, okuduğu programı sevenlerde, bilgiyi kullanma alt boyutu; kızlarda, büro
yönetimi ve yönetici asistanlığı programında öğrenim görenlerde, okuduğu programı
sevenlerde, keĢif alt boyutu; kızlarda, yaĢamının çoğunu Ģehirde geçirenlerde, okuduğu
programı sevenlerde, toplam güdülenme düzeyi ise; kızlarda, annesi ilkokul mezunu
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olanlarda, okuduğu programı seven öğrencilerde anlamlı Ģekilde daha yüksek bulunmuĢtur.
Akademik güdülenme ölçeği alt boyutları olan Bilgiyi Kullanma ile Kendini AĢma arasında,
KeĢif ile Kendini AĢma arasında pozitif yönde orta düzeyde, KeĢif ile Bilgiyi kullanma
arasında da pozitif yönde zayıf , Akademik güdülenme ile Kendini aĢma arasında, Akademik
güdülenme ile Bilgiyi kullanma arasında ve Akademik güdülenme ile KeĢif arasında pozitif
yönde yüksek düzeyde anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Akademik özyeterlik ile
kendini aĢma arasında, Bilgiyi kullanma arasında negatif yönde çok zayıf, KeĢif arasında ve
Akademik güdülenme arasında negatif yönde zayıf ve anlamlı bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur.
AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; dezavantajlı gruplarda Akademik
ertelemenin önlenmesi, akademik özyeterlik ve güdülenme düzeylerinin artırılması için eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri önerilmektedir.
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“SARDA SARDA BALIK TÜRÜNE AİT ANATOMİK NOKTALARIN TAHMİNİ

Kadir TOHMA, Yakup KUTLU, Cemal TURAN
İskenderun Teknik Üniversitesi
ÖZET
Organizmaların taksonomik sınıflandırılmasını yapmak veya biyolojik çeşitliliğini
anlamak için morfolojik tanımlamasına dayanmaktadır. Ancak, bu işlem araştırmacılar
tarafında manuel olarak yapılmakta ve çok zaman alam bir işlemdir. Bu çalışmada balık
resimleri üzere biometrik noktaların otomatik belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Sarda Sarda
türü üzerinde gerçekleştirilen yöntemde türe ait 13 nokta belirlenmiştir ve bu noktaların resim
üzerinde otomatik işaretlenmesi sağlanmıştır. Çalışmada 128 balık fotoğrafı kullanılmıştır.
Görüntü işleme teknikleri ile balık resminin çevre sınırları ve ağırlık merkezi belirlenmiştir.
Daha sonra merkez kenar uzaklık değeri hesaplanmıştır. Bu bilgiler tek katmanlı yapay sinir
ağı modeli kullanılarak biometrik nokta koordinatlarının tahmininde kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre yaklaşık 35 cm uzunluğunda bir balık için x koordinatında ortalamada
%1.14, y koordinatında ise ortalamada %2.23’lük bir sapma ile nokta tahminleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Morfometri, Geometrik morfometri, anatomik nokta tahmini
GİRİŞ
Biçim analizi birçok biyolojik araştırmanın temel bir parçası olmuştur. Morfometri, biçim
analizinde kullanılan biçim varyasyonunun ve bu varyasyonun diğer değişkenlerle
kovaryasyonunun incelenmesidir. Bu tanıma dayanarak morfometrik çalışmaların odağının
biçimin kendisi değil, biçimin diğer değişkenlerle olan ilişkisi olduğu söylenebilir.
Morfometri, Thompson [1] çalışmasında biyolojik formu Kartezyen dönüşümler olarak
adlandırdığı matematiksel deformasyonlar olarak tanımlanmıştır. Biyolojik yapıya ait fiziksel
özelliklerin doğrusal, açısal ya da oransal ölçümlere dayalı çalışmalar günümüzde klasik
morfometri olarak tanımlanmaktadır. Morfolojik değişkenlerin analizinde çok değişkenli
istatistiki metotların kullanıldığı bu çalışmalar aynı zamanda çok değişkenli morfometri
olarak da adlandırılmaktadır. Geleneksel morfometri yöntemi, noktaların arasındaki mesafe,
açılar ve oranlar ile elde edilen, uzunluk, derinlik, genişlik gibi ölçülere dayanmaktadır.
Ancak bu ölçüler şekil hakkında tüm bilgiyi ortaya çıkarmadığından geometrik morfometri
yönteminin doğmasına neden olmuştur. Geleneksel morfometri ile karşılaştırıldığında, birçok
avantaja sahip olduğu görülmektedir. Bunların en önemlisi daha fazla bilgiyi açığa çıkarması
ve bu bilginin de daha iyi sonuçlar ve daha iyi yorumlanmasını sağlamıştır. Ayrıca bu
verilerin çok değişkenli istatistiki yöntemlerin uygulanabilmesine olanak sağlamıştır. Bunlar
biyometride / taksonometride landmark olarak adlandırılan ve canlıları tanımlamaya yönelik
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yüzeylerinde noktalar belirlenir. Biyolojik nesneye ait uzunluklar bu noktalar yardımıyla elde
edilir. Bookstein [2] çalışmasında landmark’ları 3 tip olarak nitelemiştir. Bunlar, Dokuların
kesiştiği noktalar, Kıvrımların oluşturduğu noktalar, Yapının birden çok bölgesini tanımlayan
uç noktalardır. Balık türlerinin sınıflandırılmasında geometrik morfolojik yöntemler sıklıkla
kullanılmaktadır. İşçimen ve ark.’nın [3] çalışmalarında bir balık üzerinde biyometrik
ölçümlerde kullanmak için toplamda 11 nokta tanımlanmış ve noktalar arası ikili uzaklık
bilgileri, birer öznitelik veri seti oluşturarak türler arasında sınıflandırma yapılabilmektedir.
Bu anlamda gerek popülasyonlar hakkında bilgi vermesi gerekse türlerin sınıflandırılması
bakımından önemlidir. Fakat bu noktaların belirlenmesi araştırmacılar tarafından manuel bir
bir yapılmakta olduğundan oldukça zaman alan bir işlem dir.
Bu çalışmada da balık tanımada kullanılmak üzere landmarkların otomatik belirlenmesi
çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda, “Sarda sarda” türüne ait balıklarda görüntü işleme
teknikleri resimler üzerinde Landmark koordinatlarının tahmini yapay zeka teknikleri
kullanılarak yapılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
A. Ön İşlemler
Yapılan çalışmada akdeniz bölgesinde toplanmış “Sarda sarda” türüne ait 128 balık
fotoğrafı kullanılmıştır. Veri setinde her bir balığın düz renkli bir fon üzerinde yukarıdan dik
bir açı ile bakacak şekilde fotoğrafı mevcuttur. Görüntü işleme teknikleri ile balık resmi siyah
beyaz resme dönüştürülme işlemleri yapılmış ve merkezi bulunarak işlemeye hazır hale
getirilmiştir. Ağırlık- merkezi, merkez kenar uzaklık ölçümlerini belirlemek için
kullanılmıştır. Merkezinden kenarlara doğru 1’er derecelik açılarla 360 tane uzaklık değeri
hesaplanmıştır. (Uygulanan bu yöntemler Şekil 1’de gösterilmiştir.)

Şekil 1. Merkez kenar uzaklık gösterimi

Elde edilen merkez kenar uzaklık bilgileri yapay sinir ağında giriş verisi olarak
kullanılmıştır. Çıkış verisi olarak ise balığın 11 tane el ile yerleştirilen noktaların koordinatları
kullanılmıştır. x ve y koordinatları olmak üzere toplamda 22 tane sayısal veri çıkış olarak
kullanılmıştır. İşaretlenen biometrik noktalar Şekil 2’te gösterilmiştir.
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Balıkların kuyruk kısımlarındaki hatalar nedeniyle, 360 tane uzunluk bilgisinden, kuyruk
kısmını içine alan 30 adet uzunluk bilgisi iptal edilmiştir. Sonuçta, çalışmada, giriş verisi
olarak 330 tane uzunluk bilgisi kullanılmıştır.
Ayrıca kalibre edilmiş fotoğraflardaki kaymalar nedeniyle tüm balıkların baş uç noktaları
0 koordinatına çekilmiş, böylece eğitimdeki olası hatalar engellenmiştir.

Şekil 2. İşaretlenen biometrik noktalar

B. Yapay Sinir Ağı ile Öğrenme ve Performans Analizi
Yapay sinir ağı ile noktaların tahmini için, 128 balık fotoğrafı üzerinde, her bir balık için
giriş verisi olarak kullanılmak üzere 330 tane merkez kenar uzaklık bilgisi ve ayrıca çıkış
verisi olarak kullanılmak üzere el ile belirlenen 22 tane (11 x, 11 y) nokta koordinat bilgisi
kullanılmıştır. Yapay sinir ağında Eğitim oranı %80, Test oranı ise %20 olarak uygulanmıştır.
Eğitim sonucu oluşturulan modelin test aşamasında bir örnek balık resmi üzerindeki gerçek ve
tahmin edilen koordinatlar Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekil 3 görüldüğü gibi elde edilen
değerlere göre yaklaşık 35 cm uzunluğunda bir balık için x koordinatında ortalamada 0.4 cm
(%1.14), y koordinatında ise ortalamada 0.8 cm’lik (%2.23) bir sapma ile nokta tahmini
yapılmıştır. Piksel cinsinden değerlerin hesaplandığı bir diğer testte ise x koordinatında
ortalamada 98 piksel, y koordinatında ise 74 piksellik bir sapma olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 3. Örnek Nokta tahmini yakılan bir balık üzerinde gerçek noktalar ve tahmin yapına gösterimi (O :
gerçek nokta , *:tahmin edilen nokta)
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Balığın anatomik noktaları balık türlerinin sınıflandırılmasında oldukça önemli bir
veridir. Bu çalışmada ise balık tanınmasında kullanılmak üzere anatomik noktaların otomatik
belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Sarda Sarda türü üzerinde gerçekleştirilen yöntemde türe
ait 13 nokta belirlenmiştir ve bu noktaların resim üzerinde otomatik işaretlenmesi
sağlanmıştır. Çalışmada 128 balık fotoğrafı kullanılmıştır. Görüntü işleme teknikleri ile balık
resminin çevre sınırları ve ağırlık merkezi belirlenmiştir. Daha sonra ağırlık merkezinden 1’er
derecelik açılarla merkez kenar uzaklık değeri hesaplanmıştır. Bu bilgiler tek katmanlı yapay
sinir ağı modeli kullanılarak anatomik nokta koordinatlarının tahmininde kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre yaklaşık 35 cm uzunluğunda bir balık için x koordinatında ortalamada
%1.14, y koordinatında ise ortalamada %2.23’lük bir sapma ile nokta tahminleri yapılmıştır.
Bu çalışmadan elde edilen nokta koordinatları giriş verisi olarak kullanılarak daha sonraki
çalışmalarda balık türlerinin sınıflandırılması çalışması yapılacaktır.
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ABSTRACT
Lung sounds are the fundamental and effective diagnostic signals for the Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD). In this study, the contribution of the heart sounds to
the lung sounds is focused on to diagnose the COPD. The heart sounds have a significant
characteristic as the symptoms leading to heart failure. The RespiratoryDatabase@TR that
consists of 12-channel lung sounds and 4-channel heart sounds was utilized in the
computerized analysis. The 15s of auscultation sounds from 15 patients with the COPD and
15 of healthy subjects were analyzed to diagnose COPD. Hilbert-Huang Transform was
applied to the heart and lung sounds for obtaining amplitude-frequency-time features.
Intrinsic Mode Functions based statistical features were calculated and were fed into the Deep
Extreme Learning Machines (ELM) classifier. Using heart sounds in addition to lung sounds
has achieved better classification performance rates of 84.16%, 88.33%, and 87.27% for
overall accuracy, sensitivity and specificity. The heart sounds have an incontrovertible impact
for the COPD classification for Deep ELM classifier along with lung sounds.
Keywords: Deep Learning, Deep ELM, Lung Sound, Heart Sound, COPD,
RespiratoryDatabase@TR, S1, S2, wheezing
1. Introduction
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is incurable and deadliest respiratory
disorder of which diagnosis has a great importance. The wheezing that causes because of
narrowing airways and occlusion of the breathing functionalities by mucous are the main
symptoms of the COPD during the auscultation. Whereas the wheezing is a chronic symptom
for both asthma and COPD, it is difficult to perform an exact diagnosis on the detection of the
pathological segments on the lung sounds. The auscultation of respiratory sounds is one of the
most common diagnostic methods for the COPD. With regard to the World Health
Organization reports, the COPD will get in the first rows of the deadliest list in next ten years
on the grounds of smoking and increasing air pollution [1]. It has a great importance to keep
the disease under control for preventing the progression by diagnosing the COPD at the early
stages. Auscultation is the most common diagnostic tool for the respiratory diseases including
the COPD [2].
Lung sound is the vibrations in the airways and bronchus during the inspiration and
exhalation. The wheezing is the deterministic type of the lung sounds for asthma and COPD.
The literature has focused on wheezing detection rather than diagnosis and analyzing of the
COPD. But, the detection of the wheezing may address the asthma and COPD [2]. Naves et
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al. performed classifying the crackle and wheezing sounds. They recorded the lung sounds
from 36 subjects by electronic stethoscope. They extracted statistical features including 1st4th order cumulants and used genetic algorithm flexibility on the statistical dataset [3].
Fernandez-Granero et al. analyzed respiratory sounds from 16 subjects in different times.
They have achieved an accuracy rate of 75.80% for early prediction of COPD exacerbation
using machine learning [4]. Oweis et al. performed adventitious respiratory sound
classification. They acquired the lung sounds from 28 patients by electronic microphone over
chest [5]. Altan et al. proposed a feature extraction method for lung sound analysis. They
applied the algorithm to the 12-channel lung sounds from 5 patients with severe COPD, 5
smokers for an early detection of the COPD. They have classified the lung sounds with an
accuracy rate of 95.84% using Deep Belief Networks classifier [6].
Heart sound is the noises which occurs as a result of the blood flow among the atrium and
ventricle and heartbeats. The heart sounds are analyzed for detecting cardiac disorders [7].
The heart-based biomedical signals are directly related to the cardiac state of the patient.
Some of chronic respiratory diseases have a relationship with cardiac diseases. Morgan et al.
defined the correlation between the COPD and cardiovascular disease for clinical skills
depending on the smoking for the patients under 65 years old [8]. Vitale et al. reviewed that
the COPD and heart failure are common diseases for elderly people as clinical presentation
[9]. So, the relationship between respiratory diseases and heart must be analyzed for an
assessment on the COPD and heart sounds. In this study, the contribution of the heart sounds
to the lung sounds is focused on to diagnose the COPD.
The remaining of this paper is organized as the database which is based on respiratory
sounds, Hilbert-Huang transform (HHT) for feature extraction and Deep Extreme Learning
Machines (Deep ELM) classifier and the experimental results for diagnosis of the COPD.
2. Material and Methods
2.1. Database
RespiratoryDatabase@TR was utilized in the computerized analysis of lung and heart
sounds. RespiratoryDatabase@TR consists of 12-channel lung sounds, 4-channel heart sounds
[10]. The 15s of computerized respiratory sounds (15 COPD, 15 healthy subjects) were
analyzed to diagnose the COPD. The RespiratoryDatabase@TR enables performing digital
signal processing techniques on multi-channel respiratory sounds for COPD. Each respiratory
signal was digitized at 4000 samples per second.
2.2. Hilbert-Huang Transform
HHT is a signal analysis method which enables calculation the instantaneous frequency
value on non-linear and non-stationary signals [11]. The HHT consists of two step analysis. In
the first step Empirical Mode Decomposition (EMD) is applied to extract time-based features
from the input data. The EMD is a sifting process which extracts Intrinsic Mode Functions
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(IMF) [12]. Each IMF is monotonic function which represents a different frequency
modulation of the data. The extraction of the IMF continues since the obtaining the residual
signal [13]. In the second step, Hilbert spectral analysis (HSA) is applied to the extracted
IMFs. The HHT provides analyzing time-frequency-energy distribution of the input signal.
2.3. Deep Extreme Learning Machines
Deep Learning (DL) is an effective classification algorithm to analyze the data in detail with
many hidden layers. The biggest deficiency of the DL is the training process for large instance
numbers. Deep ELM approach is proposed to reduce the training time using autoencoder
models [14]. The fast training time demanding on basic mathematical solution and high
generalization performance of ELM enhance efficiency of DL. Deep ELM uses autoencoder
kernels for generating different presentations of the input data for using them as the hidden
neuron weights. Autoencoder models are the unsupervised stage of the Deep ELM, at the last
stage the lastly calculated output parameters are set as the input of the ELM training
supervised ways [15].
3. Experimental Results
12-channel lung sounds and 4-channel heart sounds were analyzed in the experiments. The
15s of computerized respiratory sounds (15 COPD, 15 healthy subjects) were utilized to
diagnose COPD. Hilbert-Huang Transform was applied to the heart and lung sounds for
obtaining amplitude-frequency-time features. Lung sounds and combination of Heart and lung
sounds were evaluated as separate feature sets. IMF-based statistical features were calculated
from each frequency modulation. The same length of signals may have varied numbers of the
IMFs. The features of each frequency modulation IMF were incorporated to the dataset.
The datasets including lung sounds and combination of the heart and lung sounds were fed
into the Deep ELM, separately. The Deep ELM structure was experimented with two hidden
layers on which the neuron size varied at a range of 100-800. The conventional ELM kernel,
Moore-Penrose matrix inverse, was utilized in the establishing process of the output
parameters in the Deep autoencoder kernels. 4-fold cross validation technique was applied to
the datasets. In this validation technique, the dataset was divided into four folds. Whereas
three folds are used to train the Deep EM model, the remaining fold is put account as the
testing the classifier model. The average of the all testing folds’ results are obtained as the
classification performance. The structured Deep ELM model were trained and tested for
detecting the optimum model for diagnosing the COPD patients on the lung and heart sounds.
The highest classification performances were achieved using 270-620 neurons, 340-580
neurons for lung sounds, combination of lung and heart sounds, respectively. Independent
statistical test characteristics including accuracy, sensitivity, specificity of the Deep ELM
models were calculated from the contingency table of the patient population [6].
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Table 1. The classification performances according to the auscultation sound types

Type

Deep ELM Model Accuracy Sensitivity Specificity

Lung Sounds

270-620

80.83%

88.89%

72.78%

Heart Sounds and Lung Sounds

340-580

84.16%

88.33%

87.27%

The frequency-time-energy based analysis of the respiratory sounds has differentiated the
COPD patients from the healthy subjects. The proposed Deep ELM model has achieved
classification performance rates of 80.83%, 88.89%, and 88.89% for accuracy, sensitivity, and
specificity using statistical features from HHT-based IMF modulations for lung sounds.
Incorporating heart sound based IMF modulation features into the lung sound dataset has
improved the classification capability of COPD. The combined feature set has achieved
classification performance rats of 84.16%, 88.33%, and 87.27% for accuracy, sensitivity, and
specificity.
4. Discussion
Whereas the computerized analysis of the lung sounds is a proven diagnostic using the
popular DL algorithms, the accuracy of the proposed models has an improvable capability for
selective and precision applications.
The statistical test characteristics of the classifier were evaluated for evaluating the efficiency
of lung sounds and both lung and heart sounds using 4-fold cross validation on Deep ELM.
The proposed classifier model has high classification performance rates of 80.83%, 88.89%,
and 72.78% using lung sounds for overall accuracy, sensitivity and specificity, respectively.
Using heart sounds in addition to lung sounds has increased the classification performance
rates into 84.16%, 88.33%, and 87.27% for overall accuracy, sensitivity and specificity. The
heart sounds have incontrovertible impact for the COPD classification for Deep ELM
classifier along with lung sounds.
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FRONTAL VENTRİKÜLOSTOMİ İÇİN ÖNEMLİ ANATOMİK NOKTALAR
Arş. Gör. Nazire KILIÇ ŞAFAK, Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Çukurova Üniversitesi, nazirekilic84@gmail.com, ayucel@cu.edu.tr
ÖZET
Frontal ventrikülostomi, nöroşirurjide kateterin beyin ventriküllerin içine
yerleştirilmesi ile yapıldığı hayat kurtaran standart ve önemli hayat kurtarıcı bir yöntemdir.
Acil bir durumda craniumda açılacak deliğin yerinin belirlenerek drenajın sağlanması için
anatomik referans noktaların bilinmesi başarılı bir cerrahi yaklaşım için son derece önemlidir.
Bu çalışmanın amacı frontal ventrikülostomi için faydalı olacak cranium ölçümlerinin
belirlenmesidir. Bu çalışma için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı’na ait cinsiyeti ve yaşı belli olmayan 17 adet cranium’da ölçümler gerçekleştirilmiştir.
Deforme olmuş craniumlar çalışma dışı bırakılmıştır. Elastik olmayan mezura ile
gerçekleştirilen ölçümler belirtildiği gibidir: nasion-bregma arası mesafe, margo supraorbitalis
orta noktası sutura coronalis arası uzaklık (sağ ve sol). İstatistiksel analizler için SPSS 20.0
programı kullanılmıştır. Nasion-bregma arası uzaklık, sağ margo supraorbitalis orta noktası
sutura coronalis arası uzaklık, sol margo supraorbitalis orta noktası sutura coronalis arası
uzaklık ortalama değerleri sırası ile 11,96±0,73 mm, 9,68±0,74 mm, 10,02±0,69 mm olarak
bulunmuştur. Bu çalışma sonuçlarının nöroşiruji alanındaki yaklaşımlarda başarının
artmasında yardımcı olacağına inanmaktayız. Bunların yanısıra bulgularımızın cranium’un
anatomik özellikleri ve ölçümleri ile literatürdeki bilgi birikimine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Frontal ventrükülostomi, nöroşirurji, sutura coronalis

ABSTRACT
Frontal ventriculostomy is important and standardized lifesaving procedures in
neurosurgery by inserting catheter to the brain ventricles. In case of emergency knowledge of
anatomical landmarks for determining localization of burr hole is essential for successfull
approach. The aim of the study is to determine cranial measurements which can be useful for
frontal ventriculostomy. For this study, 17 unkownn sex and age dry skull were measured
from the Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana.
Deformed samples were exluded from our study. Measurements which performed by nonelastic tape measure were as follows: nasion-bregma, mid-supraorbital rim-coronal suture
(right-left). SPSS 20.0 programme were used for analysis. The mean values of nasion-bregma
distance, mid-supraorbital rim-coronal suture (right) and mid-supraorbital rim-coronal suture
(left) were found as 11,96±0,73 mm, 9,68±0,74 mm and 10,02±0,69 mm respectively. To our
belief our study results may be helpful for improving success rate of neurosurgeons. Besides
of this it’s thought that our findings provides data to literature for anatomic characteristics and
measurements of skull.
Keywords: Frontal ventriculostomy, neurosurgery, sutura coronalis
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GİRİŞ
Ventrikülostomi, nöroşirurjide kateterin beyin ventriküllerin içine yerleştirilmesi ile
yapıldığı hayat kurtaran standart ve önemli hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Acil bir durumda
craniumda açılacak deliğin yerinin belirlenerek drenajın sağlanması için anatomik referans
noktaların bilinmesi başarılı bir cerrahi yaklaşım için son derece önemlidir (Raabe ve ark,
2017; Techataweewan ve ark, 2017). Ventriculus lateralis’lerin cornu anterior’u proksimal
katateri yerleştirmek için seçilen hedeflerden biridir (Özdemir ve ark, 2014).
GELİŞME
Bu çalışma için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na ait
cinsiyeti ve yaşı belli olmayan 17 adet cranium’da ölçümler gerçekleştirilmiştir. Deforme
olmuş craniumlar çalışma dışı bırakılmıştır. Elastik olmayan mezura ile gerçekleştirilen
ölçümler belirtildiği gibidir:
• Nasion-bregma arası uzaklık
• Margo supraorbitalis orta noktası sutura coronalis arası uzaklık (sağ )
• Margo supraorbitalis orta noktası sutura coronalis arası uzaklık (sol)
Çalışmada elde edilen veriler değerlendirilirken, istatistiksel analizler için "Statistical Package
for Social Sciences for Windows 20.0" programı kullanılmıştır. Çalışma verileri
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden (ortalama, standart sapma)
yararlanılmıştır. Sağ ve sol taraf ölçümleri kıyaslamalarında sonuçlar % 95’lik güven
aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Yapılan ölçümler Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. a) Nasion-bregma arası uzaklık, b) Margo supraorbitalis orta noktası sutura coronalis
arası uzaklık (sağ), c) Margo supraorbitalis orta noktası sutura coronalis arası uzaklık (sol)
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Çalışmamızdaki ölçümler değerlendirildiğinde (N=17) Nasion-bregma arası uzaklık, sağ
margo supraorbitalis orta noktası sutura coronalis arası uzaklık, sol margo supraorbitalis orta
noktası sutura coronalis arası uzaklık ortalama değerleri sırası ile 11,96±0,73 mm, 9,68±0,74
mm, 10,02±0,69 mm olarak bulunmuştur (Tablo 1).
Tablo 1. Çalışmada gerçekleştirilen ölçümler ile ilgili ortalama ve standart sapma değerleri

Nasion-Bregma
Margo supraorbitalis-sutura coronalis (sağ)
Margo supraorbitalis-sutura coronalis (sol)
Margo supraorbitalis-sutura coronalis (toplam)

N
17
17
17
34

(mm)
11,96±0,73
9,68±0,74
10,02±0,69
9,85±0,75

Margo supraorbitalis ve sutura coronalis arası uzaklık değerleri bakımından sağ ve sol taraf
ölçümleri birlikte değerlendirildiğinde (N=34) ortalaması 9,85±0,75 mm olarak bulunmuştur.
Margo supraorbitalis ve sutura coronalis arası uzaklık değerleri bakımından sağ ve sol taraf
ölçümleri kısyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmektedir (p>0,05).
Sol bulgulara ilişkin değerlerin, sağ bulgulardan yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu çalışma
sonuçlarının nöroşiruji alanındaki yaklaşımlarda başarının artmasında yardımcı olacağına
inanmaktayız. Bunların yanısıra bulgularımızın cranium’un anatomik özellikleri ve ölçümleri
ile literatürdeki bilgi birikimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Sille tarihi kent yerleşimi Konya tarihi yönü ile önemli bir yere sahiptir. Sille tarihsel geçmişi,
mimari ve kentsel zenginliği, geçmişteki çok kültürlü ve sosyal yapısı ve günümüze yansımaları
itibariyle dikkat çekicidir. Yüklenmiş olduğu bu değerler sebebiyle özellikle 2000’li yıllardan
itibaren koruma kent planları ve mimari projeler üretilmiş, tarihi kenti koruma çabaları başlamıştır.
Koruma faaliyetlerinin başlangıcından günümüze kadar tarihi doku ile ilgili birçok farkındalık
aktiviteleri gerçekleştirilmiş, tarihi Sille’nin yeniden keşfedilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalar
geçtiğimiz beş yıllık süreçte sonuç vererek, Sille önemli bir kentsel turistik merkez olmuştur. Sille
tarihi kent dokusuna artan ilgi mimari koruma(ma) ve yeni yapılaşma taleplerini artırmış, gereksinim
duyulan mekanlar kentsel planlar kapsamında karşılanmaya çalışılmıştır.
Hızlı yapılaşmalar ve restorasyon uygulamaları, ticari aktivitelerin gölgesinde gerçekleştirilen
yeniden işlevlendirme çalışmaları kentsel koruma bağlamında birçok sorunu barındırdığı
gözlemlenmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi, tarihi dokunun bu uygulamalar sebebiyle özgün
kimliğinden uzaklaşması ve Sille’nin bir tüketim nesnesine dönüşmesidir. Çalışma kapsamında,
özgün Sille kent dokusundan örnekler verilerek, tarihi kent yerleşimindeki uygulamaların
gözlemlenmesi ve örneklenmesiyle, amacından farklılaşan uygulamalara ve bunların etkilerine
yönelik değerlendirmeler özgünlük kavramına atıfta bulunarak gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konya Sille, Yeniden İşlevlendirme, Kentsel Koruma, Özgünlük
1.GĠRĠġ
Koruma kavramı uluslararası düzeyde kabul görmesi, dünya genelinde konu ile ilgili
farkındalığı artırmış, tarihi dokulara olan ilgiyi tetiklemiş, turistik aktiviteler hızlanmış, tarihi doku ve
çevrelerde yoğun bir koruma aktiviteleri gerçekleştirilmiştir. Dünya genelinde kabul gören koruma
kavramının içeriği, evrenselliği, sürdürülebilirliği, yasal düzenlemeleri, ekonomik problemleri ve
sosyo-kültürel sonuçları günümüzde oldukça sık tartışılmaktadır. Tartışmaların içeriği koruma
kavramından çok koruma aktivitelerinin niteliği ve bunların sonuçları tartışılmaktadır. Son 20 yıllık
süreçte bilgiye ulaşmadaki kolaylıklar, bilginin evrensel düzeyde ulaşılabilirliği koruma
uygulamalarının niteliğini artırsa dahi, henüz hedeflenen ve olması gereken niteliklere ulaşılamadığı
söylenebilir. Bir genel değerlendirme olarak, özellikle batı kültürü koruma kavramının önemini erken
fark etmesi kentlerin sahip olduğu dokuların korunmasının önünü açmıştır. Bowitz ve Ibenholt
(2009) çalışmasında, sonraki dönemlerde tarihi dokuya bakış açısının değiştiğini, ekonomik gelir
kaynağı olarak görülen turistlerin dikkatini çekmek için tarihi dokunun bir tüketim nesnesi gibi
görüldüğünü ve sadece turistlere hizmet eden objeler olarak algılandıklarını belirtmektedir. Turistik
aktiviteler için kentlerde birçok konut yapısı kafeterya ve konaklama amaçlı fonksiyon değiştirilmiş
ve kentlerin sosyal yapısı parçalanmıştır. Bu bağlamda kontrolsüz olarak artan turistik aktivitelerin
yıkıcı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Kentlerde meydana gelen ve kentlinin yaşamını olumsuz
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etkileten kontrolsüz kalabalıklar sürdürülebilir bir kent varlığını tehdit etmektedir. Tarihi çevrenin
sürdürülebilirlik kriterlerine göre onarımların yapılması yeni bir kavram olmasa dahi, bu kavram
içerisinde yer alan tarihi çevrenin kapasitesi ve yeni fonksiyonların gelişiminin nasıl olması gerektiği
halen tartışılan konulardandır.(Stubbs, 2004).
Küreselleşmenin sonucu ve tüketim nesnesi olarak niteliksiz gelişen kentlere alternatif olarak
korunmuş tarihi kentler özgün mekanlar olarak hala dikkat çekicidir. Tarihi çevre koruma aktiviteleri
içerisinde özgünlük kavramı doğrudan turizm içerisindeki önemli bir faktördür (Kolar ve Zabkar.
2010). Bozulmamış, dokunulmamış ve hakiki olarak tanımlayabileceğimiz özgünlük kavramı tarihi
çevre koruma uygulamalarının sonuçlarının niteliğini belirleyen bir kavramdır(Handler, 1986). Bu
kavram Türkiye’de gerçekleştirilen restorasyon ve koruma uygulamaları referanslı oldukça sık
tartışılmaktadır. Koruma kavramının düşünsel gelişimi ve nitelikli uygulamalara sık rastlanan Avrupa
kentlerinde kusursuz bir özgünlük kavramının tamamen oturduğu söylenemez. Avrupa kentlerinde
sık gördüğümüz uzmanların sık karşı çıkmalarına rağmen, kitlesel tüketimin metalaşması sonucu çok
miktarda taklit uygulamalara rastlamak mümkündür (MacIntosh ve Prentice, 1999). Bunlar çevrenin
özgünlüğüne doğrudan zarar vermesine rağmen, uygulamaların nitelikleri de göz önüne alınarak
eleştirilerin yine sınırlı kaldığı gözlemlenebilir.
Günümüzde planlama politikası üretenler tarihi dokunun ve çevrenin korunması güncel
hayata katılması için ekonomik kazançlar ile kültürel değerler arasında bir denge kurarak karar
üretmelidirler. Doku içerisinde rant kaygıları sebebiyle fazla alan kullanımına yönelik baskılar, özgün
ekonomik yapının bozulması, tarihi dokunun devamlı tüketilerek sahip olduğu değerlerin göz ardı
edilmesi, bu çevrelerin sadece gezinti amaçlı kullanılabilecek mekanlara dönüştürülmeleri
sürdürülebilir bir yaklaşımlar olmadığı söylenebilir. Bu kontrolsüz canlandırmalar tarihi dokunun
yönetilebilirliğini zedelemektedir (Strange, 1997).
2.TÜRKİYE'DE KORUMA SORUNLARINA GENEL BAKIġ
ICOMOS Türkiye 2013'de sunduğu Mimari Mirasın Koruma Bildirgesinde:
"Kültürel miras, insanoğlunun, toplumların ve toplumu oluşturan kültür gruplarının varlığının,
kimliğinin ve sürekliliğinin simgesi ve kanıtıdır. Somut ve somut olmayan kültürel miras, tarihsel
belgesel, estetik-sanatsal, simgesel, sosyal, ekonomik, dini ve manevi ve hatta politik değerler içerir.
Yenilenemez bir kaynak olan kültürel mirasın, toplumumuz için önemli değer olan "emanet"
kavramıyla özdeşleştirilerek içerdiği tüm değerleriyle birlikte gelecek nesillere aktarılması toplumsal
bir sorumluluktur'' tanımlamasını yapmaktadır. Bu değerlendirme genel anlamda ülkemizdeki
koruma kavramı ile ilgili yaklaşımları ve içindeki sorunları kapsamaktadır. Şu anda Türkiye’de tarihi
yapıların korunmalarının gerekliliği kabul görmüş bir düşünce olsa da, tarihi binaya olan bakış
açısının henüz hak ettiği oranda hassas olmadığı söylenebilir. Tarihi binanın sahip olduğu değerlerin
farkında olmadan gerçekleştirilen uygulamalarda yapının sadece tüketim nesnesi olarak görüldüğü
sonucuna varılmaktadır. Bu sebeple tarihi yapıya uygulanan müdahalelerin sınırları, yapı
özgünlüğünü tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Tarih yapının ise yeniden üretilemeyen nesneler
olması sebebiyle neden olunan hasarlar geriye dönülemeyecek şekilde tahribata neden olmaktadır. Bu
tahribatları bazı durumlarda üzerinde çok düşünülen ve meslek adamlarınca karar verme süreci
yaşanan koruma planları ve kent imar planları ile de yapılar tehdit altında kalmaktadır. Bu planların
korunacak yapılar ve kentsel çevreler referanslı olmaması, yoğun yeni yapılaşmaları tetiklemeleri,
birçok durumda nitelikli kentsel çevrelerin yıkımını teşvik etmeleri sebebiyle kentsel ölçekte kent
dokusunu tahrip etmektedirler. Bunun gibi kent planları tarihi yapıların özgün fonksiyonu haricinde
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kullanımlara izin vermesi, bazı durumlarda tarihi yapının sahip olduğu mekan potansiyelinden fazla
fonksiyonun yüklenmesi sebebiyle tarihi dokularda tahribatlar gözlemlenmektedir.
Tarihi yapı ve çevrelerin onarımlarına son 10 yıllık periyotta sağlanan katkıların olumlu
olduğu gözlemlenmektedir. Kültür Bakanlığı tescilli binalar için ayırdığı proje ve uygulama yardım
fonları mal sahiplerine önemli katkı sağlamaktadır. Bununla beraber tüm iller sınırları içerisindeki
emlak vergilerinin bir bölümünü (%10) tarih yapı stokunun yaşatılması için kullanma zorunluğu,
koruma uygulama aktivitelerini tetiklemiştir. Buna rağmen ülke genelinde koruma uygulamalarına
ayrılan miktarların yeterli olmadığı söylenebilir. Bununla beraber restorasyon uygulamalarının
güncel yapı uygulamalarına oranla pahalı olması ve mal sahiplerinin kendi imkanları ile onarımları
gerçekleştirememesi yapıların uzun yıllar kaderine terk edilmesine neden olmaktadır. Mal sahipleri
ise bu tür binaları güncel hayata dahil etmek için mülklerini satma, kiraya verme, yüksek gelir
beklentisi ile yeni bir fonksiyon verme arayışına gitmektedir. Bu konu ile ilgili olarak ise Yücel
(2005) ekonomik bir getirisi olmadan tarihi alanlarda mülk sahiplerinin yatırım yapmak istememesi
üzerine değerlendirmeler yapmaktadır. Yazar ilgili çalışmasında; koruma alanı dışındaki alanların
işgücü maliyetinin düşük olması ve insan ürünü kaynaklara daha kolay ulaşım vb. konularda avantajlı
olmaları, ekonomik kaynakların bu alanlara yönlenmesine yol açtığını vurgulamaktadır. Bu
değerlendirmeler halen Türkiye’deki koruma uygulamalarının önündeki ekonomik engellerdendir.
Ülkemizdeki koruma uygulamaları gözlemlendiğinde hala sosyal sorunları barındırdığı
gözlemlenmektedir. Özgün kent dokusu ve bu dokuda yaşamını sürdüren halk düşünülmeden üretilen
projelerde veya kaderine terk edilen alanlarda, özgün kentli tarihi dokuyu terk etmekte ya düşük gelir
grubuna sahip halk ile sosyal değişim yaşanmakta veya yeni fonksiyon seçimleri ile tarihi dokunun
kaldıramayacağı fonksiyona maruz kalmaktadır. Koruma kararlarının ilgili bölgedeki sosyal dokuyu
da koruyacak nitelikte ve hassasiyette henüz olmadığı uygulamalar gözlemlendiğinde söylenebilir.
2. SĠLLE YERLEġĠMĠ VE KORUMA UYGULAMAMALARINDA KARġILAġILAN GÜÇLÜKLER

Sille; İç Anadolu bölgesinde, Konya kent merkezinin 8 km. kuzeybatısında kurulmuş tarihi
bir yerleşimdir. Yakın geçmişte Türk- Rum halkı inanç ve geleneklerinin bir arada yaşatıldığı küçük
bir yerleşim yeridir (Nas, 2013). 5000 yıllık tarih içerisinde Rum, Bizans, Selçuklular ve Osmanlı
Devleti olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Sille, yakın tarihe kadar Müslüman
ve Gayri Müslim halkın bir arada yaşadığı kültürel çeşitliliğe sahip olan önemli bir yerleşimdir
(Erdem vd., 2010). Hristiyanlık döneminde Roma-Kudüs yol hattında ve kutsal hac yolu üzerinde,
Selçuklu ve Osmanlı döneminde ise tarihi İpek ve Baharat yolu üzerinde bulunan Sille, önemli dini
ve ticaret yolları arasında bulunmaktadır. Yakın tarihe kadar sillede aktif bir ticaret hayatının olduğu,
halıcılık, çömlekçilik, bağcılık, taş işçiliği, mumculuk gibi mesleklerin yaygın olduğu bilinmektedir.
Mübadele sonrasında Sille’de hızlı bir nüfus azalması yaşanmış, Rumlardan kalan yapılar kaderine
terk edilmiş ve Sille gün geçtikçe harabe bir görünüm kazanmıştır (Aklanoğlu, 2009). Sille kent
yerleşiminin kuzey ve güneyinde bulunan dağların arasına yerleşmiş sanki amfi tiyatroyu andıran bir
yerleşim karakteri mevcuttur (Çavuşoğlu, 1998; Sarıköse, 2008). Sille özgün konut dokusu, mimari
yapısı, ekolojik özellikleri, yerel halkın kültürel özellikleri ile önemlidir. Bu niteliklerinden dolayı
kültür turizminin aktif olarak gerçekleşebileceği nitelikli bir yerleşim yeridir (Ertaş, 2014;Taş 2015).
3.SĠLLEDEKĠ KORUMA UYGULAMALARINA GENEL BĠR BAKIġ
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Sille özellikle Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserleri barındırmaktadır. Önemli anıtsal
eserler, camiler çeşmeler, köprüler ve evler bulunmaktadır. Sille’nin bu potansiyelinden dolayı
korunması gerektiği özellikle 1995 yılından itibaren yasal olarak da garanti altına alınmıştır. Bu
tarihten itibaren yapılan koruma planlarında Sille’nin karakteristik niteliklerinin korunması, yaşam
koşullarını iyileştiren çözüm üreten ve geçmişte olduğu gibi kentli ile iç içe bir yerleşim
hedeflenmişti (Çiçek, 1998). 1995 tarihinde Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurulu eski
antik yerleşim yeri olan Aya Eleni Kilisesi, manastır ve mezarlıkların bulunduğu güney yamaçlar I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı, esas yerleşim alanı ise Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve koruma
amaçlı imar planının yapılması kararına ulaşılmıştır. 2001 yılında koruma amaçlı imar planı
yürürlüğe girmiş ve bu kamsam içerisinde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Koruma amaçlı imar
planı yapılana dek, geçiş dönemi yapılaşma koşulları ile tescilli taşınmaz kültür varlıklarına, tescilli
yapıların onarımına ilişkin hükümler, kentsel sit alanında yeni yapılanmaya, yapı öğelerine ilişkin
hükümler ile sokak ve meydan düzenlemesine ilişkin hükümler yer almaktadır (Öztürk 2007). 1995
yılında koruma altına alınmış olmasına rağmen yeni plan 6 yıl sonra yürürlüğe girmiştir. 6 yıl
boyunca ise geçici yapılaşma koşullarına göre kararlarlar üretilmiş, kentli bu durumdan oldukça
rahatsız olmuştur. Sonraki yıllarda ise Sille Koruma Amaçlı İmar Planı 2001 yürürlüğe girmiştir
(Karpuz 1999) (Resim 1-2-3-4).

Resim 1. Sille Hava Fotoğrafı ve Kent Dokusu (googleearh 10.10.2018)

(a)

(b)
(c)
Resim 2. Sille Tarihi Kent Görünümü. Yaklaşık 1905 yılları. (Selçuklu Belediyesi Arşivi)
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Resim 3. Sille Genel Genel Görünümü (Ak Mahalle) Resim 4. Sille Genel Genel Görünümü (Hükümet Caddesi.

Sille’de gereksinim duyulması üzere yeni bir imar planı çalışması yapılmış ve uygulamalar
güncel plana göre yapılmaktadır. Günümüzde Sille gözlemlendiğinde gün geçtikçe özgün kent
dokusundan uzaklaştığı gözlemlenebilmektedir. 1995 yılından beri planlı bir yerleşim yeri olan
Sille’nin günümüzdeki durumu gelecek adına kaygı vericidir. Sille geneline hakim rant kaygısı tarihi
dokunun tüketim nesnesi olarak kullanılması mülk sahipleri ve kiracıların kontrol dışı bir alan
kazanma yarışına konu olmuştur. Bu yarış Sille’nin özgün dokusunu oldukça zarar vermektedir.
Sille’de açık bir şekilde gözlemlenen koruma problemlerini şu ana maddeler şeklinde toparlanabilir:
3.1. Ġmar Planlarının Yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler
Sille ile ilgili koruma amaçlı imar planları genel olarak incelendiğinde tescilli yapıların hassas
bir şekilde koruma altında alındığı, onların mevcudiyetlerinin garanti altına alındığı söylenebilir.
Fakat tescilli konutlar haricinde, özgün, kent dokusunu oluşturan, cephe karakterleri ve mimari
geometrileri yönü ile Sille kent dokusu için önemli yapıların tescilli yapılar kadar özenli
korunmadıkları hatta yıkılıp yeniden yapılabildikleri gözlemlenmektedir. Bu kapsamda planın kent
dokusunun bütüncül ele alınmadığı söylenebilir. Tescil haricinde birçok konut yıkılıp yerine dış
cephesi eskisine benzer ama modern taşıyıcılı mekanlar üretmektedirler. Böylelikle kent dokusunun
özgünlüğü zedelenmiş olmaktadır. ICOMOS Bugra Tüzüğünde (2013) “aynı kapsamda tarihin bir
döneminde var olan ancak, günümüzde yok olmuş ve çevresel bağlamı değişmiş bir yapının, yeniden
inşa edilmesi, savaş vb. bir durum söz konusu değil ise, koruma uygulaması olarak kabul edilemez.
Bu konularda yasalar, yönetmelikler ve ilke kararlarında var olsa dahi ve yenileme başlığı altında
mimari kültür mirasının yok edilmesine ve yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmasına neden olan
hükümlerin ve uygulamaların doğruluğundan bahsedilemez.” Olarak rekonstrüksiyon
uygulamalarındaki düşünsel kayma hakkında değerlendirmeler yapar. Yani bütüncül ele alınmayan
tarihi dokunun, bir bölümünüm yıkılmasında ve yeniden yapılmasında kent dokusunun özgünlüğü
noktasında planlama tarafsız kalıyor veya yıkımların önünü açıyor ise planlamadaki yaklaşım farkını
ortaya koyar. Yıkılıp yeniden yapma uygulamaları istisnai durumlar haricinde tercih edilmemelidir.
(UNESCO 1996). Koruma uygulamalarından rekonstrüksiyon, ihtiyatlı yaklaşılan ve genellikle ilk
seçenek olarak tercih edilmeyen bir uygulama olarak bilinse de şehirlerimizde oldukça sık
karşılaşılmaktadır. Yapının çeşitli yöntemlerle rehabilite edilmesi çözümsüz durumlarda
rekonstrüksiyona başvurulması tercih edilen bir yaklaşımdır. Fakat sille genelinde planla belirlenen
korunacak yapı statüsü bu tür rekonstrüksiyonların önünü açmakta, yenine dış cephe karakteri özgün
yapı ile aynı olmasını zorlayarak yıkımları güvence altına almaktadır. Yeniden yapılan binalarda ise
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tasarım, işçilik ve yapı detaylarındaki farklılıklardan dolayı hiçbir zaman özgün yapılaşmanın sahip
olduğu değerleri taşımayan binalar üretilmektedir. Birçok durumda ise bu tür yapılar rölöve projeleri
alındıktan sonra yıkılabilmekte fakat yapımına yönelik her hangi bir bağlayıcı karar bulunmaktadır
(Resim 5,6,7,8,).

Resim 5. Yıkılmadan Önce Yapı (29560 Ada 21 Parsel)

Resim 6. Yıkıldıktan Sonra Yapının Durumu

Resim 7. Yıkılmadan Önce Yapı (29556 Ada 2 Parsel)

Resim 8. Yıkıldıktan Sonra Yapının Durumu

3.2. Ticari Aktivitelerin ArtıĢından Kaynaklanan Problemler
Gözden düşmüş ve önemli oranda kentsel donatılarını kaybetmiş tarihi kent dokularının
yeniden cazibe merkezi olmasında, bu bölgelerdeki ticari faaliyetlerin canlandırılması yerel
ekonominin canlanması adına önemlidir. Oldukça kaderine terk edilmiş kentlerin yeniden inşasında
kullanılacak ilk yatırım maliyetinin belirli bir periyotta geri kazanımının beklenmesi genel olarak
kabul edilebilmektedir. Konu ile ilgili olarak Rypkema (2008) kültürel mirası korumanın ölçülebilir
ekonomik etkilerinin en temel 5’ini söyle sıralamaktadır:
a) Meslek ve hane halkı gelirindeki artış
b) Şehir merkezinin yeniden canlandırılması
c).Kültür turizminin sağlanması
d. Emlak değerinin artması
e) Küçük işletme geliştirme faaliyetlerinin artışlar.
Tarihi kentteki ekonomik gelirlerin yükselmesi kentin hızlı endüstrileşmesi ve tüketilmesine
neden olmaktadır. Hızlı endüstriyelleşme ise tarihi alanlarda, yapıların tehdit edilmesi, fiziksel olarak
değerinin azalması, hasar görmesi, hatta yıkılması gibi çeşitli negatif etkilere sebep olabilmektedir.
(ICOMOS,1987). Bu kapsamda Sille tarihi kent yerleşkesi değerlendirildiğinde, ilk planlamada yerel
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ekonominin canlanması için teşvik edilen ticari faaliyetler günümüzde kontrolü kaybetmiş
durumdadır. Sille’nin sahip olduğu değerlerin tamamı göz ardı edilerek, tarihi doku ve mekanlar bir
tüketim nesnesi gibi görüldüğü bir çehreye dönüşmüştür. Kiracı ve mal sahiplerinin ticari işletmeye
dönüştürdüğü mekanlardaki rant beklentisinin yükselmesi ilgili mekanların en üst seviyede
kullanımına işletmeleri yönlendirmiştir. Alan artışına paralel kazancın artması, işletmeleri izinsiz
imalatlar yapmaya, alan kazanımına yönelik ekler yapmaya, toprak dam, teras balkon izinsiz
kapatmalara ve kullanımlara neden olmuştur (Resim 9,10,11,12). Hane halkının gelirleri yükselmiş,
arsa ve emlak fiyatları yükselmiş, kültürel turizm gelişmiş, küçük işletmeler canlanmış ve Sille’de
yatırım yapmışlardır fakat özgün kent dokusu gün geçtikçe açık bir şekilde değişmektedir.

Resim 9. Ticaret için fonksiyon ve kimlik değişimi

Resim 11. İzinsiz ek tasarımlar

Resim 10. Ticari faaliyetler için kimlik değişimi

Resim 12. İzinsiz teras kullanımları

3.3. Turizm aktiviteleri ve Sosyal Dokunun DeğiĢiminden Kaynaklanan Problemler
ICOMOS (1999) dünyanın en büyük ekonomik sektörlerinden birisi olan turizm, koruma
uygulamaları için fon yaratması, toplumun eğitilmesine katkı sağlaması, başarılı bir şekilde
yönetildiğinde bölgesel ve ulusal ekonominin gelişmesinde etkili bir faktör olduğunu belirtmektedir.
Turizm ile ilişkilendirilebilecek en önemli anahtar kavramlardan biri ise, endüstriyelleşme sonrası
çıkmış olan serbest zaman kavramıdır. (Gazzola, 1969). Son yıllarda sadece günlük hayattan kaçma
arzusuyla değil, aynı zamanda serbest zamanını güzel bir şekilde geçirme ihtiyacı turizm
aktivitelerini artırmıştır (Cıoban,Slusarıuc, 2014). Günlük hayattan kaçmak ve hoş vakit geçirmek
isteyen insanlar tarihi alanlara akın etmekte ve serbest vakitlerini bu gibi yerlerde
değerlendirmektedir. Tarihi kentler ise bu turizm talebine cevap verecek şekilde yeniden bir strateji
geliştirmeleri gerekmektedir. Eğer tarihi binaların kapasitesinden fazla alan kullanımı olduğunda
yapıların birçok nedenle zarar görmesine neden olacaktır(Uygur ve Baykan, 2007.
Turizmin yakından bağlantılı olduğu bir diğer durum, sosyal yapıdaki değişimdir. Bu konuda
ICOMOS (1999) yılındaki bildirgesinde konuya yönelik: “Aşırıya kaçan veya kötü yönetilen turizm
ve turizme bağlı yapılaşma, kültürel mirasın özgün yapısını, bütünlüğünü ve önemli özelliklerini
tehdit edebilir. İstenmeyen değişimler sonucu, yerin ekolojik düzeni, ev sahibi topluluğun kültür ve
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yaşam üsluplarının yanı sıra, ziyaretçinin yer ile ilgili deneyimi de değer yitirebilir. Turizm ev sahibi
topluluğa yararlar sağlamalı, onlara kültür miraslarını ve kültürel geleneklerini korumaları ve
sürdürmeleri için olanaklar sunmalı; onları bu yolda heveslendirmelidir.” (ICOMOS,1999)
Rahatsızlığa mahal verebilecek her çalışma, ekonomik ve sosyal yapıdaki tüm değişiklikler, doğal
yerleşimleri içerisindeki sakinlerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla dikkatlice kontrol edilmelidir.
(UNESCO,1976; Civelek, 2014).
Sille özelinde ise; son 10 yılda Sille önemli bir cazibe merkezi olmuştur. Yoğun ticaret
kullanımı, hafta sonlarında özellikle yerel turistler kentte sürekli oturan halkı rahatsız etmiş ve Silleyi
terk etmişlerdir. Mevcutta 10 yıl öncesine göre kıyaslandığında özgün Silleli nüfusun tarihi merkezi
terk ettiği, bu terkler neticesinde yerine civar köylerden yerleşimlerin olduğu bilinmektedir. Aşırı
talep özgün kentlinin üzerinde taşınma baskısını kurmuş ve bunda da başarılı olmuştur (Resim 1213).

Resim 13. Aşırı Kullanılan Hükümet Caddesi

Resim 14. Talepleri karşılayabilmek için yola konulan masalar.

3.4. Uygulamalarla Alakalı Problemler
Başarılı bir koruma faaliyeti başarılı bir uygulama sürecinin ve hassasiyetinin ürünüdür.
Korumacı uzmanlar için önemli ana fikirleri barındıran 1964 Tarihli Venedik Tüzüğü’nde koruma
uygulamalarında istisnai durumlar söz konusu olmadıkça tarihi yapının özgün parçalarının
değiştirilmesine karşı çıkmakta, kültle ve renk ilişkilerini değiştirecek eklentilerin yapılmaması
gerektiğini vurgulamakta ve tarihi yapının bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu
kapsamda Sille tarihi yerleşkesinde tek yapı ve kentsel ölçekte bütünlüğünü kaybedilmeye başlandığı
söylenebilir.
Yapı ölçeğinde yapılan uygulama hatalarının birçoğu, tarihi kentin niteliğini farkına varmadan
hızlı ve özensiz üretilen imalatları kapsamaktadır. Özellikle Sille taşı cephe kaplama uygulamaları
kent dokusu ile bütünleşmeyen dekoratif uygulamalardır. Halbuki özgün sille taç örgü sistemleri
kentin devam eden bir zanaat kültürüdür. Bunu değiştirilmesi özgün dokuyu bozacak niteliktedir.
Tarihi alanlar ve çevreleri, her türlü hasara, özellikle de uygun olmayan kullanım, gereksiz ve yanlış
ekler, özgünlüğü zedeleyecek hassas olmayan değişiklikler, kirlilikten kaynaklanan hasarlara karşı
etkin biçimde korunmalıdır.
Kentsel ölçekte tarihi doku içerisinde olmayan çok miktarda uygulamalar gözlemlenmiştir.
Geniş yolların açılması, kent merkezinden uzak ve kullanılmayan geniş oto parkların düzenlenmesi,
arazide bilinciz düzenlemeler neticesinde yapımı zorunlu olan istinat duvarları uygulama hatası
olarak görülebilir. Tarihi kasaba veya kent içerisinde trafik kontrol edilmelidir ve park alanları
planlanmalıdır böylece trafik tarihi dokuya ve çevresine zarar vermeyecektir. Kentsel ve bölgesel
planlama büyük otoyolların inşasını sağladığında, yollar tarihi kasaba veya kenti yarıp geçmemeli
fakat onlara ulaşımı geliştirmelidir (ICOMOS,1987) Ancak, hızla ziyaretçi artışına maruz kalan
Sille’de, özgün topoğrafyaya uyumsuz ulaşım aksları geliştirilmiştir tarihi dokuya hasar vermektedir.
Toplu taşıma ve özel araçların tarihi doku içerisine taşınması dolayısıyla yollar taşıt ağırlıklı olarak
biçimlenmiştir ve trafik kontrolü sağlanamamaktadır (Resim 15,16, 17,18).
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. Tarihi alanlar ve çevreleri, direkler, elektrik ya da telefon kabloları, televizyon antenleri, büyük
boyutlu reklam tabelalarının yol açtığı çirkinliklerden korunmalıdır. Mevcut olan yerlerde
kaldırılması için, uygun ölçüler alınmalıdır. Afişler, neon tabelalar, diğer türde reklamlar, ticari
tabelalar, sokak kaplamaları ve mobilyaları, çok büyük bir özenle planlanmalı ve kontrol edilmelidir
ki böylece, bütünle uyumlu bir hale gelmesi tercih edilmelidir. Tarihi alanlar ve çevreleri, direkler,
elektrik ya da telefon kabloları, televizyon antenleri, büyük boyutlu reklam tabelalarının yol açtığı
çirkinliklerden korunmalıdır. Mevcut olan yerlerde kaldırılması için, uygun ölçüler alınmalıdır.
Afişler, neon tabelalar, diğer türde reklamlar, ticari tabelalar, sokak kaplamaları ve mobilyaları, çok
büyük bir özenle planlanmalı ve kontrol edilmelidir .(UNESCO,1976) (Resim 19, 20, 21)

Resim 15. Özgün olmayan betonarme üzeri taş Kaplama

Resim 17. Çok araçlık otopark.

Resim 19. Kaderine Terk Edilen Binalar.
kolonu.

Resim 16. Özgün dokuda olmayan taş kaplama

Resim 18. Tarihi dokuda geniş otopark özgün yapıyı bozar

Resim 20. Bakım gerektiren binalar. Resim 21. Harabe şekilde duran köşe

5. Sonuçlar
Bir tarihi doku ile üretilen müdahale kararları o yapının özgün dokusunu tahrip edecek
nitelikte olmamalıdır. Sille kent dokusu planlama kararları ile özgün kent dokusunu değiştirecek
niteliktedir. Yıkımları teşvik etmemeli, özgün yapı dokusu korunmalı ve bunlar sadece bina
düzeyinde olmayıp, özgün yol, peyzaj, kentsel mobilya düzeyine kadar ele alınmalı.
www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 856

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bir tarihi dokuya kaldırabileceğinden fazla bir yük yüklenmemelidir. Aşırı nüfus artışları,
aşırı taşıt yoğunluğu tetiklenmemelidir. Sille bu bağlamda sürdürülebilir bir yaklaşıma sahip değildir.
Koruma amaçlı imar planları nitelikli mimari eserlerin ticari fonksiyonlarla kullanılmasını
kolaylaştıran kararları sınırlandırılmalıdır. Özellikle tarihi konutların ticari mekanlar olarak yeniden
işlevlendirilmesinin önü plan kararları ile sınırlandırılmalıdır.
Sille’de özgün fonksiyonu konut olan binaların ticari faaliyetlerde kullanılması
gözlemlendiğinde: Özgün kentli her zaman taşınma baskısı altında kalmaktadır. Sillelilerin Sille’yi
terk etmesi buna örnektir. Binlerce günübirlik turistlerin aşırı kalabalık etmesi gibi kent yoğun nüfus
baskısı altındadır. Özellikle hafta sonları sille kent merkezine yoğun taşıt baskısı altındadır. Sille
dokusu gibi özgün kent mekanları da rant kaygısı sebebiyle acımasızca değiştirilmektedir.
Mevcut durumu ile Sille kent merkezindeki koruma uygulamaları uzun vadede sürdürülebilir
değildir. Sille kent merkezinde fonksiyon değişiklikleri ivedilikle sınırlandırılmalıdır. İzinsiz ve imar
planına aykırı yapılaşmalar kolluk güçleri tarafından daha özenli denetlenmelidir. Sosyal değişim
yaşanmış olmasına rağmen özgün Sillelilerin bu yerleşkeye yeniden gelmelerini sağlayacak tersine
göç politikaları üretilmelidir. Özgün Sille yaşam tarzı, folklor ve kültürünü yaşatacak aktivitelere
kent içerisinde yer verilmelidir. İmar planları, restorasyon hataları gibi teknik konular karar vericiler
tarafından ivedilikle ele alınarak, özgün kent dokusunu koruyacak nitelikte revizyonlarının
yapılmasına gayret edilmelidir. Spekülatif rant artışını tetikleyen her türlü izin, plan kararı ve
uygulama mutlaka kontrol altına alınmalıdır.
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ABSTRACT
Bloom is the main cause of quality loss in the chocolate industry. It is a physical
defect that appears during the storage of chocolate. Fat bloom is directly related to the fat in
chocolate products, either cocoa butter or vegetable oils. Another type of bloom, sugar bloom,
can occur with humidity problems. A bloomed chocolate is characterized by the loss of the
initial gloss of surface, giving rise to a more or less white aspect. Numerous theories have
been proposed to explain bloom formation but so far none has covered all the multiplicity of
bloom. Most theories out that fat migration to the surface play a dominant role. Fat bloom is
caused by many factors including compositions, improper processes and storage conditions.
Studies for prevention of fat bloom have primarily focused on fat bloom formation especially
in dark chocolates because the surface and flavor problems associated with bloom is much
more prominent in the dark chocolates than in other chocolates. Adding of additional fats,
emulsifiers, high molecular weight fractions of milk fat or special compounds can delay
bloom formation. The controlling of tempering, cooling process and storage conditions are
very critical in controlling bloom formation. On the other hand, there are still ongoing
researches in the industry which aim to fully understand and control the fat bloom.
Key words: fat bloom, fat migration, chocolate, bloomed chocolate, polymorphism.

SİYAH ÇİKOLATADAKİ YAĞ ÇİÇEKLENME PROBLEMİ
ÖZET
Çiçeklenme, çikolata endüstrisindeki kalite kayıplarının temel nedenidir. Çikolatanın
depolanması süresince görülen fiziksel bir kusurdur. Yağ çiçeklenmesi (fat bloom) çikolata
ürünlerindeki, kakao yağı ya da diğer bitkisel yağların oluşturduğu yağ fazıyla direkt ilgilidir.
Diğer bir tür çiçeklenme olan, şeker çiçeklenmesi ise, nem kaynaklı oluşmaktadır.
Çiçeklenmiş çikolata, yüzeyindeki başlangıç parlaklığının kaybolmasını takiben oluşan az ya
da çok sayıdaki beyazlaşma ile kendini gösterir. Çiçeklenme oluşumunu açıklayıcı pek çok
teori ileri sürülmüştür fakat şu ana dek bunların hiçbirisinin çiçeklenme mekanizmasını tam
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olarak açıklayabildiği söylenemez. Pek çok teori, esas etkenin yüzeye doğru yağ göçü
olduğunu belirtmektedir. Yağ çiçeklenmesi, kompozisyon, yetersiz işlem ve depolama
koşullarını içeren pek çok faktörden kaynaklanmaktadır. Yağ çiçeklenmesinin engellenmesine
dair pek çok çalışma, özellikle siyah çikolatadaki yağ çiçeklenmesi üzerinde yoğunlaşmıştır
çünkü çiçeklenme ile ilişkili yüzey ve aroma problemleri diğer çikolatalardan daha çok siyah
çikolatada belirgindir. Fazladan yağ eklemek, emülgatörler, süt yağının yüksek molekül
ağırlıklı fraksiyonlarını kullanmak ya da özel bileşenler çiçeklenme oluşumunu geciktirebilir.
Temperleme, soğutma işlemleri ile depolama koşullarının kontrolünün sağlanması,
çiçeklenme oluşumunda oldukça kritik öneme sahiptir. Diğer taraftan, endüstride, yağ
çiçeklenmesinin kontrol edilmesi ve tam olarak anlaşılabilmesini hedefleyen araştırmalar
devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: yağ çiçeklenmesi, yağ göçü, çikolata, çiçeklenmiş çikolata,
polimorfizm
1. INTRODUCTION
Bloom is the main cause of quality loss in the chocolate industry. It is one of the important
key elements of shelf life for the chocolate. Numerous theories have been proposed to explain
bloom formation, but so far none has covered all the multiplicity of bloom or taken into
account all of the scientific data [1-4]. There are two types of bloom as fat and sugar bloom.
Sugar bloom is caused by moisture coming into contact with the chocolate. Fat bloom has
been studied since the beginning of the last century, with an increase in the knowledge of
when and where it occurs. Most theories point out that fat migration to the surface plays a
dominant role [5].
2. FAT BLOOM
A chocolate that undergoes fat bloom is marked with appearance of white discoloration and
loss of glossiness (Figure 1). The visible discoloration associated with bloom formation is due
to the larger crystal structure that can reflect light. The extensive studies on fat bloom have
primarily focused on fat bloom formation especially in dark chocolates because the gray
discoloration associated with bloom is much more prominent in the dark chocolates than in
other chocolates [6]. There are several different theories that attempt to explain the cause of
fat bloom. These theories include improper tempering of the chocolate during processing,
addition of incompatible fats to cocoa butter and incorrect storage at warm temperatures [7-8].
Blooms can be classified in four categories:
1- Bloom due to under-tempering or melting of tempered chocolate
2- Bloom due to over-tempering
3- Bloom due to a problem of incompatible fats, whether due to the initial fat composition or
migration of an incompatible fat.
4- Bloom that occurs over time, or storage bloom [9].
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Figure 1. Surface images of fat bloomed chocolates [10].

2.1. Formation of Fat Bloom
Fat bloom is generated by two processes (Figure 2);
1-Polymorphic transition at plain chocolate
2-Fat migration at milk or plain chocolate with a soft fat filling [11].
Unrest in the crystal structure accelerates the formation of fat bloom. Post crystallization and
crystal ripening may cause it. It can be occurring in two weeks or after two years.
2.1.1. Fat Migration
Migration is the main source of fat bloom formation in products with soft fillings and in
chocolates containing nuts. Liquid oil in a filling migrates into the shell whereas cocoa butter
in the chocolate shell goes the opposite way. The thin layer of the chocolate covering the nut
has a small volume and therefore fat bloom appears at that place first in chocolates containing
nuts [5].
2.1.2. Post-crystallization
Post-crystallization means that there is still a formation of crystals after the cooling process
after solidification. It is known that cocoa butter is a polymorphic fat with six different forms
[12-13]. In case of too short time in the cooler or too low temperatures the post-crystallization
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can even reach up to 40 %. Then it runs slowly on uncontrolled conditions. The result is
uneven structure with big crystals, a fat bloom risk.

PLAIN
CHOCOLATE

THE GENERATORS

CHOCOLATE
WITH FAT FILLING

POLYMORPHIC

FAT

TRANSITION

MIGRATION

POST
CRYSTALLIZATION
THE ACCELERATORS

UNREST IN THE
CRYSTAL STRUCTURE

CRYSTAL
RIPENING

FAT BLOOM

Figure 2. Formation of fat bloom [10].
2.1.3. Crystal Ripening
Basically crystals never rest, they grow or reduce depending on the conditions. Fat crystals
react on fluctuations of the temperature. During a warm period small crystals melt totally
whereas the big ones survive in a smaller size. As a result of big crystals grow at the expense
of small ones. This is called crystal ripening [5].
2.2. Causes of Bloom
The origin of bloom can be classified according to three main sources. They are composition,
processing and storage conditions.
There are two main composition problems in chocolate. One is when two incompatible fats
are used in chocolate or coating. Second one occurs in filled chocolates, where the center of
product is usually rich in oil content.
Tempering is one of the most crucial and essential step in order to achieve a good and stable
product [14-15]. At the end of good tempering, the chocolate must have the largest number of
the smallest possible crystals, and those crystals must have the right crystalline form
(polymorph V). Cooling too fast may induce crystallization of unstable crystal polymorphs
and also formation of hair cracks and pores on the surface of chocolate. Parameters like
temperature profile, type of cooling tunnel and cooling time must be taken into account.
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Storage temperature and temperature fluctuations during storage affect bloom of chocolate
[16]. It was reported that, the storage below 18°C inhibited storage bloom in chocolate for one
year.
2.3. Inhibition of Fat Bloom
Adding of additional fats, emulsifiers, high molecular weight fractions of milk fat or special
compounds can delay bloom formation [17-20]. Milk fat has known to have anti-bloom effect
when blended with cocoa butter in chocolates. However, it was also reported that, milk fat
enhances bloom when used with compound coatings. The cooling and tempering steps are
very important in controlling bloom formation. Storage conditions are also important in
inhibiting or promoting bloom formation.
3. CONCLUSION
Chocolate is a complex food system in which sugar and non fat cocoa particles coated with
cocoa butter. Crystallization, tempering and cooling are the critical steps in chocolate
production and poor crystallization results fat bloom in. A bloomed chocolate is firstly
characterized by the loss of the initial gloss of surface. Moreover, the bloom can have
different appearances, from a uniform dull gray to a marble, as well as from having small
white points to large white spots on the chocolate surface. Fat bloom is caused by many
factors including compositions, improper processes and storage conditions. It is known that,
adding of additional fats, emulsifiers, high molecular weight fractions of milk fat and special
compounds can delay bloom formation.
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Cu KATKILANMIŞ SnO2’NİN TEORİK ANALİZİ
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ÖZET
Optiksel geçirgenlik ve yüksek elektriksel geçirgenlik özelliklerini bir arada
bulundurmasından dolayı transparan geçirgen oksitler (TCO) güneş pilleri için önemli
materyallerdir. TCO’lar arasında kalay dioksit (SnO 2) çok iyi elektriksel, optiksel ve
elektrokimyasal özelliğe sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı SnO 2 güneş pili uygulamaları için
potansiyel malzemedir. Bu çalışmada, rutil fazındaki Cu atomu ile katkılanmış SnO 2’nin
elektronik ve optiksel özelliklerini DFT+U metodunu kullanarak inceledik. Eklenen Cu atomu
iletim bandı kıyılarını cok fazla değiştirmemektedir. Öte yandan band aralığı saf SnO2’ye göre
cok az açılmaktadır. Cu atomu valans band üzerinde bir enerji seviyesinin oluşmasına sebep
olmaktadır. Bu enerji seviyesi ağırlıklı olarak O(p) ve Cu(d) enerji seviyelerinden oluşmaktadır.
Bant aralığında oluşan bu durum Cu katkılı SnO2’nin optiksel özelliklerinde etkilidir.

1. Giriş
Optiksel geçirgenlik ve yüksek elektriksel geçirgenlik özelliklerini bir arada
bulundurmasından dolayı Transparan Geçirgen Oksitler (TCO) güneş pilleri için önemli
materyallerdir. TCO`lar arasinda SnO2 elektriksel, optiksel ve elektrokimyasal özelliklerinden
dolayi onemli bir yer tutmaktadir. SnO2`nin bozulmamis yapisinda Kalay (Sn) atomu 6 oksijen
(O) atomu ile çevrelenmis düzenli oktahedron yapıya sahiptir. Oda sıcaklığında ölçülen bant
aralığı 3.6 eV`tur.
Kalay dioksit transparan iletken elektrodlarda[1-3], katı hal gaz
sensörlerinde[4,5], lityum iyon pillerde [6] ve güneş pillerinde[7,8] kullanılan önemli bir
malzemedir. Elektronik ve optiksel ozelliklerini teknoloji yararina degistirmek için uygulanan
önmeli yontemlerden biri gecis metalleri ile katkilanmasıdır. Litaraturde Co, Fe, Ni, V, Cr ve
Cu geçis metalleri ile yapılan katkılama çalışmalrı mevcuttur. [9-14]. Çalışmalar Cu ile
katkılanmış SnO2 için yapılan fotoluminesans olçümlerinde kırmızıya kayma
gözlenmiştir[cheri]. Bu çalışmada Cu katkılı SnO2 için deneysel olarak gözlenen ancak
mekanizması tam olarak açıklanamayan elektriksel ve optiksel özelliklerin mekanizması DFT+U
metodu kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır.
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2. Metodlar
Geometrik ve elektronik yapılarin araştırılması için ABINIT yazılımı kullanıldı[15].
Atomlar bilgisayar ortamında İzdüşümsel Zenginleştirilmiş Düzlem Dalga (PAW) yaklasimi
kullanılarak tanımlandı[16]. Değistokuş ve korelasyon enerjisi için LDA yaklasimi kullanıldı.
Bilindiği üzere standart yogunluk fonksiyoneli teorisi (DFT) d-elektronları gibi localize
elektronları tam olarak tanımlayamamaktadir. Bu hatayı düzeltmek için geliştirilen metotlardan
biri DFT+U yaklaşımıdır[17,18]. Bu çalışmada LDA+U metodu kullanıldı. Sn (d) ve Cu (d)
elektronları için U=4.5 eV ve J=0.5 eV değerleri kullanıldı. Kinetik enerji kesim değeri 20 Ha
olarak belirlendi. Hesaplamada kullanılan süper hücre 6 atomlu ilkel hücrenin her boyut için
2x2x3 tekrarlanması ile büyütelerek elde edildi. Oluşturulan bu süper hücrede toplam 72 atom
bulunmaktadır. Bunların 24’ü Sn ve 48’i O atomudur. K-noktası ağı ise yapı optimizasyonu için
2x2x2 ve durum yoğunluğu hesapları için 6x6x6 olarak belirlendi. Bu değerler belirlenirken
gerekli testler yapıldı.

Şekil 1: Hesaplamalarda kullanılan 72 atomlu süper hücre. Burada kahve renki atom bir
Sn atomu ile yer değiştiren Cu atomunu temsil etmektedir. Gri atomlar Sn ve kırmızı atomlar O
atomlarını göstermektedir.
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Şekil 2: (a) Saf SnO2 ve (b) Cu katkılanmış SnO2’nin yapısal olarak optimize edildiğinde oluşan
bağ uzunluklarını göstermektedir. Burada uzunluklar angstrom birmindedir.

3. Bulgular ve Tartışmalar
Katkılama durumunu araştırmak için 72 atomlu süper hücrede buluınan bir Sn atomu ile
bir Cu atomu yer değiştirildi. Yapısal optimizasyon sonrasında elde edilen sonuçlar
incelendiğinde Cu katkılanmasının katkısız yapıya göre çok fazla bozulmaya yol açmadığı
görüldü. Şekil 2a’da görülebileceği gibi saf SnO 2’nin optimizasyonu sonrası Sn atomu ile
yatayda bulunan O atomları arasındaki bağ uzunlukları eşittir ve 2.03 Å’dur. Göreceli olarak
dikeyde bulunan oksijenler ve kalay atomu arasındaki bağ uzunluğu 2.02 Å’dur. Katkılanma
durumunda ise Cu atomu ile yataydaki dört O atomu arasındaki bağ uzunluğu 1.96 Å’dur. Bu
değer saf durumdaki Sn ve O arasındaki bağ uzunluğundan az miktartda kısadır. Cu katkılaması
durumunda göreceli olarak dikeydeki O atomları ile Cu arasındaki bağ uzunluğu 1.95 Å olarak
hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer saf durumdaki 2.02 Å değerinden çok az kısadır. Elde
edilen bu sonuçlar daha önceki çalışmalarda elde edilmiş X-ışını sacılması sonuçları ile
uyumludur [14].
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Şekil 3: Yukarıda Saf ve aşağıda Cu katkılanmış SnO2 için toplam durum yoğunluğu
grafiği gösterilmektedir.

Şekil 4: Yukarıda Saf ve aşağıda Cu katkılanmış SnO2 için kısmi durum yoğunluğu
grafiği gösterilmektedir.
Elektronik yapıyı incelemek için durum yoğunlu grafikleri elde edildi. Şekil 3’te
de görülebileceği gibi Cu katkılaması durumunda valans bant kıyısı saf duruma göre az
miktarda gerilemektedi. Bu gerileme yaklaşık 0.2 eV’tur. Elde edilen bu sonuç deneysel
veriler ile uyuşmaktadır[chetri]. Öte yandan Şekil 3’e bakıldığında Cu katkılanmasının
valans bandının üzerinde bir enerji durumu oluşmasına neden olduğu görülebilir. Oluşan
bu enerji durumu fotolümünesans sonuçlarında gözlenen kırmızıya kaymanın sebebi
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olabilir[14]. İletim bandına baktığımızda Cu ile katkılamanın band kıyılarında çok fazla
değişime neden olmadığı görülmektedir. Cu katkılaması daha çok valans bant kıyısında
etkilidir. Katkılama durumunda valans bandının üzerinde oluşan enerji durumunu varlığı
deneysel verilerle de desteklenmektedir[14]. Ancak fiziksel yapısının ne olduğu tam
olarak bu verilere dayalı söylenememektedir. Bu durumu aydınlatmak için elde edilen
kısmi durum yoğunluğu grafiği incelendiğinde bu enerji durumun O (p) ve Cu (d)
elekronlarında oluştuğu Sn (d) elektronlarının etkisnin zayıf olduğu söylenebilir.
4. Sonuçlar
Saf ve Cu katkılanmış yapılar karşılaştırıldığında Cu katkılamasının SnO2’nin yapısını
çok fazla bozmamadığı görülmektedir. Cu atomu özellikle valans bant kıyısında etkin
olmaktadır. Valans bandının az miktarda gerilemesine sebep olsada valansbandının
üzerinde yeni bir enerji seviyesi oluşturmaktadır. Oluşan bu yeni enerji seviyesinde O ve
Cu atomu etkilidir. Burada Sn atomunun etkisi zayıftır.
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ÖZET
Günümüzde enantiyomerik olarak saf bileşiklerin elde edilmesi ilaç endüstrisi başta
olmak üzere, zirai kimyasallar, gıda ve parfüm endüstrisi için oldukça önemlidir. İlaçlarda bir
enantiyomer istenen aktiviteye sahip iken diğer enantiyomer farklı ve çoğu zaman
farmakolojik özellikler sahiptir.[1] İstenen aktiviteyi sağlamada inaktif olan enantiyomer ciddi
yan etkiler gösterirken, bir arada bulunan iki enantiyomer birbirinden bağımsız olarak farklı
tedavi etkisine sahip olabilmekte ya da her iki enantiyomerin bir arada bulunması tedavi için
avantaj sağlayabilmektedir.[2]
Bu çalışmada,  -hidroksi amid türevi kiral ligandların sentezi ve bu kiral ligandların
enantiyoselektif Morita-Baylis-Hillman reaksiyonundaki katalitik etkileri incelenmiştir.
Sentezlenen  -hidroksi amid türevi kiral ligandlarla ile oldukça iyi verim ve
enantiyoseçicilikler elde edilmiştir.

Anahtar Kelime: Asimetrik sentez, Asimetrik organokatalizör, Enantioseçimli
reaksiyon, kiral  -hidroksi amidler, Morita-Baylis-Hillman reaksiyonu.
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APPLICATIONS OF CHIRAL AMINO ALCOHOL LIGANDS IN THE
ASYMMETRIC MORITA BAYLIS HILLMAN REACTION

ABSTRACT
Nowadays, obtaining enantiomerically pure compounds is very important for the
pharmaceutical industry, particularly for the agricultural chemicals, food and perfume
industry. While the drugs have the desired activity of an enantiomer, the other enantiomer has
different and often pharmacological properties.
In this study, the synthesis of hydroxy amide-derived chiral ligands and the catalytic effects of
these chiral ligands in the enantioselective Morita-Baylis-Hillman reaction were investigated.
Very good yield and enantioselectivities were obtained by synthesized hydroxy amide-derived
chiral ligands.
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1. GİRİŞ
Birçok tedavi edici ve doğal ürünün saf enantiyomerik formda olduğu bilinmektedir ve
hiç şüphesiz asimetrik sentez, bir veya birden çok stereomerkez içeren kiral bileşikler
oluşturmada önemli rol oynamaktadır1. Asimetrik sentez, ilaç endüstrisinde ve kimyasal
sentezlerde yaygın olarak kullanılan enantiyomerik olarak zengin ve/veya enantiomerin saf
olarak sağlamaktadır. Enantiyomerik zenginliği yüksek bileşiklerin sentezinde kiral
katalizörler yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikle son yıllarda çeşitli enantiyoseçici reaksiyonlar için metal içermeyen
organokatalizörlerin geliştirilmesine olan ilgi oldukça artmıştır2,3. Bu nedenle son yıllarda,
organik kimyada enantiyoseçici karbon-karbon bağ oluşum reaksiyonlarında kullanılmak
üzere asimetrik organokatalizörlerin geliştirilmesi için pek çok çalışma yapılmıştır.
Asimetrik geçiş metal katalizinde yüksek aktivite ve enantiyoseçicilik elde etmek için
geliştirilen kiral ligand ile geçiş metalinin uyumu önemlidir. Yeni geliştirilen ligandın geçiş
metali ile oluşturduğu kompleksteki sterik ve elektronik özellikleri ise enantiyoseçimli
reaksiyonun başarısını doğrudan etkilemektedir. Kiral ligandın içermiş olduğu donör
atomlarının özellikleri önem taşımaktadır. Örneğin, elektronca zengin olan fosfor içeren kiral
ligandların metal kompleksleri, çeşitli reaksiyonlarda katalitik olarak aktif olması sebebiyle
asimetrik geçiş metal katalizinde bilim adamları için güncelliğini korumakta ve
geliştirmektedir4.
Günümüzde, çevre dostu, kolay ulaşılabilir, katalitik ve biyokatalitik yöntemlerin
kullanıldığı ilaç etken madde üretimlerinin iyileştirilme süreci, farmasötik sentez alanının
başlıca ilgi odağıdır5. Bu bağlamda, tepkime başlangıç materyallerini oldukça fonksiyonel
ürünlere çeviren ve doğal, biyoaktif bileşen sentezinde geniş kullanım alanı bulunan MoritaBaylis-Hillman (MBH) reaksiyonu ve ürünleri serviks kanser hücrelerinde antitümoral etki
göstermesi sebebi ile önem taşımaktadır 6.
Morita-Baylis-Hillman reaksiyonu kiral katalizör kullanılarak optikçe aktif α-metilenβ-hidroksi karbonil türevlerinin eldesi için güçlü bir araçtır7. Morita-Baylis-Hilman
reaksiyonu uygun nükleofilik katalizor varlığında ester ve amitler gibi , -doymamış
karbonil bileşikleri ile aldehit ve ketonlar gibi karbon elektrofillerle C-C tekli bağının
oluşumunu içerir. Bu reaksiyon ile α,β-doymamıs karbonil bileşiklerinin alfa pozisyonu
türevlendirilmektedir. Reaksiyonda tersiyer-amin yada fosfin katalizörleri kullanılmaktadır.
DABCO (1,4-diazabisiklo[2.2.2]octan) sıklıkla kullanılan amin katalizörüdür8.
Bu çalışmada, β-hidroksi amid türevi kiral ligandların sentezi ve bu kiral ligandların
enantiyoselektif Morita-Baylis-Hillman reaksiyonundaki katalitik etkileri incelenmiştir.
Sentezlenen β-hidroksi amid türevi kiral ligandlarla ile oldukça yüksek verim ve
enantiyoseçicilikler elde edilmiştir.
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2. MATERYAL ve YÖNTEM
Salisilik asit, önce 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilkarbodiimit-hidroklorür (EDCl), 1hidroksibenzotriazolmonohidrat (HOBt) ile etkileştirilmiş ve daha sonra kiral amino alkol
olarak norefedrin her iki enantiomeri etkileştirilerek enantiomerik (1R,2S)-3a ve (1S,2R)-3b
sentezlenmiştir. Sentezlenen kiral ligandlar Morita Baylis Hillman reaksiyonunda katalizör
olarak kullanılmıştır.
2.1. Kiral Ligand Sentezi
Amit yapısında kiral ligandların sentezi için amino alkol olarak (1R,2S)-, ve (1S,2R)norefedrin, karboksilik asit olarak da salisilik asit kullanılmıştır. Karboksilik asit THF’ de
çözülerek 0 C’ ye soğutuldu. Etil kloroformat (1.1 eqv) damla damla eklenir, 1 saat aynı
sıcaklıkta karıştırılır. Amino alkol (1 eqiv) THF’ de çözülerek azar azar eklenir. Karışım
reaksiyon tamamlanıncaya kadar (TLC kontrolünde) oda sıcaklığında karıştırılır. Karışım
sırasıyla 1 M HCl, % 5 NaHCO3 ve tuzlu çözeltileri ile yıkanacak, organik faz ayrılarak susuz
MgSO4 ile kurutularak vakum altında solvent uzaklaştırılacaktır. Elde edilen ürünler uygun
saflaştırma yöntemleri (kristallendirme, kolon kromatogarfisi) uygulanarak saflaştırılmıştır.

Şekil 2.1. Kiral Ligand Sentezi
% 86 verim; 1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 1.27 (d, 3H, J=6.52 Hz, NHCHCH3), 3.92-4.08
(m, 1H, NHCHCH3 ), 5.42 (d, 1H, J=3.48 Hz, CHOH), 6.87-6.93 (m, 2H, ArH), 7.19-7.23
(m, 3H, ArH), 7.28-7.32 (m; 2H, ArH), 7.40-7.43 (m, 1H, ArH), 7.89 (d, 1H, J=7.36 Hz,
ArH); 13C-NMR: (100 MHz, CDCl3) d 16.61 (CH3, NHCHCH3), 57.11 ( (CH, NHCHCH3),
73.15 (CHOH), 116.01 (C, fenil), 117.81 (CH, fenil), 121.4 (CH, fenil), 126.22 (CH, fenil),
128.11 (CH, fenil), 128.17 (CH, fenil), 128.82 (CH, fenil), 128.84 (CH, fenil), 129.12 (CH,
fenil), 134.75 (CH, fenil) 142.12 (C, fenil), 161.12 (C-OH, fenil), 164.82 (CO, fenil)
2.2. Morita Bayliss Hillman reaksiyonu
THF (1.0 mL) içerisindeki kiral ligand (0.02 mmol) çözeltisine, N 2 altında 25 ° C'de
etil vinil keton (1.0 mmol) ilave edildi. Bu sıcaklıkta 10 dakika karıştırıldıktan sonra,
aromatik aldehit (0.2 mmol) ilave edildi. Reaksiyon karışımı, reaksiyonun tamamlanmasına
kadar (TLC ile izlendi) 25 ° C'de karıştırıldı. Çözücü, indirgenmiş basınç altında uzaklaştırıldı
ve kalıntı flaş kolon kromatografisiyle saflaştırıldı (Si02, çözücü: etil asetat / petrol eter = 1/2).
Enantiomerik fazlalık değeri bir kiral sabit faz üzerinde HPLC analizi ile belirlendi.
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Şekil 2.2. Morita Baylis Hillman Reaksiyonu
% 84 verim,% 89 ee, [α]D= -25.0 (c 0.30, CHCl3); 1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 7.38-7.30
(m, 5H), 6.21 (s, 1H), 5.99 (s, 1H), 5.63 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 3.10 (d, J = 4.4 Hz, 1H), 2.36 (s,
3H); HPLC (AD-H column, λ = 220 nm, eluent: hexane/2-propanol = 95/5, flow rate: 0.8
mL/min): tR = 21.892 min (minor), 23.924 min (major).
3. SONUÇ
Bu çalışmada, kiral ligandların katalitik aktivitesini belirlenmesi amacıyla
enantioseçimli Morita Baylis Hillman reaksiyonu model reaksiyon olarak uygulanmıştır.
Öncelikle sentezlenen kiral ligandlar bu reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılarak yüksek
enantiomerik fazlalığı veren kiral ligand belirlenmiştir. Daha sonra seçilen bu ligand
kullanılarak reaksiyon için optimum çözücü belirlenmiştir. Optimum reaksiyon koşulları
uygulanarak enantiomerik seçiciliğe substratın etkisini belirlemek amacıyla farklı substratlarla
(aromatic aldehitler ve vinil ketonlar) Morita-Baylis-Hillman reaksiyonu gerçekleştirilmiştir.
Model reaksiyon olarak seçilen Morita Baylis Hillman tepkimesinde sentezlenen kiral
ligandlar katalizör olarak kullanılarak en yüksek enantiomerik seçiciliği veren kiral ligand
belirlenmiştir. Çizelge 3.1’ de görüldüğü gibi etil-2-hidroksi(fenil)metil) akrilat (6a) % 0.3
mmol kiral ligand (1R,2S)-3a varlığında en yüksek enantiomerik fazlalık elde edilmiştir (%
89 ee).
Çizelge 3.1. Enantiomerik Kiral Ligand Varlığında Enantioseçimli Morita Baylis Hillman
Reaksiyonu

Entry

Ligand (%)

verim (%)

eea (%)

Konf.b

1

(1R,2S)-3a (84)

84

89

S

2

(1S,2R)-3b (86)

83

88

R

a: Reaksiyon koşulları: Benzaldehit:EVK:kiral katalizör 3a = 1.2:1.0:0.3, 23 °C
b: Saflaştırılan ürün verimi
c: HPLC' de Chiralcel OD-H, Chiralpak AS-H kolon kullanılarak belirlenmiştir.
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Daha sonra (1R,2S)-3a kullanılarak optimum çözücüyü belirlenmesi amacıyla, farklı
çözücüler kullanılarak reaksiyon tekrarlanmıştır (Çizelge 3.2). En yüksek enantiomerik
fazlalık çözücü olarak i-PrOH kullanıldığında elde edilmiştir. Çözücü olarak hekzan ve toluen
kullanıldığında seçicilikte ciddi düşüşler gözlenmiştir.
Çizelge 3.2. Farklı Çözücüler Varlığında Enantioseçimli Morita Baylis Hillman Reaksiyonu

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Solvent
DMF
DMSO
Toluen
CH2Cl2
Hekzan
CH3CN
MeOH
EtOH
i-PrOH
n-PrOH
t-BuOH
CF3COOH

% verimb
56
48
29
60
46
65
72
75
84
80
73
60

% eec
55
42
37
57
39
61
74
81
89
81
72
43

Enantioseçiciliğe ve kimyasal verime ilgili model reaksiyonlarda kullanılan substrat
etkisini incelemek amacıyla reaksiyon farklı substituent içeren aromatik aldehit ve vinil
ketonlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aromatik aldehit olarak benzaldehit ve keton olarak
etil vinil keton kullanıldığında % 84 kimyasal verim ve % 89 enantiomerik fazlalıkla katılma
ürünü elde edilmiştir. Alkil grubunda dallanma arttıkça kimyasal verimde ve
enantioseçicilikte düşüşler gözlenmiştir. Aromatik aldehit olarak p-nitrobenzaldehit
kullanıldığında kimyasal verim % 90, enantiomerik fazlalık % 97 olarak belirlenmiştir. para
Konumundaki –NO2 grubu elektron çekici grup olduğunda karbonil grubu üzerindeki elektron
yoğunluğunu azaltarak nükleofil saldırısı kolaylaştırmıştır.
Çizelge 3.3. Farklı Substratlarla Morita-Baylis-Hillman Reaksiyonua

No
1
2
3

R1
-

R2
Et
Me
n-Bu

% verimb
84
78
69

% eec
89
90
78
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4
t-Bu
68
65
5
Ph
58
48
6
1-naftil
38
12
7
4-NO2
Et
90
97
8
2-NO2
Et
88
88
9
3-NO2
Et
86
95
10
4-CN
Et
65
92
11
4-CF3
Et
68
93
12
4-Cl
Et
50
90
13
2-Cl
Et
70
87
14
2-Naftil
Et
42
88
a: Reaksiyon koşulları: Benzaldehit:EVK:kiral katalizör 3a = 1.2:1.0:0.3, 23 °C
b: Saflaştırılan ürün verimi
c: HPLC' de Chiralcel OD-H, Chiralpak AS-H kolon kullanılarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak, β-hidroksi amid yapısındaki (1R, 2S)-3a ve (1S, 2R)-3b kiral
liagandlar Morita Baylis Hillman reaksiyonunda yüksek aktiviteye sahip oldukları
söylenebilir. Bu ligandların, diğer enantiyoseçimli kataliz reaksiyonlarında da başarılı
olabileceği düşünülmektedir.
“Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından 11050124 proje numarası ile desteklenmiştir.”
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KİRAL AMİNO ALKOL LİGANDLARININ ASİMETRİK MORİTA BAYLİS
HİLLMAN REAKSİYONUNDAKİ UYGULAMALARI

A. Ebru AYDIN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
aydin@mku.edu.tr
ÖZET
Optikçe aktif maddelerin eldesi için eski yöntemlerin iyileştirilmesi ve yeni yöntemler
geliştirilmesi, özellikle sağlık alanında kullanılan ilaçlarda tek enantiyomer özelliğinin baskın
olduğu sentezlerde oldukça önem arz etmektedir. Asimetrik dönüşümler, kimyasal sentezlerde
ve özellikle de ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılan enantiyosaf bileşiklerin üretimine
yönelik farklı alternatifler sunmaktadır.
Morita Baylis Hillman, hem sentetik organik kimyada, hem de doğada yeni karbonkarbon bağlarının oluşumu için önemli bir reaksiyondur. Araştırmamız, çeşitli reaksiyon
koşullarında asimetrik Morita-Baylis-Hillman reaksiyonunu katalizleyebilecek yapısal
çeşitliliğe sahip yeni kiral organokatalizörlerin tasarımı ve geliştirilmesine dayanmaktadır. Bu
amaçla amino alkol yapılı kiral organokatalizörler sentezlenmiştir. Bu katalizörlerin yapıları
1
H-NMR, 13C-NMR, spektral verilerine dayanılarak belirlenmiştir.
Son aşamada ise, sentezlenen organokatalizörlerin enantiyoselektif Morita-BaylisHillman reaksiyonundaki katalitik etkileri incelenmiştir. Sentezlenen norefedrin temelli
organokatalizörler ile oldukça iyi verim ve enantiyoseçicilikler gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asimetrik sentez, Asimetrik organokatalizör, kiral amino alkol,
Norefedrine, Morita Baylis Hillman reaksiyonu
APPLICATIONS OF CHIRAL AMINO ALCOHOL LIGANDS IN THE
ASYMMETRIC MORITA BAYLIS HILLMAN REACTION
ABSTRACT
Improving the previous methods and developing new methods for the synthesis of
optically active substances has become more of an issue, especially in drugs used in
healthcare where single enantiomers are dominant.
Asymmetric conversions provide alternative solutions at this stage regarding the
production of pure enantiomer compounds which are used commonly in chemical synthesis,
especially in the pharmaceutical industry.
The aldol condensation is an important reaction for the formation of new
carbon−carbon bonds, both in synthetic organic chemistry and in natüre (1).
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This study is based on designing and developing of new chiral organocatalysts which
have structural diversity that can catalyze asymmetric Morita-Baylis-Hillman reactions under
various reaction conditions. For this purpose amino alcohol based chiral organocatalysts have
been synthesized. The structures of these catalysts were determined by 1H-NMR, 13C-NMR,
spectral data. At the last step, catalytic effects of synthesized organocatalysts in the
enantioselective Morita-Baylis-Hillman reaction were investigated. Good yields and
enantioselectivities have been observed with the newly synthesized norhedrine based
organocatalysts.

Keywords: Asymmetric organocatalyst, L-proline, asimetric direct aldol reaction,
diamide.
1. GİRİŞ
Kiral bileşiklerin sentezi için özellikle, ilaç ve zirai kimyasallar (insektisit, herbisit,
fungisit) ve fonksiyonel bileşiklerin eldesinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi, sentetik
kimyanın en çok izlenen alanlarından birisidir1.
Optikçe aktif bileşiklere olan ilginin en geçerli sebebi enantiyomerlerin farklı biyolojik
aktiviteler sahip olmasıdır. İlaçlarda enantiyomerlerden biri istenen aktiviteye sahipken, diğer
enantiyomer farklı ve genellikle toksik farmakolojik etkilere neden olmaktadır2. Ayrıca
enantiyomerler rasemat halinde iken çok farklı etkiler meydana getirebilmektedirler. İstenen
aktiviteyi sağlayamayan enantiyomer toksik yan etkiler gösterebilirken, iki enantiyomer bir
arada bulunsa bile birbirlerinden bağımsız olarak farklı tedavi etkisine sahip olabilmekte ya
da tedavi için avantaj sağlayabilmektedir 3,4. İlaç moleküllerinin stereoizomerlerine erişim
kolaylığı sağlamak amacıyla stereoselektif sentez alanındaki temel araştırmalar teşvik
edilmektedir5.
Asimetrik kataliz, enantiyosaf bileşikleri saf olarak elde etmek için başvurulan önemli
metodlardan bir tanesidir. Asimetrik katalize yönelik üç yöntem söz konusudur 6. Kiral
katalizör kullanımı; kiral havuz ve kiral yardımcı yöntemlerine maliyeti, etkinliği ve çevre
dostu özellikleriyle üstünlük sağlamaktadır. Bu alanda çalışan bilim insanlarından William S.
Knowles ve Ryoji Noyori‟nin 2001 yılında gerçekleştirdiği kiral katalizörlü olefin
hidrojenasyonu ile ve Barry K. Sharpless‟in kiral katalizörlü olefin epoksidasyonu ve
dihidroksilasyonu çalışması Nobel Kimya Ödülü kazandırmıştır7,8. Son yıllara kadar, metal
katalizörlerin ya da metal-ligand katalizörlerin hakimiyeti söz konusuyken, özellikle
farmasötiklerin sentezinde son üründeki eser miktarda da olsa ağır metal kirliliklerinin
engellenmesi amacıyla tercih organokatalizörler yönüne kaymıştır9.
Yapısında metal içermeyen, düşük molekül ağırlıklı fakat etkin moleküller olan
organik moleküller olan organokatalizörler kiral kimyasal varlıkların stereoselektif sentezinde
önemli bir yere sahiptirler7. Organokatalizörler çoğunlukla ucuz olması, çevre dostu, ticari
açıdan temininin kolay olması, toksik özelliğe sahip olmaması, normal koşullar altında kararlı
olması gibi avantajlara sahiptir10.
Morita Baylis Hilman reaksiyonu uygun nukleofilik katalizor varlığında ester ve
amitler gibi karbonil bilesikleri ile aldehit ve aktive ketonlar gibi karbon elektrofillerle C-C
tekli bağının olusumunu ihtiva eder. Bu reaksiyon ile α,β-doymamıs karbonil bilesiklerinin
alfa pozisyonu turevlendirilmektedir. Reaksiyonda tersiyer amin yada fosfin katalizorleri
kullanılmaktadır. En cok kullanılan katalizorler; DABCO, cinconadan turemis alkaloidler,
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kuinuklidin ve trialkilfosfinlerdir. DABCO (1,4-diazabisiklo[2.2.2]octan) sıklıkla kullanılan
amin katalizorudur11.
Önceki çalışmalarımızda, hetereosiklik karbaldehit ve norefedrinin her iki
enantiomerini kullanarak bir dizi enantiyomerik olarak saf β-amino alkollerin sentezi
gerçekleştirilmiş, aldehitlere nitrometan katılması12, sulfookidasyon13 reaksiyonları gibi
enantioseçimli reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılmış ve yüksek enantiomerik fazlalıkla
katılma ürünleri elde edilmiştir. Bu çalışmada kiral amino alkol yapısındaki ligandlar
Morita Baylis Hillman tepkimesinde katalizör olarak katalizör olarak kullanılmıştır. Bu
asimetrik dönüşümler sırasında, farklı reaksiyon parametreleri denenerek rm yüksek
seçiciliğin elde edildiği optimum reaksiyon koşulu belirlenmiştir.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Kiral Lidand Sentezi
Tiyofen karbaldehit ve norefedrinin her iki enantiomeri ile reaksiyonundan elde edilen
imin bileşiğinin LiAlH4 ile indirgenmesinden enantiomerik kiral β-amino alkollerin sentezi
Şekil 2.1‟ de verilen sentez planına göre gerçekleştirilmiştir12,13 (Şekil 2.1).

Şekil 2.1. Tiyofen Yapısı İçeren Kiral β-Amino Alkoller Sentezi

2.2. Morita Bayliss Hillman reaksiyonu
THF (1.0 mL) içerisindeki kiral ligand (0.02 mmol) çözeltisine, N 2 altında 25 ° C'de
etil vinil keton (1.0 mmol) ilave edildi. Bu sıcaklıkta 10 dakika karıştırıldıktan sonra,
aromatik aldehit (0.2 mmol) ilave edildi. Reaksiyon karışımı, reaksiyonun tamamlanmasına
kadar (TLC ile izlendi) 25 ° C'de karıştırıldı. Çözücü, indirgenmiş basınç altında uzaklaştırıldı
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ve kalıntı flaş kolon kromatografisiyle saflaştırıldı (Si02, çözücü: etil asetat / petrol eter = 1/2).
Enantiomerik fazlalık değeri bir kiral sabit faz üzerinde HPLC analizi ile belirlendi.

Şekil 2.2. Morita Baylis Hillman Reaksiyonu
% 84 verim,% 89 ee, [α]D= -25.0 (c 0.30, CHCl3); 1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 7.38-7.30
(m, 5H), 6.21 (s, 1H), 5.99 (s, 1H), 5.63 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 3.10 (d, J = 4.4 Hz, 1H), 2.36 (s,
3H); HPLC (AD-H column, λ = 220 nm, eluent: hexane/2-propanol = 95/5, flow rate: 0.8
mL/min): tR = 21.892 min (minor), 23.924 min (major).
3. SONUÇ
Bu çalışmada, furan yapısı içeren kiral amino alkollerin katalitik aktivitelerinin
belirlenmesi amacıyla enantioseçimli Morita Baylis Hillman reaksiyonu model reaksiyon
olarak seçilmiştir.. Sentezlenen kiral amino alkol türü ligandlar Morita Baylis Hillman
reaksiyonunda katalizör olarak kullanılarak yüksek enantiomerik fazlalığı veren kiral ligand
belirlenmiştir. En yüksek enantiomerik fazlalığın elde edildiği kiral ligand kullanılarak
enantioseçimli reaksiyon için optimum çözücü belirlenmiştir. Optimum reaksiyon koşulları
uygulanarak enantiomerik seçiciliğe substratın etkisini belirlemek amacıyla farklı substratlarla
(aromatic aldehitler ve vinil ketonlar) Morita-Baylis-Hillman reaksiyonu gerçekleştirilmiştir.
Model reaksiyon olarak seçilen Morita Baylis Hillman tepkimesinde sentezlenen kiral
ligandlar katalizör olarak kullanılarak en yüksek enantiomerik seçiciliği veren kiral ligand
belirlenmiştir. Etil-2-hidroksi(fenil)metil) akrilat (8a) % 0.3 mmol kiral ligand (1S,2R)-5b
varlığında % 79 kimyasal verim ve % 92 enantiomerik saflıkta enantiomerik fazlalık elde
edilmiştir (Çizelge 3.1).
Çizelge 3.1. Enantiomerik Kiral Ligand Varlığında Enantioseçimli Morita Baylis Hillman
Reaksiyonu

Entry

Sub. Tiyofen
karbaldehit (R)

Ligand (%)

1

-CH3

(1R,2S)-4a (68)

verim (%) 8
78

eea (%)
74

Konf.b
S
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2

-CH3

(1S,2R)-4b (74)

78

75

R

3

-CH2CH3

(1R,2S)-5a (70)

78

91

S

4

-CH2CH3

(1S,2R)-5b (75)

79

92

R

a

Enantiomerik fazlalık Chiralcel OD-H kolon ile HPLC‟ de belirlenmiştir..
Tüm mutlak konfigürasyonlar, HPLC„ nin alıkonma süresinin literatür verileriyle
karşılaştırılmasıyla belirlenmiştir.
b

Daha sonra (1S,2R)-5b kullanılarak optimum çözücüyü belirlemek amacıyla, farklı
çözücüler kullanılarak reaksiyon tekrarlanmıştır (Çizelge 3.2). En yüksek enantiomerik
fazlalık çözücü olarak i-PrOH kullanıldığında elde edilmiştir. Çözücü olarak DMSO, hekzan,
CF3COOH, DCM ve toluen gibi çözücüler kullanıldığında kimyasal verim ve seçicilikte
düşüşler gözlenmiştir.
Çizelge 3.2. Farklı Çözücüler Varlığında Enantioseçimli Morita Baylis Hillman Reaksiyonu

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Solvent
DMF
DMSO
Toluen
CH2Cl2
Hekzan
CH3CN
MeOH
EtOH
i-PrOH
n-PrOH
t-BuOH
CF3COOH

% verimb
53
45
27
58
48
62
72
78
79
73
70
58

% eec
52
38
35
53
36
59
68
79
92
83
79
45

Model reaksiyonda kullanılan substrat enantioseçiciliğe ve kimyasal verime etkisini
belirlemek amacıyla reaksiyon farklı substituent içeren aromatik aldehit ve vinil ketonlar
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aromatik aldehit olarak benzaldehit ve keton olarak etil vinil
keton kullanıldığında % 79 kimyasal verim ve % 92 enantiomerik fazlalıkla katılma ürünü
elde edilmiştir. Alkil grubunda dallanma arttıkça kimyasal verimde ve enantioseçicilikte
düşüşler gözlenmiştir. p-Nitrobenzaldehit kullanıldığında kimyasal verim % 82, enantiomerik
fazlalık % 98 olarak belirlenmiştir. para Konumundaki –NO2 grubu elektron çekici grup
olduğunda karbonil grubu üzerindeki elektron yoğunluğunu azaltarak nükleofil saldırısı
kolaylaştırmıştır.
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Çizelge 3.3. Farklı Substratlarla Morita-Baylis-Hillman Reaksiyonua

No
R1
R2
% verimb
% eec
1
Et
79
92
2
Me
70
83
3
n-Bu
75
80
4
t-Bu
73
80
5
Ph
58
45
6
1-naftil
38
17
7
4-NO2
Et
82
98
8
2-NO2
Et
81
86
9
3-NO2
Et
78
92
10
4-CN
Et
63
90
11
4-CF3
Et
68
93
12
4-Cl
Et
48
91
13
2-Cl
Et
68
88
14
2-Naftil
Et
38
90
a: Reaksiyon koşulları: Benzaldehit:EVK:kiral katalizör 3a = 1.2:1.0:0.3, 23 °C
b: Saflaştırılan ürün verimi
c: HPLC' de Chiralcel OD-H, Chiralpak AS-H kolon kullanılarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak, tiyofen halkası içeren kiral amino alkol yapısındaki (1S, 2R)-5b
ligandı varlığında Morita Baylis Hillman reaksiyonunda yüksek enantiomerik saflıkta katılma
ürünü elde edilmiştir.
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MİKRODALGA DESTEKLİ N-SÜBSTİTÜE PİROL TÜREVLERİNİN SENTEZİ

A. Ebru AYDIN
İlhan BEZGİN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
aydin@mku.edu.tr
ÖZET
Pirol halkası, birçok farklı biyolojik olarak aktif bileşiğin önemli bir yapısal
birimidir. Simetrik olmayan substitue pirollerin seçici sentezi, pirol kimyasının önemli bir
alanıdır. Aminler ve amino asitlerin kiral pirol türevleri, biyolojik aktiviteleri ve birçok farklı
biyolojik olarak aktif bileşiğin sentezindeki rolleri nedeniyle büyük öneme sahiptir.
Bu çalışma kapsamında geleneksel ısıtma ve mikrodalga destekli sentez yöntemleri
uygulanarak iki farklı yöntemle N-sübstitue pirol sentezi gerçekleştirilmiştir. N-sübstitüe pirol
sentezi için optimum koşulları belirlemek amacıyla öncelikle amin olarak anilin
kullanılmıştır.
Sentez literatürde belirtilen yöntem olan CH 3COOH ve su varlığında anilin ve 2,5dimetiltetrahidrofuranın ısıtılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra farklı Lewis asitleri
kullanılarak tekrar reaksiyon uygulanmış ve en yüksek verimin elde edildiği Lewis asidi
belirlenmiştir. Belirlenen Lewis asidi ile farklı çözücülerde sentez çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Mikrodalga sentez yöntemi için farklı reaksiyon süreleri, farklı güç (50, 100, 250,
400 W), farklı Lewis asitleri ve çözücü uygulanarak optimum reaksiyon koşulları
belirlenmiştir.
Her iki yöntem için belirlenen optimum koşullar uygulanarak 2,6-dimetilanilin, 2hidroksianilin, o-anisidin ve 2-kloroanilin kullanılarak N-sübstitüe pirol sentezleri
gerçekleştirilmiştir
Pirol sentezi için iki yöntem karşılaştırıldığında mikrodalga sentezli yöntemin daha
uygun olduğu belirlenmiştir. Mikrodalga destekli yöntemle yapılan pirol sentezinin klasik
yönteme göre daha kısa sürede ve daha yüksek verimle gerçekleştiği belirlenmiştir. Ayrıca
yan ürün oluşumunun daha az olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelime: N-substitue Pirol, Mikro dalga, Yeşil Kimya, Clauson Kaas
Yöntemi
“Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından 11050125 proje numarası ile desteklenmiştir.”

MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF N-SUBSTITUE PYRROLE DERIVATES
ABSTRACT
Pyrrole ring is an important structural unit of many different biologically active
compounds. The selective synthesis of unsymmetrically substituted pyrroles is an important
area of the pyrrole chemistry. Chiral pyrrole derivatives of amines and amino acids have great
importance because of their biologicall activities and their role in the synthesis of many
different biologically active compounds.
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In this study, N-substituted pyrrole derivates were synthesized with two different
methods which are traditional heating and microwave-assisted. To determine the optimum
conditions for synthesis N-substituted pyrrole aniline was used as amine. First the method
specifed in the literature was applied. For this applying aniline and 2,5-dimethyltetrafuran
were heated in the presence of water and acetic acid. The reaction was applied with using
different
Lewis acids and the Lewis acid was determined which has given the highest reaction
yield. The reaction was carried out in different solvents, with the Lewis acid which has given
the highest reaction yield.
For microwave synthesis method optimum reaction contidions were determined with
applying different reaction times, different power values (50, 100, 250, 400 W), different
Lewis acids and different solvents.
For both methods, N-substituted pyrrole was synthesized in the optimum conditions by
using 2,6-dimethyl aniline, 2-hydroxy aniline, o-anisidine and 2-chloroaniline.
It has been determined that for pyrrole synthesis microwave assisted methods are more
appropriate than traditional methods. In the microwave-assisted pyrrole synthesis method was
realized more quickly and more efficiently when it compared with traditional methods. Also it
has been determined that by-product formation is lower than traditional methods.
Key word: N-substituted pyrrole, MKikrowave, Green Chemisty, Clauson Kaas
method.
This research (11050125) is financially supported by the Scientific Research Commission of
Mustafa Kemal University.
1. GİRİŞ
Gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte, modern organik ve inorganik kimya alanında
önemli kaydedilen gelişmeler tıbbi ve zirai ilaç endüstrileri gibi birçok sektörde etkisini
olumlu şekilde göstermiştir. Bu endüstrilerde kullanılan kimyasalların büyük bir bölümünün
sentezi organik çözücüler içerisinde gerçekleştirilmekte ve kullanılan bu çözücülerin sentez
ürünlerinden uzaklaştırılmasında karşılaşılan zorlukların yanı sıra bu çözücülerin
kullanılmasına bağlı olarak artan çevresel kirlilikler insan sağlığında önemli tehditler
oluşturmaktadır1.
Küresel ısınmanın etkilerini minimize etmek ve kullanılan kimyasallardan açığa çıkan
atıkların azaltılması adına uluslararası önlemler artırmıştır. Bu önlemlerden birisi, 1986
yılında kurulan “ Toxics Release Inventory (TRI) ” endüstri, tarafından çevreye salınan
kimyasalları sınıflandırılmıştır2.
Bir diğeri ise EPA tarafından 1991 yılında, yeni bir alan üzerinde araştırmacıların
odaklanmasını sağlayacak için dünya da “Yeşil Kimya” (Green Chemistry) araştırmalarının
başlatılmasını sağladı. Yeşil kimya, mevcut kirlilik sorunlarını ortadan kaldıracak çözümleri
içine alan, yeni bir akımdır3. Çevre koruma örgütü (EPA) tarafından yeşil kimya tanımı ise;
”kimyasalların dizaynı, üretimi ve kullanımı sırasında ve sonrasına ortaya çıkacak kirlilikleri
elimine eden veya azaltan yenilikli teknolojileri teşvik etmektir4. Çevreyi korumaya yönelik
kimyasal yöntemlerin ve maddelerin geliştirilmesini ön plana çıkarmayı amaçlayan bilim dalı
olan “yeşil kimya”, üretim maliyetini azaltarak ekonomik fayda sağlayıp enerji tasarrufunu
gerçeğe dönüştürür. Son yıllarda bu koşullara uyan farklı çalışma ortamlarından birisi de
mikrodalga destekli sentez çalışmalardır. Mikrodalga ile organik sentez tarafından ortaya
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konan kısa reaksiyon süreleri ve geniş reaksiyon yelpazesi, endüstrideki artan talepleri
karşılamak için de yeterli düzeye ulaşmıştır5.
Özellikle ilaç endüstrisinde çok sayıda kimyasal yapı üretmek gerektiğinden, yeni
bileşiklerin sentezinde mikrodalga yöntemlerinin kullanımı farklı sentez stratejileri için önü
açık bir alan haline gelmiştir. Mikrodalga ısıtmanın kimyasal reaksiyonlarda kullanımı;
reaksiyon hızında ve verimlerde büyük artışlar oluşturması, düzenli, seçici ve hızlı bir ısıtma
sağlaması ile reaksiyonların tekrarlanabilirliğini artırması, çözücü kullanımını azaltması
sebebiyle çevreye zararsız ve temiz bir sentetik yol olması gibi avantajlarıyla gelisime açık ve
ilgi çekici bir konu haline gelmistir6.
Doğadaki moleküllerin birçoğu, nükleik asitler, proteinler ve biyolojik olarak aktif
bileşikler yapılarında azot bulundururlar. Bu sebeple azot içeren bileşiklerin yapay olarak elde
edilmesi organik sentez için oldukça önem taşımaktadır7. Pirol ve türevleri, ilaç ve tıbbi
kimyasalların, tarımsal kimyasalların, boyaların, fotoğraf kimyasalların, parfüm ve diğer
organik bileşiklerin sentezlerinde yer almaktadır. Polimerleşme yöntemleri, aşınma
engelleyiciler, koruyucular için katalizör olarak, reçine ve terpenler için çözücü olarak da
kullanılmaktadır8. Pirol türevleri, hemoglobin gibi hayati önemi olan bileşiklerin yapılarında
yer almalarının yanı sıra antitümör, antibakteriyel, antienflamatuar gibi çeşitli biyolojik
aktivite gösteren doğal ve sentetik pek çok bileşiğin yapısında da bulunmaktadır. Bu tür
bileşikler ayrıca iletken polimerlerin yapısında yer almaları nedeniyle de önem
taşımaktadırlar. Bu özelliklerinden dolayı pirol türevlerinin sentezine olan ilgi sürekli
artmaktadır9.
Pirol ve türevleri farmakolojik özelliklerinden dolayı heterosiklik bileşiklerin önemli
bir kısmını oluşturmaktadır. Literatürde bu bileşiklerin sentezi ile ilgili bazı metotlar
bulunmakla birlikte, bu metotlar verimlerinin düşük olması, kullanılan katalizörlerin toksik
olması ve reaksiyon süresinin uzun olması gibi bazı olumsuzluklara sahiptir. Bu bileşiklerin
daha yüksek verim, kısa sürede ve yeşil kimyaya uygulanarak sentezlenmesine yönelik yeni
metotların geliştirilmesi bu alanda büyük bir boşluğu dolduracaktır.
N-Sübstitüe pirol sentezi için, primer amin ve 2,5-dialkoksitetrahidrofuranın asetik asit
içerisinde geri soğutucu altında kaynatılmasıyla gerçekleştirilen reaksiyonu ilk olarak 1952
yılında Clauson-Kaas ileri sürmüştür10. Bu yöntemle “ Yeşil Kimya” dikkate alınarak yüksek
verimle pirol sentezi için farklı reaksiyon koşulları denenmiştir.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında; ilk olarak klasik yöntem kullanılarak 2,5dimetoksitetrahidrofuran ve anilin kullanılarak N-sübstitüe pirol sentezi gerçekleştirilmiştir.
Bu reaksiyonda literatürde bilinen katalizörler dışında farklı katalizörler kullanılarak en
yüksek verimin elde edildiği reaksiyon koşulları oluşturulmuştur. Aynı reaksiyon mikrodalga
fırında daha kısa sürede gerçekleştirilmiştir.
2.1. Geleneksel Yöntem
5 mL su üzerine belli bir miktar Lewis asidi eklendi. Bu karışıma önce 2,5dimetoksifuran (10 mmol) ve anilin (10 mmol) damla damla eklendi. Geri soğutucu altında
kaynatıldı ve İTK kontrolü ile reaksiyon takibi yapıldı. Reaksiyon tamamlanınca elde edilen
maddeyi saflaştırmak için madde ayırma hunisine alınıp eter ile ekstrakte edildi. Bu işlem
birkaç defa tekrarlanıp oluşan organik faz alındı ve magnezyum sülfat ile kurutma işlemi
yapıldı. Kurutma işleminden sonra maddenin çözücüsü evoporatörde uçuruldu. Elde edilen
madde kolon kromatografi (1:15 Etil asetat:Hekzan) ile saflaştırıldı. Bu işlemler
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Cu(CH3COO)2.H2O yerine Zn(NO3)2, MgCl2, Pb(CH3COO)2.3H2O, Ni(NO3)2.6H2O,
CaCl2.2H2O, Sr(NO3)2, CuI2, FeCl3, SnCl2.2H2O, LiClO4, Bi(NO3)3.5H2O, CuCl2.2H2O,
Ca(CH3COO)2.H2O, MgCl2.6H2O, CH3COONa, Cu(CF3SO3)2, CH3COOH kimyasalların ayrı
ayrı kullanıldığı denemeler ile tekrarlandı. Ayrıca o-hidroksianilin, 2,6-dimetilanilin, 2kloroanilin, o-anisidin gibi sübstitüe anilinler kullanılarak N-sübstitüe pirol türevleri
sentezlenmiştir.
2. 2. Mikrodalga Yöntemi
Anilin (1mmol, 0.91 mL), Lewis asidi (0.05 mmol) ve 2,5-dimetoksitetrahidrofuran (1
mmol, 1.3 mL) karışımı mikrodalga ışınlara maruz tutularak reaksiyon gerçekleştirilmiştitr.
Reaksiyon takibi İTK ile yapılarak reaksiyonlar bitirilmiştir. Ayırma hunisinde eterle
ekstrakte işlemi yapıldı. Organik faz ayırdıktan sonra magnezyum sülfat ile kurutma işlemi
yapıldı. Madde süzülür ve çözücü uzaklaştırılır. Elde edilen maddeye kolon kromotoğrafisi
uygulanır. 1: 15 (Etil asetat:Hekzan). NMR ve IR spektrumları verileri aşağıda, IR
spektrumları Ek 1-2-3-4 „ de verilmiştir.
N-fenil pirol (3): Açık kahve katı; 0.83 g, % 58 kimyasal verim; en: 64-66°C; Rf: 0.75
(EtOAc: Hekzan, 1:4);
IR (KBr) (υ max/cm-1): 461, 480, 511, 532, 547 , 1003, 1023, 1313 (C-N), 1401,
1499, 1521, 1733, 2875, 3043.
HNMR: (400 MHz, (CDCl3+CCl4):  (ppm): 6.36 (s, 1H, (CH) 1H ), 7.09 (s, 1H,
(CH)1H ), Benzen pikleri:[ 7.26 (s, 1H, C(5), H), 7.40 (s, 1H, C(3)H, C(4)H)]
1

3. SONUÇ
Pek çok doğal ürünün yapısında karşımıza çıkan pirol organik kimya için önemli bir
bileşiktir. Pirol ve türevleri, ilaç ve tıbbi kimyasalların, tarımsal kimyasalların, sanayi
kimyasalları gibi hayatımızın her alanında kullandığımız çeşitli kimyasalların sentezinde
kullanılmaktadır.
Mikrodalga ısıtmayla oluşan tepkimeler daha kısa sürede ve daha az miktar çözücü ile
gerçekleşmektedir. Bu da ekonomik yönden avantaj sağlamaktadır. Mikrodalga ısıtma
yüzeyin her tarafına eşit miktarda aktarıldığı için safsızlık oluşma riski düşüktür.
Clauson Kaas yöntemi uygulanarak 2,5-dimetoksitetrahidrofuran ve aromatik aminden
N-sübstitüe pirol türevlerinin sentezi gerçeklestirilmiştir. Farklı reaksiyon koşulları
uygulanarak optimum reaksiyon koşulları belirlenmiştir.
Sentezlenen N-sübstitüe pirol bileşiklerinin kimyasal yapıları IR, 1H-NMR spektroskopi
yöntemleriyle aydınlatılmıştır.
Bu çalışma kapsamında geleneksel ısıtma ve mikrodalga destekli sentez yöntemleri
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmıştır. Geleneksel ısıtma ve mikrodalga destekli ısıtma
yöntemleri uygulanarak aromatik amin olarak anilin kullanarak sentez için optimum koşullar
belirlenmiştir. Sentezlenen N-fenil pirol için mikrodalga destekli ısıtmanın geleneksel
ısıtmaya göre daha kısa sürede daha yüksek verimle gerçekleştiği bulunmuştur.
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3.1. Klasik Yöntem ile Sentezlenen Bileşiklerin Deneysel Sonuçları
Clauson Kaas yöntemi uygulanarak 2,5-dimetoksitetrahidrofuran ve aromatik aminden
N-sübstitüe pirol türevlerinin sentezi gerçeklestirilmiştir. Farklı reaksiyon koşulları
uygulanarak optimum reaksiyon koşulları belirlenmiştir.
Klasik ısıtma yöntemi ile 5 5 mmol 2,5-dimetoksitetrahidrofuran (1), 5 mmol anilin
(2) Zn(NO3)2.6H2O katalizörlüğünde N-fenil pirol sentezi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.1)

Şekil 3. 1. N-Fenil pirol bileşiğinin sentezi
3.1.1. Farklı Lewis Asitleri Varlığında N-Fenil Pirol Bileşiğinin Sentezi (3)
Genel ısıtma yöntemi ile yapılan bu çalışmada 5 mmol 2,5-dimetoksitetrahidrofuran
(1), 5 mmol anilin (2) farklı Lewis asidi katalizörlüğünde tepkimeye girerek N-fenil pirol
sentezlenmiştir Farklı Lewis asidi varlığında gerçekleştirilen N-fenil pirol bileşiğine ait
kimyasal verimler ve reaksiyon süreleri Çizelge 3.1„ de verilmiştir.
Reaksiyon anilin (10 mmol, 0.93 mL), 2,5-dimetoksitetrahidrofuran ( 10 mmol, 0.137
mL), metal tuzu( %5 mmol), su (5 mL) ile gerçekleştirilmiştir. N-Fenil pirol bileşiğinin
sentezinde en yüksek verim Zn(NO3)2.6H2O varlığında % 83.7 verimle elde edilmiştir. İkinci
en yüksek verim ise Ni(NO3)2.6H2O katalizörlüğünde % 58 olarak belirlenmiştir. Uygulanan
diğer Lewis asitlerinde ise daha düşük verimler elde edilmiştir.
Çizelge 3. 1. Farklı metal tuzları varlığında N-fenil pirollerin sentezi
Deney
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Katalizör
Cu(CH3COO)2.H2O
Pb(CH3COO)2 3H2O
Ni(NO3)2.6H2O
CaCl2.2H2O
Sr(NO3)2
Zn(NO3)2.6H2O
CuI
FeCl3
SnCl2.6H2O
LiClO4
Bi(NO3)3.5H2O
CuCl2.2H2O
(CH3COO)2 Ca.xH2O
I2

Metal
Tuzu (g)
0.0998
0.1900
0.1453
0.0705
0.1058
0.1490
0.0952
0.0812
0.1128
0.0532
0.2020
0.0855
0.0880
0.1270

Ürün (g)
0.5487
0.7006
0.8351
0.2568
0.1829
0.8774
0.4806
0.4662
0.4033
0.1595
0.4788
0.4643
0.2780
0.5420

Verim
(%)
38.3
48.0
58.0
17.9
12.7
83.7
33.0
32.0
28.0
11.0
33.0
32.0
19.4
38.0

Süre
(Saat)
4
4
5
6
5
3.5
4.5
4.5
5
6
4
4
7
5
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15
16
17

MgCl2.6H2O
MgCl2
Cu(OTf)2

0.1015
0.4750
0.1453

0.1043
0.2547
0.8002

7.4
17.6
55.9

6
6
7

3.1.2. Farklı Oranlarda Lewis Asidi ve Substratın Kullanıldığı N-Fenil Pirol
Bileşiğinin Sentezi
Kimyasal verimi arttırmak amacıyla klasik yöntemle N-fenil pirol sentezi farklı
oranlarda Lewis asidi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. En yüksek verimin elde edildiği
Zn(NO3)2.6H2O katalizörlüğünde su miktarlarını değiştirdiğimizde (10 mL, 25 mL) verimin
orantısız olarak arttığı ve en uygun su miktarının 5 mL olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3.2). %
5 mmol Zn(NO3)2.6H2O kullanıldığında % 37 kimyasal verim ile pirol elde edilmiştir. Metal
tuz oranı % 10 mmol„ e arttrıldığında kimyasal verim % 10.3 düşmüştür. Reaksiyon
mekanizması anilin üzerinden yürüdüğünden, anilin oranı arttırıldığında verimin arttığı
görülmüştür.
Çizelge 3.2. Farklı oranlarda Lewis asidi ve substratın kullanıldığı N-fenil pirol bileşiğinin
sentezi
Deney Anilin
No

Metal
Tuzu
%
0.5
0.5
0.5
5.0
5.0

Metal
Tuzu
(g)
0.1490
0.1490
0.1490
0.1490
0.1808

H2O

Ürün (g)

Verim
(%)

Süre
(saat)

5.0
10
25
-

0.8640
0.5027
0.8546
0.351
0.5313

62.0
35.0
59.0
25.5
37.0

6
4
7
12
4

1
2
3
4
5

15
15
15
5.0
10

2,5
DMe
OTHF
10
10
10
5.0
10

6

10

10

10

0.3610

-

0.1486

10.3

4.5

7

10

10

5.0

0.1808

-

0.1749

12.2

4

8

10

15

5.0

0.2230

-

0.2261

15.8

12

9

10

15

5.0

0.1490

-

0.8274

58.0

8

10

15

10

5.0

0.1490

-

0.9098

63.6

14

11

15

10

5.0

0.1490

-

0.8546

59.7

7

12
13
14

15
15
15

10
10
10

5.0
5.0
5.0

0.1490
0.1490
0.1490

10
2.0

0.2048
0.8177
0.9465

14.3
57.1
66.1

5
17
8

3.1.3. Farklı Çözücü Varlığında N-Fenil Pirol Bileşiğinin Sentezi
Literatürde farklı reaksiyonlarda Lewis asidi olarak kullanılan Cu(OTf)2
katalizörlüğünde ve farklı çözücülerle (toluen, CH 2Cl2 (DCM), CHCl3, 1,4-dioksan, CH3CN
ve H2O) de N-fenil pirol bileşiğinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Cu(OTf)2 varlığında çözücü
olarak toluen kullanıldığında N-fenil pirol bileşiğinin verimi diğer çözücülerle elde edilen
verimlere göre daha düşüktür. Ayrıca Cu(OTf)2 katalizöründe sulu ve susuz ortamlarda
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sentezler gerçekleştirilmiştir. Çözücüsüz ortamda elde edilen pirolün veriminin daha yüksek
olduğu tespit edildi. Polar yapıda bulunan çözücülerle yapılan deneylerde verim daha
yüksektir. N-Fenil pirol bileşiği sentezi için polar bir çözücü olan 2-klorobenzen
kullanıldığında kimyasal verim % 93.4 iken, apolar bir çözücü kullanıldığında (hekzan)
kimyasal verim % 21.2 olarak bulunmuştur.
Çizelge 3. 3. Cu(OTf)2 ve Zn(NO3)2.6H2O varlığında farklı çözücülerle N-fenil pirol sentezi
Metal
Lewis Asidi
Tuzu %

Ürün
(g)

Verim
(%)

Çözücü

Süre
(saat)

5
5

2,5
DMeOTH
F
5
5

5
5

Cu(OTf)2
Cu(OTf)2

0.4682
0.2647

32.7
18.5

Toluen
DCM

4
6

3

5

5

5

Cu(OTf)2

0.2424

16.9

CHCl3

3.5

4

5

5

5

Cu(OTf)2

0.3200

22.3

1,4-dioksan

4.5

5

5

5

5

Cu(OTf)2

0.2523

17.6

CH3CN

3

6

5

5

5

Cu(OTf)2

0.1720

12.0

Su

5

7

5

5

5

Cu(OTf)2

0.5303

37.0

-

6

8
9

15
15

10
10

5
5

Zn(NO3)2.6H2O
Zn(NO3)2.6H2O

0.3772
0.3400

26.3
21.2

THF
Hekzan

9
7

10

15

10

5

Zn(NO3)2.6H2O

0.5035

35.2

DCM

8

11

15

10

5

Zn(NO3)2.6H2O

0.3863

27.0

CH3CN

5

12

15

10

5

Zn(NO3)2.6H2O

1.1210

78.4

1,4-dioksan

7

13

15

10

5

Zn(NO3)2.6H2O

0.7884

93.4

Klorobenzen

6

Deney
No

Anilin

1
2

3.1.4. N-Sübstitüe Pirol Bileşiklerinin Sentezi
N-Sübstitüe pirol sentezinde kullanılan aromatik aminlerdeki sübstitüentin verim
üzerine etkisini belirlemek amacıyla elektron çekici ve elektron verici grupları içeren
dallanmış anilinler kullanılmıştır.
Belirlenen optimum reaksiyon koşullarında sübstitüe anilinlerle N-sübstitüe pirol sentezi
gerçekleştirilmiştir. Elektron verici grup içeren 2,6-dimetil anilin % 83.7 olarak belirlenmiştir
(Çizelge 3.4).
Çizelge 3. 4. Farklı sübstitüe anilinler ile pirol sentezi
Deney
No
1
2
3
4
5

Anilinler

Ürün (g)

%Verim

Çözücü

Süre

Anilin
2-kloroanilin
o-anisidin
2-hidroksianilin
2,6-dimetil anilin

1.1440
0.8581
1.0010
1.3999
1.1969

83
60
70
97.9
83.7

Klorobenzen
Klorobenzen
Klorobenzen
Klorobenzen
Klorobenzen

6
6
7
6
3.5
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3.2. Ev Tipi Mikrodalga Yöntemi ile Yapılan Deneysel Sonuçlar
5 mmol anilin, 2,5 mmol 2,5-dimetoksitetrahidrofuran ve % 2,5 metal tuzu
kullanılarak gerçekleştirilen mikrodalga yöntemli analiz sonuçları Çizelge 4.6„ da verilmiştir.
Mikrodalga destekli deneylerde katalizör olarak % 2.5 mmol (0,075 g) Zn(NO3)2.6H2O
kullanılmıştır.
Mikrodalga destekli N-fenil pirol sentezi için uygun koşullar belirlenmek üzere güç ve
süre denemeleri yapılmıştır. Öncelikle 100 Watt„ da sulu ve susuz ortamda reaksiyon
gerçekleştirilmiştir. Çizelge 3.5„ da görüldüğü gibi susuz ortamda verimin daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Çözücü olmadan farklı güç ve sürelerde reaksiyon gerçekleştirildiğinde
en iyi verimler 400 Watt„ta 10 ve 20 dakikalık reaksiyon sürelerinde elde edilmiştir.
Çizelge 3. 5. Mikrodalga destekli N-fenil pirol bileşiğinin sentezi
Deney
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anilin
(mmol)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

H2O
0.2

Watt
100
100
100
100
400
400
400
600
400
400

Dk

Ürün miktarı(g)

% Verim

5
10
15
20
5
10
20
10
10
10

0.3017
0.0938
0.2443
0.3330
0.7172
0.7498
0.7457
0.2855
0.5093
0.1760

21.0
6.60
17.0
23.3
50.1
52.4
52.1
19.9
35.6
12.3

Aynı oranda 2,5-dimetoksitetrahidrofuran ortamında anilin miktarını arttırdığımızda
verimin de arttığı görülmektedir (Çizelge 3.6). 0.75 mmol varlığında reaksiyon karışımı farklı
sürelerde farklı güçte mikrodalgaya maruz bırakılmıştır. Reaksiyon karışımı 10 dakika
boyunca 400 Watt„da mikrodalgaya maruz bırakıldığında % 65.7 verim elde edilmiştir.
Çizelge 3. 6. Mikrodalga destekli N-fenil pirol bileşiğinin sentezi
Deney
No

Anilin Watt
(mmol)

Dk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

10
10
10
10
15
20
5
15
20
5
15
20

200
300
400
600
100
100
200
200
200
300
300
300

Ürün
miktarı
(g)
0.4395
0.6016
0.9402
0.3993
0.2402
0,.4295
0.4107
0.3809
0.5852
0.5198
0.6099
0.6616

%Veri
m
30.7
42.0
65.7
27.9
31.7
30.0
28.7
26.5
40.0
36.3
42.6
46.2
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13
14
15
18

0.75
0.75
0.75
0.75

400
400
400
600

5
15
20
20

0.7705
0.8715
0.8920
0.3082

53.8
60.8
62.3
21.5

En yüksek verimin elde edildiği reaksiyon süresinde ve güçte sübstitüe anilinler
kullanılarak N-sübstitüe pirol bileşiklerinin sentezleri gerçekleştrilmiştir. Çözücü olarak
klorobenzen kullanıldığında 2,6-dimetil anilinden sentezlenen N-sübstitüe pirol bileşiği en
yüksek verimle elde edilmiştir (Çizelge 3.7).
Çizelge 3. 7. Mikrodalga destekli N- sübstütüe fenil pirol bileşiğinin sentezia
Ürün
%Verim
miktarı(g)
o-anisidin
1.0992
76.8
2-hidroksi anilin
0.4402
30.0
2,6-dimetil anilin
1.2655
88.5
2-kloro anilin
0.8442
59.1
a
Anilin (0.75 mmol); Güç 400 Watt; reaksiyon süresi 10 dakika.

Deney No
1
2
3
4

Sübstitüe Amin

3.3. Çoklu Modlu Mikrodalga Fırın Sisteminde Gerçekleştirilen Sentezler
Çoklu modlu mikrodalga fırınlar özel olarak sentez amacıyla üretilmiş olup güç ve
sıcaklık-basınç parametreleri sensörler yardımıyla takip edilebilmekte ve bu parametreler
deney esnasında değiştirilebilmektedir. Çalışmamızda ön denemeler ev tipi çok modlu
mikrodalga fırında açık sistemlerle gerçekleştirilmiştir. Bu tür mikrodalga fırınlarda sıcaklık
ve basınç kontrolü olmadığından bu faktörler reaksiyon verimini etkileyebilir. Bu amaçla
Clauson Kaas yöntemi ile N-fenil pirol sentezi çoklu modlu mikrodalga fırında
gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde mikrodalgadaki sentez geri soğutucu
düzeneği altında gerçekleştirilmiştir. Kapalı sistemlerde çalışılması ani ısınmalardan kaynaklı
madde sıçramalarına engelleyeceğinden verim artışı gözlenebilir ve reaksiyon daha kontrollü
gerçekleştirilir. Ev tipi mikrodalga fırınlarda uygulanan optimum reaksiyon koşullarını
oluşturmada olduğu gibi farklı mikrodalga güçlerinde farklı sürelerde ve sabit sıcaklıkta
reaksiyon gerçekleştirilmiştir. Sentezler 10 mmol anilin, 2,5-dimetoksitetrahidrofuran ve % 5
mmol Zn(NO3)2.6H2O kullanılarak 110 C„ de reaksiyon gerçekleştirilmiştir. Çözücü olarak
öncelikle su kullanılmıştır. En yüksek verimin elde edildiği reaksiyon süresinde ve güçte
çözücü olarak klorbenzen kullanılarak sentez tekrarlanmıştır. Reaksiyon karışımı 10 dakika
süre ile 400 Wattlık mikrodalgaya maruz bırakıldığında % 97.3 verimle N-fenil pirol bileşiği
elde edilmiştir. Aynı koşullarda ve çözücü olarak klorobenzen kullanıldığında N-fenil pirol
bileşiği % 99.7 verimle elde edilmiştir.
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Çizelge 3. 8. Çoklu modlu mikrodalga fırında gerçekleştirilen N-fenil pirol bileşiğinin sentezia
Deney
No

Watt

Dk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13a

100
100
100
200
200
200
300
300
300
400
400
400
400

5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
10

a

Ürün
miktarı
(g)
1.0903
1.1212
1.1432
1.1523
1.1713
1.1918
1.2416
1.2715
1.2519
1.3221
1.3923
1.3732
1.4333

%Verim

76.4
78.2
79.5
80.2
81.5
83.4
86.4
88.9
87.5
92.5
97.3
95.7
99.7

Çözücü olarak klorobenzen kullanılmıştır.

Bu çalışmada klasik yöntem ve mikrodalga yöntemi ile pirol sentezi gerçekleştirildi ve
her iki yöntem için ürün verimleri kıyaslandı. Paal Knorr ve Clauson Kaas yöntemleri
mikrodalga ısıtma ile klasik ısıtma için ayrı ayrı çalışıldı. Bu çalışmalar farklı çözücü,
katalizör ve sıcaklık koşulları altında gerçekleştirildi. Yapılan pek çok sentez çalışması
sonucunda en yüksek verimin hangi koşullar altında elde edildiği belirlenmiştir. Klasik ısıtma
yönteminde çözücü olarak klorobenzen, katalizör olarak Zn(NO 3)2.6H2O kullanılarak
gerçekleştirilen 6 saatlik sentez çalışmasında en yüksek verim % 83.7 olarak bulunmuştur. Ev
tipi mikrodalga fırında gerçekleştirilen sentezde ise 400 watt 10 dakika da maksimum verim
% 99.7 oranında çözücü olarak klorobenzen, katalizör olarak Zn(NO3)2.6H2O kullanıldığnda
elde edilmiştir. Reaksiyon tekli modlu mikrodalga fırında gerçekleştirildiğinde reaksiyon
sıcaklığı kontrolü sağlanabildiğinden daha yüksek verimler elde edilmiştir.
“Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından 11050125 proje numarası ile desteklenmiştir.”
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ÖZET
Şirketler kâr marjlarını arttırmak ve hissedarları için daha fazla değer yaratmak amacıyla
sermaye yatırımı yapmaktadır. Ayrıca, sermaye yatırımı ilerleyen yıllarda firmanın satış hacmini
sürdürülebilmesi ve verimliliğini arttırabilmesi için bir gerekliliktir. Bu çalışmada, yatırım fırsatlarının
şirketler için uygun olup olmadığını inceleyen bir yöntem olan sermaye bütçelemesi
gerçekleştirilmiştir. Hidrolik eğitim setleri üreten bir şirket için, yeni bir yatırım projesinin stratejik
yatırım süreci, sermaye bütçelemesi yoluyla incelenmiştir. Belirlilik varsayımı altında; işin tahmini
satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış
giderleri toplamının düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eden “net gerçekleşebilir değer (NRV)” ve
bir yatırım projesinin net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen diğer bir deyişle nakit girişlerinin bugünkü
değerini nakit çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranı olarak tanımlanan “iç karlılık oranı
(IRR)” yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, yatırım projesine devam edip etmeme kararı çeşitli
analizler ile, risk oranları ve stratejik yönetim felsefesi dikkate alınarak değerlendirilmiş ve sonuçlar
birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sermaye Yatırımları, Karar verme, Yatırım Analizi
1. GİRİŞ
Günlük dilde yatırım, ekonomik değerlerin kazanç sağlama amacı ile bir işe ayrılması olarak
tanımlanabilir. Daha genel bir deyişle yatırım, sermayenin korunması veya gelir elde edilmesi amacıyla
bir değerin ya da mülkiyet hakkının elde edilmesi için yapılan harcamalardır. Makro ekonomi açısından
yatırım, belirli bir dönemin üretim faaliyetlerini sağlayan donanım stoğunda, başka bir deyişle, belli
bir dönemde reel sermaye stoğunda gerçekleşen artışlardır. Mikro açıdan ise, işletmenin amacını
oluşturan faaliyetleri yürütmek, belli bir anda işletmenin varlığını, rekabet gücünü korumak veya
geliştirmek üzere sahip olmak ihtiyacında olduğu araçları tedarik için yapılan harcamalardır. Uzun bir
dönemde gerçekleşeceği beklenen yararlar için fon kaynaklarının bağlanmasıdır (Usta, 1990).
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Bütçe, gelecek döneme ilişkin işletme kaynaklarının belirlenen amaçlar doğrultusunda nasıl
kullanılacağını gösteren biçimsel formattır. Bütçe, bütçe yapılan döneme ilişkin faaliyetler için bir
rehber niteliği taşımakta ve bu döneme ilişkin gerçekleşebilecek faaliyetlerin sonuçları tahmin
edilebilmektedir. (Kaygusuz, 2009). Bütçeleme klasik olarak planlama, uygulama ve kontrol gibi
klasik yönetim fonksiyonlarının bileşeni gibi görülse de aslında toplam yönetim sisteminin bir
bileşenidir.

Şekil 1. Yatırm Bütçesi ve Stratejik Önemi
Bir işletmede duran varlıklara yapılan yatırımlar ise sermaye harcamaları olarak
adlandırılmakta, yatırım planları ise Sermaye Bütçelemesi olarak bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle
sermaye bütçelemesi; uygun ve verimli yatırım alanlarının araştırılması ve sermaye harcama
önerilerinin (yatırım projelerinin) değerlendirilmesidir. Sermaye bütçelemesi, yeni, karlı, verimli
yatırım projeleri araştırılmasını, bir yatırım önerisinin kabul edilmesinin etkilerini tahmin edebilmek
için teknik ve pazarlamaya hatta yönetime ilişkin tüm etmenlerin incelenmesini; her yatırım önerisinin
kar sağlama potansiyelini belirlemek için ekonomik analiz yapılmasını içeren çok yönlü bir faaliyet
olarak tanımlanabilir (Şenel, 2010).

Şekil 2. Sermaye Bütçelemesi
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Sermaye bütçelemesi; yatırım harcamaları için önerileri, her önerinin maliyetini ve karşılığında
sağlanacak yararları, riskini, bu önerilerden seçilecek ve reddedilecek olanları ve uygulamadan elde
edilecek sonuçlara göre bütün prosedürün yeniden değerlenmesini kapsar. Kısaca sermaye
bütçelemesi, bir işletmenin gelecekteki başarısını, karlılığını, verimliliğin, para akışını, risk derecesini
belirleyen en önemli faktörlerden biridir ve işletmeler açısından hayati bir öneme sahiptir.
Bu çalışmada, hidrolik eğitim setleri üreten bir şirket için, yeni bir yatırım projesinin stratejik
yatırım süreci, sermaye bütçelemesi yoluyla incelenmiştir. Çalışmada, yatırım projesine devam edip
etmeme kararı çeşitli analizler ile, risk oranları ve stratejik yönetim felsefesi dikkate alınarak
değerlendirilmiş ve sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
2. YÖNTEM
2.1. Proje Değerlendirme Yöntemleri
Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, proje hazırlama aşamasından sonra gelen bir inceleme
faaliyetidir. Firmalar, kaynakların alternatif kullanılış alanları arasında bir seçim yapabilmek, amaca
uygun sonuçları verecek yatırımlara tahsis edebilmek için bir veya birkaç yöntem kullanmak
durumundadır. Uygulamada firmalar, yatırım projeleri arasında sıralama yaparken farklı yöntemler ve
ölçütler kullanmaktadırlar. Firmanın amacı, firmanın cari piyasa değerini uzun vadede en yüksek
düzeye yükseltmektir.
Proje değerlendirme yöntemleri; belirlilik ve belirsizlik varsayımı altında proje değerlendirme
yöntemleri olarak ikiye ayrılabilir. Belirlilik varsayımı altında proje değerlendirme yöntemleri ise
statik ve dinamik yöntemler olarak sınıflandırılır. Bu çalışmada, dinamik yöntemlerden net bugünkü
değer ve iç karlılık oranı yöntemi kullanılmıştır.
2.1.1. Net Bugünkü Değer Yöntemi
Net bugünkü değer yöntemi, nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değeri arasındaki farktır. Net
bugünkü değer yöntemi, iskontolu nakit akışı yöntemlerinden biridir. Yatırım projesinin bugünkü
değerini hesaplayabilmek için öncelikli olarak nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değerleri hesaplanır.
Bugünkü değerlerin hesaplanmasında kullanılacak oran, sermaye maliyetidir. Bugünkü değerlerin
hesaplanmasından sonra toplam tutarlar arasındaki fark hesaplanır ve bu fark yatırımın bugünkü net
değerini verir.
𝑁𝐵𝐷 = 𝐵𝐷(𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝐺𝑖𝑟𝑖ş𝑙𝑒𝑟𝑖) − 𝐵𝐷(𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 Ç𝚤𝑘𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤)

(1)
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Nakit giriş ve çıkışlarının aynı döneme indirgenmesi yatırım projeleri arasında karşılaştırma
yapılmasına imkan sağlar. Net bugünkü değerin pozitif olması halinde yatırım kabul edilir, aksi halde
ise reddedilir. Farklı yatırım projeleri arasında sıralama yapılırken net bugünkü değerin büyüklüğü esas
alınabilir. Net Bugünkü değerin hesaplanmasında (2) numaralı formül kullanılır. Formülde NG nakit
girişlerini, NÇ nakit çıkışlarını, i yatırım maliyetini ve N yatırımın ekonomik ömrünü ifade etmektedir.
𝑛

𝑁𝐵𝐷 = ∑
𝑡=1

𝑁𝐺𝑡
− 𝑁Ç0
(1 + 𝑖)𝑡

(2)

2.1.2. İç Karlılık Oranı Yöntemi
İç karlılık oranı yönteminde, nakit girişlerinin bugünkü değerinin nakit çıkışlarının bugünkü
değerine eşit olduğu yani NBD’nin 0 olduğu nokta aranmaktadır. Buradaki sermaye maliyeti, yatırımın
iç karlılık oranını verir.
𝑁𝐵𝐷 = 𝐵𝐷(𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝐺𝑖𝑟𝑖ş𝑙𝑒𝑟𝑖) − 𝐵𝐷(𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 Ç𝚤𝑘𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤) = 0
𝑛

𝑁𝐵𝐷 = ∑
𝑡=1

𝑁𝐺𝑡
− 𝑁Ç0
(1 + 𝑖𝑘𝑜)𝑡

(3)
(4)

Formülde yer alan “iko” oranı hesaplanarak, sermayenin maliyeti veya işletme için yatırımın
kabulüne ilişkin bir oran belirlenir. İç karlılık oranı, yatırımdan beklenen getirinin bir ölçüsüdür. Eğer
bu oran sermaye maliyetinin altında kalırsa, yatırım projesi reddedilecektir (Kaygusuz, 2009).
2.1.3. Yatırım Bütçelerinde Nakit Akışının Tahmini
Nakit Akım Tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede oluşan nakit giriş ve çıkışlarını
kaynakları ve kullanım yerleri itibarıyla gösteren tablodur. Bazı gelir kalemleri gerçekleştikleri
dönemde tahsil edilmez, bazı gider kalemleri ise gerçekleştikleri dönemde ödenmez. Bu nedenle
bilanço ve gelir tablosu nakit hareketleriyle ilgili açık bilgi vermez.
Net Nakit Akımı = Net kâr − Nakdî olmayan gelirler + Nakdî olmayan giderler
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Şekil 3. Nakit Akım Tablosu
2.2. Talep Tahmini
İşletmenin gelecek için vermek durumunda olduğu kararlarının çoğunun öngörüye dayanması
bakımından talep tahmini oldukça önemlidir. Hangi ürünler ile hangi pazara girileceği, satın alma ve
stok miktarı, istihdam edilecek personel sayısı gibi kararlar bir tahmin yapılmasını zorunlu kılar. Talep
tahminleri sayısal ve sayısal olmayan yöntemler ile yapılabilir (Özüdoğru ve Görener, 2015). Bu
çalışmada, satış bütçelerini elde edebilmek için satış tahminleri mevsimsellik etkisi göz önünde
bulundurularak Winters’ ve Çarpımsal Ayrıştırma Metodu ile gerçekleştirilmiştir.
2.2.1. Winters’ Metodu
Üç denkleme dayanan bu yöntemde her denklem eğilimin üç bileşkeni; durgunluk, doğrusallık
ve mevsimselliğe bağlı parametrelerin düzgünleştirilmesinde kullanılmaktadır. Winters’ yöntemi 6
numaralı formüller ile aşağıda açıklanmıştır.

(6)

6 no’lu denklemde L; mevsim uzunluğu, I; mevsim düzeltme faktörüdür. α, β, γ ise
düzgünleştirme sabitleridir. Üçüncü denklem gözlem değeri yt’nin ilgili dönemin tekli
düzgünleştirilmiş değeri y’t ’ye oranı olduğu için mevsim indeksine benzemektedir. İkinci denklem
trendin düzgünleştirilmesi için kullanılmaktadır.
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Winters’ yöntemiyle tahmin ise 7 numaralı denklem yardımıyla yapılmaktadır (Önder ve
Hasgül, 2009).
(7)

2.2.2. Toplamsal ve Çarpımsal Ayrıştırma Metodu
Bir zaman serisini bileşenlere ayrıştırmada kullanılan modellemeler çarpımsal ve toplamsal
modellerdir. Bir zaman serisinin gözlenen değerlerinin dört bileşenden oluştuğu düşünülerek aşağıdaki
gibi fonksiyonel bir ilişki belirlenebilir.
Zaman serisi = f (Trend, Konjonktürel Hareketler, Mevsimsel Hareketler, Düzensiz Hareketler)
Yt=f (Tt, Ct, St, It)
Yt gibi bir zaman serisinde bütün bileşenlerin mevcut olduğunu varsayan toplamsal model
aşağıda belirtilmiştir.
Yt= Tt + Ct + St + It

(8)

Diğer yaklaşım ise, Yt serisinin içerdiği bütün bileşenlerin çarpımsal modelde denklem 9’daki
gibi ele alınmasıdır.
Yt= Tt * Ct * St * It

(9)

Toplamsal modellerde bir mevsimsellik faktörü hesaplanarak modele ilave edilir. Çarpımsal
modellerde ise mevsimsel değişkenlik gösteren seriler bu değerler ile çarpılarak mevsimsellik etkisi
elimine edilir (Oruç ve Eroğlu, 2017).
3. UYGULAMA
Sektörde önde gelen bir otomasyon firması yönetimi, hidrolik eğitim setlerinin satışlarını aktif
olmadığı bir pazar olan Ortadoğu ve Türkiye’de arttırmaya karar vermiştir. Proje süresi 2018-2023
yılları arasında olmak üzere 5 yıldır. Firma mevcut durumda eğitim setleri pazarında yok denecek kadar
az yer almaktadır. Küresel anlamda rakiplerine göre yeri sınırlıdır. Rakip firmalar eğitim seti için daha
düşük skalalı ürünler kullanarak maliyeti düşürme yoluna giderken, sözkonusu firma bu seti birebir
sanayide kullanılan ekipmanlarla hazırlamaktadır. Bu politika kaliteyi arttırırken maliyetleri
yükseltmektedir. Firmanın uygulayacağı yeni pazar politikası sonucu, ilk etapta öngördüğü pazar payı
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artışı %40’tır. Bu artış 330 iş istasyonluk bir sistem için üretimin 460 birim seviyesine çıkaracağı
anlamına gelmektedir. Firma bu kararı bir yatırımın analizi sonucu vermek istemektedir. Geri dönüş
süresi ve şirketin stratejik kararları bu konuda önem kazanacaktır. Projenin ürünleri iş istasyonu ve
komponent ürünler (valfler, pompalar, silindirler, elektrik motoru, valf, manometer) olmak üzere bu
metinde Set-1 ve Set-2 olarak adlandırılan 2 setten oluşmaktadır.
3.1. Satış Bütçesinin Hazırlanması
Satış bütçelerinin hazırlanabilmesi için gerekli olan ilk adım gelecek yılların satışlarının
tahminlemesidir. Tablo 1’de Set-1 için 2015-2016-2017 yıllarına ait satış verileri gösterilmiştir. Bu
veriler, Şekil 4’te gösterildiği üzere MINITAB paket programı yardımıyla görüntülenmiştir. Her yıl
satış verilerinin aynı dönemde (Temmuz, Ağustos, Eylül) yüksek olması sebebiyle serinin
mevsimsellik gösterdiği tespit edilmiştir.
Tablo 1. Geçmiş Dönem Talepleri

Şekil 4. Satış Verilerinin Görüntülenmesi
2015-2016-2017 satış verilerinin dağılımına uygun olarak, mevsimsellik etkisini göz önünde
bulunduran Winters’ ve Çarpımsal Ayrıştırma modelleriyle Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterildiği gibi 2018
ve 2019 yılları tahminlenmiştir.
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Şekil 5. Set-1 için Winters’ Metodu ile Talep Tahmini

Şekil 6. Set 1 için Çarpımsal Ayrıştırma Metodu ile Talep Tahmini
İki yöntem Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE), Ortalama Mutlak Sapma (MAD) ve
Ortalama Hata Kare (MSE) hata parametrelerine göre karşılaştırılmıştır. MAPE, hataların mutlak
değerlerinin ortalamasının, gerçek değerlerin yüzdesi olarak gösterilmesidir. MAPE, hatayı gerçek
değerin %’si olarak ifade eder. MSE hataların kareleri toplamının ortalaması, MAD ise hataların
mutlak değerlerinin ortalamasıdır. İlgili formüller aşağıda verilmiştir. Formüllerde yi gerçek değerleri,
𝑦̂𝑖 tahmin değerlerini, n ise gözlem sayısını ifade etmektedir (Çuhadar ve Kayacan, 2005).
^
n

MAPE

100

yi

yi
yi

i 1

n

(10)

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 901

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
n

^

( yi
MSE

i 1

n

(11)
^ 2

n

yi
MAD

yi ) 2

yi

i 1

n

(12)
Set 1 için Winters’ metodu ile yapılan tahminlemede MAPE değeri %36,2470, MAD 3,3841
MSE ise 18,1972 olarak hesaplanmıştır. Çarpımsal Ayrıştırma metodu ile hesaplanan hata değerleri ise
sırasıyla %32,1428, 2,8165 ve 11,5568’dir. Tüm parametrelere göre Çarpımsal Ayrıştırma metodu
daha iyi sonuç verdiğinden bu yöntemle elde edilen tahmin değerleri kabul edilmiştir. Bu durum Şekil
7’de gösterildiği üzere Set-2 için de geçerlidir.

Şekil 7. Set 2 için Çarpımsal Ayrıştırma Metodu ile Talep Tahmini

Aylar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Set-1 2018
12
12
12
12
13
12
13
13
12
13
14
13

Tablo 2. Talep Tahmini
Set-1 2019
Set-2 2018
14
21
14
17
13
21
14
22
15
18
14
21
15
23
15
19
14
22
15
23
16
19
15
23

Set-2 2019
24
20
23
25
20
24
25
21
25
26
21
25
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Tablo 2’de 2018 ve 2019 yılları için Çarpımsal Ayrıştırma metodundan elde edilen talep
tahminleri gösterilmektedir.
Tablo 3. 2018 ve 2019 Yılı için Öngörülen Kapasite Artışı
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

2018
Set-1
17
17
16
17
18
17
18
19
17
18
19
18

Set-2
30
24
29
31
25
30
32
26
31
33
27
32

2019
Set-1
17
18
17
18
19
17
18
19
18
19
20
19

Set-2
31
25
30
32
26
31
33
27
32
34
28
33

Tablo 2’deki değerlere yatırım sonucu öngörülen %40 oranındaki artışın ve %3’lük beklenen
yıllık satış artışının ilave edilmesiyle 2018 ve 2019 için tahmini satış adetleri elde edilmiş ve Tablo
3’te gösterilmiştir. 2019’dan sonraki 2020, 2021, 2022 ve 2023 dönemleri için satış tahminleri elde
edilirken objektif tahmin yöntemleri yerine yargısal yöntemler kullanılmıştır. Çünkü; regresyon, zaman
serileri analizi gibi sayısal metotlar uzun vadelerde yetersiz kalmakta, ya da daha geniş setine ihtiyaç
duymaktadır. Uygulamada 2 yıldan sonraki dönemler için satış bütçeleri satış personeli ve yönetimin
görüşlerinden diğer bir deyişle uzman görüşünden yararlanılarak yıllık %3-4 oranında deterministik
artışlar vasıtasıyla oluşturulmuştur. Denklem 8 yardımıyla bu yıllara ait satış bütçesi hesaplanmış ve
Tablo 4’te gösterilmiştir.
𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐵ü𝑡ç𝑒𝑠𝑖 = 𝑃 ∗ 𝑄
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Tablo 4. Satış Bütçesi Özeti
Set-1
Set-2
583,220.74 €
2,918,079.36 €
1,031,037.53 €
3,121,172.15 €
1,091,518.49 €
5,262,443.52 €
1,146,749.33 €
5,528,723.16 €
1,216,471.68 €
5,864,869.53 €
1,290,433.16 €
6,221,453.60 €
1,368,891.50 €
6,599,717.97 €

3.2. Fiili Kapasite Hesabı
Firmada yıllık çalışılan gün sayısı 258’dir ve mesai saatleri ise 07.15-17.00 arasıdır. 9 saatte 6
saat hedefi bulunmaktadır. Bu kapasite ile yıllık 300 adet Set-1 ve Set-2 üretilebilmektedir. Böylelikle
teorik kapasite elde edilir. Teorik kapasiteden fiili kapasiteye geçmek için, yıllık izinli, raporlu veya
mazeretli devamsızlıkların çıkarılması gerekmektedir. Fiili kapasite Tablo 5’te görüldüğü üzere 4281
saat olarak hesaplanmıştır.
Tablo 5. Fiili Kapasite Hesabı
Günlük Çalışma Saati
Dinlenme-Yemek
Günlük Verimli Zaman
2017 Yılı Çalışma Gün Sayısı
Ortalama Yıllık İzin Günü Sayısı
Ortalma Mazaret Gün Sayısı
2017 Yılı Net Çalışma Günü Sayısı
Toplam Çalışan Direk İşçi
Yıllık Toplam Fiili Kapasite

9
3
6
258
15
5
238
3
4.281

saat
saat
saat
gün
gün
gün
gün
işçi
saat

Tablo 6’da 2017’nin direkt işçilik bütçesinden hareket edilerek, Set-1 ve Set-2 için aylık
siparişlerin gerektirdiği toplam işçilik saatleri bulunmuş ve bu saatler toplandıktan sonra saatlik ücret
ile çarpılarak işçilik bütçesi o yıl için hesaplanmıştır. Aynı şekilde 2023’e kadar tüm yıllar için satış
bütçesinde tahminlenmiş olan satış miktarlarıyla diğer yılların direkt işçilik bütçesi
hesaplanabilmektedir. Ancak 2018 yılında yapılması planlanan %40 artış için yeni makinaları
çalıştıracak işçi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle kapasite hesabı yapılması gerekmektedir.
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Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Tablo 6. Toplam Üretim Saatleri
SET-1
SET-2
Miktar(Q) Zaman
Miktar(Q) Zaman
9
108
13
169
7
84
17
221
7
84
16
208
8
96
11
143
9
108
12
156
6
72
25
325
8
96
8
104
15
180
20
260
18
216
28
364
17
204
31
403
11
132
17
221
8
96
13
169
Toplam
1476
Toplam 2743
18.270,87 €
33.954,61 €

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
2017

2018

2019

2020

Kapasite

2021

2022

2023

İşçi Sayısı

Grafik 1. 2017 İşçi Sayısı ile Kapasite
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7
6
5
4
3
2
1
0

99%

99%

83%

2017

2018

86%

2019

95%

92%

88%

2020

2021

2022

105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

2023

İşçi Sayısı

Kapasite

Grafik 2. Ek Yatırım ile Kapasite
Firma mevcut durumda, %100’e yakın bir kapasite ile çalışmaktadır. Grafik 1 ek yatırım
yapıldığında, mevcut işçi sayısı ile kapasitesinin nasıl değişeceği konusunda fikir vermektedir. Grafik
2 ise 2018 yılındaki ek yatırım hacminin karşılanabilmesi için 3 işçi alınmasıyla sonraki 5 yılda
kapasitenin nasıl değişeceğini göstermektedir. 3 işçi alınmasının ardından takip eden yıllar için verilen
%3-4’lük reel artış ile üretim kapasitesinin %100’e tekrar yaklaştığı görülür.
Tablo 7. Kapasite Hesabı
2017
İşçi Sayısı 3
Kapasite 99%
2017
İşçi Sayısı 3
Kapasite 99%

2018
6
83%
2018
3
335%

2019
6
86%
2019
3
421%

2020
6
88%
2020
3
433%

2021
6
92%
2021
3
451%

2022
6
95%
2022
3
469%

2023
6
99%
2023
3
488%

Tablo 8’de satış bütçesi özeti görülmektedir.
Tablo 8. Direk İşçilik Maliyeti Özeti
Yıllar
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

SET-1
18.271 €
34.164 €
38.650 €
43.393 €
49.190 €
55.762 €
63.211 €

SET-2
33.955 €
61.392 €
69.211 €
77.704 €
88.085 €
99.853 €
113.193 €

Toplam
52.225 €
95.555 €
107.862 €
121.096 €
137.275 €
155.615 €
176.405 €
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3.3. Direk Malzeme Maliyetleri
Tablo 8. Maliyet Kalemleri
SET-1
SET-2
Birim
Birim
Malzeme
Miktar Maliyet
Miktar Maliyet
Maliyeti (€)
(€)
(€)

Malzeme

Malzeme
Maliyeti (€)

Taşıyıcı

1

350

350

1

350

350

Çerçeve
Izgara
Ünite
Montaj Takımı
Yağ Kabı
Tespit Seti
Kap
Dağıtıcı
Modül taşıyıcı
Dağıtım Kutusu
Ölçme Camı
Hortum Tutucu
Güç Ünitesi
Delikli Saç

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2

120
150
1.530
100
50
39
261
280
440
350
770
65
700
40

120
150
1.530
100
50
78
261
560
440
350
770
130
700
80
5.669

1
1
2
3
1
1
1
3
1
2
1
3
2
3

120
150
1.530
100
50
39
261
280
440
350
770
65
700
40

120
150
3.060
300
50
39
261
840
440
700
770
195
1.400
120
8.795

Tablo 9. Direk Malzeme Maliyeti Bütçesi
Yıllar

SET-1

SET-2

Toplam

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

697.287 €
1.232.044 €
1317.119 €
1.397.332 €
1.496.822 €
1.603.395 €
1.717.557 €

1.855.745 €
3.170.598 €
3.377.683 €
3.479.013 €
3.838.521 €
4.111.823 €
4.404.585 €

2.553.032 €
4.402.641 €
4.694.802 €
4.876.345 €
5.335.342 €
5.715.219 €
6.122.142 €

Tablo 8’de verilen üğün ağacı maliyet kalemleri aracılığıyla Tablo 9’da direk malzeme maliyeti
bütçesi hesaplanmıştır.
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3.4. Yatırım Maliyetleri
Yatırım maliyetleri Tablo 10’da gösterildiği gibidir.

Delme Makinası
Pah kırma-Kesme Makinası
Ortak Alan Makine Giderleri
Diğer Sabit Giderler
Toplam
Envanter Artışı
Alacak Artışı
Net İşletme Sermayesi

Tablo 10. Yatırım Maliyetleri
Satın
Alma Makine
Ömrü
Maliyeti (€)
(Yıl)
270.000
5
2.500.000
5
2.100.000
5
50.000
5
4.920.000 400.000
€
1.200.000 €
1.600.000 €

Amortisman
(€)
54.000
900.000
440.000
10.000
984.000

3.5. Amortisman ve Vergi Koruması
Amortisman vergi amaçları için düşülmesine izin verilen gayri nakdi bir harcamadır.
Amortisman vergiye tabi geliri düşürdüğünden, gelirin bir kısmını vergilendirmekten korur ve vergi
yükümlülüğünü azaltır.

Yıl
Amortisman
Vergi Oranı
Vergi Avantajı

2018
984.000 €
20%
196.800 €

Tablo 11. Amortisman-Vergi İlişkisi
2019
2020
2021
984.000 €
984.000 € 984.000 €
20%
20%
20%
196.800 €
196.800 € 196.800 €

2022
984.000 €
20%
196.800 €

2023
984.000 €
20%
196.800 €

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER

Periyot

Tablo 12. Nakit Akış Tablosu ve Yatırım Değerlendirme
0
1
2
3
4
2018
2019
2020
2021
2022

Operasyonel
Nakit
-212.367 €
Akışı
Satış Geliri
(+) 4.335.830 €
Direkt
Malzeme
(-) 4.402.641 €
Maliyeti
Direkt İşçilik Maliyeti (-) 95.555 €

5
2023

1.398.611 € 1.520.148 € 1.444.282 € 1.469.653 € 1.491.281 €
6.251.275 € 6.567.589 € 6.966.898 € 7.390.486 € 7.839.827 €
4.694.802 € 4.876.345 € 5.335.342 € 5.715.219 € 6.122.142 €
107.862 €

121.096 €

137.275 €

155.615 €

176.405 €
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Genel
Maliyetleri

İmalat

(-) 50.000 €

50.000 €

-6.323.200
196.800 €
€
(-) 4.920.000 €

50.000 €

196.800 €
Yatırım Nakit Akışı
Yeni Makina
Amortisman
Vergi
196.800 € 196.800 € 196.800 €
Kalkanı
(+)
Döner Sermaye Eki
(-) 1.600.000 €
-6.535.567
1.595.411 € 1.716.948 €
Net Nakit Akışı
€
-6.535.567
1.450.374 € 1.418.965 €
Net BugünküDeğerler
€
Net Bugünkü Değer
746.590 €
İç Verim Oranı
3.6%

50.000 €

50.000 €

50.000 €

196.800 €

196.800 €

1.796.800 €

196.800 €

196.800 €

196.800 €
1.600.000 €

1.641.082 € 1.666.453 € 3.288.081 €
1.232.969 € 1.138.210 € 2.041.639 €

Tablo 12 incelendiğinde, projenin gerek elde edilen net şimdiki değer, gerekse iç verim oranı
açısından çok karlı bir yatırım olduğu söylenememektedir. Şimdiki değer analizi sonucu iyi gibi
gözükse de yapılan yatırımlar göz önüne alındığında bunun çok iyi bir geri dönüş olmadığı
görülmektedir. Ayrıca bu en iyi plandır. Yapılacak yatırımla kapasite %40 arttırılsa dahi ilerleyen
yıllarda %40 oranında satış artışı elde edilebileceği net değildir. Sermaye bütçelemesi ve yatırımların
en temel unsurlarından biri olan risk bu durumda da kaçınılmaz bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Şirketlerin yatırım yapmalarının sebebi ne kadar kar elde etmek olsa da asıl sebeplerden biri de
yatırımların stratejik planlama evrelerinin bir parçası oluşudur. Söz konusu firma için de durum bu
şekildedir. Firma, hidrolik alanında büyük ve iddialı bir şirket olarak eğitim setleri pazarında yeni aktif
olmaya başlamaktadır. Bunun altında yatan asıl sebep de stratejiktir. Üretilen eğitim setleri, geniş
lojistik ağlarıyla dünyanın farklı ülkelerine dağıtılmakta ve dünyada çok farklı okullarda mesleki
eğitim birimlerinde, bu işi öğrenmekte veya yetişmekte olan kişilere ürünlerini ve kalitesini göstermeyi
hedeflemektedir. Dolayısıyla, potansiyel müşteri konumundaki teknik öğrencilere ve endüstriyel
müşterilere ürün tanıtımı için iyi bir fırsattır. Bu nedenle %3’lük İç Verim Oranı’nın riski kabul
edilecek ve yatırım uygulanacaktır.
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SURĠYE GÖÇÜNÜN GAZĠANTEP’TEKĠ FAST FOOD ĠġLETMELERĠNĠ
ĠġGÜCÜ FARKLILIĞI, REKABET STRATEJĠLERĠ, MÜġTERĠ POTANSĠYELĠ VE
MENÜ ÇEġĠTLĠLĠĞĠAÇISINDAN ETKĠLEME DÜZEYĠNE YÖNELĠK BĠR
ARAġTIRMA
Dr. Saliha EMRE DEVECĠ
Gaziantep Üniversitesi, salihaemre@hotmail.com
ÖZET
İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan göç, insanların bulundukları alandan başka
bir alana doğal veya beşeri ana faktörler altında ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve savaş
nedeniyle, gönüllülük veya zorunluluk çerçevesinde bireysel ya da kitlesel yer değiştirmesi
şeklinde tanımlanabilir. Göç, hem terk edilen yer hem de göç edilip yerleşilen bölge açısından
olumlu veya olumsuz neticeler doğurmaktadır. 2011 yılında Ortadoğu‟da “Arap Baharı”
olarak ortaya çıkan süreç Tunus, Libya, Mısır gibi ülkelerle birlikte Suriye‟yi de etkilemiş ve
Suriye‟de ortaya çıkan kriz ve iç çatışmalar, Türkiye ve bazı bölge ülkelerini önemli
ölçüdeetkilemiştir. Bu süreçte yüzbinlerce Suriyeli rejimden kaçıp bölge ülkelerine (Lübnan,
Ürdün ve Türkiye gibi) sığınmış ve Türkiye çok büyük mülteci akınına uğramıştır. En çok göç
akımına uğrayan illerin başında Gaziantep gelmektedir. Gaziantep, Suriye sınırına komşu bir
şehir olması sebebiyle, Suriye‟de meydana gelen siyasi krizden kaçan insanların sığındığı ve
buradaki kamplarda barındığı bir kent olması yönüyle de stratejik bir önem kazanmıştır. Hızlı
yemek sektörü veya fastfood sektörü değişik bakış açıları ile değişik şekillerde
tanımlanmaktadır. Fastfood işletmeleri arasında yaşanan rekabet bu işletmelerin yaşanan
değişikliklerden etkilendiğini göstermektedir.Bu çalışmada, Suriye‟deki iç savaş sonrası
ülkemize göç ederek Gaziantep iline gelen Suriyelilerin fastfood işletmelerinde göçün,
müşteri potansiyeli değişimine etkisinin işgücünün farklılığı ve verimliliğine, göçün müşteri
potansiyeli değişimine etkisinin işletmelerin menülerine, göçün müşteri potansiyeli
değişimine etkisinin işletmelerin rekabet stratejilerine, işletmelerde işgücünün farklılığı ve
verimliliğinin işletme stratejisine, işletmelerin sahip olduğu menülerin işletmelerin
stratejilerine olan etkisi ölçülmeye çalışılmış ve etkinin varlığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın
evrenini, Gaziantep‟teki fastfood işletmeleri oluşturmaktadır. Bu evrenden kolayda örneklem
yöntemi ile 152 fastfood işletmesi seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak yüz yüze anket
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda etkinin varlığı ve pozitif yönde olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göç , Suriye Göçü, FastFood İşletmeleri.
ABSTRACT
Migration, a concept that is as old as human history, can be defined as individual or
mass displacement within the framework of volunteerism or necessity due to economic,
social, cultural, political and war under natural or human factors. Migration has both positive
and negative consequences for both the abandoned place and the migrated and settled region.
In the Middle East in 2011 "Arab Spring" occurring process in Tunisia, Libya, Syria, with
countries such as Egypt and the crisis has also affected the internal conflict and raised in
Syria, Turkey and some countries of the region ölçüdeetkile was important. In this process,
hundreds of thousands fled the Syrian regime from countries in the region (Lebanon, Jordan
and Turkey) and have sought refuge in Turkey has undergone a very large influx of refugees.
Gaziantep is one of the cities that have the highest migration flows. Since Gaziantep is a city
www.zeugmakongresi.org/ KONGRE TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa911

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
adjacent to the Syrian border, it has gained a strategic importance with the fact that people
fleeing the political crisis in Syria take shelter and live in camps. The fast food sector or
fastfood industry is defined in different ways with different perspectives. In this study, the
effect of migration in the fastfood enterprises of the Syrian refugees, the effect of the change
in the customer potential, the difference and productivity of the labor force, the effects of the
migration on the customer potential, migration to our country after the civil war in Syria, The
effect of the effect of the customer potential change on the competitive strategies of the
enterprises, the difference of the workforce in the enterprises and the business strategy of the
enterprises, the menus of the enterprises on the strategies of the enterprises were tried to be
measured and the presence of the effect was observed. The universe of the research consists
of fastfood enterprises in Gaziantep. From this universe, 152 fastfood enterprises were
selected with easy sampling method. Face to face survey method was used as a data collection
tool. As a result of the study, it was determined that the effect was positive and positive.
Key Words: Migration, Syrian Migration, FastFood Enterprises.
1.GĠRĠġ
Göçü, nedenleri (zorunlu ve gönüllü göç), amaçları (çalışma, sığınma) ve hedefe varmakta
kullanılan yöntemleri (yasal, yasa dışı) gibi farklı kriterlere uygun olarak tanımlamak
mümkün olmakla birlikte “farklı bilimsel disiplinler olarak ekonomi, sosyoloji, demografi,
coğrafya, tarih, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve diğer bazı ilgili disiplinler
göçle ilgili konulara farklı bakış açılarıyla değinirler” (İçduygu ve Sirkeci, 1999:249). Savaş,
tabi afet, sürgün gibi nedenlerle insanların yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalmaları
veya buna mecbur bırakılmaları sebebiyle meydana gelen göç zorunlu göç olarak
tanımlanmaktadır. Bireylerin göç etmeye kendilerinin karar verdiği gönüllü göçte ise esas
dürtü, insanların daha iyi yaşam şartları elde edeceklerini ummalarıdır.
Bu çalışma Suriye göçünün fastfood işletmelerindeki müşteri potansiyeline,işgücü
farklılığına, işletme stratejilerine ve menülere etkileri ölçmek amacına yönelik
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde kavramsal göç, Suriye göçü ve
fastfood işletmeleri üzerinde durulmuş, literatür desteği ile açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci
bölümde çalışmanın metodolojisi açıklanmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise araştırma
sonuçlarına yer verilmişti
2.GELĠġME
2.1.Göç, Suriye Göçü
Göç, kişilerin ekonomik, dini, siyasi ve sosyal sebeplerden dolayı yerleşmek amacıyla bir
yerden başka bir yere gitmeleri hareketine verilen addır. Bu hareket, ülke içinde olursa „iç
göç‟, ülkeler arasında olursa „dış göç‟ veya „uluslararası göç‟ olarak adlandırılır. Göç,
bireylerin ya da grupların bir yerden başka bir yere gitmeleri ve gidilen yerde yaşamlarını
belli bir süre sürdürmeleri olarak ifade edilebilir (Çakır, 2011, s. 210). TDK‟ ya göre göç,
“evden eve taşınma”, “nakil” ve “göç sırasında taşınan ev eşyalarının tümü” anlamına
gelmektedir. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden
başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret,
muhaceret (www.tdk.gov.tr, 31.07.2018) anlamlarına gelmektedir.
Daha geniş anlamda ise klasik bir yer değiştirme hareketinin yanı sıra insanların belirli
bir süreyi veya tüm yaşamlarını geçirmek için farklı bir yörede yerleşmeleri konusunu da
kapsayan göç kavramı, toplumsal düzeni ve ülkelerin politikalarını etkileyen sosyal bir olgu
olarak kabul edilmektedir. İnsanların farklı coğrafyalar arasındaki bu hareketi bireysel ya da
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küçük topluluklar halinde olabildiği gibi, özellikle savaş durumlarında kitlesel düzeyde de
olabilmektedir (Aksoy, 2012, s. 293).
Göçler, gerçekleşme biçimlerine göre bir sınıflandırmaya tabi tutulduğunda ana planda
beş kategorinin olduğu söylenebilir.
Gidilen yere göre; Ülke sınırları içerisinde ise iç göç, ulusal sınırlar aşılarak başka ülkelere
yönelik ise dış göç,
Zamana göre; Kısa süreli (geçici) veya uzun süreli (sürekli) göç,
İradenin kullanımına bağlı olarak; Gönüllü (isteğe bağlı) veya zorunlu (zorlama ya da doğal
afetler vb. gibi) göç,
Büyüklüklerine göre; Bir kişi, grup, aile veya kitlesel göçler.
Yasallığına göre; Sınırlar yasal yollardan geçiyorlarsa yasal göç, yasadışı yollardan geçiliyor
ise yasadışı göç hareketlerinden bahsedilir(Özkarslı , 2014, s.8).
Suriye‟de yaşanan iç savaş nedeniyle oluşan göç hareketi; nedenleri itibariyle “siyasi”,
şekli itibariyle “kitlesel”, taşıdığı şartlar itibariyle “zorunlu” (22,5 milyonluk nüfusun büyük
bölümü tehlike altında olup, dört milyon insan yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kalmıştır.),
coğrafi sınırlar itibariyle bir “dış göç” (BM‟ye göre bir yıldan daha fazla süre ile
gerçekleştirilmiş yer değiştirme ve yerleşme hareketi dış göç olarak kabul edilmektedir)
hareketidir (Tunç , 2015, s.37).
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre19 Temmuz 2018 tarihi
itibarıyla Türkiye‟deki Suriyeli mülteci sayısının toplam 3 milyon 541 bin 572 kiĢi olduğu
belirtilmiştir. Bu kişilerin 1 milyon 920 bin 435‟i erkeklerden, 1 milyon 631 bin 137‟si ise
kadınlardan oluşmaktadır. Ayrıca Göç İdaresinin 19 Temmuz 2018 tarihli verilerine göre
Suriyelilerin en çok yaşadığı 10 şehir ve bu şehirlerdeki Suriyeli yoğunluğu aşağıdaki tabloda
yer almaktadır (https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/Erişim:01.08.2018)
ġEHĠR

SAYI

ĠL NÜFUSU ĠLE
KARġILAġTIRMA

İstanbul

563 bin 791

%3,75

Şanlıurfa

471 bin 955

%23,77

Hatay

442 bin 909

%28,12

Gaziantep

390 bin 204

%19,46

Adana

219 bin 848

%9,92

Mersin

209 bin 89

%11,66
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Bursa

151 bin 477

%5,16

İzmir

138 bin 150

%3,23

Kilis

130 bin 677

%95,86

Mardin

91 bin 832

%11,34

Gaziantep İlindeki Suriyelilerin 30.181‟i meslek sahibidir. Suriyelilerin meslek
dağılımına bakıldığında belirlenen 154 meslek çeşidi içinde esnaf, ayakkabıcı, terzi ve
öğretmenler ilk sıralarda yer almaktadır. Suriyeli göçmenlerin insan kaynağı ve adaptasyon
açısından mevcut koşullarda Türkiye ekonomisine entegre edilmeden uzak olduğu, özellikle
Gaziantep gibi yoğun göçlere maruz kalan sınır illerinde işçi ücretlerini düşürdüğü, alım
gücünü olumsuz etkilediği ve yapılan işin kalitesini düşürdüğü tespit edilmiştir (Sandal,
Hançerkıran ve Tıraş, 2016, 477).39-40
2.2.Fast Food
Fastfood, hızlı bir şekilde beslenme ihtiyacını gidermek amacıyla çeşitli ön hazırlıklar
ve önceden pişirme yöntemiyle kısa bir hazırlama süreci sonunda sunulan yiyecekleri ifade
eden bir kavramdır. İlk olarak Amerika‟da ortaya çıkan fastfood beslenme şekli, günümüzde
küresel kültürün bir unsuru olarak tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır. Fastfood beslenme
şeklinin Türkiye açısından sadece küresel kültürün bir ürünü olarak ele alınması doğru
olmayacaktır. Lakin hamburger, pizza gibi uluslararası yiyeceklerin ikamesi olarak
nitelendirilebilecek döner, pide, lahmacun gibi Türk damak tadına uygun yiyeceklerin geçmişi
oldukça uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bunun yanında, fastfood kültürünün bu denli
yaygınlaşmasında uluslararası faaliyet gösteren fastfood firmalarının başarılı faaliyetlerinin
payı yüksektir. Fastfood endüstrisindeki büyümeyi sadece tüketicilerden gelen talep değil aynı
zamanda çeşitlenen tedarik kaynaklarının çoğalması da sağlamıştır (Dalgın ve Kızgın,
2012,s.39-40).
3.ARAġTIRMANIN METODOJĠSĠ
Bu bölümde öncelikle araştırmanın amacı ele alınmakta, daha sonra araştırmanın
evreni ve örneklem kümesinin seçimi hakkında bilgi verilmekte, son olarak da hipotezleri
sunulmaktadır.
3.1.AraĢtırmanın Amacı
Bu araştırma, Suriye göçünün Gaziantep‟teki fastfood işletmelerine etkisinin var olup
olmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır.
3.2.AraĢtırmanın Yöntemi Ve Örneklem Kümesinin Seçimi
Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket
Gaziantep fastfoodişletmelerine uygulanmıştır. Tesadüfi olmayan kolayda örneklem yöntemi
ile seçilen 152 fastfoodişletmelerine uygulanan anketlerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır.
Çalışmada göçün fastfoodişlemelerine olan etkisini ölçmek amacıyla oluşturulan
anketteişgücünün farklılığı ve verimliliği boyutu (13 madde), göçün menüye etkisinin boyutu
(5 madde), göçün müşteri potansiyeline etkisi değişkeninin boyutu (4 madde), göçün
işletmelerin stratejisine etkisini oluşturan boyutu (6 madde) olmak üzere toplam 28
önermeden oluşmaktadır.
3.3.AraĢtırmanın Hipotezleri
www.zeugmakongresi.org/ KONGRE TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa914

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
H1: Göçün müşteri potansiyeli değişimine etkisi işgücünün farklılığı ve verimliliğini pozitif
yönde etkilemektedir.
H2: Göçün müşteri potansiyeli değişimine etkisi işletmelerin menülerini pozitif yönde
etkilemektedir.
H3: Göçün müşteri potansiyeli değişimine etkisi işletmelerin rekabet stratejilerini pozitif
yönde etkilemektedir.
H4: İşletmelerde işgücünün farklılığı ve verimliliği işletme stratejisini pozitif etkilemektedir.
H5: İşletmelerin sahip olduğu menüler işletmelerin stratejilerini pozitif yönde etkilemektedir
4.BULGULAR
4.1.Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulgular tablo 1‟de gösterilmiştir.
İlgili tabloya göre katılımcıların % 81,6‟sı erkek, % 18,4‟ü kadındır. Katılımcıların % 97,4‟ü
20 yaş ve üzerinde olup % 50‟sinin eğitim durumu ise ilkokul ve ortaokuldur. Eğitim durumu
lise olan katılımcıların oranı ise % 44,1‟dir.
Tablo 1:Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular
DeğiĢken

n

%

Erkek

124

81,6

Kadın

28

18,4

Toplam

152

100

20 Yaş ve Altı

4

2,6

20 Yaş ve Üzeri

148

97,4

Toplam

152

100

İlkokul ve Ortaokul

76

50

Lise

67

44,1

Üniversite

9

5,9

Toplam

152

100

Cinsiyet

Yaşınız

Eğitim Durumunuz
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4.2.Katılımcıların ĠĢyeri ve Ortaklık Durumuna Yönelik Bulgular
Katılımcıların işyeri ve ortaklık durumuna yönelik bulgular tablo 2‟de verilmiştir.
İlgili tabloya göre katılımcıların % 65,8‟i işyerinde belirli bir ücret karşılığında çalıştığı tespit
edilirken % 34,2‟si ise işyerinin sahibi durumundadır. Katılımcıların % 15,1‟i yapılan işte
ortak olduğunu belirtirken bu ortaklığın % 88‟lik bir oranı yerli ortaklık statüsündedir.
Ortaklık sürelerine bakıldığında en yüksek ortaklık süresinin ise % 31,6 ile 4- 6 ay arasındaki
ortaklıklar oluştururken bunu % 30 oranıyla 7- 9 ay arasındaki ortaklıkların takip ettiği
görülmektedir. İşletmenin ağırlıklı olarak nasıl bir menüye sahip olduğunun tespit edilmesine
yönelik sorulan soru sonucunda ise işletmelerin % 36,8‟inin dürüm ağırlıklı, % 33,6‟sının
yöresel ev yemekleri, % 28,3‟ünün ise fastfood yemekleri ağırlıklı bir menüye sahip olduğu
sonucu tespit edilmiştir.
Tablo 2: Katılımcıların ĠĢyeri ve Ortaklık Durumuna Yönelik Bulgular
ĠĢyerinin Kendisine ait
olma durumu

n

%

Evet

52

34,2

Hayır

100

65,8

Toplam

152

100

Evet Var

23

15,1

Hayır Yok

129

84,9

Toplam

152

100

Yerli

20

88,0

Yabancı

3

12,0

Toplam

23

100

1-3 Ay

3

13,1

4-6 Ay

6

26,1

7-9 Ay

6

26,1

10-12 Ay

7

30,4

Yapılan İşte Ortaklığın
Olma Durumu

Ortağın Uyruğu

Ortaklığın Süresi
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12 Aydan Fazla

1

4,3

Toplam

23

100

Yöresel Ev Yemekleri

51

33,6

FastFood Yemekleri

43

28,3

Dürüm

56

36,8

Diğer

2

1,3

Toplam

152

100

Daha Çok Hangi Tür
Menünün Olduğu

4.3.Fast Food ĠĢletmelerinde ĠĢgücünün Farklılığı ve Verimliliği OluĢturan
Boyutlara Yönelik Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde işgücünün farklılığı ve verimliliği değişkenini oluşturan
boyutların tespit edilmesine yönelik keşfedici faktör analizine yönelik bulgulara yer
verilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda döndürme yöntemi olarak Varimax yöntemi
kullanılmış olup önermelerin faktörlere bağlanma yük değerinin ise 0,4 ve üzerinin alınması
uygun görülmüştür. Söz konusu analiz sonucunda fastfood işletmelerinde işgücünün farklılığı
ve verimliliğini oluşturan boyutlar “Yabancı personel ve istihdam”, “yabancı dil sorunu ve
olumsuz algı” ve “sosyal güvenlik” olmak üzere üç boyut ve bu boyutlara bağlı 13 önermeden
oluştuğu sonucu tespit edilmiştir.
Tablo 3: ĠĢgücünün Farklılığı ve Verimliliği DeğiĢkenini OluĢturan Boyutlar
Boyutlar
1

2

3

Yabancı Personel ve Ġstihdam
Yabancı uyruklu çalışanların işe
adaptasyonu hızlı ve iyidir.

,716

Devletin verdiği yabancı uyruklu
istihdam arttırıcı teşvikler
bulunmaktadır.

,692

Yabancı uyruklu müşterilerin sayısının
artması yabancı uyruklu çalışana yatırım
yapmanın önemini ortaya çıkarmıştır.

,649
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İstihdam edilen yabancı uyruklu
personelin yabancı dil ve diğer
eğitimlerinin yeterli olması sebebiyle
yabancı personel istihdamında artış
yaşanmıştır.

,648

Yüksek bir maliyete gerek kalmadan
birçok kişiye istihdam sağlanmaktadır.

,646

Devletin vermiş olduğu çeşitli
teşviklerden bu sektörden yeterince
faydanılamamaktadır.

,462

Yabancı Dil Sorunu ve Olumsuz Algı
Eğitim kurumlarında, yabancı çalışanlara
Türkçe dil için gerekli olan eğitim yeterli
düzeyde verilememektedir.

,803

Gaziantep'te gıda sektöründe istihdam
edilen yabancı uyruklu kişilerde dil
problemleri yaşanmaktadır.

,774

Bazı yerli müşteriler tesislerde çalışan
yabancı çalışanlara karşı olumsuz bakış
açısı sergilemektedir.

,701

Bazı yabancı uyruklu çalışanlarca gıda
sektöründe istihdam, geçici bir meslek
olarak görülmektedir.

,682

Sosyal Güvenlik
İşletmemizde güvenlik ve çalışma
şartları gibi konularla ilgili çalışanlar için
bilgi ve talimat verilmektedir.

,814

Gıda sektöründeki yabancı uyruklu
çalışanlara karşı iş olanakları sosyal
güvenlik kapsamındadır.

,801

Yabancı genç nüfus, yerli gıda
sektöründe çalışmaya olumlu
bakmaktadır.

,549

Açıklanan Varyans
Toplam Açıklanan Varyans
KMO

40,415

9,478

8,688
58,581
,870
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Barlett Küresellik Testi

,000

Cronbach Alpha

,875

4.4.Fast Food ĠĢletmelerinde Göçün Menüye Etkisinin Boyutlarının Tespitine Yönelik
Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde göçün menüye etkisi değişkenini oluşturan boyutların tespit
edilmesine yönelik keşfedici faktör analizine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Yapılan faktör
analizi sonucunda döndürme yöntemi olarak Varimax yöntemi kullanılmış olup önermelerin
faktörlere bağlanma yük değerinin ise 0,4 ve üzerinin alınması uygun görülmüştür. Söz
konusu analiz sonucunda fastfood işletmelerinde göçün menüye etkisi değişkeni aynı isimle
ve 5 önermeye sahip tek bir boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir.
Tablo 4: Göçün Menüye Etkisine Yönelik Bulgular
1
Gaziantep'e gelen yabancı uyruklu kişilerdeki yaşanan
artışa bağlı olarak farklı yemek ihtiyacı artmaktadır.

,804

Yabancı uyruklu aileler menülerdeki kültür ine uygun
yemekleri istemektedir.

,455
,726

Gıda endüstrisi kendisinin dışında birçok alanda katma
değer yaratır.Örneğin, yabancı uyruklu yöre halkının evde
yöresel yemek yaparak menüye katkı sağlaması gibi.

,785
Gıda sektörü, hizmet ağırlıklı bir sektör olduğu için yemek
ve servis olanaklarının arttırılmasını zorunlu kılar.

,521
İşletmemizde yemek içeriği ve hazırlanışı ile ilgili
konularla müşteriler için bilgi kitapçığı bulunmaktadır.
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Toplam Açıklanan Varyans

45,335

KMO

,732

Barlett Küresellik Testş

,000

Cronbach Alpha

,537

4.5.Fast Food ĠĢletmelerinde Göçün MüĢteri Potansiyeline Etkisi DeğiĢkeninin
Boyutlarına Yönelik Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde göçün müşteri potansiyeline etkisi değişkenini oluşturan
boyutların tespit edilmesine yönelik keşfedici faktör analizine yönelik bulgulara yer
verilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda döndürme yöntemi olarak Varimax yöntemi
kullanılmış olup önermelerin faktörlere bağlanma yük değerinin ise 0,4 ve üzerinin alınması
uygun görülmüştür. Söz konusu analiz sonucunda fastfood işletmelerinde göçün müşteri
potansiyeline etkisi aynı isimle ve 4 önermeye sahip tek boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir.
Tablo 4.5: FastFood ĠĢletmelerinde Göçün MüĢteri Potansiyeline Etkisini OluĢturan
Boyutlar
İşyerine gelen müşteriler yerli ve yabancı uyrukludur.

,818

Yabancı uyruklu müşterilerin sayısı giderek artmaktadır.

,767
,764

Müşterilerdeki değişim nedeniyle yemek fiyatlarındaki çeşitli
olanaklar iyileştirilmektedir.

,745
Yabancı uyruklu müşterilerin çoğalması sektörün alternatif
menü oluşturma kapasitesini arttırmıştır.

Toplam Açıklanan Varyans

59,931

KMO

,745

Barlett Küresellik Testi

,000

Cronbach Alpha

,774
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4.6.Fast Food ĠĢletmelerinde Göçün ĠĢletmelerin Stratejisine Etkisini OluĢturan
Boyutların Tespitine Yönelik Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde göçün işletmelerin stratejisine etkisi değişkenini oluşturan
boyutların tespit edilmesine yönelik keşfedici faktör analizine yönelik bulgulara yer
verilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda döndürme yöntemi olarak Varimax yöntemi
kullanılmış olup önermelerin faktörlere bağlanma yük değerinin ise 0,4 ve üzerinin alınması
uygun görülmüştür. Söz konusu analiz sonucunda fastfood işletmelerinde göçün işletmelerin
stratejisine olan etkisini oluşturan boyutlar “yeni ürün geliştirme ve kalite” ve “rekabet ve
ekonomik katkı” olmak üzere 2 boyut ve 6 önermeden oluştuğu tespit edilmiştir.
Tablo 4.6: FastFood ĠĢletmelerinde Göçün ĠĢletmelerin Stratejisine Etkisini OluĢturan
Boyutlar
Boyutlar
1

2

Yeni Ürün Geliştirme ve Kalite
Alternatif menülerin çoğalması sektörün rekabet
kapasitesini arttırmıştır.

,815

İşletmemizin rekabet eylemleri devlet, mesleki ve
sektörel kurumlarca belirlenen kurallara uygundur.

,796
,773

Sektördeki işletme sayısını artması sonucu
rakiplerden önce yeni ürün geliştirip pazara sürme
süreci hızlanmıştır.

,681
Kaliteli hizmet anlayışı gelişerek uzmanlaşma
artmış ve buna bağlı olarak istihdam edilecek
eleman sayısında artış yaşanmıştır.

Rekabet ve Ekonomik Katkı
,903
Rakiplerin artması sonucu sunulan menülerin
kalitesi artış yaşanmıştır
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,701
Gaziantep'te son yıllarda yabancı uyruklu
lokantalar ekonominin lokomotifi durumuna
gelmiştir.
Açıklanan Varyans

48,726

18,770

KMO

,801

Barlett Küresellik Testi

,000

Cronbach Alpha

,775

4.7.Hipotez Testlerine Yönelik Bulgular
Hipotezlerin test edilmesi için geliştirilen model AMOS 19 paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda modele yönelik elde edilen modelin CMIN değeri
53,922, df değeri 11, CMIN/df değeri 4,902, GFI değeri ,916, CFI değeri ,939, IFI değeri
,940, NFI değeri ,925 p close değeri ise anlamlı (p=,000) bulunmuştur. Söz konusu değerler
göz önüne alındığında geliştirilen modelin kabul edilebilir uyum iyiliği değerlerine sahip
olduğu ifade edilebilir. Modelin kabul edilebilir uyum iyiliği değerlerine sahip olduğu tespit
edildikten sonra (Şekil 1) geliştirilen hipotezler standart yol katsayıları dikkate alınarak test
edilmiş olup sonuçlar tablo 4.8‟de verilmiştir.
ġekil 1: GeliĢtirilen Modele Yönelik Yol Katsayıları

Söz konusu tabloya göre göç sonucu oluşan müşteri potansiyeli değişimi işgücünün farklılığı
ve verimliliği (β:0,885)ile işletmenin menülerini (β:0,790) pozitif yönde etkilediği sonucu
tespit edilirken müşteri potansiyelindeki değişim işletme stratejisini doğrudan etkilemediği
sonucu tespit edilmiştir (β:0,137; p>0,05). Yine iş gücününü farklılığı ve verimliliği (β:0,628)
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ve menüde meydana gelen etkinin (β:0,885) işletme stratejisini doğrudan etkilediği yapılan bu
araştırmada ortaya konulan diğer bir bulgu olmuştur.
Tablo 4.7:GeliĢtirilen Hipotezlerin sonuçlarına ĠliĢkin Bulgular

Stan
dart
Beta

Sta
nda
rt
Hat
a

Göçün müşteri potansiyeli değişimine etkisi işgücünün farklılığı ve
verimliliğini pozitif yönde etkilemektedir

,885

,058

10,288 ***

Kabul

Göçün müşteri potansiyeli değişimine etkisi işletmelerin menülerini
pozitif yönde etkilemektedir

,790

,047

15,818 ***

Kabul

Göçün müşteri potansiyeli değişimine etkisi işletmelerin rekabet
stratejilerini pozitif yönde etkilemektedir

,137

,123

,676

,499

Ret

İşletmelerde işgücünün farklılığı ve verimliliği işletme stratejisini
,628
pozitif yönde etkilemektedir

,192

2,959

,003

Kabul

İşletmelerin sahip olduğu menüler işletmelerin stratejilerini pozitif
,527
yönde etkilemektedir

,059

5,796

***

Kabul

t

P

İşletmelerin müşteri potansiyeli değişim etkisinin işletme stratejisine olan etkisinde işgücü
farklılığı ve verimliliği ile işletme menülerinin aracı rolü olup olmadığının tespit edilebilmesi
için AMOS programı kullanılarak Bootstrap yönteminden yararlanılarak aracılık testi
yapılmış ve sonuçlar tablo 4.9‟da verilmiştir. Doğrudan etkilerin incelendiği yukarıdaki
tabloya göre müşteri potansiyeli işletme stratejisini doğrudan etkileyen bir unsur olmadığı
tespit edilmesine rağmen bu unsurun işletme stratejisini dolaylı etkilediği sonucu tespit
edilmiştir. Diğer bir ifadeyle tablo 4.9‟da görüldüğü üzere müşteri potansiyeli değişimi
işletmelerin stratejilerini etkilemede işgücünün farklılığı ve verimliliğinin tam aracılık
etkisine sahip olduğu sonucu tespit edilirken işletmelerin menüsünün ise kısmi aracılığa sahip
olduğu sonucu tespit edilmiştir.
Tablo 4.8: Aracılık Etkileri

Bağımsız DeğiĢken Bağımlı Bağımsız DeğiĢken Aracı Sonuç
DeğiĢken Doğrudan Etki
DeğiĢken ile Birlikte Dolaylı
Etki
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Müşteri Potansiyeli-İşletme Müşteri
Potansiyeli- Tam Aracılık
Stratejisi (β:0,820; p=,788)
İşgücünün
farklılığı
ve
verimliliği- İşletme Stratejisi
(β:0,995; p=,001)
Müşteri Potansiyeli İşletme Müşteri potansiyeli- Menüye Kısmi Aracılık
Stratejisi (β:0,350; p=,001)
etki- işletme stratejisi
(β:0,521; p=,001)

5.SONUÇ
Gerçekleştirilen çalışmada göçün Gaziantep‟teki fastfood işletmelerinemüşteri potansiyeli
değişimine, işgücünün farklılığı ve verimliliğine, işletmelerin menülerine, işletmelerin
rekabet stratejilerine olan etkisi ölçülmekamacıyla modelkurulmuş ve modelkabul edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda göçün müşteri potansiyeli değişimine etkisi işgücünün farklılığı ve
verimliliğini pozitif yönde, göçün müşteri potansiyeli değişimine etkisi işletmelerin
menülerini pozitif yönde, işletmelerde işgücünün farklılığı ve verimliliği işletme stratejisini
pozitif yönde,işletmelerin sahip olduğu menüler işletmelerin stratejilerini pozitif yönde
etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca müşteri potansiyeli işletme stratejisini doğrudan
etkileyen bir unsur olmadığı tespit edilmiş olmasına rağmen bu unsurun işletme stratejisini
dolaylı etkilediği sonucu tespit edilmiştir.
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GAZĠANTEP’TE GÖÇ SONUCUNDA YĠYECEK ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE
MÜġTERĠ PORTFÖYÜNDEKĠ DEĞĠġĠMĠN ĠġLETMELERDE SUNULAN
MENÜLERĠ ETKĠLEME DÜZEYĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA

Dr. Saliha EMRE DEVECĠ
Gaziantep Üniversitesi,alihaemre@hotmail.com
ÖZET
Göç, kişinin doğduğu yeri, eş, dost ve akrabalarının yaşadığı diyarı terk etmesi
anlamına gelen çok eski bir olgudur. Kişiyi buna iten zorunlu veya ihtiyarî birçok sebep
bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye Suriye’den büyük bir göç dalgasının etkisi altındadır.
Arap Baharının başlangıcı itibariyle öngörülmeyen gelişmelerin ortaya çıkması, ekonomik ve
siyasi olarak güçlü olan devletlerin bir mücadele alanına dönüşen Suriye’deki iç çatışmaların
eseri olarak mültecilerin ülkelerindeki coğrafi bölgelere de yakın olan ülkelere göç
etmişlerdir. Türkiye’ye Nisan 2011’de gelen ilk göçmenlerle başlayan bu zorunlu göç dalgası,
Suriye’den kaçan milyonlarca insanı yerinden eden kitlesel bir göç hareketine dönüşmüştür.
Suriyeli sığınmacılar ve mülteciler, kampların yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinde,
şehirlere ve köylere yerleşmiş durumdadırlar. Gaziantep, Suriye sınırına komşu bir şehir
olması nedeniyle, Suriye’de meydana gelen siyasi krizden kaçan insanların sığındığı ve
buradaki kamplarda barındığı bir kent olması yönüyle de stratejik bir önem kazanmıştır. Bu
durumda göçlerden en çok etkilenen illerin başında Gaziantep olması sonucunu çıkarmıştır.
Gaziantep’te her alanda olduğu gibi yiyecek içecek işletmeleri göçten büyük oranda
etkilenmiştir. Ayrıca Yiyecek-içecek endüstrisinin, her geçen gün büyümesi ve kârlılığın
diğer sektörlerden daha yüksek olması, bu alana yatırım yapan kişilerin artmasına ve
sektördeki rekabet koşullarının da giderek ağırlaşmasına neden olmuştur. Bunun bir sonucu
olarak da rekabet şartları bu endüstri kolunda hata esnekliğini oldukça düşürmüş ve yiyecekiçecek endüstrisine yatırım yapacak olanların ve bu endüstride görev alacak yöneticilerin ise
menü planlama konusuna gereken önemi vermelerini zorunlu kılmıştır. Göç sonucunda
müşteri portföyündeki değişim bağlı olarak menülerinde bu durumdan etkileneceği
düşünülmektedir. Bu çalışma Suriye savaşının sonucu olarak yaşanan kitlesel göçün ilk uğrak
yerlerinden olan Gaziantep ilindeki yiyecek içecek işletmelerindeki müşteri portföyündeki
değişiminin işletmelerde sunulan menüleri etkileme düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Bu bağlamda yiyecek içecek işletmelerinin göç sonrasında müşteri potansiyelindeki değişimin
işletme menülerine olan etkisini tespit etmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Suriye Göçü, Göçün Etkileri, Yiyecek İçecek Sektörü.
ABSTRACT
Migration is a very old phenomenon, which means that a person should leave the place
where he was born, his wife, his friends and relatives. There are many obligatory or
compelling reasons. Today it is under the influence of a large wave of immigration from
Turkey and Syria. The emergence of unforeseen developments in the beginning of the Arab
Spring has migrated to the countries close to the geographic regions of the refugees as a result
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of the internal conflicts in Syria, which has become a field of struggle for the economically
and politically powerful states. This migration wave began in April 2011, with the first
immigrants from Turkey, millions of people fleeing from Syria who has turned over a massive
migration movements. Syrian asylum seekers and refugees, as well as camps in various parts
of Turkey, are settled in cities and villages. Since Gaziantep is a city adjacent to the Syrian
border, it has also gained a strategic importance because it is a city where refugees fleeing
from the political crisis in Syria take shelter and shelter in these camps. In this case,
Gaziantep was one of the cities most affected by migrations. As in all fields, food and
beverage companies in Gaziantep are affected by migration immensely. Moreover, the fact
that the food and beverage industry is growing day by day and the profitability is higher than
other sectors has led to an increase in the number of people investing in this field and
increasing the competition conditions in the sector. As a consequence of this, competition
conditions have significantly reduced the flexibility of this sector and the necessity of those
who will invest in the food and beverage industry and managers in this industry should give
importance to menu planning. As a result of migration, it is thought that this will be affected
by the changes in the customer portfolio. This study aims to determine the effect of the
change in the customer portfolio of food and beverage enterprises in the province of
Gaziantep, which is one of the first frequencies of the mass migration as a result of the Syrian
war, to the menus presented in the enterprises. In this context, simple linear regression
analysis was used to determine the effect of food and beverage companies on the operating
menus of the changes in customer potential after migration.
Key Words: Migration, Syrian Migration, Effects of Migration, Food and Beverage
Sector.
1.GĠRĠġ
Göç, insan türünün en yaygın eylemlerinden birisidir. Tarih boyunca insanlar, karşı
karşıya kaldıkları ekonomik ve siyasal değişimler, çalkantılar, insan hakları ihlalleri, afetler,
kıtlık, açlık, salgın hastalıklar, ülkelerarası çatışmalar, iç savaşlar vb. çok çeşitli nedenlerle
topraklarını, kendi rızaları ve/veya başkalarının baskı ve tehditleri sonucu terk etmek, geçici
ve/veya sürekli bir çözüm olarak yaşamlarını sürdürebilecekleri daha güvenli yerlere
sığınmak zorunda kalmışlardır(Çağlar, 2018, 31)
2.GELĠġME
2.1.Göç
En genel anlamda göç “anlamlı bir uzaklık ve etki yaratacak kadar bir süre içinde
gerçekleşen bütün yer değiştirmeler” olarak tanımlanmaktadır. İnsanlık tarihiyle beraber
başlayan bu yer değiştirmelerle taşınan “maddi ve manevi öğelerle, farklı kültürlerden birey
ve grupların, belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşimin sonunda her ikisinin
de değişmesi” sonucunda kültürleşmeler meydana geldi . Tekerleğin icadından yazının
bulunmasına, salgın hastalıklardan bu hastalıkların tedavisine kadar insanlık adına öğrenilen
her şey dünyaya göçlerle taşındı( Yılmaz, 2014, 1686).
Göçün, türler açısından sınıflandırıldığı bir diğer durum ise belirli esaslar üzerinden
yapılmıştır. Bu esaslar, Şunlardır: a) irade esasına göre göçler. Burada bireyin iradesi
belirleyici olmakta ve göç, gönüllülük – zorunluluk açısından ele alınmaktadır. b) Yoğunluk
esasına göre göçler. Burada ise göç, bireysel ve kitlesel göçler olarak değerlendirilmektedir. c)
Ülke sınırları esasına göre göçler. Bu tür göçler ise içe ve dışa yapılan göçler olarak
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sınıflandırılmaktadır. d) Yerleşme süreleri esasına göre göçler. Bu grupta anılan göçler ise
geçicilik ve süreklilik durumu baz alınarak tanımlanmaktadır.
(Çağlar, 2018, 30,33)
Türkiye, Suriye’de meydana gelen savaşla birlikte tarihindeki en büyük göç
hareketlerinden biriyle karşı karşıya kalmış ve dünyanın en büyük sığınmacı barındıran ülkesi
olmuştur. Suriyeli ilk mülteciler Nisan 2011’de Türkiye’ye geçmişlerdir. Mart 2011’de
Suriye’de başlayan protestolara karşı Beşar Esad’ın aldığı sert önlemler yerini baskı ve
şiddete bırakmıştır. Türkiye Ekim 2011’de Suriye’den gelen sığınmacılara açık kapı politikası
uygulamış ve geçici koruma statüsü vermiştir. (Harunoğulları, 2016, 30).
2.2.Yiyecek Ġçecek ĠĢletmeleri
İnsanların, yaşamlarını devam ettirdikleri konutlardan başka bir yerde, çeşitli
sebeplerle gerçekleştirdikleri seyahatler sırasında, konaklama ve yeme-içme ihtiyacının
karşılanmasını sağlayan, bu sebeplerle mal ve hizmet üreten ticari işletmelerin oluşturduğu
endüstriye yiyecek-içecek endüstrisi denmektedir Yiyecek içecek işletmeleri, özellikle M.Ö
2200-1000 yılları arasında yolların üzerine kurulmuş olan, insan
ve hayvanların
konaklamasına, bunun yanında yeme içme ihtiyacını gidermesine olanak sağlayan, hanların
veya kervansarayların bugünkü uzantısıdır (Güçer ve Taşdağıtıcı, 2016, 1121).
3.ARAġTIRMANIN METODOJĠSĠ
Bu bölümde öncelikle araştırmanın amacı ele alınmakta, daha sonra araştırmanın
evreni ve örneklem kümesinin seçimi hakkında bilgi verilmekte, son olarak da hipotezleri
sunulmaktadır.
3.1.AraĢtırmanın Amacı
Bu araştırma, Gaziantep’te göç sonucunda yiyecek içecek işletmelerinde müşteri
portföyündeki değişimin işletmelerde sunulan menüleri etkileme düzeyini saptamak amacıyla
yapılmıştır.
3.2.AraĢtırmanın Yöntemi Ve Örneklem Kümesinin Seçimi
Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket
Gaziantep’teki yiyecek içecek işletmelerine uygulanmıştır. Tesadüfi olmayan kolayda
örneklem yöntemi ile seçilen 152 yiyecek içecek işletmelerine uygulanan anketlerin tamamı
değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada Gaziantep şehrindeki yiyecek içecek işletmelerinin
sahip ve yöneticilerinin göç sonrasında müşteri potansiyeli değişimini algılama düzeyini
ölçmek amacıyla 4 önerme, yiyecek içecek işletme sahip ve yöneticilerinin göç sonrası
işletme menülerinin etkilenme düzeyini algılama seviyesine yönelik 5 önerme olmak üzere
ankette 9 önermebulunmaktadır. Ölçeklerin güvenilirliğine yönelik Cronbach Alpha
katsayıları hesaplanmış olup müşteri potansiyeline yönelik geliştirilen ölçeğin Cronbach
Alpha katsayısı ,774, göçün menüye etkisine yönelik geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha
katsayısı ise ,537 olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu değerlerden hareketle göçün müşteri
potansiyeline etkisine yönelik geliştirilen ölçeğim güvenilir, menüye etkisine yönelik
geliştirilen ölçeğin ise düşük düzeyde güvenilir olduğu ifade edilebilir.
3.3.AraĢtırmanın Hipotezi
H1: Göç sonucunda yiyecek içecek işletmelerinde müşteri portföyündeki değişim
işletmelerde sunulan menüleri pozitif yönde etkilemektedir.
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4.BULGULAR
4.1.Yiyecek Ġçecek ĠĢletmelerinin Sahip ve Yöneticilerine ĠliĢkin Demografik
Bulgular
Yiyecek İçecek işletmelerinin sahip ve yöneticilerine ilişkin demografik bulgular tablo
1’de gösterilmiştir.İlgili tabloya göre katılımcıların % 81,6’sı erkek, % 18,4’ü kadındır.
Katılımcıların % 97,4’ü 20 yaş ve üzerinde olup % 50’sinin eğitim durumu ise ilkokul ve
ortaokuldur. Eğitim durumu lise olan katılımcıların oranı ise % 44,1’dir.
Tablo 1:Yiyecek Ġçecek ĠĢletmelerinin Sahip ve Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular
Değişken

n

%

Erkek

124

81,6

Kadın

28

18,4

Toplam

152

100

20 Yaş ve Altı

4

2,6

20 Yaş ve Üzeri

148

97,4

Toplam

152

100

İlkokul ve Ortaokul

76

50

Lise

67

44,1

Üniversite

9

5,9

Toplam

152

100

Cinsiyet

Yaşınız

Eğitim Durumunuz

4.2.Gaziantep ġehrindeki Yiyecek Ġçecek ĠĢletmelerinin Sahip ve Yöneticilerinin Göç
Sonrasında MüĢteri Potansiyeli DeğiĢimini Algılama Düzeyine Yönelik Bulgular
Gaziantep Şehrindeki yiyecek içecek işletmelerinin sahip ve yöneticilerinin göç sonrasında
müşteri potansiyeli değişimini algılama düzeyine yönelik bulgular tablo 2’de verilmiştir. İlgili
tabloya göre yiyecek içecek işletmelerinin göç sonrasında müşteri potansiyeli değişimini
algılama düzeyi kararsızıma oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir (X=2,9194). Diğer bir
ifadeyle işletme sahip ve yöneticileri göç sonrası müşteri potansiyeli değişiminde tam olumlu
veya olumsuz bir tutuma sahip olmadıkları sonucu tespit edilmiştir. Bununla birlikte işletme
sahip ve yöneticilerinin en yüksek düzeyde algıladığı önermeler “Yabancı uyruklu
müşterilerin sayısının giderek arttığı” (X=3,1513), Yabancı uyruklu müşterilerin çoğalması
sektörün alternatif menü oluşturma kapasitesini arttırdığı” (X=2,9539) ve “Müşterilerdeki
değişim nedeniyle yemek fiyatlarındaki çeşitli olanakların iyileştirildiğine”(X=2,8947)
yönelik önermelerdir. Bununla birlikte işletme sahip ve yöneticilerinin en düşük düzeyde
algıladığı önerme ise “İşyerine gelen müşteriler yerli ve yabancı uyruklu” olduğu önermesidir
(X=2,6776).
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Tablo 2:Yiyecek Ġçecek ĠĢletme Sahip ve Yöneticilerinin Göç Sonrası
MüĢteri Potansiyelini Algılamasına Yönelik Bulgular

İşyerine gelen müşteriler yerli ve yabancı
uyrukludur.
Yabancı uyruklu müşterilerin sayısı giderek
artmaktadır.
Müşterilerdeki değişim nedeniyle
fiyatlarındaki

çeşitli

X

ss

2,6776

,91783

3,1513

,82799

yemek

olanaklar 2,8947

1,03039

iyileştirilmektedir.
Yabancı
sektörün

uyruklu

müşterilerin

alternatif

menü

çoğalması
oluşturma 2,9539

,97205

2,9194

,72537

kapasitesini arttırmıştır.
Müşteri Potansiyeli Genel

4.3.Gaziantep ġehrindeki Yiyecek Ġçecek ĠĢletmelerinin Göç Sonrasında
Menülerinin Etkilenme Düzeyini Algılamasına Yönelik Bulgular
Gaziantep şehrindeki yiyecek içecek işletmelerinin göç sonrasında menülerden
etkilenme düzeyini algılamasına yönelik bulgular tablo 3’de verilmiştir. Söz konusu tabloya
göre yiyecek içecek işletmelerinin sahip ve yöneticilerinin göçün menüyü etkileme düzeyine
yönelik algısının genel olarak ne olumlu ne de olumsuz olduğunu düşündükleri (X=2,9671)
tespit edilmiştir. Bununla birlikte yiyecek içecek işletmelerinin sahip ve yöneticilerinin en
yüksek düzeyde algıladığı önermeler “Yabancı uyruklu aileler menülerdeki kültürlerine uygun
yemekleri istemektedir” (X=3,2434) önermesiyle “Gıda sektörü, hizmet ağırlıklı bir sektör
olduğu için yemek ve servis olanaklarının arttırılmasını zorunlu kılar” (X=3,2434)
önermesinin olduğu tespit edilmiştir. Bu iki önermeyi ise “İşletmemizde yemek içeriği ve
hazırlanışı ile ilgili konularla müşteriler için bilgi kitapçığı bulunmaktadır” (X=2,9408)
önermesiyle “Gıda endüstrisi kendisinin dışında birçok alanda katma değer yaratır”
(X=2,8355) önermesinin takip ettiği görülmektedir. İşletme sahip ve yöneticilerinin en düşük
düzeyde algıladığı önermeyi ise “Gaziantep'e gelen yabancı uyruklu kişilerdeki yaşanan
artışa bağlı olarak farklı yemek ihtiyacı artmaktadır” (X=2,5724) önermesi olduğu bu
araştırma kapsamında tespit edilen diğer bir bulgu olmuştur.
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Tablo 3: Yiyecek Ġçecek ĠĢletme Sahip ve Yöneticilerinin Göç Sonrası ĠĢletme Menülerinin Etkilenme
Düzeyini Algılama Seviyesine ĠliĢkin Bulgular

Gaziantep'e gelen yabancı uyruklu kişilerdeki yaşanan artışa bağlı olarak farklı
yemek ihtiyacı artmaktadır.
Yabancı uyruklu aileler menülerdeki kültürüne uygun yemekleri istemektedir.
Gıda endüstrisi kendisinin dışında birçok alanda katma değer yaratır
Gıda sektörü, hizmet ağırlıklı bir sektör olduğu için yemek ve servis
olanaklarının arttırılmasını zorunlu kılar.
İşletmemizde yemek içeriği ve hazırlanışı ile ilgili konularla müşteriler için bilgi
kitapçığı bulunmaktadır.
Menüyü Etkileme Genel

X

ss

2,5724

,93215

3,2434

2,66693

2,8355

,97277

3,2434

,95596

2,9408

1,06872

2,9671

,87752

4.4. Yiyecek Ġçecek ĠĢletmelerinin Göç Sonrasında MüĢteri Potansiyelindeki
DeğiĢim ile Menüleri Etkilemesi ArasındakiĠliĢkiye Yönelik bulgular
Gaziantep şehrindeki yiyecek içecek işletmelerinin göç sonrasında müşteri
potansiyelindeki değişim ile menüleri etkilemesi arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı,
eğer var ise bu ilişkinin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunun tespit edilebilmesi için
korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda müşteri potansiyeli
değişimi ile işletmelerin menüleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki tespit
edilmiştir (r:,663; p<0,05). Diğer bir ifadeyle göç sonrasında yiyecek içecek işletmelerinin
müşteri potansiyeli ile menüleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu, müşteri
potansiyelinin değişmesi işletme menülerini de değiştirdiği sonucu tespit edilmiştir.
Tablo 4:Yiyecek Ġçecek ĠĢletmelerinde MüĢteri Potansiyeli ve ĠĢletme Menüleri
Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
Müşteri

Menü

Potansiyeli
1
Müşteri
Potansiyeli

,663**

PearsonCorrelation
Sig. (2-tailed)
N

,000
152

152
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4.5. Yiyecek Ġçecek ĠĢletmelerinin Göç Sonrasında MüĢteri Potansiyelindeki
DeğiĢimin ĠĢletme Menülerine Olan Etkisine Yönelik bulgular
Yiyecek içecek işletmelerinin göç sonrasında müşteri potansiyelindeki değişimin
işletme menülerine olan etkisini tespit etmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi
kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda bağımsız değişken olan müşteri
potansiyelinin bağımlı değişken olan işletme menülerine etkisini açıklama oranı (r2) % 44
olarak tespit edilmiş ve modelin anlamlı olup olmadığını ifade eden Anova değerinin ise
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Öte yandan işletmelerde müşteri potansiyeli
değişiminin işletme menülerine ,663 oranında etki ettiği, diğer bir ifadeyle müşteri
potansiyelindeki bir birimlik değişimin işletme menülerini ,663 oranında etkilediği sonucu
tespit edilmiştir.
Tablo 5: Yiyecek Ġçecek ĠĢletmelerinde MüĢteri Potansiyeli DeğiĢkeninin ĠĢletme
menülerini Etkileme Düzeyine ĠliĢkin Bulgular
Model

R

R2

Düzeltilmiş R2

Hesaplanan

Standart Beta

Standart Hata
1

,663a

,440

,436

,65893

Anova
p

,663

,0000

5.SONUÇ
Gerçekleştirilen çalışmada Gaziantep’te göç sonucunda yiyecek içecek işletmelerinde müşteri
portföyündeki değişimin işletmelerde sunulan menüleri etkileme düzeyini belirlemek
amacıyla korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda
yiyecek içecek işletmelerinin sahip ve yöneticilerinin göçün menüyü etkileme düzeyine
yönelik algısının genel olarak ne olumlu ne de olumsuz olduğunu düşündükleri tespit
edilmiştir. Ayrıca Yapılan regresyon analizi sonucunda bağımsız değişken olan müşteri
potansiyelinin bağımlı değişken olan işletme menülerine etkisini açıklama oranı (r2) % 44
olarak tespit edilmiş ve modelin anlamlı olup olmadığını ifade eden Anova değerinin ise
anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
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MĠTAT ENÇ’ĠN EDEBĠ ESERLERĠNDE ĠLAÇ, ECZANE, ECZACI VE ECZACILIK
UYGULAMALARI
Öğ. Gör. Dr. Gülsün NAKIBOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi, gulsunnakip@yahoo.com, nakiboglu@itu.edu.tr
ÖZET
Bu bildiri Mitat Enç‟in Selâmlık Sohbetleri, Uzun Çarşının Uluları ve Bitmeyen Gece
adlı edebî eserlerindeki ilaç, eczane, eczacı ve eczacılık uygulamaları hakkındadır. Yazarın
eserlerinde Antep Harbi öncesi ve sonrasındaki döneme ait eczanelerin durumu, diplomalı ve
diplomasız eczacılar hakkında verilen bilgiler, geleneksel ve modern ilaçlar tespit edilmiştir.
Özellikle geleneksel ilaçlardan daha önce kayda geçirilmeyen göz otunun kaynaklara
geçirilmesi sağlanmıştır. Modern Amerikan eczaneleri hakkında verilen bilgiler aynı
dönemdeki Türk eczaneleri için bir kıyaslama vasıtası olarak kullanılmıştır. Atropin
zehirlenmesi hakkında detaylı bilgiler verilen önemli bir edebî eserdeki zehirlenme tablosu
hakkındaki bilgiler değerlendirilmiştir. Edebî eserlerin böylece sosyal ve ferdî aktarım gücü
ve önemli birer tarihî kaynak olarak değerlendirilme mecburiyeti gözler önüne serilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mitat Enç, ilaç, eczane, eczacılık, edebî eser
MEDICINE, PHARMACY, PHARMACIST AND PHARMACEUTICAL
APPLICATIONS IN THE LITERARY WORKS OF MĠTAT ENÇ
SUMMARY
This notification article is about medicine, pharmacy, pharmacist and
pharmaceutical applications in Mitat Enç‟s literary works which are named as Selâmlık
Sohbetleri, Uzun Çarşının Uluları and Bitmeyen Gece. In the works of the author, the status
of pharmacies before and after the Antep War, the information given about pharmacists
without diplomas and with diplomas, traditional and modern drugs were determined.
Especially, it was ensured that the “göz otu” which is not recorded before the traditional drugs
was transferred to the resources. Information about modern American pharmacies was used as
a benchmark for Turkish pharmacies in the same period. Information about the poisoning
table in an important literary work given detailed information about atropine poisoning was
evaluated. Social and personal transfer power of literary works and the necessity of being
evaluated as important historical sources are revealed.
Keywords: Mitat Enç, medicine, pharmacy, pharmacist, literary work
Giriş
Hastalıklar tıpkı ölüm, savaş, tabii afetler, doğum, evlilik gibi insanı derinden
etkileyen olguların başında gelir. Hastalıklar, insanların farklı boyutlardaki duyarlılığını
arttırmasına sebep olduğu gibi hayatı algılayış, kavrayış ve nitelendirmede de etkileri
tartışılmazdır. Susan Sontag‟ın deyişiyle sağlıklılar diyarında yaşayan herkes bir gün mutlaka
hastalar diyarına geçiş yapacaktır ve bu yeni diyarda adeta yeni bir pasaportla yaşamını
sürdürmek zorundadır. Bu zorunluluk insanın hayatı, kendisini ve toplumu yeniden
kavrayacağı farklı bir algı noktasına tırmanışını zorunlu kılar. (Sontag, 2005, s. 3)
Hastalıkların insanın dikkatini ilaçlara, hastanelere, eczanelere yoğunlaştırmasına sebep
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olduğu herkesçe bilinir. Hastalığı dolayısıyla sürekli ilaçlarla yaşamaya başlayan hastanın
gününün belli bir kısmı düzenli ilaç almak için verdiği özel uğraşıyla geçer. Bu durum kişinin
hayatında ilaçlarla birlikte yaşamaya başladığı özel bir dönem olarak da nitelendirilebilir.
Şüphesiz böyle bir dönemden geçen her kişi farklı bir bakış açısıyla ilaçlara, eczacılara ve
eczanelere yaklaşacaktır. Edebiyatla uğraşan hasta bireyler bu tecrübelerini eserlerine
taşıyacaklardır. Edebî eserler içerisinde bulunan bu türlü tespitler, edebiyatın yapısındaki
sosyal ve şahsî boyut dolayısıyla tabii bir şekilde bulunmaktadır.
Eczacılık ve edebiyat gibi iki uzlaşmaz, apayrı addedilen alan insanı istatistiki
verilerin ka/la/balığından kurtararak bireysel boyutuyla yine insana ulaştırmayı hedefleyen
edebî ürünler vasıtasıyla bir araya gelmektedir. Peyami Safa‟nın kendi hastalığından yola
çıkarak kurguladığı, hastanede kaldığı günleri şaşırtıcı ve çarpıcı bir şekilde anlattığı romanı
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu‟nda gerçeklik yaşanmışlığın gücünden gelmekte, Peyami
Safa‟nın tıbbî bilgisi, romanında bahsettiği ilaçlar ve reçeteler tüm okuyucuların dikkatini
çekmekte, gerçeklik algısını güçlendirmekte, bir hastanın hastalığı dolayısıyla tanıştığı
metalar olarak ilaçlar ve tıbbî isimleri ile kurduğu ilişki insan doğasının hastalık karşısındaki
tavrını anlamamıza yardımcı olmaktadır.
Hasta, hastalık ve edebiyat ilişkisi edebiyat çevreleri başta olmak üzere zaman zaman
gündeme getirilen bir konudur. İlaç, eczacı, eczacılık ile edebiyatın buluştuğu edebî metinler
çokça olmasına karşın tüm edebiyat incelemeleri içerisinde bir elin parmaklarını geçemeyecek
kadar sınırlı sayıda örnekler çerçevesinde gündeme taşınabilmiştir.
Günümüzde
Shakespeare‟den Dostoyevski‟ye pek çok meşhur edebiyatçının eserlerinde ilaç ve eczacı
hakkında araştırma ve inceleme makaleleri yazılsa da ülkemizde benzeri örnekler son derece
kısıtlıdır. Çalışmamıza konu olarak seçtiğimiz Mitat Enç‟in edebî eserleri yazarın özel bir
hastalık tablosunun istisnai ve gerçekçi anlatımını yalın üslubuyla eserlerine taşımış olması
kadar hastalığı vesilesiyle tanıştığı ve dikkatini çektiği anlaşılan ilaç, eczacı ve eczanelere dair
pek çok yazara nispetle daha farklı ve çok sayıda örnek ve bilgi içermekte hem geleneksel
hem de modern eczacılık uygulamaları hakkında bilgi vermesi açısından önem arz etmektedir.
Bu çalışma özel bir ismin edebî eserleri çerçevesinde konuyu tartışmayı hedeflemektedir.
Hayatı boyunca hastalık, ilaç, eczane ve eczacılarla yakından temas hâlinde bulunmuş Enç‟in
eserlerinde konuya dair hazırlanan bu bildiri bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Mitat Enç‟in
edebî eserleri birer tarihî vesika özelliği taşımasının yanı sıra edebiyatın ve edebî eserlerin
insan hayatına dair en istisnai durumları en çarpıcı şekilde nasıl ortaya çıkararak başka
insanlara taşıyabildiğini, başka insanların acılarını, dertlerini paylaşmaya yardımcı
olabildiğini ve böylece insanların birbirlerini anlamasına katkı sağladığını, insanları birer
istatistiki, tıbbî veri olmanın dışına taşıyabilme gücünü göstermesi açısından önem arz
etmektedir. Bu çalışma eczacılık ve edebiyatın buluştuğu noktayı yazarın eserlerinden
hareketle göstermeyi amaçlamaktadır.
1909‟da Gaziantep‟te doğan Mitat Enç çocukluk ve ilk gençlik yıllarını memleketi
Gaziantep‟te geçirir. Enç, İstanbul Erkek Lisesi‟ndeki öğrenim hayatını İstanbul Hukuk
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Fakültesi‟nde sürdürmeye karar verir. Hukuk Fakültesi‟nin ilk öğretim yılında beklenmeyen
şekilde çocukluktan beri devam eden göz rahatsızlığının ilerlemesine bağlı olarak gözlerini
kaybeder. Viyana‟da gördüğü tedavi de işe yaramayan Enç, Hukuk Fakültesi‟nden ayrılıp
memleketi Gaziantep‟e döner. Köşesine çekilip hayata küsmektense eğitimini sürdürmeye ve
kendisine özürlü çocuklara yardımcı olacak bir hayat yolu çizmeye karar vererek Viyana
Yüksek Pedagoji Enstitüsü‟nde özürlü çocuklara eğitim vermek için aldığı derslerle ön
lisansını tamamlayıp ardından da Amerika‟da lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini
başarıyla nihayetlendirerek yurda döner. Öğrenim gördüğü alan başta olmak üzere yurda
önemli hizmetleri olan Enç pek çok akademik ve idari faaliyetlerde bulunur. Altı Nokta
Körler Derneği‟nin de kurucusu olan Mitat Enç hastalığı sebebiyle henüz çocukluk çağında
ilaçlarla tanışmıştır. Memleketi Gaziantep‟teki çocukluk yıllarını anlattığı ve Antep Harbi
yıllarındaki şehir hayatı ve halk kültürü hakkında önemli bilgiler içeren deneme türündeki
Selamlık Sohbetleri‟nde Cumhuriyet‟in hemen öncesinde Antep halkı arasındaki yaygın halk
hekimliği uygulamaları hakkında detaylı ve önemli bilgiler yer almaktadır. Bu dönemde halk
arasında yaygın hastalıklar ve bu hastalıkları tedavi etmek üzere kullanılan bitkisel ilaçlara da
eserde yer yer değinilmektedir. (Nakıboğlu, 2009, s. 202-205)1 Bu bilgiler özellikle dönem
incelemeleri yapan araştırmacılar başta olmak üzere şehir kültürü üzerine çalışan
araştırmacılara katkı sağlayacak mahiyettedir. Enç‟in otobiyografik romanı Bitmeyen Gece‟de
modern tıbbî tedavi yöntemleri ve yeni nesil ilaçlar ve bu ilaçların hasta üzerindeki yan
etkilerinin ilginç ve detaylı betimlemeleriyle karşılaşmak mümkündür. Bu ilaçlardan birisi
Atropa Belladonna (güzelavrat otu) adıyla bilinen bitkiden elde edilen ve göz hekimleri
tarafından sıklıkla antikolinerjik etkisi sebebiyle kullanılan atropin‟in yüksek dozlarda sebep
olduğu atropin zehirlenmesi tablosunun hastada nasıl belirtiler ortaya çıkarabildiğini, hastanın
hissettiklerini uzun uzun ve edebî bir üslupla anlatması sebebiyle Türk ve dünya edebiyatında
çok özel ve istisnai bir eserdir. Uzun Çarşının Uluları adlı deneme kitabındaysa Osmanlı‟nın
son dönemindeki bir eczacı ve eczane hakkında ayrı bir hikâye bulunmakta olup bu hikâye
eczacılık deontolojisi çalışmalarına da katkı sağlayabilecektir. Hikâyede kurgulanan eczacının
ve eczanenin onun çocukluk anılarından izler taşıdığı anlaşılmaktadır.
1. Mitat Enç’in Edebî Eserlerinde Eczane
Mitat Enç‟in eserlerinde iki farklı tipte eczaneyle karşılaşırız. Yazar, Antep Harbi
öncesinde Antep‟teki bir eczaneyi başkişisi bir eczacı olan hikâye vesilesiyle uzun uzun
anlatır. Uzun Çarşının Uluları adlı hikâyelerden oluşan kitabının ilk hikâyesi eski bir eczacı
hakkındadır ve hikâye “Aktar Musa Efendi” adını taşımaktadır. Aktar Musa Efendi‟nin
dükkânının ikiye bölünmüş olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim yazar: “Musa efendinin mesleği
de, hayatı da iki boyutluydu.” diye hikâyenin başında özellikle belirtir. (Enç, Uzun Çarşının
Uluları, 10. bs., 2016, s. 9) Bu iki farklı boyutu iki farklı mesleği aynı dükkanda bir arada
yürütmesine yorar. Dükkânının ön tarafında aktarlık yapan Musa Efendi asıl mesleği olan

1

Mitat Enç’in eserlerinde halk hekimliği uygulamaları için bakınız.
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eczacılığı dükkânın arkasındaki laboratuvar kısmında icra etmektedir. Dükkânın ön kısmını
Enç şöyle betimler:
“Çarşıya bakan ön tezgâhın üstündeki camsız bölmelerde dikkatle dizilmiş ve
hergün tozu alınan balmumu parçaları, her boyda çivi ve çuvaldızlar, sicim ve
kaytan yumaklarından başka çiğ kahve, tarçın zencefil gibi sıcak iklim ürünleri,
kişniş şekeri parçaları görülürdü. Solundaki duvar boyunca tavana kadar
yükselen raf dizilerindeyse, hazırol nizamında, denetimi bekleyen asker dizileri
kadar düzenli, aynı boyda tahta kutular sıralanmıştı. Çirişle üzerlerine
yapıştırılan, aynı boyuttaki etiketlerin tabandan yüksekliği ile, kapağa olan
uzaklıkları milimetre çapında bile değişkenlik göstermezdi. Gözü keskin olan
okur-yazarlar bunların üzerinde „sinameki, hindiba, tenemezeki, miyan şekeri‟
gibi yazılar okurdu. ” (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 9-10)
Aktarlık yapılan, bu çok titiz bir şekilde yerleştirilmiş ön kısmın gerisindeyse eczacılıkla ilgili
araç, gereçler sıralanır. “İçindeki sapları daima aynı yöne çevrik ibrik dizilerinin sonunda boy
boy havanlar, bunların önünde de minik kefeli, duyarlı bir kuyumcu terazisi durmaktadır.”
(Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 10) Musa Efendi‟nin asıl mesleği olarak kabul
ettiği eczacılığı icra ettiği kısım da burasıdır. Uğurol Barlas Tanzimat döneminden
Cumhuriyete kadar devam eden süreçte şehirde diplomalı ve diplomasız olmak üzere iki tür
eczacının bulunduğunu tespit eder ancak diplomasız olan eczacıların da aktar olmayıp
dükkânlarının kapısında “eczane” tabelasının asılı olduğunu ve halka verdikleri ilaçları çeşitli
bitkilerden ve bitki özlerinden faydalanarak hazırladıklarını belirtir. (Barlas, Tanzimat'tan 2.
Dünya Harbi'ne Kadar Olan Dönemde Gaziantep'teki Eczacılık, 1999, s. 64) Uğurol Barlas‟ın
verdiği bilgilere istinaden dönem koşullarını da göz önünde bulundurarak hikâyenin baş kişisi
Aktar Musa Efendi‟nin aktarlık da yapan diplomasız bir eczacı olduğunu söylemek daha
doğru olacaktır. Nitekim Mitat Enç, aktar dükkânı olarak nitelendirdiği eczanenin iki tür
müşterisi olduğunu belirtmektedir:
“Birincisi ön tezgâhtaki mallardan alışverişe gelenlerdi. Ötekiler de kendilerinin
ya da yakınlarının derdine deva arayanlardı. Müşteri birinci sınıftansa, siparişi
ayakta alır, terazisini yormak istemiyormuşçasına eline aldığı parçayı avucunda
tartar, istenene yaklaşık olduğu kanısına varınca kefenin üstündeki dört köşe
paket kâğıdına yerleştirirdi. Terazinin iyice dengelenmesini sabırla bekler,
kimsenin kimseye hakkı geçmediğine inanınca paket kâğıdını ikiye katlayıp
kenarlarını özenle küçük küçük burarak kapatmaya girişirdi. Bu tür müşterilerle
ancak o sırada birkaç söz ederdi.” (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s.
11-12)
Mitat Enç‟in çocukluk yıllarını geçirdiği Antep‟te Antep Harbi öncesinde bu tür bir eczaneyi
bizzat görüp orada gördüklerinden etkilenerek hikâyedeki kapalı mekânı kurguladığı
anlaşılmaktadır. Zaten çoğu hikâyelerindeki hikâye kişileri gerçek hayattan devşirilerek
kurgulanan isimlerdir. Bu yönüyle de hikâye bize, Antep‟teki geçmiş dönem eczanelerinin
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gerek düzenleniş gerekse işleyişi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Zaten hikâyenin
ilerleyen sayfalarında Aktar Musa Efendi‟nin dükkânının diğer aktar dükkânlarından hayli
farklı olduğunu da yazar özellikle belirtir. Bu farkı şöyle anlatır:
“Mal çeşidi ve stoklarıyla aktar olarak esnafın en alt basamağına bile
sokulabilecek durumda değildi. Bütün geçimi buna dayansa, belki de açlıktan
ölebilirdi. Fakat dizdiği merhemler, yuvarladığı haplar ve şuruplarının ünü
sancağın hayli ötelerine kadar yayılmıştı. Besni, Malatya hatta Sivas‟tan gelen
kervan sürücüleri bile ona devasız dertler için siparişler verirler, devayı alıp
giderlerdi.” (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 14)
Anladığımız kadarıyla mesleği ehil bir isimden öğrenen Musa Efendi devrin diplomasız
meşhur eczacılarından biri olup dükkânı da meşhur bir eczanedir ve çok fazla sayıda ilaç
hazırlanmaktadır. Nuran Yıldırım, “Osmanlı Eczacılığının Gelişme Sürecinde İlaç Hazırlayıp
Satan Esnaf ve Sağlıkçılar” başlıklı makalesinde “attarlar” başlığı altında dönem esnafına dair
önemli bilgiler verir. İlaç satan aktarların o dönemde dükkânlarını iki kısımdan olacak şekilde
tanzim ettiklerini, dükkânın duvarlarının yerden tavana kadar raflarla kaplı olduğunu, bu
raflardaki tahta kutular içine drogların yerleştirildiğini, asıl ilaçların ise dükkânın arka
tarafında imal edildiğini öğreniriz. (Yıldırım, 2009, s. 277) Modern bir eczaneden hayli farklı
olsa da Osmanlı‟da ilaç satan esnafın çeşitliliği düşünüldüğünde sadece ilaç hammaddesi
satmayıp ilaç hazırladığı için Aktar Musa Efendi‟nin diplomasız eczacıların eczanelerine daha
yakın olduğu anlaşılır.
Mitat Enç‟in bahsettiği bir diğer eczane ise Amerika‟dadır. Aktar Musa Efendi‟nin
dükkanına ilginç bir şekilde benzeyen bu eczane Mitat Enç‟i oldukça şaşırtır. Lisans ve
yüksek lisans eğitimini yapmak üzere gittiği Amerika‟da ziyaret ettiği bu eczane, şüphesiz
hayretle karşıladığı ve Amerika‟da en ilginç bulduğu mekânlardan biridir. Çok yorulduğu bir
gün oturup bir şeyler içmek istediğini söylediği arkadaşı onu bu eczaneye götürmüştür. Bu ilk
karşılaşmayı yazar şöyle anlatır:
“Bu kez de kocaman tavan pervanelerinin öteki makine gürültülerine karıştığı bir
yere girip tabak, çanak seslerinin yükseldiği bir tezgâh önünde sıralanan
taburelerin üstüne tünedik. Böylece ilk kez, içeriği belirsiz, buzlu Coca Cola ve
Amerikan eczanesi ile tanışmak fırsatını elde ettim.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs.
, 2017, s. 150-151)
Bir restoran ve kafe kısmı bulunan eczanede bu bölümde sağlıklı gıdaların ve içeceklerin
satışa sunulması gibi bir amacın söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Kolalı içeceklerle
yazarın tanışmasının bir eczanede gerçekleşmesi ise dikkat çekicidir ve Amerika‟daki
kapitalist sistemin henüz yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde eczaneleri nasıl birer müessese
olarak tanzim etmeye giriştiğini belgeler mahiyettedir. Mitat Enç‟in hayretini gizleyemeyişi
boşuna değildir. Market tipinde büyük zincir eczanelerden biri olduğunu tahmin
edebileceğimiz mağazanın içini ve burada satılanlar şu şekilde anlatılmaktadır:
“Hani filozof kafalı bir eczacımızın dükkânının kapısına, „Ne ararsan bulunur,
derde devadan gayri‟ levhasını astığından söz ederler, herhalde bunu Amerikan
eczanelerini tanıdıktan sonra yazmış olsa gerek. Soğuk içecekler, dondurma ve et
köftesinden tutun da tencere ve hanım donuna kadar her şeyin satıldığı bu
dükkânlara neden eczane dediklerini bir türlü anlamam.” (Enç, Bitmeyen Gece,
22. bs. , 2017, s. 151)
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Enç muhtemelen kendisi gibi muhatap olduğu eczacılık anlayışı hakkında hayretini
gizleyemeyen Türkiye‟den gelen bir kişinin yaşadıklarını şöyle anlatır:
“O yıllarda benim gibi ilk kez ülkeye gelen, üniversite bilim adamlarımızdan
birisi, Konsolosluktan çıkmaz üzereyken yağmur bastırınca, genç Konsolos
yardımcısına şemsiye alabileceğim en yakın yer neresi diye sormuş. Ondan,
karşıdaki eczane yanıtını alınca iyice kızmış, „Büyüklere daha saygılı olmak
gerekir evlât. Şemsiyenin eczanede satılmadığını bilecek kadar görgümüz var
elbette,‟ diye bir de öğüt vermiş. Sayın bilim adamı da herhalde kısa sürede Eski
Dünyadan getirilen bilgi ve görgülerden önemli kesiminin bu ülkede geçerliğini
yitirdiğini öğrenmiştir.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs. , 2017, s. 151)
Türkiye‟deki eczacılık anlayışının Amerika‟daki örneklerine kıyasla hem o dönemde hem de
bugün çok farklı ve mesleğe yakışır olduğunu belirtmek hakkı sahibine teslim etmek
olacaktır.
Mitat Enç‟in eserlerinde karşılaştığımız bu iki çok farklı eczane örneği günümüz
eczanelerinden oldukça farklı olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti döneminde eczacılık
mesleğinin kazanımlarını göstermesi açısından önemli olduğu kadar tarihe de ışık tutmakta,
teorik bilgilerin pratikle uyumluluğunu yakalamamızı sağlamaktadır.
2. Mitat Enç’in Eserlerinde Eczacı
Mitat Enç eserlerinde öncelikle genel olarak Osmanlı‟nın son döneminde Halep sancağına
bağlı Antep‟te tababet ve eczacılık hakkında genel bilgiler verir. Şehirde genel olarak tıp ve
eczacılık gibi meslekler azınlıkların elinde olduğu anlaşılmaktadır. Türkler bu tür meslekleri
çoğunlukla diplomasız bir şekilde yürütmektedirler. Uğurol Barlas, on dokuzuncu yüzyılda
Amerikalılar tarafından 1872‟de açılan Antep Tıp Fakültesi‟nde üç sene dişçilik ve eczacılık
eğitimleri de verildiğini kaydeder yine Barlas‟ın tespitlerine göre sadece azınlık eczacılarının
eğitim aldığı şehirdeki fakülteden mezun Osmanlı vatandaşı azınlık sayısı on ikidir. (Barlas,
2004, s. 77-79) Mitat Enç‟in söyledikleri de bu bilgileri doğrular mahiyettedir:
“Savaş öncesinde, kentin Türk ve Ermeni aileleri barış içinde yaşardık. Ticaret,
küçük sanatlardan önemli bir kısmı, doktorluk ve eczacılık gibi yüksek meslekler
neredeyse onların tekellerindeydi. Daha çok tarımla uğraşan Türk çoğunluğa
göre geçim düzeyleri açısından mutlu azınlıktılar. Vergi gelirinin çoğu tarım
ürünleri öşüründen sağlandığı için, vergi yükü de taşımazlar; askerlik yapmazlar,
kiliselerinin çanları kentin üstünde yankılanır ve özgürce tapınırlardı.
Çocuklarına gelince onlar, ya kendilerinin kurduğu veya hıristiyan
misyonerlerinin işlettiği modern okullarda eğitilirlerdi.” (Enç, Selâmlık
Sohbetleri, 4. bs., 2017, s. 60)
Enç, azınlıkların bu tür meslekleri seneler içerisinde bilinçli bir şekilde ellerinde tutmayı
öğrendikleri kanaatindedir:
“Yanlarına asla Türk çırak alıp yetiştirmeden kazan ve sahanlarımızı da
çekiçleyip üreten, kalaylayanlar da onlardı. Küçük sanatların birçoğu
tekellerindeydi. Hastaların nabzını sayıp, sırtını dinleyen doktorlar; yazdıkları
reçeteleri hazırlayan eczacılar da hep onların soyundandı. Görkemli misyoner
okul ve hastaneleri öncelikle onlara hizmet vermek için yapılmıştı.” (Enç,
Selâmlık Sohbetleri, 4. bs., 2017, s. 61)
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Türklere özellikle bu tür mesleklere dair bir eğitim verilmesinin önünde azınlıkların
durdukları da pekâlâ bu bilgiler ışığında düşünülebilir. Enç, eserlerinde tıp ve eczacılığın
genel durumu hakkında da bilgiler verir. Tababet ve eczacılık noktasında mesleğin icrası
noktasında birtakım sorunlarla karşılaşıldığı da anlaşılmaktadır:
“Eczacının dizdiği yanlış ilâçlar, cerrahın neşterinin şöyle biraz kayıvermesi
yüzünden kısmeti tükenenler ustanın elinde can verenlerden daha mı azdı?” (Enç,
Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 66)
Diplomalı eczacı ve doktorlarla bu noktada diplomasızları da kıyaslayan Mitat Enç bazı
eczacılardan da bahseder. Bu eserlerde geçen eczacılardan biri askerî bir eczacıdır:
“Aslında savaşın ilk gerçek gözyaşları teyzemin düğününden sonra döküldü.
Sözlüsü, askerî eczacı yüzbaşıyla düğünleri pek görkemli olmuş; çalgılı, çengili
kına gecesi; çıngıraklı, boncuklu katır dizileriyle çeyiz alanı düzenlenmişti.” (Enç,
Selâmlık Sohbetleri, 4. bs., 2017, s. 35)
Askerî eczacılık hakkında maalesef eserden yola çıkarak bilgi sahibi olamayız sadece
diplomasını İstanbul‟dan aldığını tahmin ettiğimiz bu eczacının savaş esnasında vefat ettiğini
öğreniriz:
“Herkes, öldü mü, kaldı mı, tasası içinde dualar okuyup üfleyedursun, eniştenin
Erzurum hastanesinde tifodan Hakk‟ın rahmetine kavuştuğu haberini aldık.”
(Enç, Selâmlık Sohbetleri, 4. bs., 2017, s. 35)
Aktar Musa Efendi‟nin eczacılığı hakkında ise detaylı bilgiler verilir. Halkın dükkânın
arkasındaki laboratuvar benzeri kısımda farklı maddeleri gizemli şekilde karıştıran Musa
Efendi‟yi “toprağı altına çevirmenin yollarını arayan Ortaçağ simyagerleri”ne benzettiği
anlaşılmaktadır. (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 9) Enç‟in anlattıklarından
eczacının oldukça titiz ve dikkatli bir kişi olduğunu da çıkarırız. Musa Efendi‟nin ilaç isteyen
müşterilerine davranış şekli de ayrıca önemlidir:
“Onun önem verdiği asıl müşterileri derdine deva aramaya gelenlerdi. Gelen,
kulunçtan, ince ağrıdan yakınmaya, ya da ona doğru uzanıp fısıltıyla karısının
kısırlığı veya belgüçsüzlüğünden dertlenmeye koyulunca hemen görünüşü
değişiverirdi. Gözlerindeki donukluk ışıltıya dönüşür, ağır ve ölçülü hareketleri
canlanır gibi olurdu.” (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 13)
Musa Efendi‟nin hastalarına koyduğu teşhisler de enteresandır ve yazarın onun teşhislerini
çağının ötesinde bulduğu anlaşılmaktadır:
“Günümüzün psikiyatri görüşlerinin henüz gelişmediği ve psikosomatik
hastalıklar sözünün daha piyasaya çıkmadığı o günlerde, Musa efendi, bütün
dertlerin kökeninin korku olduğunu ileri sürerdi. Birden dili tutulan çocuktan
gelinlik yaşına girdiği halde altına işeyen kıza, habire „başım, başım!‟ diye
ovunan karıdan dert yananlara ilk sorduğu soru şuydu: „Birşeyden korktuğu oldu
mu?‟” (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 14)
İlaç isteyen müşterilerini özenle dinleyip önce hastalığının tespitine çalışan Musa Efendi,
koyduğu tanıya uygun ilaç hazırlamaya girişmekte bu esnada asla konuşmamakta ve
hazırladığı ilacın faydasına sonsuz güvenmektedir. Bu konuda iddialıdır. Şehirde mesleği
dolayısıyla herkesin fikir danıştığı bir kişi olan, diplomasız eczacılık yapan Musa Efendi
felsefe ve farklı bilim dallarına da meraklıdır. Kafası sürekli bu alanlarla ilgili düşüncelerle
doludur ve günlük hayatta dükkânının içerisinde bulunduğu Uzun Çarşı‟nın esnafının ender
tanıyabileceği, saygın bir isim olarak nitelendirilmektedir.
Aktar Musa Efendi‟ye göre devasız dert yoktur, insanoğlu akılla tüm dertlerin çaresini
mutlaka bulacaktır. (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 12) Musa efendinin bir
eczacı olarak hassasiyetle üzerinde durduğu bir diğer nokta ise ilaçların kullanım şekli ve
dozudur:
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“Çok önem verdiği başka bir şey de devanın kullanılış yoluydu. Bu merhem ve
şurupların yapısından da önemliydi. Bu yüzden devasını yerleştirdiği şişe, çanak
ya da kutuyu teslim etmeden önce uzun uzun bütün ayrıntılarıyla kullanılış
yöntemini anlatır, sonra müşteriye tekrarlatırdı.” (Enç, Uzun Çarşının Uluları,
10. bs., 2016, s. 14-15)
Diplomasız eczacılık yapan Musa Efendi‟nin teşhis koyarak tedaviye niyetlendiği hastalıklar
için dizdiği ilaçlar dolayısıyla zaman zaman sorun yaşadığı anlaşılmaktadır. Hatta bu yüzden
birkaç sefer başı derde de girmiştir. “Kentte Ermeni doktor ve eczacılar bulunduğu halde,
hasta bakımı henüz yasalarla onların tekeline verilmiş” olmadığından kanunlara takılmadan
ceza almaktan kurtulabilmiştir. (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 15) Bu bilgi bizi
önemli bir noktaya getirir. Nuran Yıldırım‟ın verdiği bilgiye göre:
“Fakat ilaç yapımındaki uygunsuzluklar sürüp gidiyor , ölümler artıyordu. Hekim,
cerrah ve eczacıların denetim altına alınmaları iç in Mekteb -i Tıbbiye-i Ş ahane‟de
özel bir komisyon kuruldu . Bu komisyonun önerisiyle , olur olmaz dükkânlarda
kimyevi ecza bulundurulması yasaklandı . Ayrıca eczacı dükkânlarından baş ka
yerlerde ecza terkip ettirilmemesi gerektiği Vekayi-i Tıbbiye‟de (No. 3, 5 N
1266/15 Temmuz 1850) yayınlanan bir haberle herkese duyuruldu . Kısa bir süre
sonra da 4 Kasım 1850‟de Mekteb -i Tıbbiye -i Ş ahane Nezareti‟ne (Askeri Tıp
Okulu Dekanlığı ), hekim ve cerrah dükkâ
nlarında da kimyevi ecza
bulundurulmasının tıbbi kanunlara aykırı olduğu bildirildi . Ayrıca eczacı, hekim
ve cerrahları kapsayan bir nizamname yapılması istendi.” (Yıldırım, 2009, s.
276)
Bu talebin olumlu karşılanması neticesinde Osmanlı‟da eczacılığa dair ilk kanunun yine
Yıldırım‟ın verdiği bilgiler ışığında çıkarıldığı anlaşılmaktadır:
“Meclis-i Tıbbiye, eczacılar ve eczaneler ile ilaç yapan esnafı denetlemek üzere ,
“Nizamname-i Eczacıyan Der Memalik-i Osmaniye” (Réglement sur la
Pharmacie Civile dans l’Empire Ottoman) adıyla bir yasa taslağı hazırladı.
Osmanlı İmparatorluğu’nun bu ilk eczacılık düzenlemesinin yürürlü ğe girdiği,
Takvim-i Vekayi (No.469, 29 Ş 1268/18 Haziran 1852) ile ilân edildi. Nizamnamei Eczacıyan, 1852 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane matbaasında Türkç e ,
Fransızca ve İtalyanca olmak üzere üç dilde basıldı . Bu yıllarda İstanbul’ daki
eczanelerin tamamına yakın kısmı azınlıklar ile yabancılar tarafından
işletiliyordu. Bütün eczanelere, nizamnameden birer tane gönderildi .” (Yıldırım,
2009, s. 276)
Musa Efendi’nin bu kanunun kapsamına girerek yargılanmadığı da düşünüldüğünde ya
1852’den önce eczacılık mesleğini diplomasız olarak Antep’te icra ettiği ya da 1852’den
sonra mebhus kanunun uygulanma fırsatının bulunamadığı söylenebilir. Musa Efendi’nin
hikâyesi trajiktir alkolik, esrar bağımlısı oğlunu sonunda kendi hazırladığı bir ilaçla öldürmüş
ancak bu türlü bir kurtuluş onun vicdanını sızlatmamıştır.
Eczacı olmayıp Enç‟in eserlerinde adı geçen ilaç hazırlayan bir diğer isim ise otacı
Nussuya Bacı‟dır. Eski Türk topluluklarında Orta Asya‟dan başlayarak Anadolu‟ya kadar en
eski eczacılar otacılardır. Otacılar hastalıkların bitki ve mineral kökenli hazırladıkları özel
ilaçlarla tedavi etmişlerdir. (Ceylan, 2012, s. 19) Bu köklü geleneğin son temsilcilerinden
olduğu anlaşılan otacı Nussuya Bacı‟dan sadece bir yerde kısacık bahsedildiğini görürüz.
Burada da şehirdeki hastalara özel ilaçlar hazırlayan bir isim olarak kendisinden
www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 939

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
bahsedilmektedir. (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 110) Ancak Nussuya Bacı da
Türk değildir ve azınlıklardandır. Özellikle tedavi ettiği hastalıklar ise gözle ilgili olanlardır:
“Otacı Nussuya Bacı kapı komşumuz bakırcı Garoç ustanın eşiydi ve kışlık
hazırlıklarıyla, şölen günlerinde mutfağa yardıma koşardı. Trahom, konjuktivid
gibi göz illetlerinin yaygın olduğu yörede otacılıkta ün salmıştı. Gözleri kan
çanağı gibi, kirpikleri göz güllesine batan hastalar, birinin yedeğinde kapısına
yığılırdı. Onları birer birer avludaki dut ağacının altına serilmiş sağaltım
kiliminin üstüne yatırır, sıcak su ile çapakları temizler, göz kapaklarını kıvırıp
altına, kapaklı bakır kutusundan aldığı bir tutam mavimsi tozu serpiştirirdi.
Küçük hastalar „yandım Allah!‟ yaygarayı basar, büyüklerse ahlayıp oflayıp
ovunurdu. Bunun peşinden yanı başındaki sahana kırılan yumurtanın akından bir
beze bulaştırıp göz kapaklarının üstüne sıvaştırır, sarıp sarmalardı. Müşterinin
birisi kilimden doğrulmaya hazırlanırken ötekisi yerini almaya koyulurdu.” (Enç,
Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 54-55)
Herhangi bir Türk otacıdansa ismen dahi olsa eserlerde bahsedilmemektedir.
Bu bilgiler ışığında Mitat Enç‟in Antep Harbi öncesi dönemdeki eczacılık mesleğinin
durumu hakkında önemli bilgiler verdiğini söylemek yerinde olur. Verdiği bilgiler gerçeklerle
örtüşmekte, çocukluk yıllarındaki anılarından yola çıkarak hikâyelerini kurguladığı
anlaşılmaktadır. Bahsi geçen dönemde şehirde ilaç hazırlayan üç tip eczacı olduğu tespit
edilmektedir. Azınlıkların diplomalı eczacıları, diplomasız Türk aktarlar ve azınlık otacılar.
Dolayısıyla eczacılık mesleğinin genel olarak azınlıkların elinde olduğu görülmektedir.
3. Mitat Enç’in Edebî Eserlerinde Ġlaçlar
Enç‟in eserlerinde bahsi geçen ilaçları iki grupta ele almak daha uygun olacaktır.
Bunlardan ilki geleneksel tedavi yöntemleri kapsamında kullanılan ilaçlar, ikincisi ise modern
ilaçlardır.
3.1.Geleneksel Ġlaçlar
Enç‟in “kocakarı ilaçları” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 26) olarak andığı bu
ilaçlardan eserlerde geçenler şunlardır:
1. Göz otu: Konjuktivit için halk ilacı olarak geçer. Gözler iyice temizlendikten sonra
“gözotu koyup yumurta akı ile sıvayarak sarıp sarmalanmaktadır” (Enç, Bitmeyen
Gece, 22. bs., 2017, s. 16) Uğurol Barlas‟ın “Gaziantep‟te Eczacılık, Eczanelerde
Yapılan Bitkisel ve Yerel Halk İlaçları” başlıklı çalışmasında halk ilaçları kısmında
gözotuyla tedaviden bahsedilmemektedir. (Barlas, Gaziantep Tıp Tarihi ve Kültür
Tarihi Araştırmaları, 2004, s. 81-91) Çalışmamız vasıtasıyla buradaki uzun ve detaylı
listeye bir ilaç ismi ve sağaltma yöntemi ekleme şansımız olmuştur. Edebiyatın
geçmişi gelecek nesillere bir vesika şeklinde aktarabilme beceresine böylece bir daha
şahitlik etmiş oluruz. Euphrasia officinalis adıyla bilinen göz otu:
“Sıracagiller familyasındandır. Kırlarda kendiliğinden yetişen, 5-20 cm.
boylanabilen bir yıllık otsu bitkidir. Dört köşe kesitli ve dallara ayrılan yapılı
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gövdesi: kenarları dişli, derin parçalı, oval biçimli ve tüylü yaprakları: yaz
ortasından sonbaharın sonuna kadar çok sayıda açan mor ya da sarı lekeli beyaz
küçük
çiçekleri
vardır.
Bitki,
döktüğü
tohumlarıyla
çoğalır.”
(http://www.ebitki.com/index.php?hq=Euphrasia%20officinalis&gr=Latince,
2018)
2. Hint yağı: Hangi hastalığın tedavisinde kullanıldığı hakkında bilgi verilmeyip sadece
içerken hastanın yüzünü buruşturduğundan bahsedilir. (Enç, 2016, s. 56) Ricinus
comunis L. Adıyla bilinir ve Euphorbiacea familyasından gelmektedir. Bitkinin
tohumlarının yağlarının çıkarılmasıyla elde edilmektedir.
3. Zeytinyağı: Kırık çıkıkların tedavisinde zeytinyağıyla kırığın ya da çıkığın ovulduktan
sonra tedavi aşamasına geçildiği belirtilmektedir. (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs.,
2016, s. 64) Oleum oliva olarak bilinmektedir.
4. Karasakız: “Kırık uçlar yerli yerine oturtulunca deri karasakızla iyice sıvanır.” (Enç,
Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 64) şeklinde bahsedilir. Latince Latex
scorzonerae Latifolia modern tıpta haricen yakı ve ağrı kesici olarak kullanılmaktadır.
5. Nevse Emi: Sütün arttırılması için kullanılır. (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs.,
2016, s. 72)
6. Pavyaşanı: Karın ağrısına yutturulur. (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s.
203) Peryavşanı olarak bilinir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Gaziantep‟te çok
sık kullanılan bir bitkidir:
“Yavşan, yayla yavşanı, tepe otu, meryem otu, iperyavşağı, par yavşanı, payaşan,
oğlan otu, acı yavşan, bodurmahmut otu, pire yavşanı, piryavşağı, peryavşan,
kısamahmut, tüylü yermeşesi, bozca ot, mayasıl otu, dalak otu, deli pelin diğer
isimleridir.
Genellikle
kayalık
yerlerde yetişir, boyu 10-40 cm. arasındadır. Yatık veya dik gövdeli otsu bir
bitkidir. Gövdesi ve yaprakları beyaza yakın boz ve çok tüylüdür. Beyazımsı
çiçekleri
dal
uçlarında
küresel
başlık
şeklinde
olur.
Halk arasında yörelere göre yukarıdaki isimlerden biriyle tanınır. Mide
ekşimeleri, mide ağrıları, mide soğuklamaları, mide gazı ve hazımsızlıklar için ani
etkili
mükemmel
bir
bitkidir.
Ayrıca
vücuda
kuvvet
verir ateş düşürür, idrar söktürür, mesane yollarındaki kumların düşmesine
yardımcı olur. Ayrıca karaciğer yetersizliği, göğüs nezlesi, kolesterol ve üşütmeler
için çok yararlıdır.” (https://sifalibesinler.blogspot.com/2012/04/halit-dasiranperyavsani-teucrium.html, 2018)
7. Zambakyağı merhemi: Kısırlık tedavisinde kullanılmaktadır. (Enç, Uzun Çarşının
Uluları, 10. bs., 2016, s. 14)
8. Kınakına şurubu: “İnce ağrıya tutulup kesik öksürünce ağzından kan gelenlere”

verilir. (Enç, Uzun Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 14)
9. Korku şurubu: Sadece isminde bahsedilir, içeriği hakkında bilgi verilmez. (Enç, Uzun

Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 14)
10. Afyonlu ağrı kesici macun: İçeriğinde çok çeşitli bitkilerin bulunduğu kaydedilmekte,

bu bitkilerin havanda ezilip “birkaç damla sıvıyla” karıştırıldığı, karışıma yağ, bal,
“simid Ahmet unu” katılarak macun hâline getirildiği anlatılmaktadır. (Enç, Uzun
Çarşının Uluları, 10. bs., 2016, s. 21)
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3.2.Modern Ġlaçlar
Eserlerde bahsi geçen modern ilaçlar ve geçtiği yerler şunlardır:
1. Asit borik banyosu: Göz rahatsızlığı üzerine gittiği hekim baştan savma bir muayene
ardından Mitat Enç‟e tavsiye eder: “ „Önemsenecek bir şey değil… Her gün birkaç kez
asit borik banyosu yapın, şu damlayı da sabah akşam kullanın, üç beş güne kadar
geçiverir,‟ deyip muayene ücretini aldı.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 22)
2. Laixephal ampul: “Üç, dört gün sonraki ziyarette doktor biraz telâşlanır gibi oldu ve
hemen bir reçete çiziktirip çabucak alması için Celal‟in eline tutuşturdu. O günden
sonra bir haftaya yakın „Laixephal‟ iğnesi yemek için Celal‟in kolunda doktora
taşındık durduk.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 22)
3. Aspirin: (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 26)
4. Talk pudrası: Amerika‟da isilik olunca hekim tarafından tavsiye edilir. (Enç, Bitmeyen
Gece, 22. bs., 2017, s. 153)
5. Atropin: Atropa belladonna adıyla bilinen, güzel avrat otu olarak halk arasında tanınan
bitkiden elde edilen atropin göz bebeğinin büyütülmesinde kullanılmaktadır. Mitat
Enç, göz rahatsızlığı sebebiyle bu ilacı uzun süre kullanır. Ancak zamanla atropin
zehirlnemesi olarak bilinen tıbbi tablo ortaya çıkar. Antikolinerjik sendrom olarak
bilinir:
“Antikolinerjik Sendrom (AS), intihar amaç lı aş ırı doz alımlarında , kaza ile
alımlarda, ilaç uyumsuzluklarında ve birden fazla ilaç kullanan yaşlılarda
meydana gelmektedir. Ayrıca topikal göz damlalarının kullanılmasıyla da sistemik
etkiler oluş abilmektedir . Bu sendrom, sıklıkla hekim reç etesi dış ında ve ç ok farklı
ilaçların birlikte oral alımlarıyla da görülebilmektedir .” (Mahmut Yaman, 2016,
s. 1)
Tıbbî bir metinde bu tabloya dair çok daha fazla bilgi bulunmaz sadece bilinç bulanıklığından
bahsedilir. Hiçbir doktor hastasında ortaya çıkan yan etkinin belirtilerini uzun uzun dinlemez.
Edebî bir eserde ise bu ayrıntıları bulmak mümkündür. Mitat Enç‟in Bitmeyen Gece adlı
otobiyografik romanı gibi örnekler ise hastanın yaşadığı yan etkinin teferruatlıca anlatıldığı
önemli metinlerdir. Bu eser özellikle atropin zehirlenmesi konusunda bu kadar ayrıntılı
bilgiler veren dünya çapındaki nadir eserlerden biri olarak kayda geçirilmelidir. Enç atropin
zehirlenmesindeki ilk belirtileri şöyle anlatır:
“Bir gün hastane dönüşü oturma odasındaki koltuğa gömülmüş, ısınmaya
çalışırken birden aralık duran oda kapımdan bir karış boyunda sivri külahlı bir
cin sekerek geldi. Karşıma dikilip, sirk palyaçoları gibi dilini çıkararak hopladı,
zıpladı. Gırtlağımda düğümlenen boğuk çığlık ağzımdan fırlayıvereceği sırada,
solumdaki banyo koridor kapısından sıvışıp gitti. Her yanımı saran titremeyi bir
türlü durduramıyordum.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 43)
Öncesinde evde patlama sesleri duyan Enç, sürekli her şeyden korkmaya başlamıştır ve çok
huzursuzdur. O günden sonra da ellerine, kollarına hâkim olamadığını fark eder. Ancak derin
derin nefes aldıktan sonra sakinleşebilir. Geceleri korkulu rüyalar görür. Seslere karşı
hassasiyeti artmıştır:
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“Yatağın içinde dimdik oturup, gece lambasının düğmesine bastım, el yordamı ile
sigara paketimi buldum. Kristal küllüğü kucağıma yerleştirdim. Kibriti
yaktığımda başının tutuşması bana büyük bir patlama gibi geldi. İrkildim. Ağzıma
doğru yaklaştırırken hafifçe algılayabildiğim sessiz kibrit alevi, birden
karabasandaki kızıl alevlere dönüşüverdi, ağzımdan sigarayı hemen çekip alevi
üfledim. Birden yine ayaklarımdan başlayarak beden duygumun yukarı doğru
yükselerek uyuşup yok olmaya başladığını fark ettim. Sigarayı içine bastırıp
kucağımdaki tablayı yere fırlattım.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 45)
Doktor bu durum üzerine ona bir yatıştırıcı ilaç yazar. “Frau Strauss, ben aklımı kaçırıyorum.
Bir sinir doktoruna gitmem gerek.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 45) der, kendisi de
ne olduğunun farkında değildir ve her şey yaşadığı sinirsel buhrana bağlanmaktadır. Başka
belirtiler de vardır oysa ki:
“Ağzımın boğazımın kuruluğundan, iştahsızlıktan yakındım. Önce karabasanları
anlattım.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 46)
Nihayet gittikleri bir doktor hastanın durumunu fark eder:
“ „ Atropin denen göz damlasını ne zamandan beri kullandığını soruyor,‟ dedi.
„Neredeyse hastalık başlayalı beri, memlekette yalnız günde bir kez
damlatıyordum. Burada sabah akşam demişleri,‟ diye yanıtladım.” (Enç,
Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 46)
Doktorun teşhisini yazar şöyle aktarır:
“Göz damlası Atropin‟i uzun süredir kullanmaktan zehirlenme başlamış. Hemen
kesmem gerekiyormuş. Bırakında her şey kısa sürede yoluna girermiş.
Kulaklarıma inanamıyordum.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 46)
Bir ilacın böyle büyük ve tehlikeli bir yan etkisi olabileceği belli ki Enç‟in de aklından
geçmemiştir:
“ „Hayaller, delirmek korkusu, iştahsızlık, karabasanlar hep ondan mı? Hepsi
geçebilir mi?‟ diye kekeleyip duruyordum. Sonra üstümden tonlarla yük kalkar
gibi oldu. Demek gözlerimi kaybettiğim için aklımı yitirmiyordum.” (Enç,
Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 47)
Atropinin kesilmesiyle iyileşme süreci de başlar:
“Doktor Atropin‟i kestikten sonra, günler ve haftalar geçtikçe ağzım ve sindirim
organımın salgı bezleri yavaş yavaş çalışmaya başladı. Açlık ve susuzluğumu
ayırt edebilir gibi oluyordum. Mutfaktan sızan kokular ağzımı sulandırıyor,
çiğnediklerimi daha kolay yutabiliyordum.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017,
s. 47)
Yavaş yavaş düzelmeye başlayan hasta, iyileşme döneminde yaşadıklarını da kaydeder:
“Atropin‟i keseli beri sanki duyularım ve beynim yavaş yavaş yoğun bir sisin
bulamacından aydınlığa doğru yol almaya başlamıştı. (…) Sanki aylardır
buralardan yoğun bir sarhoşluk içinde, neredeyse hemen hiçbir şeyi ayırt
edemeden gelip geçmiştim.” (Enç, Bitmeyen Gece, 22. bs., 2017, s. 47)
Okuyucunun ilacın yan etkisini daha iyi anlayabilmesi için alıntıladığımız kısımlar haricinde
ayrıntılı kabuslar da romana dâhil edilmiş böylece atropin zehirlenmesi tablosunun hasta
üzerindeki etkilerinin ayrıntılı olarak incelenebileceği kıymetli bir edebî eser ortaya çıkmıştır.
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SONUÇ
Sonuç olarak yaptığımız bu çalışma Cumhuriyet öncesi dönemde Antep‟teki eczacılar,
eczacılık, eczaneler, eczacılık uygulamaları hakkında edebî eserlerin sınırları dâhilinde Enç‟in
eserlerinin tarihî bir vesika olarak ne kadar önemli olduğunu göstermiş. Cumhuriyet‟in ilk
yıllarında kullanılan modern ilaçlardan birkaçına da olsa yazarın eserlerinde yer verildiği
tespit edilmiş, böylece geleneksel ilaçlarla modern ilaçların kullanımında zaman içinde
meydana gelen değişiklik kıyaslanabilmiş yine Amerika‟daki eczaneler ve eczacılık
anlayışıyla Türkiye‟deki eczaneler ve eczacılık anlayışının karşılaştırılmasına dair Enç‟in
şahsi tespitleri ortaya konulmuş, Antep yöresinde kullanılıp kaynaklara geçmeyen tıbbi bir
bitki olan göz otunun kayıtlara geçmek üzere tespiti yapılmış, bu anlamda eczacılık
alanındaki çalışmalara katkı sağlanmış ayrıca dünya edebiyatında nadir görülebilecek bir ilaç
zehirlenmesi tablosunun edebî bir eserde nasıl uzun uzun ve edebî bir dille anlatılabildiği
ortaya konulduğu gibi bir taraftan da konuyla ilgilenenlere kaynaklık edecek tespitlerde
bulunulmuştur.
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GÜNÜMÜZ SANATINDA RESİM-MÜZİK İLİŞKİSİNİN TÜRKİYE ÖRNEKLERİ
Arş. Gör. Dr. Durdu Meltem DURNA ZEREK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, meltemdurna@gmail.com
ÖZET
Günümüz sanatında disiplinlerarasılığı olanakları arasında yer alan resim-müzik
ilişkisi, 19. yüzyıldan bu yana devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Resimde
müziğin etkisinin, sanat tarihinde oluşturmuş olduğu belli bazı dinamikleri vardır. Bu
dinamikleri müzik sanatında görmekte mümkündür. Nasıl ki müziğin etkisi ressamlara
çalışmalarında bir esin kaynağı olmuşsa, besteciler içinde resim bir yol gösterici olmuştur.
Bu dinamikler, ister sanatçı üzerinden olsun, ister çalışmaları üzerinden olsun çok etkili ve
değişkendir. Müzik sanatının temel öğesi sestir ve hareketten oluşmaktadır. Bu hareket en
başta doğada can bulmuştur. Bu çalışmada, bir ifade olarak müzik, ses ve ses-renk ilişkisi
incelenmekte ve kuramsal araştırmalarla desteklenmektedir. Bu kapsamda sanat tarihinde
önemli bir yere sahip olan bu iki sanatın bütünlüğünden ve etkileşiminden söz edilmekte ve
özellikle Türkiye örnekleri üzerinde durularak önemi pekiştirilmektedir. Sanat tarihinin
müzik üzerinden okunması yapıldığında sanatçılar ve eserleri üzerindeki etkisi açıkça
görülmektedir. Doğa, nasıl ki sanatçılara referans oluyorsa, müzik bestecileri içinde bir
referans olmuştur. Resim ve müzik ilişkisi, eserlerin biçim dilini değiştirmiş, sanatçıların
kulağında ve beyninde uyandırdıkları duyguları, onlara yaşattıkları duyumsamayı iki boyutlu
yüzeye aktarmaları için bir esin kaynağı olmuştur.
Anathar Kelimeler: Güncel Sanat, Ses, Renk,
ABSTRACT
The relationship between painting and music, which is one of the interdisciplinary
possibilities in contemporary art, is a process that has been continuing since the 19th
century. The influence of music in the picture has certain dynamics that have been created in
art history. It is possible to see these dynamics in the art of music. Just as the effect of music
was a source of inspiration for painters in his works, painting within the composers was a
guide. These dynamics are very effective and variable, whether through artist or through
work. The basic element of music art is sound and movement. This movement has been
found in nature in the first place. In this study, the relationship between music, sound and
sound-color as an expression is examined and supported by theoretical research. This is
mentioned both the integrity of the art and the interaction with an important place in the
history of art, and especially in this context is reinforced with an emphasis on the importance
of Turkey samples. When the history of art is read through music, its influence on artists and
their works is clearly seen. Nature has been a reference in the music composers, just as a
reference to the artists. The relation between painting and music has changed the language of
the works, and has inspired the artists to convey the emotions they have awakened in their
ears and brains to the two-dimensional surface.
Key Words: Contemporary Art, Sound, Color,
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GİRİŞ
Günümüz sanatında, sanat tarihinde birbirini takip eden ne dönemsel sanat akımlarını
ne de sanatın nasıl biçimlenmesi gerektiğine dair bir kurallar bütünü bulunmak çok güçtür.
Günümüzde sanatçılar birçok üslup, malzeme ve teknikten yararlanmaktadır. Kökeni 19.
Yüzyıla kadar dayanan resim-müzik ilişkisi de her dönem sanatın biçimlenişine bir söylem
katarak günümüz sanatına kadar gelmiştir.
Sanatlar arası etkileşim öteden beri olagelen bir olgudur. Özellikle sanatların doğa
yansıtmacılığından uzaklaşması bu etkileşimi hızlandırmıştır. Maddeden arınmış tek sanat
olan müzik ve müziğin biçim dili diğer sanat türlerinin kendilerini yenilemelerinde
kaynaklık etmiştir. Bu yolda öncülük yapan ise resim sanatı olmuştur (İpşiroğlu, 2006: 11).
Resim Sanatında özellikle 20. yüzyılı izleyen yıllarda sık aralıkla ortaya çıkan
akımlar, sanatta yeni arayışların temsilcisi olmuşlardır. Dünya sanatı tarihinde çok sayıda
sanat akımı önce resim sanatında izlenmiş, müzikte ise akım denemeleri onlu yıllar
aralığıyla gerçekleşebilmiştir. Bu durum büyük ölçüde akımların kendilerini sanat
zeminlerinde ifade edebilme pratiklerinin farkıyla açıklanabilir.
20. yüzyıl sanat ortamında gerçeğin dile getirilmesinde yansıtmacılığın geleneği
yıkılmaya başlamış ve tek gerçeğin görünen doğa olmadığının bilincine varılmıştı. Dünya
hızla değişmekte ve bu değişen dünyada sanatın görevi “görünmeyeni görünür kılmak” (P.
Klee) olmuştur. Sanatın üstlendiği bu görev, sanatları, sanatçıları hiç olmadığı kadar
birbirlerine yakınlaştırmıştır (İpşiroğlu, 2006: 47).
Gerek sanatsal üretim alanlarının organik bağlar kurması, gerekse modern burjuva
toplumunun sosyal alanlarda birbirleriyle iletişim içinde bir araya gelmesi sanat
tartışmalarını yalnızca sanatla ilgilenenlerin ortamlarından çekip sokağa inmesini
sağlamıştır. Sanat tüketicisi açısından tüm üretim dillerine ilgi gösteren kentli kimliğinin
katkısıyla, sanatlar arasındaki bağ güçlenmiştir.
Müzik- Görüntü İlişkisi
Sanatlar arası etkileşim başlangıçta edebiyat ile müzik arasında yoğun biçimde
gerçekleşmiş, özellikle opera eserleriyle edebiyat ile müzik zaman zaman bileşik bir sanata
dönüşmüştür. Resim ile müzik arasındaki bağ 19. yüzyıl ile başlamıştır. 19. yüzyıla kadar
geçen resim tarihi dönemlerinde müzik yalnızca tematik bir görüntü olarak resmin
kapsamına alınmıştır. İzlenimcilikle birlikte, ona paralel olarak gelişen burjuva kültüründe
müzik, toplumsal yaşamın biçimleyicisi olarak güçlenmiş ve hemen hemen bütün sanatların
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dikkatlerini müziğe yönlendirdikleri gözlenmiştir. Müzik, 19. yüzyıl burjuva kültürü için
yalnızca estetik bir sanat ürünü değil, aynı zamanda insanların psikolojik doyuma ulaştığı
toplumsal umudun güçlendiği ortak paylaşımlı bir sanat çalışması biçimine dönüşmüştür.
“20. yüzyıl başlarında Rus fütüristlerinin Fransız letristlerinin ya da bugünkü Alman
modernistlerinin elinde edebiyat, sözcüklerden sıyrılmış yapıları anlamsızca „kılı kırk yaran‟
salt yüksek sesli bir bileşim haline dönüşmüştür”. İnsanın coşkusal yaşamının derinliklerine
ulaşabilmek ne sözle, ne plastik formla tek başına olası olmadığı düşüncesi Aydınlanmacı
düşünürler tarafından savunulmuş, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında sanatın dilinin
kolektif bir dil ile zenginleşip gücünün artacağı düşüncesi güçlenmeye başlamıştır (Kagan,
2008: 595-596). Müziğin yalnızca romantik bir dünyanın dili olarak değil, izlenimci ve
gerçekçi, özgür ve duyarlı her tüketici için estetik özlemlerine cevap verebilecek sanatsal
duygulanıma katkıda bulunacağı savunulmuştur. Örneğin Klee resimlerini çok sesli bir
müzik eseri tasarlar gibi resimlerini tamamlarken müziğin yapısal gücünü resmin, görsel
gücüne eklemlemek istemiştir.
Resim sanatı, yağlıboya resimden dijital görüntüye kadar geçen süreçte; müzik
estetiğinin olanaklarını kullanmak istermiştir. Müzikte, resmin olanaklarını kullanarak
doğrudan müziğin görüntüyle, sanat tüketicisine ulaşmasını sağlayan, kurgular üzerinde
yoğunlaşmıştır. Özellikle popüler müziğin dinleti müziği olma ötesinde gösteri müziğine
dönüşmesi teknolojik gelişmelerle desteklenip; müziğin görselleşmesini sağlamıştır.
Günümüzde müzik tüketicilerinin büyük bir bölümü müziği yalın ses biçiminde değil,
görüntüyle birlikte kurgulanmış biçimiyle tüketmektedir. Müzikte dijital teknolojinin
gelişmesiyle binlerce renk tonu ses tınılarıyla eşleştirilerek yalnızca ışık ve renkten oluşan üç
boyutlu mekânlarda müzik dinletileri gerçekleştirilmiştir. Bu örnekler resmin müziğe
duyduğu gereksinim kadar, müziğinde resme büyük ölçüde gereksinim duyduğunu
kanıtlamaktadır. Özellikle, sanatsal tüketiminde elektronik araçlar aracılığıyla yaygınlaşması
müzik ve resmin birbirine yardımcı olmasının dışında bir arada kurgulanması, tasarlanması
yöntemini geliştirmiştir. Görüntü sanatçısı ile kompozitör ortak projelerle kurgularını
gerçekleştirerek tüketicinin karşısına tekil bir sanat eseriyle çıkarlar. Bu sanat eseri hem
müziktir hem resimdir. Çağın sanatsal tasarım çeşitliliği içinde sanat dallarının sınırları
katılığını yitirip eridikçe bütüncül kurguların sayısı artmış, müzik, resim hatta sinema özgün
sentezlerle izleyicisine ulaşmaya başlamıştır. Bütüncül kurgular zaman zaman bir video art
biçiminde ortaya konurken zaman zaman enstalasyon ve performans art biçiminde kendisine
estetik bir alan yaratmıştır.
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Çevremizi anlamlandırma açısından ses günlük yaşantının en önemli öğelerinden
biridir. Ses görüntü boyutunun psikolojik olarak tamamlayıcı bir öğesidir. “Psikolojideki
gestalt kavramı, görüntü ve ses içinde geçerlidir. Bu bütünleştirme şu soruyu beraberinde
getiriyor. Görüntü ya da ses, hangisi daha fazla bilgi ve estetik enerji yüklüdür” (Kılıç, 1994:
90). Bu sorunun yanıtı kuşkusuz tekil ve değişmez bir yanıt değildir. Tasarım içinde görsel
ve işitsel öğelerin düzenlenişiyle bağlantılıdır. Üründeki özgünlükte bu düzenlenişle ilgilidir.
Görüntü ve sesi bir arada sanatsal bir dil olarak kullanan sanatçı, görüntüye ve sese verdiği
sorumluluk ve olanaklarla sanat ürünü anlamını kazanır.
Görüntü sanatçısı olarak ressam, sesi farklı güç ve sorumluluklarda kullanır. Gerald
Millerson‟un tasnifiyle özetlersek, ses görüntüye aşağıda sıralanan sorumluluklarla katılır.
 Doğal sesin katılımı: Bilgiyi doğrudan ve yalın biçimde taşır. Kuş ve ırmak sesi gibi,
 Çevresel ses: Konu edilen olayların geçtiği mekânı canlandırmayı kolaylaştırır.
Trafik sesi ya da bir siren sesi gibi.
 Yorumlayıcı ses: düşünceler ve duygular açısından dramatik olarak canlandırılan
konunun güçlenmesini sağlar. Özgün müzik besteleri gibi.
 Simgesel ses: Simgesel olarak bir olayı ya da durumun açıklanmasını güçlendiren
seslerdir. Örneğin gün doğuşunu simgeleyen horoz sesi gibi.
 Öykündürücü ses: Konunun kendisini kişiliğini ya da hareketlerini taklit eden
seslerdir. Taklit eden ses, büyük ölçüde bir müzik parçası olarak bestelenir.
Dalgaların sesi gibi.
 Özleştirici ses: Daha önce bilinen bir olayı sesle yeniden hatırlatmak için kullanılan
bir sestir. Düğün ve cenaze marşı gibi.
 Özetleyici ses: Daha önce duyulan sesleri bir yaşam etrafında hatırlatmak için
kullanılan seslerdir. Bu ses türleri karmadır. Hem müzik hem doğal seslerden oluşur.
 Birleştirici ses: Olaylar ve sahneler arasında ya da görüntü birimleri arasında geçiş ve
ilişkileri kurma amaçlı kullanılan ses efektleridir. Örneğin, kırmızının şiddet ve
ihtiras içeren seslerle ifadesi gibi.
 Sıralayıcı ses: Görüntünün tematik yapısını düzenleyen seslerdir. Dramatik yapılarla
komik yapılar arasında bütüncül bir etki yaratılmak istendiğinde kullanılır. Dramatik
yapının, yavaş tempoyla, heyecanlı yapının ritmik ve hızlı tempoyla, komik
yapıların ise karma ritimlerle düzenlenmiş müzik parçalarına dönüştürmesi ile
gerçekleştirilir (Kılıç, 1994: 91).
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Kuşkusuz yukarıda sayılan yöntemler, sanatçının tasarımıyla doğrudan bağlantılıdır.
Sesin tınısı, ton niteliği, kullanılan yöntemler paralelinde elde edilmek istenen estetik etki
bağlamında kullanılır. Sanatçı, görüntü ile sesi birbirinin süsleyici unsuru olmaksızın
organik bağını kurabilmeyi başardığı ölçüde sesi resmin ana öğesi haline getirebilir. Ses ve
görüntünün oluşturacağı birliktelik yapıtın estetik enerjisini oluşturur. Sanatçı, düşünceden
başlayarak görselleştirme ve görüntüleme aşamalarında görüntüyü mümkün olduğu kadar
ses boyutuyla birlikte, gestalt olarak ele almalıdır.
Müziği Estetik Bir Öğe Olarak Kullanan Plastik Sanat Örnekleri
Sanatlar arası etkileşimden çok sanatçıların ortak dünya görüşleriyle, ortak kaygılarıyla
yarattıkları çalışmalar, ortak kavramları paylaştıkları için sanat izleyicisi iki çalışma arasında
doğal bir bağ kurar. 20. yüzyılın başlarında farklı akımlardan çalışmalar veren çok sayıda
ressam müziği yapıtlarının çıkış noktası olarak kullanmışlardır. Piet Mondrian caz müziği ile
bağ kurarken, Juan Miro doğanın seslerine yoğunlaşmış, çıkış noktası olarak kuş sesleri ve
insan seslerini kullanmıştır. Paul Klee, çok sessizliğin eş zamanlılık anlayışını görsel olarak
formüle etmek isterken, Feninger kübizm akımı içinde daha önce ilgilendiği füg bestelerinin
mekânlaştırılmasını gerçekleştirmek istemiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı‟ından sonra
arka arkaya gelişen yeni akımlar sanat türleri arasındaki duvarları bütünüyle yıkmış, müzik
estetik bir öğe olarak değil, bir anlamlandırma öğesi olarak da resim çalışmalarına
eklemlenmiştir.
Batı sanatı akımlarıyla sıkı ilişki içinde olan Türkiye Resim Sanatı‟nda da resim-müzik
çalışmalarının bir arada tasarımı gerçekleştirilmiştir. Canan Tolon dünya görüşü olarak Klee
ve Miro‟ya yaklaşım gösteren bir gerçeklik anlayışına sahiptir. Ancak kültürel kimlik ve
kültürel miras bağlarını

benimsemeyen sanatçı, resimlerini düşşel bir kurguyla

gerçekleştirmiştir. Belli bir mekânı çağrıştırmayacak biçimde belirsiz bir zamana işaret eden
yapıtlarında gerçek soyutlanmıştır. Tolon, resimlerinde ritim olgusunu ön plana çıkarmış,
ritmik hareket karşıt yönlere giden farklı ritimleri birbirleriyle çarpışacak biçimde kullanarak
müzikteki zamansallığı resme taşımıştır. “Çizginin, renk tonlarının, ışığın ritmik
düzenlemesiyle yaratılan (görüntü) izleyiciyi içine çeken düşsel bir mekân” oluşturmuştur
(İpşiroğlu. 2006: 118). Sanatçı resimlerinde büyük bir gürültünün ardından gelen sessizlik,
suskunluk duyumsamasını güçlü bir biçimde yaratmıştır.
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Canan Tolon, Aksaklık, T. Ü. Yağlıboya, 2006

Bilge Alkor, Schubert‟in Kış Yolculuğu adlı çalışmalarından esinlenerek yaptığı
resimler, resim-müzik bağlatısını müziği anlama açısından ele almıştır. Tonalite, tını
renkleri, ses yüksekliği gibi müziğin biçimsel özellikleri resim de yer almadığı gibi, müziği
ele alış biçimine şiirsellik etkisi yaratacak tasarımlar gerçekleştirmiştir. Schubert‟in
eserlerinin sözleri yalnızlık, umutsuz aşk ve varoluşun anlamsızlığı gibi konuları içerdiği
bilinmektedir.. Sanatçı, Schubert‟in 12 şiirin bestesinden oluşan dizinin bütününü ele
alarak resimlerde yorumlamıştır. Böylece sanatçı bir yandan Schubert‟in müziğini
yorumlarken, Müller‟in şiirlerini de yorumlamıştır. Alkor, Schubert‟in dizisinden seçkiler
yapmış, bazı bölümleri bütünüyle resimlerinin dışında bırakmıştır. Resim zeminlerine
yorumladığı şiirlerden dizeler yazmış, böylece izleyicisini çıkış noktasına kadar geri
dönmesini sağlamıştır. Sanatçının resimleri ne başlı başına Schubert‟in müziği ne de
Müller‟in şiirleri değildir. Alkor‟un resimlerinde anlam yitimi olmadan ses-söz
bütünleşmesi sağlanmıştır. Resimler izleyici tarafından birinci basamakta karamsar havanın
algılanmasıyla etkisini göstermektedir. Resimlerin bütününde müziğin hüzünlü atmosferi
kolayca duyumsanabilmektedir. Renk ve çizginin örgüsü ilk bakışta müziğin yarattığı ruh
halinin benzerini yaratabilmektedir.
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Bilge Alkor

Sanatçı, yaratmak istediği hüzünlü atmosferi renk-siz renklerle oluşturmuştur.
Kırmızı ve mavi öylesine koyu lekelere dönüşmüştür ki, renkler renk-sizlik etkisini
yaratmıştır. Schubert‟in müziği ve Müller‟in şiirini mavi renkte buluşturmuş olan Sanatçı
ve mavi rengin koyuluğu içinde müziğin dramatik sessizliği hissettirilmeye çalışılmıştır
(İpşiroğlu. 2006: 95-97).
Farklı disiplinlerden yararlanarak yaptığı çalışmalarla hem güncel sanatı hem de video
sanatı ile ilgili deneyimlerle izlenen Nevin Aladağ, müziğin ve sesin görüntüsünü
yakalamaya çalışmıştır.
Sanatçı, popüler kültürün belirleyici özelliklerinden olan breakdansla hip-hop
kültürünün izlenimlerini üç boyutlu çalışmalarında yorumlamıştır. Aladağ‟ın bütün
çalışmaları, fotoğraftan heykele, tüm dilleri içerecek biçimde tasarlanmıştır. Müzik ve
plastik sanatlar dayanışması onun çalışmalarında dans görüntülerinin de katılımıyla melez
bir stilin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çalışmalarında kültürel anlamda kentlilik olgusunu
negatif ve pozitif yanlarıyla yorumlayan sanatçı; yorum örneklemelerinde New York‟un
Güney Bronx bölgesinin suçla anılan melez nüfus yoğunluklu toplulukların yaşama
biçiminden izlenimler edinilmektedir.
Nevin Aladağ alt kültür yaşantılarının, eğlence kesitlerini bir eylem biçimi olarak
donmuş görüntülere dönüştürerek görüntüleri rekonstrüksiyona uğratarak anlamsız
alanlarda düzensiz dağılımlarla görüntüleri bir araya getirmiştir. Görüntü, detayları
güçlükle farkedilen yüksek enerjili kesişmelerle yansıtılmıştır. Sanatçı, yapıtlarında geçici
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ve gündelik yaşam eylemlerini anıtsal bir belgesel görünümü içinde vermiştir. Örneğin,
dansçı figürleri düzensiz biçimde kumsalda, şehir trafiğinde, mahalle arası sokakta sanki o
mekanın kalıcı parçasıymış gibi betimlenmiştir. Hareketli mekanı yakalayabilmek için
uzun

pozlama

süreleriyle

görüntüleri

dondurduğu

çalışmalar

anıtsal

bir

etki

oluşturmaktadır. Sanatçı, kurgularında kamusal alanları seçkin kent alanları olmaktan
çıkarıp, sıradan insanın gündelik yaşam alanına dönüştürerek kamu kimliği ile melez
kimliğini örtüştürmüştür.

Nevin Aladağ, Donmak, 2003, Fotoğraf, 60x85 cm

Sanat yaşamı süresince cinsiyetçi politikalarla çatışan Aladağ, bir toplumsal
gözlemci olarak alt sınıflardan çekici bir trans gençlik kültürü oluşturmak istemiştir.
Müzik, moda, eğlence endüstrisi tarafından sarmalanmış olan alt kültür küçümsenmeyip,
toplumun ana dinamiği olarak çalışmalarında hayat bulmuştur. Uzun yıllarını ailesi ile
Almanya‟da dil ve kültür farkı içinde geçiren sanatçı, Afro-Amerikan kültürünün
Amerika‟daki yaşantısının bir benzeri olarak Berlin‟de türk göçmen ailelerin post-kolonyal
yapısını melez Kültür yorumlamalarıyla bağlantılandırmıştır. Sanatçı müzik videolarında
izleyici seslerini eklemlerken, dört dil kullanmıştır. Türkçe, Arapça, Almanca ve İngilizce
etkili bir yorumla günlük yaşantının mutlu ve neşeli insanları olarak çalışmalarına
yansımıştır (https://nevinaladag.com/works/city-language06.10.2018).
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Sonuç
Resim–müzik bağlamının birbirlerine duydukları gereksinim zaman ve mekan
kavramlarıyla açıklanabilir. Resim mekanı kolayca canlandırıp hissettirebilirken, müzik de
aynı başarıyla zamanın algılanmasını sağlar. Bu iki alanın ortaklığı büyük ölçüde zaman ve
mekan kavramlarının alışıla gelmiş yöntemlerin dışında, çağdaş insanın algı gücüne uygun
olarak eş zamanlı vurgulanışını sağlar. Örneklenebilecek çoğu resim tasarımları müziğe
mekanlarının zamanlaştırılması, mekanın sınırlarının kırılması mekan ve zamanın birlikte
varoluşu gerçekleştirdikleri düşüncesini kanıtlamak istemişlerdir. Felsefe bu arayışın
önemli çıkış noktası olmuştur.
Kaynakça
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FLUXUS HAREKETİNİN SANATA ETKİSİ

Arş. Gör. Dr. Durdu Meltem DURNA ZEREK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, meltemdurna@gmail.com

ÖZET
1960‟lı yılların Avrupası‟nda George Maciunas tarafından gündeme getirilen fluxus
kavramı, akış, arınma ve hareket anlamına gelmektedir. Fluxus hareketi sanatçılar arasında
ortak bir üsluptan çok, ortak bir tavır olarak benimsenmiştir ve döneminin en radikal sanat
hareketlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada dönemin sanat anlayışını
değiştirerek kültürel bir muhalefet hareketi olarak da görülmektedir. Yine 1960‟lı yıllarda
ortaya çıkan Kavramsal Sanat ve Minimalizm gibi sanat akımlarının yanı sıra fluxus hareketi,
sanat-hayat ilişkisini daha derinden sorgulatmayı başarmıştır. Resim sanatının sadece boyadan
ibaret olmadığını, estetik kaygıların arka planda olduğunu gösteren hareketin sanatçıları,
farklı materyaller kullanarak disiplinlerarası bir yapı oluşturmuşlardır. Bu çalışmada fluxus
sanatçılarından John Cage, Joseph Beuys ve Nam June Paik‟in eserleri incelenerek o dönemin
sanatına, kültürüne ve toplumuna ne gibi etkileri olduğu aktarılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarasılık, sanat, fluxus
ABSTRACT
The concept of fluxus, raised by George Maciunas in Europe in the 1960s, means
flow, purification and movement. The Fluxus movement has been adopted as a common
attitude rather than a common style among the artists and is one of the most radical art
movements of its time. At this point, it is seen as a cultural opposition movement by changing
the concept of art. In addition to the art movements such as Conceptual Art and Minimalism
which emerged in the 1960s, the fluxus movement succeeded in questioning the relationship
between art and life more deeply. The artists of the movement who show that art of painting is
not only made of paint but aesthetic concerns are in the background, have formed an
interdisciplinary structure by using different materials. In this study, the works of fluxus
artists John Cage, Joseph Beuys and Nam June Paik are examined and their effects on the art,
culture and society of that period are explained.
Key Words: Interdisciplinarity, Art, Fluxus
Giriş
Avangard öncülleri gibi sanatı bir eylem biçimi olarak kabul eden George Maciunas,
bir manifestoyla burjuva beğenisine seslenen, profesyonel ve ticarileştirilmiş kültür ve sanat
dünyasını tasfiye etmeye çağırmıştır. Avrupa sanatının özellikle modernist dönemde
illüzyonist, yapay ve matematiğe dayalı bir sanata dönüştüğünü, bu sanatın da elitist bir tutum
izleyerek sınırlı sayıda izleyiciye ulaşabildiğini savunmuştur. Maciunas, New York‟da
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olmasına karşın fluxus projelerinin Avrupa ve Japonya‟da gerçekleşmesini sağlamış ve tüm
dünya sanatçılarını harekete katılmaya davet etmiştir. Hareket, kendi temel ilkelerinden biri
olan sanat ve yaşamı bütünüyle bağdaştırma ilkesi çok sayıda sanatçı, tasarımcı, şair ve
müzisyeni kendisine çekmiştir. Bu manifestoda Maciunas, entegrasyonunu “yaşayan sanat,
sanata karşı...” (Kellein, 1995: 18) ilkesiyle sağlamak istemiştir. Bu ilkenin yalnızca
eleştirmenler ya da sanat uzmanları tarafından değil, tüm halk tarafından da algılanması ve
anlaşılması için çok sayıda program düzenlenmiştir.

Manifesto

Fluxus Hareketinin Düşünsel Dayanakları
Fluxus hareketi kategorize edilemeyen, geniş bir yelpazede, disiplinlerarası gündelik
yaşamdan

kopuk

olmayan

ucuz

malzemelerle

gerçekleştirilen

fluxus

projeleriyle

yaygınlaşmıştı. Zaman zaman ortada bir üretim olmadan yalnızca bir davranış olarak da
fluxus performansları gerçekleştirilmişti. Bu performanslar yaşanan olayların tam da ortasında
yer alıyordu. 1962 „den 1978‟ e kadar kurucusu olan Maciunas hareketin canlı tutulmasını
sağladı. Onun ütopik vizyonu hareketi yaygınlaştırarak biçimlemiştir. Maciunas etrafında
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toplanan sanatçılar, radikal, eşitlikçi yeni bir sanat çağrısıyla hem sanatlar arası ilişkiyi, hem
de sanat ve insan arasındaki ilişkiyi güçlendirmek istemiştir. Örneğin, müzik alanında John
Cage sanat ve yaşamın akıcı biçimde birbirleriyle yer değiştirebileceğini kompozisyonlarında
göstermiştir. Sanatçı bestelerinde melodinin yanında, öfkeli izleyici seslerini ya da günlük ev
eşyası seslerini kullanmıştır. Daha sonra Minimalizmi etkileyen bu uygulamalar 1960‟larda
sanatçılar arası işbirliğini güçlendirdiği söylenebilir. Çalışmaların hepsi etkinlikler
kapsamında izleyici önünde yenilikçi ve deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Örneğin 1964‟te
Yoko Ono New York Sanat Müzesi‟nde Cut Pece adlı final performansıyla seyirciyi
gösterilerine eklemlemiştir. Gösteri sırasında sanatçı sahnede otururken seyircinin ona
yaklaşarak giysisinden makasla parçalar kesmesine izin vermiş, bu süreç içinde hareketsiz ve
ifadesiz kalmıştır. Sanatçı bu performansının ardından diğer performanslarda olduğu gibi çok
sayıda performans notları almış ve bu notlar fluxus projelerinde sergilenmiştir.
Fluxus hareketinin sanat dünyasında ve sanata eklemlenmiş gerçek dünyada bir
devrim yaptığını söylemek abartılı olsa da, sanatın nereye kadar yol alacağına dair kökten
değişimlerin başlangıcı olmuştur. Fluxus hareketinin ortak tavırlarından biri de sanat galerisi
ve müzeleri reddetmesidir. Resmi olmayan yaşam alanları hareket özgürlüğü içerecek biçimde
yeniden düzenleniyor ve mekânlar kısa bir zaman da fluxusun sergi ve gösteri alanına
dönüştürülüyordu. Fluxus hiçbir zaman tek bir yöntem ya da amaçla projelerini
gerçekleştirmemişlerdir aksine, sanatın sınırlarını zorlamışlar, sanat-yaşam bağı dışında ortak
amaç belirlememişlerdir.
Fluxus sanat hareketi sanat ve yaşam arasındaki sınırları yok ederken, “Fluxusun sanat
pratiği ve süreci hakkında devrimci bir düşünme tarzını vurgulamak için anti-sanat olduklarını
ilan etmişlerdir” (Kellein, 1995: 25). Fluxus sanatçıları Dada sanatçıları gibi mizahı kullanmış
“yüksek sanat” olarak kabul edilen Avrupa Modernist Sanatına saygısızlığı otorite kırıcılığı
olarak seçmişlerdir. Fluxus projelerinde sanat çalışmalarının tamamlanması değil, oluşturulma
süreci önem kazanmış, çalışmalar büyük ölçüde proje sonuçlarında yayımlanan belgeler
içinde yer almıştır. Fluxus felsefesi sanatın bir üretim biçimi değil, gerçek anlamda yaşamın
içinde olan bir eylem biçimi olarak görülmüştür. Kurumsal sanat formlarının tamamen
ortadan kaldırılmasını savunan hareket, geleneksel kurumları yok etmeyi değil, tarihsel bir
belge olarak saklanmasını savunmuştur.
Gerek dada ve sürrealizm gibi tarihsel avangardlar, gerekse sitüasyonizm gibi, fluxus
gibi ikinci dünya savaşı sonrası avangardlar, sanata karşı sanatsallaştırıldılar. Bürger, anti-art
kışkırtmaların tanımlandığı bu bağlamı kuramlaştırmıştır (Bürger, 2010: 20). Fluxus hareketi;
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“sanatı maddeden yalıtan düşüncesiyle, sanatçının yaratıcı bir piyasa oyuncusu olması yerine,
piyasaya oyun oynamayı kurgulamıştır.” 1960‟lardan sonra özellikle Amerika‟da “kavram
satacak bir kavramsal galeri” açılmıştır. Bu galeri anti-galericilik ve müzecilik savına
dayanıyor, bir sanatçı kulübü gibi işlev üstleniyordu. Son derece düşük fiyatlarla satılan
deneysel çalışmalar bu mekânlarda satılırken sanat piyasası kavramı alaşağı ediliyordu.
(Artun, 2012: 183)
Fluxusun Japonya‟da hiçbir Avrupa kökenli harekete göstermedikleri ilgiyi
göstermeleri Budist felsefeye dayalıdır. Bunda John Cage‟in Zen Meditasyonuna projelerinde
yer vermesi ve açtığı okuldaki çalışmalarında Budist felsefenin sanat ve yaşamı bir araya
getirmede önemli bir kaynak olduğunu düşünmesi sağlamıştır.
Sanat ve yaşam arasındaki ayrımı bulanıklaştırmak isteyen fluxus hareketi, sanatı
estetik bir düşünüş biçimi olmaktan çıkarıp politik bir eylem jestine dönüştürmüştür.
Fluxusun önemi gerçekleştirdiği projelerinden çok, kendisinden sonra Kavramsal Sanat,
Performans Sanatı, Neo-Dada, Video Sanatı gibi akımların doğmasına zemin hazırlaması
olmuştur. Ayrıca, bıraktığı sayısız belgeyle sanatın toplumsal yansımalarını deneyimlemiş,
büyük ölçüde postmodernizmin kendini dayandırdığı çok sayıda modernizm eleştirisinin
verilerini oluşturmuştur. Akış anlamını taşıyan fluxus sözcüğü gerçekte de bir edim, eylem ve
yayılma etkisiyle modernizmin sonlanmasına katkıda bulunmuştur. Günümüzde Yeni Medya
olarak adlandırılan dijital teknoloji ile beslenmiş çalışmaların büyük bir kısmı fluxusdan
ilham alınarak gerçekleştirilmiştir.
Modernizme bir tepki olarak gerçekleşen hareket bilimsel, felsefi ve sosyolojik verileri
göz ardı etmemiş, sanatın bu verilerle beslenerek genişlemeci bir özellik kazanmasına uygun
düşünsel hazırlığı gerçekleştirmiştir. Kuşkusuz fluxusu başarılı kılan en önemli kaynak
1960‟ların yenilik isteyen gençlik hareketleri olmuştur. Fluxusun tek bir kent, tek bir ülkeyle
sınırlı kalmaması, hareketin gerçek anlamda uluslararası bir oluşum haline gelmesini
sağlamıştır (Antmen, 2013: 205). Toplumda ayrıcalık atfedilen sanatçı kimliğine karşı,
eşitlikçi üretim tüketim ilişkileri savunulmuş, herkesin sanatçı olabileceği görüşü gösterilerle
kanıtlanmak istenmiştir. Fluxus hareketi, düşünce ve özgürlük kavramlarını birleştiren
deneyimlerle sadece muhalif olmadığını, aynı zamanda uygarlığın geleceği konusunda da
düşünce geliştirmeye aday olduklarını kanıtlamak istemişlerdir. “Aslında fluxustan geriye
kalan tek tek yapıtlardan çok, birçok takipçisi tarafından hala sürdüğüne inanılan fluxus
ruhudur. Sanatı sosyal bir olgu, bir değişim dinamiği, bir devinim çabası olarak algılayan bu
ruhu elle tutulur hale getiren sanatçıları olmuştur” (Antmen, 2013: 206). Bu sanatçılar, Asya,
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Avrupa ve Amerika kaynakları toplamında 270 sayısına ulaşmıştır. Söz konusu sanatçıların
arasında

özellikle,

Almanya

ve

Amerika

kaynaklı

sanatçılar,

yaygın

biçimde

gerçekleştirdikleri performans ve gösterileriyle, gerek sanat gerekse siyaset gündeminde yer
almışlardır. Araştırma kapsamında fluxus sanatçılarının çoğunluğundan söz edebilmek
olanaklı olmadığı için günümüze kadar güncelliğini koruyan fluxus sonrası gelişen kavramsal
sanat içinde de önemli yer tutan üç sanatçıya değinilmiştir.
Fluxus Hareketine İvme Kazandıran Üç Sanatçı Örneği
John Cage (İdeolojik Kurucu)
Fluxus

hareketinin

manifestosunu

çalışmalarıyla

kanıtlamak

isteyen

sanatçı,

oluşturan
gerek

Maciunas‟ın
notları

gerekse

temel

görüşlerini

dünya

çapında

gerçekleştirdiği gösterileriyle hareketin ideolojik teorisyenlerinden biri olmuştur. Cage,
disiplinlerarası çalışan bir sanatçıdır. Müzik teorileri ve bestelerinin yanı sıra görsel sanat
eğitimi almış, görüntüyle müziğin birbirlerini var ettiklerini kanıtlamak istemiştir. Cage
1957‟de New York Sosyal Araştırmalar için açtığı Yeni Okulu‟unda çok sayıda ders vermiş,
bu derslerde fluxus teorisinin yaklaşımlarını kuramsal olarak da biçimlendirmiştir (Kellein,
1995: 48). Bu okulda oluşturduğu sınıf “deneysel kompozisyon” olarak adlandırılmış, daha
sonra Avrupa‟nın birçok yerinde bu anlayıştaki eğitim grupları yaygınlaştırılmıştır. Gerek
kavramsal sanat çatısı altında gerekse avangard denemeler bağlamında sanatçının en önemli
eseri: “hiçbir müzik aletinin çalınmadığı, müziksiz geçen 4 dakika 33 saniyeden oluşan eseri
olmuştur. Bu süre boyunca etrafta duyulan tek tük seslerden meydana gelen parçanın
başlangıcı ve bitişi, göstericinin o an ki kararıyla belirlenmiştir” (Lynton, 1983: 342). Konsere
dinleyici olarak katılanlar duymayı bekledikleri müziğin gerçekdışı olduğunu ve konseri
bunca önemsemelerinin nedeninin kendilerini gerçeklere karşı koruma alışkanlıkları olduğu
gösterilmek istenmiştir.
İntermedya olarak kabul edilen fluxus farklı medya materyallerinin birleştirilmesi,
gündelik nesne ve elementlerle bir arada yeni sesler ve görüntüler üretmesi bütünüyle Cage
tarafından başlatılmıştır. Bir sanat devriminin ya da sanat anarşisinin ruhunu yakalamak
isteyen Cage, çok sayıda fluxus sanatçısına ilham kaynağı olmuştur.
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John Cage Okulunda Konferans Verirken

Joseph Beuys
Joseph Beuys Alman fluxus sanatçısıdır. Heykel ve grafik eğitimi almış olan sanatçı,
sosyal felsefe ve antropoloji kavramlarına dayalı yaratıcı ve katılımcı performanslar
üretmiştir. 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından biri olarak kabul edilen Beuys, “genişletilmiş
sanat” tanımına uygun çok sayıda gösteri gerçekleştirmiştir. Radikal sanat pratiğinin kuramsal
yanlarını da göz ardı etmeyen sanatçı, günümüzde de üzerinde çok sayıda teorinin
gerçekleştirildiği “sosyal heykel” fikrini geliştirmiştir. Bir sanat eseri olarak, toplumsal bir
heykel insan eylemlerini ve toplumu şekillendirmeye aday ilişkiler içerir. Beuys‟a göre
sanatçının rolü, toplumda ve politika da söylemsel değişimlerin bir moderatörü olmasıdır.
Kendi çalışmalarında da katılımcı sanat pratiklerini profesyonel olmayan insanlarla geliştiren
sanatçı, “herkes bir sanatçıdır” sözünü ilk kullanan fluxus temsilcisidir. Beuys, radikal
demokratik sanatsal ve politik fikirleri bilimsel dille ifade etmekle yetinmemiş, savaş sonrası
sanatçının içinde bulunduğu durumu eleştirel bir dille makalelere dönüştürmüştür. Fluxus
içerisinde en çok teorik kapsamlı yayın yapan kişi olarak öne çıkmış, fluxus sonrası gelişen
kavramsal sanatın alt yapısını oluşturmuştur.
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Joseph Beuys, diğer fluxus sanatçılarının dışında sanatın politik alandaki
sorumluluğunu vurgulamak ister. İkinci Dünya Savaşı‟nın sonuçlarının yarattığı insanlık
dramını Almanya‟nın sorumluluğu olarak niteler. Performanslarında insanlığın karşı karşıya
kaldığı riskler ve tehlikeler vurgulanırken kültürel öğelerle desteklenmiş etnik tepkileri
simgeleyen imgeler kullanmıştır. Performanslarında sanatçı olarak kendini hazırlamada
gerçekçi yollar seçmiş, izleyiciyi inandırmaktan öte kendini inandırmayı öncelemiştir.
Örneğin, “Amerika‟yı Severim, Amerika Beni Seviyor” (1974) performansında Vietnam
Savaşını eleştirmek için bir çakal kullanmıştır. Vahşi çakalla galeride birkaç gün yaşayıp,
onunla iletişim kurmaya çalışmıştır. Amerika‟nın dünya siyaseti üzerindeki vahşi etkisini,
doğrudan kendi bedenini dünya halklarının yerine koyarak göstermeye çalışmıştır. Beuys‟un
bu tarz yaratıcı performansları onun bir aktivist olarak da ilgi görmesini sağlamıştır.

Joseph Beuys, Amerika‟yı Severim, Amerika Beni Seviyor, 1974

Beuys‟un performansları sanat ile politikayı iç içe tartışmayı hedefliyordu. Gerald
Raunig‟e göre “sanatsal-politik pratikler, nihayet sanat ile eylemcilik arasındaki ayrımı geride
bırakarak yeni bir yatay geçişlik alanı oluşturmuştur: Ne dar anlamıyla sanat alanının, ne de
politika alanının bir parçası olan bir alan olmamıştır. Bu alana dair pratikleri tanımlamak için
artvizim kavramı kullanılmıştır” (Kuryel, Fırat, 2015: 22). 1970‟lerin ilk yıllarının
performanslarında sanatçı, medya ve kamuoyunun büyük ölçüde dikkatini çekmiştir. Sanatla
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ilişkili olmayan medyanın ilgisi büyük ölçüde Beuys‟un kendi bedenini acı ya da risk alan
edimlerde kullanmış olmasıdır.
Nam June Paik
Fluxus hareketinin medya örneklerini veren sanatçı, ürünlerinde “sanat eseri olarak bir
görüntü yoktur” görüşünü savunur. (Kellein, 1995: 31). Çalışmalarının büyük bir kısmında
televizyon ekranını ve kameraları performanslarının ana malzemesi olarak kullanır.
“Televizyonları yeniden yapılandırdığı özel tavrıyla, aracın yaygın kullanımını ironik bir dille
ele almış ve ona karşı mesafeli duran ilk sanatçılardan biri olmuştur” (Şahiner, 2013: 56).
Yeni teknolojilerin materyal olarak kullanıldığı heykel ve enstalasyonlarında görüntü
saldırısına uğramış insanın pasifize edilmiş kimliğini vurgular. Paik, video kameralarla
gerçekleştirdiği görsel ve işitsel anlamda etkili çalışmalarında avangard müzisyenlerden
yararlanmış, performanslarını canlı yayın yöntemi ile gerçekleştirdiği video kolajlarla
tamamlamıştır. “Buda ve Düşünen Adamın görüntülerinin birbirlerinin karşı karşıya
konumlandırıldığı iki monitörle yapılan düzenleme, farklı bir düşünsel bağlama çekilmiştir.
Bu, batı ve doğu arasındaki düşünselliğin yüzleştirilmesinden başka bir şey değildir” (Şahiner,
2013: 52). Paik, çalışmalarında nesnelerin seslerini, görüntülerini ve metinlerini yeni
bileşimlerini oluşturmak için hep bir metin kullanır. Bu metinler dünya problematiğinden çok
metropolde yaşayan teknolojiyle çevrelenmiş modern insanın gündemi olarak düşünür.

Nam June Paik, Televizyon Buda, 1989
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Sonuç
Fluxus eski sanat kavramlarını zaman zaman vurgulamış, sanata antropolojik
perspektiften bakmayı denemiştir. Dada hareketinden etkilenmesine karşın, dadanın
anlamsızlık savına katılmamıştır. Bir durumun en küçük birimi olarak tanımladıkları olayları,
toplumsal perspektiften bakarak irdeleyip bir toplumun ferdi olma kimliği ile olayları
yorumlamışlardır. Fluxus felsefesi dört temel önerme ile özetlenebilir.
 Fluxus bir tavırdır. Bir stil değildir.
 Fluxus intermedyayı bir araç olarak kullanır. Bu kullanımında farklı medya olguları
kesiştiğinde neler olabileceğini göstermek ister.
 Fluxus çalışmaları basittir. Küçük metinler, kısa performanslar, bir sanat çalışmasının
parçaları olarak kabul edilir.
 Fluxus muhalif olmasına karşın asık suratlı değildir, mizah ve ironi fluxusta önemli bir
anlatı unsuru olmuştur.
Bugün çok sayıda fluxus ürünü Timothy Yarger Galerisi tarafından kataloglanmıştır. Bu
ürünler belirli aralıklarla açık artırmayla satışa sunulmaktadır.
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PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF Cr(VI) IN AQUEOUS
SOLUTIONS BY FORMIC ACID

Hasan ARSLANOĞLU
Firat University, Department of Chemical Engineering,
hasanarslanoglu@firat.edu.tr

ABSTRACT
Cr(VI) is one of the most dangerous heavy metal pollutants in the industrial
wastewaters. It is very difficult to remove the Cr(VI) by directly precipitation and it is needed
to be reduced to Cr(III) form in order to remove by conventional precipitation methods. The
materials used in Cr(VI) reduction are SO 2 and its derivatives, Fe(II) salts and metallic iron.
The reduction of Cr(VI) to Cr(III) is able to be achieved by a photocatalytic process. In this
study, photocatalytic reduction of Cr(VI) in formic acid-bauxite system under irradiation by a
medium pressure mercury lamp (UV/visible) was investigated. Photocatalytic reduction of
Cr(VI) over bauxite catalysts was investigated in both the absence and presence of formic
acid. Effects of initial pH value and formic acid initial concentration on Cr(VI) photocatalytic
reduction were studied. The results indicate that formic acid-bauxite system is able to rapidly
and effectively photocatalytically reduce Cr(VI) utilizing UV light. Initial pH variations
resulte in the changes of formic acid-bauxite in this system, and pH at 3.0 is optimal for
Cr(VI) photocatalytic reduction. Kinetics analysis indicates that initial sulphuric acid and
formic acid concentrations affects Cr(VI) photoreduction most significantly.
Key words : Photocatalyic reduction, UV, Cr(VI), Bauxite, Formic acid.
SULU ÇÖZELTĠLERDEN Cr(VI)’NIN FORMĠK ASĠT ĠLE
FOTOKATALĠTĠK ĠNDĠRGENMESĠ
ÖZET
Endüstriyel atık sulardaki en tehlikeli ağır metal kirleticilerinden birisi Cr(VI)’dır.
Sulu ortamlardan doğrudan çöktürmeyle giderilmesi çok zor olan Cr(VI)’nın konvensiyonel
yolla çöktürülmesi için önce Cr(III) şekline indirgenmesi gerekir. Cr(VI)’nın indirgenmesinde
kullanılan maddeler SO2 ve türevleri, Fe(II) tuzları ve metalik demirdir. Fotokatalitik
proseslerle Cr(VI), Cr(III)’e etkin bir şekilde indirgenebilir. Bu çalışmada, Cr(VI)’nın formik
asit-boksit sisteminde basınçlı civa lambası ile fotokatalitik indirgenmesi araştırılmıştır.
Cr(VI)’nın boksit katalizörlüğünde fotokatalitik indirgenmesi üzerine formik asidin bulunup
bulunmamasının etkisi incelenmiştir. Cr(VI)’nın fotokatalitik indirgenmesi üzerine başlangıç
pH değeri ve formik asit başlangıç konsantrasyonun etkisi araştırılmıştır. UV ışığı
kullanılarak formik asit-boksit sisteminde Cr (VI)’nın foto katalitik olarak hızlı ve etkili bir
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şekilde indirgemenin mümkün olduğu belirlenmiştir. Formik asit-boksit sisteminde başlangıç
pH değişikliklerinin sonuçlara etkisi incelenmiş ve Cr (VI)’nın fotokatalitik indirgenmesi için
en uygun pH’nın 3 olduğu bulunmuştur. Kinetik analizlerle, başlangıç sülfürik asit ve formik
asit konsantrasyonlarının Cr (VI)’nın fotokatalitik indirgemesinde çok önemli olduğu ortaya
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Fotokatalitik indirgeme, UV, Cr(VI), Boksit, Formik asit.

1.GĠRĠġ
İnorganik maddelerin çok büyük bir kısmı için, organik maddelerin de bazıları için
uygun bir çözücü olması ve tabiattaki çevrimi itibariyle de taşıyıcı olması nedenleriyle su,
kullanıldığı ve taşındığı ortamlarda temas ettiği maddelerin bir kısmını kolayca çözerek
bünyesine alabilmektedir.
Suda bulunan kirleticilerin bir kısmı zamanla bozunarak, sulardaki miktarları ve buna
bağlı olarak etkileri de azalırken, bazı kirleticiler hiç bozunmayarak sulardaki miktarları
artmaktadır. Bu tür kirleticilerden en önemlisi ağır metallerdir. Bunlar sulu ortamda elimine
olmazlar ve sedimanlarda birikerek değişen ortam şartlarında yeniden mobilize olurlar. Bu
özellikleri ortamdaki kirletici ve toksik özelliklerinin devam etmesine neden olur. İşte bu tür
etkilerini önlemek için ağır metallerin çevreye atılan sulardan uygun bir prosesle giderilmesi
gerekir [1].
Sulardaki tehlikeli ağır metal kirleticilerinden birisi olarak kabul edilen kromun
kendisinin ve bileşiklerinin üretimi ve endüstriyel amaçlarla kullanılması, önemli kirliliklere
yol açmaktadır. Krom sulu ortamlarda katyonik Cr(III) ve anyonik Cr(VI) kompleks iyonların
şeklinde bulunur. Bu iki türün toksitesi birbirinden çok farklıdır. Aynı zamanda kuvvetli bir
yükseltgen olan Cr(VI)´nın mutajen ve kansorojen etkileri vardır Cr(III) ise belli miktarlara
kadar hayvanlar için esansiyel bir element olup fazlasıyla oluşan toksik etkisi de Cr(VI)’ya
göre çok daha düşüktür [1, 2].
Klasik Cr(VI) arıtımındaki birinci adım, daha az toksik olan ve hidroksit çökeltisi
verebilen Cr(III)´e indirgemedir. Arıtımın geriye kalan kısmı bir çöktürme ve katı–sıvı
ayırımından ibarettir. Sulu çözeltilerde Cr(VI)’nın Cr(III)’e indirgenmesi amacıyla kullanılan
konvansiyonel indirgenler demir (II) sülfat, kükürt dioksit ve sülfit bileşikleridir [3-5]. Ancak
daha yüksek indirgeme etkinliğine sahip, kullanım kolaylığı fazla, sulu ortamda ikincil
kirletici oluşturma açısından daha avantajlı ve daha ekonomik indirgeme vasıtalarının
belirlenmesi için bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Ancak yapılan bu
araştırmalarda ekonomik olmaları itibariyle demir ve kükürt içeren bileşiklerin ve çeşitli
proses artıklarının yoğun olarak araştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmalara sulu çözeltilerde
Cr(VI)’nın indirgenmesi üzerine çeşitli parametrelerin araştırıldığı ve materyal olarak çelik
yünü [6], bakır üretimi reverber cürufu [7], demir amonyum şapı [8], hidrate demir (II) sülfat
[9], pirit [10], sentetik demir sülfür [11] ve hidrojen sülfür [12] gibi materyallerin kullanıldığı
çalışmalar örnek olarak verilebilir.
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Son yıllarda yapılan çalışmalar arasında organik maddelerin indirgeme vasıtası olarak
kullanılabilme imkânları da araştırılmaktadır. Özellikle küçük moleküllü ve Cr(VI)’nın
indirgenmesi sonucunda ikincil bir kirliliğe neden olmadan karbondioksit ve su gibi son
ürünlere dönüşebilen organik maddelerin indirgeme amacıyla kullanımı önemli bir husus
olarak görülmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak çeşitli monosakaritlerin [13] ve çeşitli
organik asitlerin [14-17] indirgeme materyali olarak kullanımının araştırıldığı çalışmalar
verilebilir. Ancak organik maddelerin indirgeme amacıyla kullanılması sırasında reaksiyonun
nispeten yavaş olması nedeniyle genellikle katalitik olarak yürütülmesi yoluna gidilmektedir.
Bu amaçla da yaygın olarak kullanılan katalizör titanyum dioksittir. Yukarıda bahsedilen
organik maddelerle Cr(VI) indirgeme çalışmalarında TiO2’in kullanılabilme imkânları da
diğer bazı metal oksit katalizörlerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Son dönemlerde fotokatalizör teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, bu teknolojinin
su arıtımı amacıyla kullanılmasına da neden olmuştur. Günümüzde su dezenfeksiyonu
amacıyla UV’nin kullanımı oldukça yaygın bir durumdadır. Bunu dışında sulardan fenoller
gibi toksik kirleticilerin oksidasyonla uzaklaştırılması amacıyla UV radyasyonunun
kullanılması hususunda araştırmalar mevcuttur [18]. Bir derleme çalışmasında organik
kirleticilerin fotokatalitik olarak parçalanması amacıyla kullanılan katalizörlerin başında
TiO2’in yer aldığı ayrıca WO3, CdS, ZnS, SnO2, WSe2, Fe2O3, ZnO ve platinli ve manganlı
TiO2’in de bu amaçlar için araştırıldığı belirtilmektedir [19].
Organik maddeler yardımıyla Cr(VI)’nın başta TiO 2 olmak üzere çeşitli katalizörler
eşliğinde indirgenmesi konusunda da UV radyasyonunun kullanılabilmesi hususunda
çalışmalar yapılmaktadır [20]. Örneğin bu çalışmalardan birisi, UV/TiO2 eşliğinde Cr(VI)’nın
indirgenmesi ile atık suların kimyasal oksijen ihtiyaçlarının ölçümünü konu etmiştir [21].
Bu çalışmada da sulu çözeltilerden Cr(VI)’nın indirgenmesi amacıyla formik asidin
kullanılabilme imkanları araştırılmıştır. İndirgen madde olarak formik asidin tercih edilme
nedeni, kendisi Cr(VI) indirgerken su ve karbondioksit gibi kirletici özellikleri bulunmayan
son ürünlere dönüşmesidir. Zira büyük moleküllü organik maddelerin indirgen olarak
kullanılması durumunda, indirgeme sırasında oluşan küçük moleküllü organik maddelerin,
oluşan Cr(III) ile kompleksler yaparak bir sonraki çöktürme adımının etkinliğini azaltmaları
söz konusudur. Çalışmalar fotokatalitik bir sistemde, katı katalizör olarak da alüminyum
üretimi ham maddesi olan ve yapısında bir miktar TiO 2 bulunduran boksit kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Böylece ikincil bir kirliliğe neden olmayan bir indirgen madde ve
tabiattan elde edilen ucuz bir katalizörün UV eşliğinde Cr(VI) indirgenmesi amacıyla
kullanılabilme imkânları araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Boksitin Temini, Hazırlanması ve Analizleri
Deneylerde kullanılan boksit örneği, bölümümüzde daha önce yapılmış olan bir
doktora çalışması [22] sırasında Etibank Seydişehir Alüminyum İşletmeleri’nden (Konya)
temin edilmiştir. Kimyasal ve mineralojik analizleri söz konusu doktora çalışması sırasında
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gerçekleştirilmiş olan boksit örneğinin analiz sonuçları tablo 2.1’de ayrıca fiziksel ve
fizikokimyasal özellikleri de tablo 2.2’de görülmektedir [22].
Kırılmış parçalar halinde olan boksit örneği bir diskli öğütücüde öğütüldükten sonra
200 meshlik (74 µm) elekten elendi. Elek üstünde kalan kısım tekrar öğütülerek tüm örneğin
200 mesh’ten geçmesi sağlandı. Öğütülmüş ve elenmiş örnek metal tavalara konarak 80
°C’deki etüvde bir gece süreyle kurumaya bırakıldı. Kurutulmuş boksit örneği kapaklı plastik
kaplarda deneylerde kullanılmak üzere muhafaza edildi.
2.2. Çözeltilerinin Hazırlanması
Yapılan deneylerde boksit katalizörlüğünde ve UV eşliğinde fotokatalitik olarak
formik asit ile Cr(VI)’nın indirgenmesi incelenmiştir. Bu nedenle deney çözeltilerinin
hazırlanmasından önce stok Cr(VI), formik asit ve sülfürik asit çözeltileri hazırlandı. 5000
mg/l konsantrasyonundaki stok Cr(VI) çözeltisi K 2Cr2O7 tuzundan 14.14 g alınarak 1 litre
destile suda çözülerek hazırlandı. Bu çözeltiden kademeli seyreltmelerle 500 ve 100 mg/l’lik
ara stok çözeltiler hazırlandı.
1.0 M konsantrasyonundaki stok formik asit (HCOOH) çözeltisi %99’luk (1.22 g/cm3)
formik asitten 38.1 ml alınarak 1 litre destile suda seyreltme sonucunda hazırlandı. 1.0 M
konsantrasyonundaki sülfürik asit çözeltisi ise %96’lık (1.84 g/cm3) çözeltiden 55.5 ml
alınarak destile suyla 1 litre hacmine seyreltilerek hazırlandı.
Tablo 2.1. Boksitin kimyasal ve mineralojik bileşimi.
BileĢen

Ağırlıkça, %

Ağırlıkça, %

Mineral

Al2 O3

56.91

Böhmit [AlOOH]

59.10

Fe2O3

16.95

Kaolinit
[Al2Si2O5(OH)4]

11.34

SiO2

8.62

Diaspor [AlO(OH)]

1.76

TiO2

2.40

Hematit[α-Fe2O3 ]

15.39

CaO

0.91

Anatas [TiO2 ]

1.49

CO2

0.78

Kalsit [CaCO3 ]

1.29

P2O5

0.13

Kuvars [SiO2]

0.86

V2O5

0.03

Amorf ve Diğerleri

8.77

S

0.03

K.K.*(1000 °C’de)

12.36

*Kızdırma kaybı
Tablo 2.2. Boksitin fiziksel ve fizikokimyasal özellikleri.
Özellik
Ortalama Partikül Boyutu (µm)
Modal Değer (µm)
Tek noktalı N2-BET Yüzey Alanı (m2/g)
Görünür Yoğunluk (g/cm3 )
Gerçek Yoğunluk (g/cm3 )
Porozite (cm3/cm3 )
Ortalama Por Çapı (µm)
PZNPC

Değeri
18.54
38.94
11.0
1.4713
2.1311
0.310
3.689
8.39

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 966

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

UV varlığında yürütülen indirgeme deneylerinde kullanılan çözeltilerin Cr(VI)
konsantrasyonu 10 mg/l (yaklaşık 0.1 mM Cr2O72-) olarak seçildi. Stok Cr(VI) çözeltilerinden
100 mg/l konsantrasyonundaki çözeltiler hazırlanırken stok formik asit ve sülfürik asit
çözeltilerinden hesaplı miktarlarda ilave edildikten sonra son hacimlere tamamlandı. Böylece
indirgeme üzerine formik asit ve sülfürik asit miktarlarının etkisinin incelenebildiği deney
karışımları hazırlanmış oldu.
Deneysel ÇalıĢma
Fotokatalitik indirgeme deneylerinin gerçekleştirildiği sistem şematik olarak şekil 2.1’de
görülmektedir. Tüm sistem Ace Glass (ABD) firmasından sağlanmıştır. Görüldüğü gibi
sistem esas olarak reaksiyon karışımının yer aldığı 500 mililitrelik quartz camdan imal
edilmiş bir fotokatalitik reaktör ve bu reaktöre daldırılmış UV lambayı çevreleyerek reaksiyon
karışımıyla temasını önleyen ve aynı zamanda ısınmasını önlemek üzere kullanılan quartz bir
daldırma kabından (immersion well) oluşmaktadır. Daldırma kabı içerisine yerleştirilen 450
W gücündeki UV lamba özel bir güç kaynağı ile beslenmektedir. Kullanılan UV lamba bir
düşük basınçlı monokromatik civa buhar lambasıdır. Ayrıca daldırma kabında, lambanın aşırı
ısınmasının önlenmesi için bir termostatlı-sirkülasyonlu su banyosu yardımıyla sürekli olarak
su dolaştırılmaktadır. Dolaştırılan su hattı üzerine yerleştirilmiş bir su akış sensörü, aldığı

2.3.

Su Akış Kontrolörü

Filtre

Su Akış
Sensörü

Güç
Kaynağı
Immersion Well

UV Lamba

Sirkülasyon Su Banyosu

Manyetik Balık

Manyetik Karıştırıcı

ġekil 2.1. Deney sisteminin şematik gösterimi.
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sinyali bir akış kontrol ünitesine iletmektedir. Akış kontrol ünitesi UV lamba besleme
ünitesinin girişine bağlı olup su akışının olmadığı durumlarda otomatik olarak UV lamba
besleme ünitesini kapatarak lambanın korunmasını sağlamaktadır. Ayrıca fotokatalitik reaktör
sistemi zararlı UV ışınlarıyla direk temasın önlenmesi için kapalı bir kabin içerisine
yerleştirilmiş durumdadır. Sabit hızda karışımı sağlamak için reaktörün altına manyetik
karıştırıcı yerleştirilmiştir. Ayrıca, reaktörün üst kısmında numune koyma ve alma yeri,
sıcaklık ölçme ve soğutma suyu giriş ve çıkışları bulunmaktadır. Kullanılan kabinin kapak
bölümü açıldığında tüm sisteme verilen enerjiyi kesecek ve içerideki havayı sirküle etmek
için kabinin üst kısmında fan olacak şekilde dizayn edilmiştir.
Bu sistem ve yöntem kullanılarak gerçekleştirilen deneylerle formik asit ve boksit
kullanılarak UV katalizörlüğünde yürütülen Cr(VI) indirgeme deneyleriyle, indirgeme verimi
zerine formik asit miktarı ve sülfürik asit miktarının etkileri incelendi. Ayrıca belli şartlar
altında süreye bağlı olarak da deneyler yapılarak indirgeme kinetiği belirlenmeye çalışıldı.
Yapılan fotokatalitik indirgeme deneylerinde reaktör içerisine çözelti ve boksitten oluşan
karışım doldurulduktan sonra sistem çalıştırıldı. Daha sonra belirli aralıklarla reaksiyon
karışımından homojen bir şekilde örnekler alınarak mavi bant süzgeç kağıdından süzüldü. Bu
süzüntülerde pH ölçümleri, Cr(VI) ve toplam Cr analizleri gerçekleştirildi.
Bunun için öncelikle 10 mg/l (yaklaşık 0.1 mM Cr2O72-) konsantrasyonunda Cr(VI), 0.3
mM konsantrasyonunda formik asidin yanı sıra 0.4-6.8 mM arasında değişen
konsantrasyonlarda sülfürik asit içeren 400 ml hacmindeki çözeltilere 8 g boksit ilave edilerek
(20 g/l boksit dozu) 1 saat süre ile indirgemeye tabi tutulması sonucu sülfürik asit miktarının
etkisi incelendi. Bu deneylerle en uygu asit miktar aralığı belirlendikten sonra bu aralıkta
formik asidin olduğu ve olmadığı durumlar için süreye bağlı deneyler gerçekleştirildi. Daha
sonra belli bir sülfürik asit konsantrasyonu seçilerek aynı şartlarda formik asit
konsantrasyonunun 0-3.0 mM arasında değiştirilmesiyle süreye bağlı deneyler
gerçekleştirildi.
Çözeltilerin Analizi
Çözeltilerde Cr(VI) analizi Difenil Karbazit metoduna göre yapıldı [23]. Metot,
Cr(VI)’nın asidik ortamda 1,5-Difenil Karbazit ile oluşturduğu renkli kompleksin
spektrofotometrik ölçümüne dayanmaktadır. Bunun için 0.5 g 1,5-Difenil Karbazit 100 ml
asetonda çözünmesiyle elde edilen Difenil Karbazit çözeltisi ve 6N H 2SO4 çözeltisi reaktif
olarak kullanıldı. Cr(VI) çözeltisinin analizinde, 2 ml 6N H 2SO4 ve 1 ml Difenil Karbazit
çözeltisi 50 ml’lik bir balon jojeye konuldu. Bunun üzerine tayin edilecek çözeltiden uygun
miktarda ilave edilerek Schimadzu marka UV-1201V model spektrofotometreyle, 540 nm
dalga boyunda absorbansının belirlenmesi ve standartların değerleriyle mukayesesiyle
gerçekleştirildi. Bazı örnekler için gereken toplam Cr analizleri atomik absorbsiyon
spektrofotometresi (Perkin Elmer AAnalyst 400) ile yapıldı. Standart çözeltiler için elde
edilen absorbans değerleriyle bilinmeyen örnekler için elde edilen absorbans değerleri
2.4.
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kıyaslanarak, bilinmeyen çözeltilere ait konsantrasyon değerleri, seyreltme miktarları da göz
önüne alınarak hesaplandı.
3. SONUÇLAR VE TARTIġMA
Bu çalışmada sulu çözeltilerde Cr(VI)’nın uzaklaştırılması için kullanılan en yaygın
yöntem olan indirgeme-çöktürme prosesinin birinci basamağı olan Cr(VI)’nın Cr(III)’e
indirgenmesi işleminin fotokatalitik yöntemle indirgen olarak formik asit ve katalizör olarak
da boksit kullanılma imkanları araştırılmıştır. Daha önce yapılan fotokatalitik Cr(VI)
indirgenme çalışmalarında araştırılan yöntem genellikle organik bir indirgen eşliğinde TiO2’in
katalizör olarak kullanıldığı durumdur. Boksitin TiO 2’in yanı sıra çeşitli metal oksitleri
içermesi nedeniyle bir katalizör olarak kullanılabileceği fikri akla gelmektedir. Ayrıca formik
asidin yükseltgenmesi sonucu karbondioksit ve su gibi son ürünlerin meydana gelmesi ile
indirgenme sonucu oluşacak Cr(III)’ün çökmesine mani olan organik kompleksleştiricilerin
ortamda oluşmaması nedeniyle bir avantaja sahip olduğu düşünülmektedir. Bu fikirlerden
yola çıkarak UV varlığında ve boksit katalizörlüğünde sulu çözeltide Cr(VI)’nın formik asitle
indirgenmesinin incelenmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. K2Cr2O7 çözeltide
bulunduğu durumda fotokatalitik olarak üretilmiş elektronların bir alıcısıymış gibi davranır ve
indirgenerek konsantrasyonu azalır. Reaksiyonlar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir [21].
TiO2 + hν → h+ + eh+ + H2O → .OH + H+
.
OH + R → Organik maddenin degradasyonu → CO2 + H2O
h+ + R → Organik maddenin degradasyonu → CO2 + H2O
2Cr2O72- + 28 H+ + 12 e- → 4Cr3+ + 14H2O
28 H+ + 2CrO42- + 6 e- → 4Cr3+ + 8H2O
Cr2O72- + 3 HCOOH + 8 H+ → 2 Cr3+ + 3 CO2 + 7H2O

(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
(3.5)
(3.6)
(3.7)

Ancak ortamda katalizör olarak boksit kullanılması nedeniyle bir miktar Cr(VI)’nın
boksit yüzeyine adsorbe olarak giderilmesi de söz konusu olabilir. Bu nedenle yapılan
deneylerde Cr(VI) konsantrasyonlarının yanı sıra toplam Cr konsantrasyonları da
belirlenmiştir. Görüldüğü gibi 3.7 reaksiyonu gereği 1 mol Cr2O72- başına 3 mol formik asit
ve 4 mol sülfürik aside ihtiyaç vardır. Bu nedenle ilk olarak 10 mg/l Cr(VI) (0.1 mM Cr 2O72) ve 0.3 mM formik asidin yanı sıra 0.4-6.8 (stokiometrik miktarın 1-17 katı) arasında değişen
konsantrasyonlarda sülfürik asit içeren çözeltilerle UV ve boksit varlığında deneyler
yapılmıştır. Böylece sülfürik asit miktarını ve dolayısıyla pH’nın indirgeme verimi üzerine
etkileri incelenmiştir. Bu şartlar altında 60 dk’lık bir reaksiyon süresi sonunda gözlenen
indirgenme ve adsorpsiyon etkinlikleri ve pH değerleri toplu olarak Şekil 3.1’de
görülmektedir. Şekilden görüldüğü üzere artan sülfürik asit konsantrasyonuyla indirgenme
etkinliği artmaktadır. Örneğin 0.4 mM konsantrasyonunda (stokiometrik miktar) asit ile elde

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 969

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
edilen Cr(VI) indirgenme verimi %11.4 iken 6.0 mM (stokiometrik miktarın 15 katı)
konsantrasyonunda ortamdaki Cr(VI)’nın tamamına yakını indirgenmektedir.
Şekil 3.1’den görüleceği gibi Cr(VI)’nın bir kısmı boksit yüzeyine adsorbe olmaktadır.
Absorpsiyon ile giderilen Cr(VI) miktarı önemli ölçüde ortam asiditesine bağlıdır. Yüksek
pH’larda adsorbe olan Cr(VI) miktarı düşük olurken, pH’daki azalma ile önce bir miktar
artmakta daha sonra tekrar düşmektedir. Bu durumun pH ile boksitin yüzey yüklerindeki
değişmeden ve pH’ya bağlı olarak indirgenen Cr(VI) miktarlarındaki değişmeden
kaynaklandığı söylenebilir. Zira daha önce yapılan çalışmalarda boksit için net sıfır proton
yükü (pHzpc) noktasının 8.39 olduğu belirtilmektedir [24]. Bunun anlamı bu pH değerinin
üzerinde yüzeyin kısmen negatif altında ise kısmen pozitif yüklendiğidir. Dolayısıyla bu pH
değeri civarında yüzeydeki negatif ve pozitif yük miktarları birbirine yakındır. pH’nın
düşmesiyle yüzey pozitif yüklenerek negatif yüklü Cr(VI) türlerini adsorbe etmek için uygun
bir hal alır. Diğer taraftan pH’daki düşme Cr(VI) indirgeme hızını da arttırdığından bu defa
oluşan pozitif yüklü Cr(III)’ün pozitif yüklü yüzeylerde adsorpsiyonu güçleşecektir.
Dolayısıyla artan asiditeyle önce Cr(VI) adsorpsiyonunun artması daha sonra oluşan Cr(III)
miktarının artması nedeniyle adsorpsiyonun da azalması beklenen bir durumdur. Son olarak
başlangıç pH’larının karışım son pH’larından düşük oluşunun boksit yapısındaki bazik
materyallerden kaynaklandığı düşünülebilir.
Sülfürik asit konsantrasyonunun Cr(VI) indirgeme hızı üzerine etkisinin belirgin olduğu
4.0-6.0 mM aralığında süreye bağlı olarak deneyler yapılmıştır. Sülfürik asit
konsantrasyonunun Cr(VI) indirgeme hızı üzerine etkisi şekil 3.2’de görülmektedir. Şekilden
de anlaşılacağı üzere artan sülfürik asit konsantrasyonuyla indirgeme hızı önemli ölçüde
artmaktadır. 90 dakikalık bir temas süresi sonunda 4.0, 4.5 ve 5.0 mM H 2SO4
konsantrasyonları için indirgeme verimleri sırasıyla %41, %51 ve %63 civarında olurken 5.5
mM için 80
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ġekil 3.1. Formik asit varlığında Cr(VI) indirgenmesine H 2SO4 konsantrasyonunun etkisi (
Cr(VI) başlangıç kons.: 10 mg/l; formik asit kons.: 0.3 mM; Boksit dozu: 20 g/l; Reaksiyon
süresi: 60 dak.).
dakikada bu değer %84 civarında olmakta ve 6.0 mM için Cr(VI)’nın tamamı 60 dakika
içerisinde indirgenmektedir.
Süreye bağlı olarak elde edilen deney sonuçları kinetik açıdan değerlendirilebilir.
İndirgeme olayına eşlik eden Cr(VI) adsorpsiyonu, formik asit adsorpsiyonu, adsorbe olan
türlerin yüzey reaksiyonları gibi olaylar mevcut olmakla beraber, olayın kinetiği Cr(VI)
konsantrasyon değişimi göz önüne alınarak irdelenebilir. Daha önce yapılan benzer
çalışmalarda ifadesi aşağıdaki gibi olan birinci mertebe kinetik model önerilmektedir [14].
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ġekil 3.2. Formik asit varlığında Cr(VI) indirgenmesine H 2SO4 konsantrasyonunun süreye
bağlı olarak elde edilen Cr(VI) indirgenme verimleri ( Cr(VI) başlangıç kons.: 10 mg/l;
formik asit kons.: 0.3 mM; boksit dozu: 20 g/l).


d [Cr (VI )]
 kobs [Cr (VI )]
dt

(3.8)

Burada [Cr(VI)] sembolü konsantrasyonu, kobs, gözlenen birinci mertebe hız sabitini, t ise
süreyi temsil etmektedir. Eşitlik dönüşüm kesri cinsinden yazılarak integre edilirse aşağıdaki
hali alır:
 ln(1  X )  kobs t

(3.9)

burada X dönüşüm kesrini göstermekte olup Cr(VI) indirgenme verimlerinin 100’e
bölünmesiyle bulunabilir. Görüldüğü gibi eşitlik bir doğru denklemi olup, t’ye karşı –ln(1-X)
değerlerinin grafiğe alınmasıyla elde edilecek doğrunun eğimi görünür hız sabitine (kobs) eşit
olacaktır. Farklı H2SO4 konsantrasyonları için elde edilen süreye bağlı giderme etkinliklerinin
birinci mertebe kinetik modele uygulanması sonucu çizilen model grafikleri şekil 3.3.’de
görülmektedir. Farklı sülfürik asit konsantrasyonları için elde edilen model doğrularının
eğiminden hesaplanan görünür hız sabitleri ve korelasyon katsayıları tablo 3.1’de
görülmektedir. Tablodan görüldüğü gibi incelenen aralıkta asit konsantrasyonunun artmasıyla
hız önemli ölçüde artmaktadır. 6.0 mM H2SO4 konsantrasyonunda gözlenen indirgenme hızı
4.0 mM’da gözlenen hızın yaklaşık 37 katıdır.
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ġekil 3.3. Farklı H2SO4 başlangıç konsantrasyonları için süreye bağlı olarak elde edilen
Cr(VI) indirgenme verimlerinin birinci mertebe kinetik modele uygulanması (Cr(VI)
başlangıç kons.: 10 mg/l; formik asit kons.: 0.3 mM; boksit dozu: 20 g/l).

Tablo 3.1. Farklı sülfürik asit konsantrasyonları için hesaplanan hız sabitleri ve korelasyon katsayıları.
H2SO4 Kons, mM

kobs, dk-1

R2

4.0

0.0028

0.960

4.5

0.0039

0.970

5.0

0.0070

0.979

5.5

0.0203

0.985

6.0

0.1040

0.985

Formik asit konsantrasyonunun indirgenme kinetiği üzerine etkilerini incelemek üzere
10 mg/l Cr(VI) ve 6.0 mM H2SO4’ün yanı sıra 0-3.0 mM arasında değişen konsantrasyonlarda
formik asit içeren çözeltilerle süreye bağlı indirgeme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen sonuçlar şekil 3.4’de görülmektedir. Beklendiği üzere artan formik asit
konsantrasyonuyla Cr(VI) indirgeme hızı artmaktadır. Örneğin Cr(VI)’nın tamamının
indirgenmesi için gerekli süre 0.3 mM formik asit konsantrasyonu için 60 dakika olurken 3.0
mM konsantrasyonu için bu süre 20 dakika civarındadır. Değinilmesi gereken esas önemli
husus, ortamda formik asidin bulunmadığı durumda dahi 60 dakikalık bir sürenin sonunda
Cr(VI)’nın tamamının indirgenmesidir. Bu durumun boksitin bünyesinde bulunan organik
maddelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira boksit yataklarının jeolojik oluşumu
sırasında organik esaslı fosil katmanlarıyla iç içe olması söz konusudur. Bu nedenle bayer
prosesi ile alümina üretimi sırasında bazik digestiyon öncesi organik maddelerin
uzaklaştırılabilmesi için bir ön kalsinasyon veya yakma işlemi uygulanabilmektedir.
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ġekil 3.4. Farklı formik asit başlangıç konsantrasyonları için süreye bağlı olarak elde edilen
Cr(VI) indirgenme verimleri ( Cr(VI) başlangıç kons.: 10 mg/l; H 2SO4 kons.: 6.0 mM; boksit
dozu: 20 g/l).
Farklı formik asit başlangıç konsantrasyonları için süreye bağlı olarak elde edilen
deneysel data da birinci mertebe kinetik modele uygulanmıştır. Elde edilen model doğruları
şekil 3.5’de, doğruların eğiminden hesaplanan birinci mertebe hız sabitleri ve korelasyon
katsayıları da tablo 3.2’de görülmektedir. Elde edilen deneysel datanın birinci mertebe kinetik
modele oldukça iyi bir uyum sağladığı görülmektedir. Diğer taraftan artan formik asit
konsantrasyonuyla indirgenme hızındaki artış, belirlenen hız sabitlerinin değerlerinden
anlaşılabilir. 0.3 mM (yaklaşık 1 stokiometrik miktar) formik asit konsantrasyonu için
gözlenen hız sabiti değeri ile 3.0 mM konsantrasyonu için gözlenen hız sabiti kıyaslandığında,
formik asit konsantrasyonunun 10 kat artmasına rağmen hız sabitinin yaklaşık 3.5 kat arttığı
görülmektedir. Ayrıca ortamda formik asidin olmadığı durumla kıyaslandığında hızın
yaklaşık 8 kat arttığı görülmektedir.
14

0.0 mM
0.6 mM
1.8 mM
3.0 mM

12

-ln(1-X)

10

0.3 mM
1.2 mM
2.4 mM

8
6

4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

t, dak.

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 974

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
ġekil 3.5. Farklı formik asit başlangıç konsantrasyonları için süreye bağlı olarak elde edilen
Cr(VI) indirgenme verimlerinin birinci mertebe kinetik modele uygulanması ( Cr(VI)
başlangıç kons.: 10 mg/l; H2SO4 kons.: 6.0 mM; boksit dozu: 20 g/l).
Tablo 3.2. Farklı formik asit konsantrasyonları için hesaplanan hız sabitleri ve korelasyon katsayıları
(Cr(VI) başlangıç kons.: 10 mg/l; H2SO 4 kons.: 6.0 mM; boksit dozu: 20 g/l) .
HCOOH Kons, mM

kobs, dk-1

R2

0.0

0.048

0.986

0.3

0.104

0.985

0.6

0.113

0.983

1.2

0.132

0.990

1.8

0.178

0.977

2.4

0.217

0.991

3.0

0.381

0.973

Bu sonuçlardan da görüleceği gibi boksit bünyesindeki organik maddelerin önemli bir
indirgeme etkisine sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle formik asit kullanılmaksızın sadece
boksit ile UV eşliğinde Cr(VI)’nın indirgeme hızı üzerine etki edebilecek en önemli
parametre olan asit miktarının araştırılması için bir dizi deney yapılmıştır. 10 mg/l
konsantrasyonlarındaki Cr(VI) çözeltilerinden ile 20 g/l boksit dozunda indirgeme verimi
üzerine sürenin etkisi 4.0-6.0 mM H2SO4 konsantrasyon aralığında incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar şekil 3.6’da görülmektedir. Şekilden görüldüğü gibi artan sülfürik asit
konsantrasyonuyla ve süreyle indirgenen Cr(VI) miktarları artmaktadır. 60 dakika sonunda
4.0 mM asit konsantrasyonunda elde edilen indirgeme verimi %39.2 olurken, 6.0 mM
konsantrasyonu için bu değer %95.3 olmaktadır. Bu sonuçlar da göstermektedir ki boksit
bünyesindeki organik maddeler ile UV varlığında Cr(VI)’nın indirgenmesi mümkündür.
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ġekil 3.6. Farklı sülfürik asit başlangıç konsantrasyonları için süreye bağlı olarak elde edilen
Cr(VI) indirgenme verimleri ( Cr(VI) başlangıç kons.: 10 mg/l; boksit dozu: 20 g/l; sülfürik
asit konsantrasyonları: 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 ve 6.0; formik asit konsantrasyonu: 0).
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Burada da süreye bağlı olarak elde edilen data birinci mertebe kinetik modele uygulanmıştır.
Elde edilen model grafikleri şekil 3.7’ de ve doğruların eğiminden hesaplanan hız sabitleri ve
korelasyon katsayıları tablo 3.3’de görülmektedir. Tablodan görüleceği üzere formik asidin
olmadığı durumda boksit bünyesindeki organik maddelerin Cr(VI) indirgeme etkinliği önemli
ölçüde sülfürik asit konsantrasyonuna bağlıdır. 6.0 mM asit konsantrasyonu için belirlenen
hız sabiti değeri 4.0 mM asit konsantrasyonu için belirlenen hız sabitinin yaklaşık 10 katı
olmaktadır. Bu sonuç formik asit varlığındaki durum ile karşılaştırıldığında formik asidin
varlığında artan sülfürik asit konsantrasyonunun hızı daha fazla arttırdığı açıktır.
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ġekil 3.7. Farklı sülfürik asit başlangıç konsantrasyonları için süreye bağlı olarak elde edilen
Cr(VI) indirgenme verimlerinin birinci mertebe kinetik modele uygulanması (Cr(VI)
başlangıç kons.: 10 mg/l; boksit dozu: 20 g/l; sülfürik asit konsantrasyonları: 4.0, 4.5, 5.0, 5.5
ve 6.0; formik asit konsantrasyonu: 0).
Tablo 3.3. Farklı sülfürik asit başlangıç konsantrasyonları için hesaplanan hız sabitleri ve korelasyon
katsayıları (Cr(VI) başlangıç kons.: 10 mg/l; boksit dozu: 20 g/l; sülfürik asit konsantrasyonları: 4.0,
4.5, 5.0, 5.5 ve 6.0; formik asit konsantrasyonu: 0)
H2SO4 Kons, mM

kobs, dk-1

R2

4.0

0.0045

0.951

4.5

0.0150

0.979

5.0

0.0237

0.994

5.5

0.0370

0.999

6.0

0.0480

0.986
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4. SONUÇ
Sulu çözeltideki Cr(VI)’nın daha az toksik olan ve bir hidroksit çöktürmesiyle
giderilebilen Cr(III)’e indirgenmesi için indirgenme materyali olarak formik asit ve
indirgenme yöntemi olarak da UV varlığında boksit katalizörlüğünde gerçekleştirilen
fotokatalitik indirgenme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.
Boksit bünyesinde, fotokatalitik proseslerde yaygın olarak kullanılan yarı iletkenlerin
başında gelen TiO2’yi %2.5 civarında bulundurması nedeniyle fotokatalitik prosesler için bir
katalizör olarak düşünülebilir. Ayrıca boksit, TiO 2 dışında katalitik etki gösterebilecek diğer
metal oksitleri de içermektedir.
UV/boksit sistemi kullanılarak sulu çözeltide gerçekleştirilen indirgeme olayına,
heterojen bir sistem olması nedeniyle ortamda bulunan Cr(VI)’nın yanı sıra indirgenme
sonucu oluşan Cr(III)’ün ve formik asidin adsorpsiyonu ve indirgeme için yeterli asiditeyi
sağlamak üzere ilave edilen sülfürik asidin bazik oksit bileşenleri tarafından tüketilmesi gibi
olayların eşlik ettiği söylenebilir. Zira yapılan toplam Cr analizleri ve pH ölçümleri bu
durumu doğrulamaktadır.
10 mg/l konsantrasyonunda Cr(VI)’nın yanı sıra buna stokiometrik oranda formik asit
içeren çözeltiden indirgenme üzerine sülfürik asit miktarının etkisinin incelendiği deneyler
kolay gözlenebilir indirgenme aralığının 4.0-6.0 mM H2SO4 konsantrasyonu olduğunu
göstermiştir. Bunun altındaki konsantrasyonlarda indirgemenin çok yavaş, bu aralığın
üstündeyse çok hızlı olduğu belirlenmiştir. Bu aralıkta süreye bağlı olarak yapılan indirgenme
deneylerinin sonuçları basit birinci mertebe kinetik modele uygulanmış ve hesaplanan hız
sabitlerinden H2SO4 konsantrasyonunun 4.0 mM’dan 6.0 mM’a çıkarılmasıyla indirgenme
hızının yaklaşık 37 kat arttığı belirlenmiştir.
Formik asit konsantrasyonunun indirgenme kinetiği üzerine etkisinin incelenmesi için
10 mg/l Cr(VI) (yaklaşık 0.1 mM Cr2O72-) ve 6.0 mM H2SO4 yanında 0.0-3.0 mM formik asit
içeren çözeltilerle yapılan deneyler, formik asit miktarının stokiometrik miktarın 10 katına
çıkarılması durumunda hızın yaklaşık 3.5 kat arttığı görülmektedir. Dolayısıyla sülfürik asidin
hız üzerine etkisinin formik asitten daha fazla olduğu söylenebilir.
Formik asit içermeyen çözeltilerle yapılan indirgenme deneyleri kayda değer oranlarda
Cr(VI)’nın indirgenmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu durumun boksit
bünyesindeki organik maddelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu olay
indirgenme etkinliğinin formik asit konsantrasyonundan daha çok sülfürik asit
konsantrasyonuna bağlı oluşunu da açıklamaktadır.
Formik asit olmaksızın yapılan Cr(VI) indirgenmesi üzerine sülfürik asit
konsantrasyonunun etkilerinin incelendiği deneyler artan sülfürik asit konsantrasyonunun
indirgenme hızını önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir. H 2SO4 konsantrasyonunun 4.0
mM’dan 6.0 mM’a çıkarılmasıyla indirgenme verimi yaklaşık 10 kat artmıştır.
Sonuç olarak boksitin katalizör kullanıldığı bir fotokatalitik sistemde Cr(VI)’nın
indirgenerek uzaklaştırılmasının mümkün olduğu söylenebilir. İndirgenme işlemini boksit
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bünyesindeki organik maddelerin sağlamasının yanı sıra, ortama indirgen organiklerin ilavesi
mümkündür. Formik asidin bu amaçla kullanılması, indirgenme sonrasında kendisinin
karbondioksit ve su gibi kirletici özellikleri olmayan son ürünlere dönüşmesi açısından
avantajlı olarak görülmektedir.
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ABSTRACT
Supercritical CO2 extraction (supercritical fluid extraction or SFE) is the seperation process one
component (the extractant) from another (the matrix) using only CO2 which has nontoxic,
inexpensive, nonflammable, and nonpolluting property or with some organic solvents (such as
ethanol, methanol) as supercritical fluids. SFE is used for isolation of compounds as vitamins,
aromas, natural pigments or essential oils, especially in food, pharmaceutical and cosmetic
industries. The only organic solvents used widely in traditional lipid extraction operations can
obtain almost total oil from a sample. But, the high level of solvent residues left in the final
products is the major problem. So, SFE is used as a more favorable alternative to organic solvents
in the extraction of fats and oils. Supercritical extraction of oil are extraction of oil is the most
studied applications in recent years. Efficiency of extraction increased at low temperature, faster
extraction and higher yields for oils have been obtained from the other extraction types (Soxhlet
extraction, hydrodistillation, steam distillation, steam and water distillation). The solubility of the
solute in the supercritical fluid solvent, the extract composition and component functionalities are
important to determine SFE parameters such as pressure, temperature, time, solvent flow rate,
the
number
of
extraction
and
separation
vessels.
Keywords: Supercritical fluid extraction, oil extraction, extraction conditions.
YAĞ ENDÜSTRĠSĠNDE SÜPERKRĠTĠK SIVI EKSTRAKSĠYONU
ÖZET
Süperkritik CO2 ekstraksiyonu (Süperkritik sıvı ekstraksiyonu veya SSE) bir diğer bileşenden
(ekstraktant) bir bileşeni (matris) ayırma prosesidir. Bu proseste süperkritik sıvılar olarak; non toksik,
ucuz, alev almayan ve çevre kirliliğine yol açmayan CO2 tek ya da bazı organik çözücülerle (etanol,
metanol gibi) birlikte kullanılır. SSE, özellikle gıda, farmasotik ve kozmetik endüstrisinde,
vitaminler, aromalar, doğal pigmentler veya esansiyel yağ gibi bileşenlerin izolasyonu için kullanılır.
Geleneksel yağ ekstraksiyon işlemlerinde geniş bir şekilde kullanılan organik çözücüler bir
numuneden hemen hemen tüm yağı elde edebilir. Fakat, son üründe geriye kalan çözücünün yüksek
miktarı temel problemdir. Bu yüzden, SSE yağların ekstraksiyonunda organik çözücülere göre daha
elverişli alternatif olarak kullanılır.
Yağın süperkritik ekstraksiyonu son yıllarda en çok çalışılan uygulamalardandır. Yağlar için diğer
ekstraksiyon tiplerinden (sokselet ekstraksiyonu, hidrodestilasyon, buhar destilasyonu, buhar ve su
destilasyonu) düşük sıcaklıkta artan ekstraksiyon verimi, daha hızlı ekstraksiyon ve daha fazla verim
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elde edilmektedir. Süperkritik sıvı çözücüsünde çözünenin çözünürlüğü, ekstraksiyon kompozisyonu
ve bileşen fonksiyonelliği; basınç, sıcaklık, zaman, çözücü akış hızı, ekstraksiyon sayısı ve ayırma
kabı gibi SSE parametrelerini belirlemek için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Süperkritik sıvı ekstraksiyonu, yağ ekstraksiyonu, ekstraksiyon koşulları.
1. INTRODUCTION
Physical and thermal properties of supercritical fluid (SF), known as ‘Compressible liquids’ or
‘Dense gases’, are in between pure liquid and gas. The solvating properties, low viscosity and high
diffusivity of SF, help bring about system of SFE, which is the process of separating one component
from another (the matrix) using SFs as the extracting solvent. SFE is preferable because it decreases
the operating costs, and solvent can be recycled easily. Moreover, low viscosity and high diffusivity
of SFs cause a better mass transfer as compared to organic solvents. SFE has also expanded
application to extracting oil from many plant sources, seeds and kernels.
The most popular SFE solvent is CO2 because of quite soluble of triglycerides, fatty acids and
cholesterol in it (Luthria, 2004). Supercritical CO2 (SC-CO2) is one of the most common solvent in
SFE because of a non- toxic, non-flammable and environmental-friendly solvent and has a moderate
critical temperature and pressure (critical conditions = 30.9 ◦C and 73.8 bar) (Nyam et al., 2010; Li
et al., 2009; Ge et al., 2002).

Figure 1: Schematic of Waters (TharSFC) supercritical carbon-dioxide (SC-CO2) extraction (SFE)
system
The main drawback of SC-CO2 is its low polarity and lead to problem for the solubility of
polar lipids, such as phospholipids. It can be improved by increasing the supercritical CO2 with a
small addition of polar solvent and increased its solvating power towards the analyte of interest.
For example, the addition of small percentages (1-10%) of methanol of CO2 helps
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increasing of its solvating power (Björklund et al., 2005)
1.1.
Oils
The general types are specialty oils and commodity oils. Specialty oils are preserving the unique
ﬂavor and aroma proﬁle of volatile aroma compounds. They consist of nut oils (almond, hazelnut,
peanut, pecan, pistachio, and walnut), seed oils (apricot, borage, cherry, evening primrose, ﬂax,
grape, pumpkin, sesame, etc.), cereal oils (amaranth, oat, rice bran, and wheat germ), oils of fruits
and vegetables (carrot, olive husk, and tomato) and many plant sources (ginger, black cumin).
Commodity oils have the bland taste due to the extensive reﬁning. Their examples are soybean,
canola, corn, sunﬂower, etc.
1.2.
Supercritical Fluid Extraction Factors
Many factors such as extraction temperature and pressure, particle size and moisture content of feed
material, time of extraction and ﬂow rate of CO2 are important for the extraction efficiency of SFE
(Ibañez et al., 2012; Temelli and Güçlü-Üstündağ, 2005). Some factors have been studied
particularly in detail, such as the effect of pressure on plant seeds extraction (Machmudah
et al.,2008), the inﬂuence of milled seeds particle size distribution in the extraction process
(Fiori et al.,2008), or even deeper calculations of solubility changes in supercritical CO2
according to the temperature and pressure applied (Shi et al., 2009). As shown table 1, each
factor can be adjusted with regard to component wanted to take from sample.
Table 1: Method Development for Supercritical Fluid Extraction
Sample Type Intermediate
Involatile
Involatile
Volatility
Non-Polar
Non-Polar
Higher MW
Intermediate
High
Pressure or Low
density
near Increase
Temperature Low near critical Low
temperature
critical
temperature
temperature
Generally short Short, longer Increase time
Time
but will vary on with
less as solubility
sample matrix
soluble
decreases
analytes
Low
Increase
to Increase
to
Flow rate
improve
improve
diffusion
diffusion

Involatile Polar

High with polar
modifiers
Increase
temperature>modifier
boiling point
Increase time as
solubility decreases

Low,
interaction
modifier

allow
of

2. METHODS
SFE parameters such as pressure, temperature, time, solvent flow rate, the number of extraction,
separation vessels and the solvent flow rate have been used for studies since 1980s. In addition, there
are two extraction modes for SFE process. They are static extraction mode (steady state) and
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dynamic extraction mode (non-steady). In static mode, sample matrix is soaked in a fixed amount of
supercritical fluid. But in dynamic extraction mode, supercritical fluid continuously passes through
the sample matrix. Both of them affect process differently. Examples given in table 2 are extraction
conditions of materials and compounds obtained from materials.
Table 2: Extraction conditions of material
Material
Compounds
of Extraction Conditions
Reference
Interest
Cassia tora L. seeds
Volatile oil
CO2 + ethyl acetate Zhang et al., 2007
(10%), 250 bar, 45oC
Coriander
(Coriandrum sativum

Volatile oil

CO2, 90 bar, 40 oC, 100 Grosso
2008
min

Vativeria zizanioides

Volatile oil

CO2 + ethanol (5%), 200 Talansier et al.,
2008
bar, 40 oC, 5h

Black cumin (Nigella Essential oil
sativa)

CO2, 400 bar, 40 oC, 35 Alhaj
2008
min

Ginger
(Zingiber Essential oil
corallinu Hance)

CO2 + methanol, 100 bar,

Chamomile
Essential oil
(Matricaria
chamomilla)
Hyssop
(Hyssopus Essential oil
ofﬁcinalis L.)
Salvia ofﬁcinalis L.

Essential oil

o

et

et

30 C, 40 min
CO2, 250 bar, 40 oC, 90 Kotnik
2007.
min, (dynamic)

et

al.,

et

al.,

(dynamic)
CO2, 128 bar, 50 oC, 3 h Aleksovski
al., 2007.
(dynamic)

et

CO2,

90

bar,

40

o

C Kazazi
2007.

Essential oil

CO2, 100- 280 bar, 40-50 Blasco et al.,
o
1999
C

Almond fruits
(Prinus dulcis)

Seed oil

CO2, 350 - 550 bar; 35- Leo et
50 oC; v = 10 - 30 kg/h; 2005.

Seed oil

Linseed
(Linus usitatissimum
L.)

Seed oil

Pumpkin seed
(Cucurbita peppo)

Seed oil

al.,

Zhannan et al.,
2009.

Dried orange peel

Grape seed
(Vitis vinifera L.)

al.,

al.,

dav= 0.5 - 8.0 mm
CO2, 100-500 bar; 40-60 Murga et al.,
o
2002.
C
CO2, 300–500 bar ; 47-52 Nikolovski et
o
C; v = 8.8 kg/(kg h) ; dav al., 2008.
= 0.16 - 2.00 mm
CO2, 150 - 300 bar ; 40- Sovilj,
and
60oC ; v = 0.20 kg/h ; dav Barjaktarović,
2005.
= 0.50 - 0.63 mm
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Material
Walnut
(Juglans regia L.)

Compounds
Interest
Seed oil

of Extraction Conditions

Reference

CO2, 200 - 400 bar ; T25 - Martínez
70oC; v = 10.5 kg/h; dav = al., 2008

et

1.2 - 2.4 mm; w = 2.5 7.5%
v: flow rate, dav: average diameter of grinding material, w: moisture content
3. CONCLUSION
Supercritical fluid is an effective process for separation of oils, producing high quality oil with more
satisfactory composition and is performed at low temperature, in the most suitable time with solvent
types etc., proving ideal technique for thermally unstable compounds.
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TİP 2 DİYABET YÖNETİMİNDE MULTİDİSİPLİNLERARASI
YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
Öğr. Gör. Adile NEŞE
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ÖZET
Tip 2 Diyabet günümüzde ülkemizde ve dünyada hızla artış gösteren bir çok sağlık
problemlerine neden olan sakatlık ve organ fonksiyon kayıplarına yol açan önemli bir sağlık
sorunudur. Tip 2 Diyabet ani ve uzun süreli istenmeyen komplikasyonlara sebep olan metabolik
kontrolu zor ve hastanın uzun süren insülin tedavisine gereksinim duyması nedeniyle hastaneye
yatışlara neden olmaktadır . Tip 2 Diyabet, aynı zamanda yaşam boyu süren, komplikasyonları ile
birey ve toplumu etkileyen, ekonomik yük getiren, tedavi ve bakımda birden fazla disiplinin
katılımını gerektiren bir hastalıktır. Tip 2 Diyabet yönetiminde mümkün olan en az tıbbi yardım ile
en iyi kan şekeri sağlamada “bütüncül bakım ve disiplinlerarası ekip yaklaşımı” başarıyı arttıran
yöntemlerdir. Bütüncül bakım sureci hastayı fiziksel ve psiko-sosyal bir bütün olarak ele alır, eğitim,
danışmanlık, tıbbi tedavi birlikteliği ile hastalık yönetimi sağlanır
GİRİŞ
Diabetes mellitus (DM), insan vücudundaki tüm sistemleri etkileyen çeşitli komplikasyonlara
sahip kronik, ilerleyici bir metabolik bozukluktur (1). Tip 2 Diyabet günümüzde ülkemizde ve
dünyada hızla artış gösteren bir çok sağlık problemlerine neden olan sakatlık ve organ fonksiyon
kayıplarına yol açan önemli bir sağlık sorunudur. Tip 2 Diyabet ani ve uzun süreli istenmeyen
komplikasyonlara sebep olan metabolik kontrolu zor ve hastanın uzun süren insülin tedavisine
gereksinim duyması nedeniyle hastaneye yatışlara neden olmaktadır (2). Tip 2 Diyabet, dünyadaki
yetişkin nüfusun yaklaşık % 9.1'ini etkilemektedir ve 2040' da % 10'a ulaşması beklenmektedir (3).
Tip 2 DM prevalansı dünya çapında artmaktadır. 2011 yılında küresel tahmin Tip 2 DM ile yaşayan
336 milyon kişiydi. Bunun 2030 yılına kadar 552 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir (1).
Tip 2 DM küresel düzeyde önemli bir sağlık sorunudur, orta ve düşük gelirli ülkeleri daha fazla
etkilemektedir. Tip 2 DM kontrol edilmediğinde, hastanın yaşam kalitesini etkilemekte ve
mortalite riskini arttırarak bir dizi komplikasyon ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kardiyovasküler
komplikasyonlar, diyabetik retinopati, periferik nöropati ve böbrek yetmezliği . Bu
komplikasyonların iyi bir metabolik kontrol ile ilaç kullanımı ve uygun bir diyetle önlenmesi
mümkündür (3).
Risk faktörleri
Tip 2 DM geliştirme riskini artıran bazı faktörler vardır, bunların bazıları şunlardır:
 Şişmanlık
 Etnik köken
 Düşük doğum ağırlığı
 Birinci derece akrabada DM aile öyküsü
 Artan yaş
 Polikistik over sendromu
 Fiziksel hareketsizlik
 Düşük lifli, yüksek yağlı, enerji yoğun diyet
 Kentleşme
 İnsülin direnci
 Kardiyovasküler hastalıklar / hipertansiyon
 Bozulmuş glikoz regülasyonu
 Gestasyonel diyabet (1).
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Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörüdür. Tip 2 diyabetin yönetimi,
obezite, fiziksel hareketsizlik, sigara içme, tansiyon ve dislipidemi gibi diğer önemli değiştirilebilir
risk faktörlerini dikkate alarak multifaktöriyeldir. Diyabetli bireylerin bakımını en üst düzeye
çıkarmak için disipliner bir ekip şarttır (1). Diyabet, aynı zamanda yaşam boyu süren,
komplikasyonları ile birey ve toplumu etkileyen, ekonomik yük getiren, tedavi ve bakımda birden
fazla disiplinin katılımını gerektiren bir hastalıktır (4,10). Tip 2 Diyabet yönetiminde mümkün olan
en az tıbbi yardım ile en iyi kan şekeri sağlamada “bütüncül bakım ve disiplinlerarası ekip
yaklaşımı” başarıyı arttıran yöntemlerdir. Bütüncül bakım sureci hastayı fiziksel ve psiko-sosyal bir
bütün olarak ele alır, eğitim, danışmanlık, tıbbi tedavi birlikteliği ile hastalık yönetimi sağlanır (4).
Günümüz diyabet tedavisindeki anlayış; diyabet yönetiminin birden çok bilim dalının katılımı ile
gerçekleşmesine ve bütüncül yaklaşımla oluşturulmasına dayanır. Bu modelde, hasta merkezdedir,
tedavinin hedefleri ve liderlik ekibin bütün üyeleri tarafından paylaşılmaktadır. Başka deyişle diyabet
ekibi, ekip üyeleri arasında açık, sürekli iletişim ve bağlılık olan liderlik ve sorumluluğun paylaşıldığı
bir sistemdir. Bu bağlamda diyabet ekibindeki her sağlık çalışanı hastanın eğitmeni ve danışmanı gibi
çalışır ( 5).
Tip 2 DM tanısı alan hastalar, çeşitli disiplinlerden profesyoneller tarafından koordine bir şekilde
yerine getirilmesi gereken çoklu biyomedikal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlara sahiptir. Bu anlamda,
belirli bir hastayla etkileşimde bulunan farklı disiplinlerden profesyonellerin yürüttüğü ortak
çalışmayı ifade eden multidisipliner işbirliği, klinik sonuçları iyileştirmek için kritik hale gelmiştir.
Her ne kadar klinik protokoller tedavi kılavuzları oluştursa da, her hasta için sağlık bakım süreçleri
değişebilir ve genellikle standart endikasyonlardan farklılık gösterir. Bir tedavi ekibinin
organizasyonu ve bileşimi, hasta evriminde ve farklı disiplinler arasındaki koordinasyonda etkili bir
faktör olabilir. Kanıtlar, kronik hastalıklar ile ilgili en başarılı müdahalelerin, iyi entegre olmuş
ekipler tarafından yapılan müdahalelerin daha fazla hasta memnuniyeti ile bağlantılı olduğunu
göstermektedir (3).
Diyabet Bakımındaki profesyoneller
Kısa süreli yönetimde
Temel bakımda yer alan hastalar için destek ve
yapılandırılmış eğitim sağlar.
• Birinci basamakta aile hekimi
• Diyabet uzmanı hemşire
• Sertifikalı diyabet eğitimcisi
• Diyetisyen
• Fiziksel aktivite uzmanı (1,6,9).
.

Uzun süreli yönetimde
• Endokrinolog
• Göz doktoru
• Ayak hastalıkları uzmanı
• Böbrek ve kalp hastalıkları doktorları
• Ruh sağlığı pratisyenleri
• Eczacılar
• Sosyal hizmet uzmanları (1,6.9)

Bir Tip 2 diyabet hastası ve aile bireyleri ile ilk görüşmede ele alınması gereken diyabet
yönetiminin hayati bir bileşeni, diyabet öz-yönetim eğitimidir. Bu eğitim, diyabet hastalarının kendi
kendine bakım için gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri kolaylaştırmak için devam eden bir süreçtir.
Hastalık süreci; tedavi seçenekleri, beslenme ve egzersiz planı, ilaç bilgisi, kan şekerinin kendi
kendine izlemesi, akut ve kronik komplikasyonların bilgisi ve psikososyal sorunları içerir. Tip 2
diyabet yönetimi yaşam tarzı ve farmakoterapinin ömür boyu ayarlanmasını gerektirir; Böylece,
glisemik ve diğer terapötik hedeflere ulaşmak için bireyin aktif katılımı ve kararlılığı esastır. Hasta
tercihleri, değerleri, hedefleri ve öncelikleri dikkate alınmalı ve bunlar paylaşılan klinik karar verme
sürecine rehberlik etmelidir (1). Mc Gill.M., et.all.(2017) hemşire liderliğinde disiplinlerarası ekip
(diyabet hemşiresi eğitimcisi, psikolog, eczacı ve beslenme uzmanı dahil) tarafından verilen bir
diyabet yönetim programının, ekip yaklaşımı olmayan tedavi yönetim programı ile karşılaştırdığı
çalışmasında , HbA1c seviyelerinin önemli ölçüde azalttığını , kan basıncı ve lipit seviyesi düşüşleri,
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yaşam kalitesindeki iyileşmeler, alt ekstremitede amputasyon riskinde düşme ve nefropatisi olan
hastalarda son dönem böbrek yetmezliği riskinin ekip yaklaşımı olmayan tedaviye kıyasla önemli
ölçüde azaldığını ortaya koymuştur (6). Multidisipliner bir ekip, her biri hastaya özel hizmetler sunan
farklı disiplinlerin üyesi olan bir sağlık çalışanı grubudur. Ekip üyeleri, uzmanlaştıkları konulara
odaklanarak, bir hastanın sahip olabileceği çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alırlar. Ekibin
faaliyetleri bir bakım planı kullanılarak bir araya getirilmektedir. Bu onların hizmetlerini koordine
eder ve ekibi belirli bir hedefler kümesine doğru birlikte çalışır hale getirir. Multidisiplinerlik, bir
sorunu çözmek için birlikte çalışan çoklu disiplinlerin temel çabalarını temsil eder (7).
Multidisipliner bir ekip yaklaşımı; diyabet bakımı, diyabet desteği, eğitim ve bakım sağlamaya
yöneliktir. Multidisipliner diyabet bakımı:
· Hizmetlerin bireysel olarak planlanması için paylaşılan liderlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ve
diyabetli kişinin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik destek sunar.
· Diyabetli kişilerin yaşam boyu ihtiyaçlarına kapsamlı, bütüncül ve entegre olmasını sağlar.
· Ekip Üyelerinin disipline özgü becerilerini, eğitimlerini, niteliklerini ve diyabet bakımına katkılarını
saygılı ve kabul eden sağlık çalışanlarının işbirliği içinde bir ekip çalışmasıdır.
· Diyabet ekibinin her bir üyesinin katkılarına değer vererek ve onlara saygı göstererek paylaşılan
karar verme sürecini destekler; diyabetli birey, aile veya bakım veren diğer sağlık profesyonellerini
destekler (8).
Multidisiplinler Ekip Ne sağlar?
· Verilen hizmetlerin kordineli şekilde iyileşmesini sağlar.
· Diyabet hastaları , aileleri ve bakım verenler için daha iyi tedavi planlamasını sağlayarak olumlu
sonuçlar elde eder.
· Diyabetli kişilerin . ailelerinin ve bakım verenlerin psiko-sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının daha iyi
tespit edilmesi ve yönetilmesi sağlar.
· Diyabet ekibi üyesi arasında daha iyi bilgi paylaşımı sağlar (8).
Şekil:1 Diyabet bakımında başarılı bir disiplinlerarası ekibe katkıda bulunanlar
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SONUÇ
Disiplinler arası ekibin tip 2 diyabet yönetiminde rolü tartışılmazdır. Özellikle hastaların
kendi hastalık yönetiminde rol sahibi olması ve tedavi sonuçlarında iyileşmeler açısından son derece
önemlidir. Diyabet bakımına yönelik bir ekip yaklaşımı, hastaların diyabet kaynaklı problemlerle
başa çıkmaları daha mümkün olacaktır. Aynı zamanda ortaya çıkabilecek komplikasyonların
risklerini azaltabilir. Ekip yaklaşımı ile hastaların bakımdan memnun kalma, daha iyi yaşam kalitesi,
iyileştirilmiş sağlık sonuçları ve daha düşük sağlık masraflarıda sağlanmış olacaktır.
Bu sebeple disiplinler arası ekibin tüm kronik hastalıkların yönetimine katkı sağlaması son derece
önemlidir Tip 2 diyabet yönetimi hedeflerini karşılamak, diyabet komplikasyonları riskini azaltmak
ve yeni stratejiler geliştirmek için çoklu disiplinler arasında işbirliğine dayalı, entegre çalışma
ilişkileri kurmak ve hastalara uygun uzmanlıklara erişimin geliştirilmesi esastır.. Özellikle bakımda
erişim kolaylığı, hastanın psiko-sosyal ihtiyaçlarının ele alınması, diyabet öz yönetimi eğitimlerini
sağlama, diyabet yönetimi engellerine çözüm geliştirme konusunda mevcut olan bölgesel ya da
ülkeye özgü koşullara uygun disiplinlerarası ekip modellerin geliştirilmesine ve uygulanmasına
ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Çevre kirliliğinin nedenleri arasında olan ağır metal katyonları atık sulardan mutlaka
uzaklaştırılmalıdır. Bu tür kirleticileri uzaklaştırmada adsorpsiyon sıkça kullanılmaktadır.
Adsorpsiyon badem kabuğu gibi maddeler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu çalışmanın
amacı, Van Akdamar Adası’ndan alınan doğal bademlerin kabuklarından yapılan biyokütle
kullanılarak, çeşitli derişimlerde kristal viyole içeren atık suların arıtılmasıdır. Bu çalışmanın
daha önce yapılan çalışmalardan farkı, Van gölü Akdamar adasında yetişen, badem
ağacından alınan materyaller içermesi ve kullanılmasıdır. Kristal viyole İnsan kaynaklı
örneklerinde, gram-pozitif ve gram-negatif bakteri ayırt etmek için bir kristal mor boyama
çözeltisi üretmek için kullanılabilecek bir kuru boyadır. Gram-pozitif bakteriler, kristal viyole
çözeltisi ile muamele edildikten sonra koyu mavi - koyu mor rengini muhafaza ederken, diğer
tarafta gram-negatif bakteriler karşıt kırmızı ya da pembe lekeli renk alır. Badem kabuğu ve
kristal viyole boyası içeren altı farklı derişimlerde örnekler alınıp, veriler birinci derece ve
ikinci derece kinetik modeline uygulanmış ve sonuçta verilerin ikinci derece kinetik modeline
uygun olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Badem kabuğu, Kristal Viyole, Adsorpsiyon, Kinetik.
ABSTRACT
Heavy metal cations which are among the causes of environmental pollution must be
removed from waste water. Adsorption is frequently used to remove such pollutants.
Adsorption can be carried out using ingredients such as almond shell. The aim of this study is
to treat waste water containing crystal violet in various concentrations by using biomass from
the shells of natural almonds taken from Van Akdamar Island. The difference between this
study and previous studies is that it contains materials from almond tree grown on the island
of Van Lake Akdamar. It is a dry paint that can be used to produce a crystal violet dye
solution to distinguish gram-positive and Gram-negative bacteria in human-sourced samples
of crystal violet. Gram-positive bacteria retain the dark blue - dark purple color after being
treated with crystal violet solution and Gram-negative bacteria get the opposite red or pink
stained color on the other side. Samples were taken in six different concentrations containing
almond shell and crystal violet paint and the data were applied to the first degree and second
degree kinetic model and consequently the data were observed to conform to the second
degree kinetic model.
Key words: Almond Shell, Crystal violet, Adsorption, Kinetics.
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1.GĠRĠġ:
1.1. Badem Kabuğu
Badem Kabuğu toplama ve hasat işlemleri sonucunda meyve ve kabuğun ayrıştırılması
sonucu ortaya çıkan bir çeşit biyokütledir. Dünyanın en kaliteli bademleri Türkiye’de
yetiştirilmekte olup kaliteli yetişen Badem ürünü sağlam kabuğa sahip olduğundan, bu tür
badem kabukları da ülkemizde bulunmaktadır. Hasat mevsimi geldiğinde oluşan Badem
kabuğu ülkemizde değer görmekte olup bir çok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Badem
kabuğu son zamanlarda talep açısından çok yüksek , ısı avantajı açıcısından ise çok
verimlidir.[2-3]
1.2. Kristal Viyole
Kristal viyole renksiz ve saydam olan bakteri kültürlerini mikroskop altında daha rahat
görmek için kullanılan kimyasal bir boyadır. Laboratuarda doğru boyama yöntemi kullanıldığı
zaman, gram negatif bakteriler pembe renkte görülebilir. [1-4].
1.2.1.Kristal Viyoletin Hazırlanması : Kristal viyole 1g. Asit – Fenik kristali (fenol
kristali) 2 g. Etil alkol (% 96) 10 mL. Distile su 100 mL. Kristal viyole ve fenol kristali
porselen havanda ince taneler haline getirilir ve etil alkol yavaşça eklenir.[4]..
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Materyaller
Çalışmamızı hazırlarken kullandığımız malzemeler şunlardır.
1- Badem kabuğu
2- Havan
3- 230 mesh elek
4- UltraViyole -VIS mini 1240 SHIMADZU marka Spektrometre cihazı
5- Küvet
6- Beher
7- 10 ml pipet
8- Saf su
9- Cam pamuğu
10- Termometre
2.2.YÖNTEM:
Van ili Akdamar adasından 5 kilogram badem kabuğu toplandı. Araştırma laboratuarında
badem kabukları kırıldı. Badem içleri çıkarıldı. Kalan badem kabukları saf suda yıkadıktan
sonra 48 saat açık havada bırakarak kurutuldu. Daha sonra badem kabukları bakır havanda
dövülerek çok ince taneli hale getirildi. 250 mesh lik ince elekten geçirildi. Böylece badem
kabuğu adsorbantı hazırlandı. Daha sonra 6 adet 600 mililitrelik beherler içerisine sırasıyla
500’er mililitre 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm lik altı tane kristal
viyole çözeltileri hazırlandı. Hazırlanan çözeltileri sırası ile 25 0C, 35 0C, 45 0C derece
sıcaklıklarda ayrı ayrı her bir çözeltiye 1’er gram badem kabuğu eklenerek magnetik
karıştırıcı ile karıştırıldı. Değişik zaman aralıklarında, 2-5-10-20-30-40-50-60-70-80-90100-120-150-180. dakikalarda çözeltilerden 5 ml örnekler alınarak , UltraViyole -VIS
mini 1240 SHIMADZU marka Spektrometre cihazında, 1 cm ışın yollu kristal cam
küvetler kullanılarak 590
nanometre dalga boyunda, adsorbansları ölçüldü. Bu
adsorbansları ve çözeltilerde kalan metilen mavisi derişimleri kayıt edildi.
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3.BULGULAR
3.1.Badem kabuğunun kristal viyole üzerinde kinetik çalışmaları;

Bir olayın mekanizmasının aydınlatılması ve buna bağlı olarak tasarımı yapılacak süreçler
için deneysel verilerin yorumlanması oldukça önemlidir.
3.2.Pseudo (First Order) Birinci Derece Kinetik Denklemi
Bu denklem Lagergren denklemi olarak da bilinmektedir ve aşağıdaki şekilde
gösterilebilir:
dq/dt=kads.1(qe-q)

(1)

Burada:
qe dengede adsorplanmış madde miktarı (mg/g) .
q herhangi bir t anında adsorplanmış madde miktarı (mg/g).
kads,1 (dak-1) adsorpsiyon hız sabiti olarak alınır.
Bu denklemin t = 0-t ve q = 0-q aralığında belirli integrali alınıp yeniden düzenlenirse ;
log 𝑞𝑒 − 𝑞 = log 𝑞𝑒 −

𝑘 𝑎𝑑𝑠 .1
2,303

𝑡

(2)

eşitliği bulunur. Eğer t değerlerine karşılık log (qe-q) değerleri grafiğe geçirilirse, elde edilen
doğrunun eğiminden adsorpsiyon hız sabiti (kads, 1) ve kayma değerinden denge anında
adsorplanan miktar (qe) bulunur. [8].
3.3.Pseudo (Second Order) Ġkinci Derece Kinetik Denklemi
Birçok adsorpsiyon olayında, Lagergren birinci dereceden hız denklemi, dengeye
gelene kadar geçen sürenin tüm zaman aralıklarına uygulanmaz ve genellikle denge temas
süresinin ilk 20-30 dakikasına tam olarak uymaktadır. Fakat pseudo ikinci dereceden hız
denklemi (yani Ho–McKay denklemi) denge temas süresinin tümü için yazılabilir ve
uygulanabilir.
Pseudo ikinci derece hız denklemine göre; adsorpsiyon kapasitesi adsorplayıcı
üzerinde bulunan aktif bölgelerin sayısı ile orantılıdır ve kinetik hız kanunu şöyle yazılır.[6].
dq/dt= kads.2(qe-q)2
Burada kads2 adsorpsiyon hız sabiti (g/mgdak),

(3)

qe denge anında adsorplanan madde miktarı (mg/g),
q herhangi bir t anında adsorplanan madde miktarı (mg/g) dır.

(4)

Denklem, t = 0-t ve q = 0-q aralığında belirli integrali alınıp yeniden düzenlenirse;
t
1
1
t
=
. 2 +( )
q
k ads .2. qe
qe

(5)

eşitliği bulunur. Eğer t değerlerine karşılık t/q değerleri grafiğe geçirilise, elde edilen
doğrunun eğiminden denge adsorpsiyon kapasitesi (qe) ve kayma değerinden adsorpsiyon hız
sabiti (kads2) bulunur .[5].
Pseudo birinci derece ve pseudo ikinci derece hız denklemlerinden elde edilen kinetik
veriler, aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
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Tablo 1. Kristal Viyolenin badem kabuğu üzerinde üzerinde pseudo ikinci dereceden kinetik
hesaplamaları (40 mg/L)
T (K)

k2

Teorik qe (mg/g)

Deneysel qe (mg/g) R2

298

0,02826

17,2400

17,0407

0,999

308

0,01570

15,3846

15,0335

0,998

318

0,02522

16,9491

16,7145

0,999

Tablo 2. Kristal Viyolenin badem kabuğu üzerinde üzerinde pseudo birinci dereceden kinetik
hesaplamaları (40 mg/L)
T (K)

k1

Teorik qe (mg/g)

Deneysel qe (mg/g) R2

298

0,058

17,0407

53,0375

0,345

308

0,030

15,0335

6,9171

0,928

318

0,027

16,7145

4,9332

0,836

40 ppm

y = -0,0578x + 3,9719
R² = 0,3456

20
15
10

40 ppm

LN(qe-qt)

5

Doğrusal (40 ppm)
Doğrusal (40 ppm)

0
0

50

100

150

200

-5
-10

t (dk)

Şekil 1: Kristal Viyolenin badem kabuğu üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 40 mg/L, T1= 298K)

www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa994

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

40 ppm

y = -0,0301x + 1,9347
R² = 0,9282

4
3
2
1
LN(qe-qt)

40 ppm

0
-1 0

50

100

150

200

Doğrusal (40 ppm)

-2
-3
-4

t (dk)

Şekil 2: Kristal Viyolenin badem kabuğu üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 40 mg/L, T2 = 308K)
y = -0,0274x + 1,5961
R² = 0,8368

40 ppm
4
3
2
1
LN(qe-qt) 0
-1 0
-2
-3
-4

40 ppm
50

100

150

200

Doğrusal (40 ppm)

t (dk)

Şekil 3: Kristal Viyolenin badem kabuğu üzerinde yalancı birinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 40 mg/L, T3 = 318K)

40 ppm

t/qe

y = 0,0583x + 0,1194
R² = 0,9996

12
10

8
6

4

40 ppm

2

Doğrusal (40 ppm)

0
0

50

100

150

200

t (dk)

Şekil 4: Kristal Viyolenin badem kabuğu üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 40 mg/L, T1 = 298K)
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y = 0,0657x + 0,2689
R² = 0,9983

40 ppm

t/qe
14
12
10
8
6

40 ppm

4

Doğrusal (40 ppm)

2
0
0

50

100

150

200

t (dk)

Şekil 5: Kristal Viyolenin badem kabuğu üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 40 mg/L, T2 = 308K K)

40 ppm

t/qe

y = 0,0597x + 0,138
R² = 0,9993

12
10
8
6
4

40 ppm

2

Doğrusal (40 ppm)

0
0

50

100

150

200

t (dk)

Şekil 6: Kristal Viyolenin badem kabuğu üzerinde yalancı ikinci dereceden kinetik grafiği
(C4= 40 mg/L, T3=318K)
4. SONUÇ VE TARTIġMA
Çalışmamız Van Akdamar adasından topanan badem kabuğı kullanılarak sulardan
kristal Viyole giderimine yönelik olmuştur.Çalışma sonucunda alınan numuneler santrifüj
edildikten sonra spektro fotometrede okunmuş ve değerler birinci derece yalancı ve ikinci
derece yalancı kinetik denklemlerine uygulanmıştır.Verilere baktığımız zaman işlemin
kolerasyon değerinin ikinci derece kinetik modelde, R2=0,999 (298 K) , R2=0,998 (308 K) ,
R2=0,999 (318 K) büyük olması nedeniyle, ikinci derece kinetik modeline uygun olduğu
sonucuna varılmıştır.
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ÖZET
Badem Kabuğu; badem ağacından (Prunus dulcis) elde edilen ürünün kırım işlemleri
sonucunda tane ile kabuk malzemenin bir birinden ayrışması sonucunda meydana gelen
odunsu sert bir malzemedir. Badem kabuğu söylem bakımından düşünüldüğünde badem
harmanı sonrasında badem tanesinin kabuktan ayrışması sonrasındaki posa malzemesine de
badem kabuğu denilmektedir. Çalışmalarımızda anlatmak istediğimiz badem kabuğu ise
yakacak malzemesi olarak kullanılan badem kabuğu temel malzemesidir. Badem
işletmelerinde makinelerden ayrıştırılan badem sonrasında meydana gelen badem özünün
ayrışması sonrasında çıkan badem kabuğu yakacak olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Van Akdamar Adası’ndan alınan doğal bademlerin kabuklarından
yapılan biyokütle kullanılarak çeşitli derişimlerde kristal viyole içeren atık suların
arıtılmasıdır. Bu çalışmanın daha önce yapılan çalışmalardan farkı Van gölü Akdamar
adasında yetişen badem ağacından alınan materyaller içermesi ve ilk defa kullanılmasıdır.
Yaptığımız literatür taramalarında ve araştırmalarda daha önce bu bölgeden alınan badem
kabuğu ile kristal viyole adsorpsiyonu yapılmamıştır. Bu nedenle kullanılan maddeler
açısından çalışmamız hem ilk defa yapılan bir çalışma, hem de atık suların ve sularda bulunan
ağır metal katyonlarının adsorbsiyonu açısından da orijinal bir çalışmadır. Örnekler alınıp
veriler temkin ve Dubinin-Radushkevich (DBR) Adsorpsiyon İzotermlerine uygulanmıştır.
Kristal viyolenin badem kabuğu üzerinde hesaplanan izoterm verilerine bakıldığı zaman,
adsorpsiyonun Temkin izotermine daha iyi uyduğu ve en iyi sonucun R 2 = 0,927 ile 308 K’da
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Badem kabuğu, Kristal Viyole, Adsorpsiyon, Termodinamik,
Temkin, İzoterm.

ABSTRACT
Almond Shell; Almond tree (Prunus dulcis) is a woody hard material resulting from the
decomposition of the grain material and the shell material as a result of the crash of the
product obtained from the process of decimation. When the almond shell is considered in
terms of rhetoric, almond bark is called almond bark after the almond mixture is separated
from the shell. The almond bark we want to explain in our works is the almond shell basic
material used as fuel material. Almonds are separated from the almond plants after the almond
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extract that occurs after the separation of the almond shell is used as fuel. The purpose of this
study is to purify the waste water containing crystal violet in various concentrations by using
biomass made from the shells of natural almonds taken from Van Akdamar Island.
The difference of this study from previous studies is that it contains materials from
almond tree grown in Lake Akdamar and it is used for the first time. In our literature reviews
and researches, there was no crystal violet adsorption from the almond shell taken from this
region before. For this reason, our study is an original study both for the first time and for the
adsorption of heavy metal cations in wastewater and water. Samples were taken and the data
were cautious and applied to Dubinin-Radushkevich (DBR) Adsorption Isotherms. When
looking at isotherm data calculated on almond peel of crystal violet, adsorption is better suited
to isothermine and the best result is R2 = 0,927 to 308 K.
Key Words: Almond shell, Crystal Viola, Adsorption, Thermodynamics, Temkin,
Isotherm.
1.GĠRĠġ
1.1. Badem Kabuğu
Badem Anadolu’nun en eski meyve türlerinden birisidir. Fakat ülkemizde bademe
gerekli önem verilmemekte ve tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir.
Ülkemizde kapama badem bahçeleri (sadece badem ile kurulan bahçeler) yok denecek kadar
az olup, mevcut ağaçlarda da bakım işleri genel olarak yapılmamaktadır. Ülkemizin badem
talebi yurt içinden karşılanamadığı için badem yurt dışından ithal edilmektedir. Son
zamanlarda dünya genelinde badem üretim alanı hızla artmaktadır. En fazla badem üretimi
yapan ülkeler ABD, İspanya, İran, Fas olarak sıralanmaktadır.[1-4].

Resim.1

Badem kabuğu

2.ADSORPSĠYON
Adsorpsiyon olayı ilk olarak 1793 yılında Scheele ve 1797 yılında A. Fontana
tarafından keşfedilmiştir. Adsorpsiyon üzerine ilk önemli araştırmayı 1814 yılında Saussure
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yapmıştır., Adsorpsiyon terimi ise 1881 yılında Kayser tarafından öne sürülmüştür. Atom ya
da moleküllerin bir katı yüzeyinde tutunmasına adsorpsiyon denir. Yüzeye tutunmus olan bu
taneciklerin yüzeyden ayrılmasına desorpsiyon denir. Katıya adsorplayıcı adsorban denir.
Katı yüzeyinde tutunan maddelere ise adsorplanan denir. [7-8].Katı yüzeyindeki atomların
dengelenmemiş kuvvetleri, yüzeylerine değmekte olan gazlar ya da çözünen maddeleri katı
yüzeyine çekerler ve yüzey kuvvetleri dengelenmiş olur. Bu şekilde akışkan fazdaki
maddelerin katı yüzeyinde adsorpsiyonu gerçekleşmiş olur. [13-16].
Bir katı yüzeyinde adsorplanan madde gazlarda, sıvılarda veya sıvı fazlarda çözünmüş
bir bileşen olabilir . [6-11-15].
3. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR
Bu çalışmanın amacı Van Akdamar Adası’ndan alınan doğal bademlerin kabukları
kullanılarak ağır metal katyonları içeren atık suların arıtılmasıdır. Bu projenin daha önce
yapılan projelerden farkı Van gölü Akdamar adasında yetişen acı badem ağacından alınan
materyaller içermesi ve kullanılmasıdır. Yaptığımız literatür taramalarında ve araştırmalarda
daha önce bu bölgeden alınan acı badem kabuğu ile atık sular temizlenmemiştir. Bu nedenle
kullanılan maddeler açısından bu çalışma hem ilk defa yapılan bir çalışma, hem de atık
suların ve sularda bulunan ağır metal katyonlarının adsorbansı açısından orijinal bir
çalışmadır.
4. MATERYAL VE METOT
4.1.Materyaller
Çalışmamızı hazırlarken kullandığımız malzemeler şunlardır.
1- Badem kabuğu
2- Havan
3- 230 mesh elek
4- UltraViyole -VIS mini 1240 SHIMADZU marka Spektrometre cihazı
5- Küvet
6- Beher
7- 10 ml pipet
8- Saf su
9- Cam pamuğu
10- Termometre
4.2.YÖNTEM:
Van ili Akdamar adasından 5 kilogram badem kabuğu toplandı. Araştırma laboratuarında
badem kabukları kırıldı. Badem içleri çıkarıldı. Kalan badem kabukları saf suda yıkadıktan
sonra 48 saat açık havada bırakarak kurutuldu. Daha sonra badem kabukları bakır havanda
dövülerek çok ince taneli hale getirildi. 250 mesh lik ince elekten geçirildi. Böylece badem
kabuğu adsorbantı hazırlandı. Daha sonra 6 adet 600 mililitrelik beherler içerisine sırasıyla
500’er mililitre 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm lik altı tane kristal
viyole çözeltileri hazırlandı. Hazırlanan çözeltileri sırası ile 25 0C, 35 0C, 45 0C derece
sıcaklıklarda ayrı ayrı her bir çözeltiye 1’er gram badem kabuğu eklenerek magnetik
karıştırıcı ile karıştırıldı. Değişik zaman aralıklarında, 2-5-10-20-30-40-50-60-70-80-90100-120-150-180. dakikalarda çözeltilerden 5 ml örnekler alınarak , UltraViyole -VIS
mini 1240 SHIMADZU marka Spektrometre cihazında, 1 cm ışın yollu kristal cam
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küvetler kullanılarak 590
nanometre dalga boyunda, adsorbansları ölçüldü. Bu
adsorbansları ve çözeltilerde kalan metilen mavisi derişimleri kayıt edildi.
5. BULGULAR
5.1. Kristal Viyole Badem kabuğu adsorpsiyon izoterm çalıĢmaları
5.1.1. Temkin Adsorpsiyon izotermi
Temkin izotermi, adsorpsiyon ısısı ve adsorpsiyon-adsorbad arasındaki etkileşimlerdir.
Aşağıdaki gibi yazılır. [5].
𝑞𝑒 =

𝑅𝑇
𝑏

𝐿𝑛(𝐾T𝐶𝑒)

(1)

Temkin izoterminin doğrusal şekli:
qe= B1LnKT + B1LnCe

(2)

B1 = RT / b, t mutlak sıcaklık (K), R Evrensel gaz sabiti (J / mol K), kt denge bağıntısı sabiti
(Lt / mg) adsorpsiyon sıcaklığı ile ilgili ve bir sabittir. İzoterm sabitlerinde artış, adsorpsiyon
ısısı (B1 ) sıcaklık ile artar, böylece adsorpsiyonun endotermik olduğunu gösterir. [17].
y = 5,6143x + 10,711
R² = 0,9199
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Şekil 1 Kristal Viyolenin 298 K de elde edilen temkin izotermi
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Şekil 2 Kristal Viyolenin 308 K de elde edilen temkin izotermi
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y = 2,9341x + 13,721
R² = 0,8761
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Şekil 3 Kristal Viyolenin 318 K de elde edilen temkin izotermi
5.1.2.Dubin-Radushkevich (DBR) adsorpsiyon izotermi:
Dubin-Radushkevich (DBR) adsorpsiyonun diğer izoterm denklemleri gibi düşünülür.
Sorpsiyon eğrisinin karakteristiği, adsorbantın gözenekli olması ile ilgilidir. Izotherm'in
doğrusal formu aşağıdaki gibi gösterilebilir:
qe = q’m.exp(-K’Ɛ2)

(3)

şeklinde olup Ɛ; RTln (1+1/Ce) değerine karşılık gelen Polonyi potansiyelidir.
qe adsorplayıcının birim kütlesi başına adsorplanan miktar (mg/g), qm ise tek tabaka
kapasitesi (mg/g), Ce adsorplanan maddenin denge derişimi (mg/L), K adsorpsiyon enerjisine
ilişkin sabit (mol2/j2), R evrensel gaz sabiti (J/mol K) ve T ise mutlak sıcaklıktır. (K) [2].
K’ ortalama adsorpsiyon enerjisine ilişkin bir değerdir:
𝐸 = 1 / 2√𝐾′

(4)

Ortalama adsorpsiyon enerjisi E, fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon hakkında bilgi verir.
[10-14].
DR denkleminin doğrusal şekli:
Lnqe=Lnq’m – K’ Ɛ2
2

(5)
'

Ln qe'nin değerleri, Ɛ değerlerine yanıt olarak grafiğe aktarılıp aktarılmadığı, eğim K ve
kayma değerleri Ln q'm ile doğru şekilde bulunur. [12].
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Şekil 4 Kristal Viyolenin 298 K ‘de elde edilen DBR izotermi
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Şekil 5 Kristal Viyolenin 308 K ‘de elde edilen DBR izotermi
3,5
LN qe

y = -4E-08x + 2,9884
R² = 0,8925

3

2,5
2
1,5

LN qe

1

Doğrusal (LN qe)

0,5
0

-10000000

10000000

30000000
Ɛ2

Şekil 6 Kristal Viyolenin 318 K ‘de elde edilen DBR izotermi
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T (K)

Temkin
KT(L/mg bT(j/mol)

Dubinin-Radushkevich
B

2

R

298

6,7377

441,3203

5,614

0,919

308

7,5551

669,6423

3,824

0,927

318

107,3623

901,1084

2,934

0,876

’

2

K (mol /kj2 qm (mg/g) E(kj/mol)

R2

1x10-7

18,9726

2236,0679

0,865

9x10-8

14,9842

2357,0226

0,748

4x10-8

19,8459

3535,5339

0,892

Table 1 Badem kabuğu üzerinde adsorbe edilen Kristal Viyolenin Temkin ve DBR izotermleri
5.2. Badem kabuğu Kristal Viyole adsorpsiyonu termodinamik çalıĢmaları
Termodinamik parametreler, bir olayın yapılabilirliğini ve kendiliğinden olma eğilimini
yansıtır. Denge sabiti, adsorpsiyon entalpisi değişimine göre, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak
şu şekilde ifade edilebilir.[3].

(6)
𝑑𝑙𝑛𝑏 ∆𝐻
=
2
𝑑𝑇
𝑅𝑇
Burada; b Langmuir sabiti, ∆H adsorpsiyon entalpisi (J/mol), R evrensel gaz sabiti
(J/molK) dir. Bu eşitliğe göre; denge sabiti (b) üzerine sıcaklığın etkisi, ∆H’nın işareti ile
değerlendirilir. Böylece, ∆H pozitif işaretli olduğunda (endotermik adsorpsiyon), sıcaklıktaki
artış denge sabitinin artmasına neden olur. Tam tersine ∆H negatif işaretli olduğunda
(ekzotermik adsorpsiyon) sıcaklıktaki artış denge sabitinin azalmasına neden olur.Çözeltiden
adsorpsiyon
entalpisi,
aşağıdaki
denklemi
yardımıyla
hesaplanır:
𝐿𝑜𝑔𝑏 = 𝐿𝑜𝑔𝐴 −

∆𝐻
1
𝑥
2,303𝑅 𝑇

(7)

1/T değerleri logb değerlerine karşılık grafiğe geçirildiğinde , elde edilen doğrunun eğiminden,
belli bir sıcaklık için adsorpsiyon entalpisi (∆H) bulunur. Serbest enerji değişimi ∆G ve denge
sabiti b sıcaklıkla değiştiğine göre;
∆G = ∆H - T∆S

(8)

eşitliği elde edilir ve aşağıdaki şekilde de gösterilebilir.
∆G = -RTLnb

(9)

-RTLnb=∆H - T∆S

(10)

Şeklinde yazılabilir. Bu eşitliğin her iki tarafı –RT’ye bölündüğünde;
Lnb= -∆H/RT + ∆S/R

(11)

Şeklinde ifade edilen Van’t Hoff denklemi elde edilir. Eğer 1/T değerlerine karşılık lnb
değerleri grafiğe geçirilirse , elde edilen doğrunun eğiminden adsorpsiyon entalpisi ve kayma
değerinden adsorpsiyon entropisi bulunur. [18].
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T(K)

KC

∆G, kJ/mol

298

2,8791

-2,37

308

3,7555

-3,24

318

5,2408

-4,11

∆H, kJ/mol

∆S, kJmol-1K -1

23,55

0,087

Tablo 2 Kristal viyole badem kabuğu üzerinde hesaplanan Termodinamik veriler (40 mg/L).
6. SONUÇ VE TARTIġMA
Kristal viyolenin Badem kabuğu üzerinde hesaplanan izoterm verilerine bakıldığı
zaman, adsorpsiyonun Temkin izotermine daha iyi uyduğu ve en iyi sonucun R 2 = 0,927 ile
308 K’da olduğu görülmüştür. Ayrıca termodinamik verilere bakıldığında ∆H entalpi
değerinin 23,55 kj/mol pozitif çıkması adsorpsiyonun endotermik olduğunu , ∆S değerinin
pozitif 0,087 kj/mol.K çıkması çözelti de bulunan taneciklerin entropisinin arttığını ∆G
değerlerinin 25 0C, 35 0C ve 45 0C de negatif değerler çıkması (-2,37 kj/mol , -3,24kj/mol, 4,11kj/mol ) adsorpsiyonun istemli olduğunu ve sıcaklık arttıkça kristal viyolenin , badem
kabuğu üzerindeki adsorpsiyonunun arttığını göstermektedir.
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ABR SONUÇLARININ AĠLE EĞĠTĠM VE ALGI DÜZEYĠ ĠLE
KARġILAġTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Selman SARICA
Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Kuak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,
selmansarica@gmail.com
Amaç: İşitme duyularının doğuştan itibaren normal sınırlarda olması, bebeklerin dil yeteneği,
lisan becerilerini kazanabilmesi ve kognitif fonksiyonların gelişimi açısından gereklidir.
Çocuklarda farkına varılmamış ve tedaviye alınmamış işitme kaybı varlığı önemli bir iletişim
eksikliğine neden olmaktadır. İşitme sorunu olan çocuğun sözel iletişimi kısıtlı olacağı gibi,
yeterli sensörinoral uyarı almadığı için mental gelişimi gerilemekte ve eğitim süreci başarısız
olmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2016-2018 tarihleri arasında işitme tarama testlerinde
problemleri olan ve ileri tetkik için gönderilen, ailelerinin de değerlendirildiği 136 ABR
yapılan hasta alındı. Tüm hastaların Otoakustik Emisyon ve ABR testleri yapıldı ve
kaydedildi. Hasta yakınlarının eğitim düzeyi not edildi. Hasta yakınlarına VAS skalası
uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya 136 hasta dahil edildi.78 erkek, 58 kız hastadan oluşmaktaydı. Eğitim
düzeyi İlköğretim olan hasta yakınları ile Eğitim almamış hasta yakınları karşılaştırıldığında;
eğitim almamış grupta algı düzeyleri istatiksel olarak düşüktü (p<0,026). Lise eğitimine sahip
aileler ile yüksekokul eğitimine sahip aileler karşılaştırıldığında istatiksel anlamlı farklılık
yoktu (p<0,20). İlköğretim eğitimine sahip aileler, Üniversite eğitim düzeyine sahip aileler ile
karşılaştırıldığında anlamlı oranda düşük algı düzeyine sahipti (p<0,01).
Sonuç: işitme kaybının değerlendirmesinde aile eğitim düzeyi büyük önem taşımaktadır,
eğitim düzeyi düşük ailelerde işitme kaybı algısı düşük seviyelerde iken, eğitim düzeyi
arttıkça, hasta yakınlarındaki işitme kaybına karşı algı düzeyleri yüksek olarak saptanmıştır.
İşitme kaybının derecesi ile hasta yakınlarının algı düzeyleri arasında anlamlı farklılık yoktur.
Anahtar Kelimeler: işitme kaybı, algı düzeyi, otoakustik emisyon, ABR, VAS
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COMPARĠSON OF ABR RESULTS WĠTH FAMĠLY EDUCATĠON AND
PERCEPTĠON LEVEL
Aim: Normal hearing necessary in early infancy is essential for speech, language, perception
and social and emotional development of human beings. Unrecognized hearing loss is caused
by lack of important communication in children. Children with hearing problems have low
sensorineural inputs, decreased mental development and lack of education process due to
limited verbal communication
Material And Method: All subjects between 2016-2018 were included in study, hearing
screening tests problems, sent for further testing and evaluating their families also enrolled the
study. 136 patients who underwent ABR and otoacoustic emissions have recorded. Education
level of the patients was noted. VAS scale was applied to the patient's relatives
Results: 136 patients were included in the study. 78 male and 58 female patients have
considered. The family has no education, perception level compared with primary education
families have high perception levels (p <0.026). Families with a high school education
compared with families with higher education did not statistically significant (p <0.20).
Families with elementary education, University of families with educational level compared
with the level of perception had significantly lower (p <0.01).
Conclusion: Family education level has a great importance in the assessment of hearing loss
perception. While low levels of education families have low levels of perception of hearing
loss, but high level of education families have high perception levels about hearing loss.
There are no difference between the degree of hearing loss and levels of perception.
Key Words: hearing loss, perception level, otoacoustic emission, abr, vas
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GiriĢ
İşitme duyularının doğuştan itibaren normal sınırlarda olması, bebeklerin dil yeteneği,
lisan becerilerini kazanabilmesi ve kognitif fonksiyonların gelişimi açısından gereklidir[1-4].
Çocuklarda farkına varılmamış ve tedaviye alınmamış işitme kaybı varlığı önemli bir iletişim
eksikliğine neden olmaktadır. İşitme sorunu olan çocuğun sözel iletişimi kısıtlı olacağı gibi,
yeterli sensörinoral uyarı almadığı için mental gelişimi gerilemekte ve eğitim süreci başarısız
olmaktadır. Kendisini ifade edemeyen çocuk içine kapanmakta ve sosyal uyumsuzluk
göstermektedir. Bu nedenle sağlıklı yenidoğanlarda % 0,1-0,6 oranıyla en yaygın doğuştan
anomaliler arasında gözlenen doğuştan işitme kayıplarının erken dönemde saptanması
olumsuz etkilerin giderilmesi açısından çok önemlidir. Amerikan Pediatri Akademisi
tarafından tüm yenidoğan bebeklerin doğum sonrası ilk ay içinde taranması, varsa işitme
kaybının üç ay içinde doğrulanması ve altı ay içinde de gerekli tıbbi girişimin yapılması
önerilmektedir[1-6].
Yenidoğanda işitme taraması ile çok ileri ve ileri derecede işitme kaybı olan
bebeklerin en ucuz şekilde, kesin ve erken olarak tanı konması amaçlanır. Günümüzde
yenidoğan işitme taramalarında yaygın olarak elektrofizyolojik temele dayanan uyarılmış
otoakustik emisyon (EOAE, Evoked Otoacustic Emissions) ve işitsel beyin sapı yanıtı (ABR;
Auditory Brainstem Response) ölçümleri ayrı ayrı ya da birlikte kullanılmaktadır. Bu testler
girişimsel olmayan, ucuz ve nesnel testlerdir[7-8].
Çalışmamızda işitme testi yapılan hastaların test sonuçları ile yakınlarının algı düzeylerini ve
eğitim durumunu karşılaştırılmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza 2016-2018 tarihleri arasında işitme tarama testlerinde problemleri olan
ve ileri tetkik için gönderilen, ailelerinin de değerlendirildiği ABR testi yapılan 136 hasta
alındı. Çalışma için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan
etik onayı alındı.

Çalışmaya dahil edilen hastaların anne ve babasına yapılacak işlem

hakkında sözel bilgi verildikten sonra yapılacak işlemler okutularak yazılı olarak
bilgilendirilmiş onamları alındı. Tüm hastalara spontan uyku sırasında hasta odasında
Distorsion product otoacoustic emission(DPOAE) ve Transient-evoked otoacoustis
emission(TEOAE) uygulandı. OAE kayıtları Otoport Lite OAE system(Otodynamics Ltd,
UK) cihazı ile yapıldı. Bu yöntem temel olarak kulağa akustik uyaranın verilmesinden sonra
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dış kulak kanalından enerjinin kaydedilmesine dayanmaktadır. Test öncesi dış kulak yolu
muayenesi (heine Beta 200 otoscope, Germny) ve timpanogram (interacoustics AT 235,
Denmark) yapıldı. Kulak muayenesi ve timpanogram sonuçları normal olan hastalara
TEOAE-DPOAE testleri 3 kez uygulandı. işitsel yollar ile ilgili anomalisi olan, bilgilerine
tam olarak ulaşılamayan ve efüzyonlu otit saptanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Probların
dış kulak yolunda hava kaçağı oluşmasını engelleyecek şekilde yerleştirilmesine özen
gösterildi. Prob yerleştirilmesinden sonra uyaran frekansının dengeli spektrumu elde
edilinceye kadar prob tekrar takrar yerleştirildi. Tüm hastalar 80±2 dB SPL şiddetinde,
saniyede 50 uyaran sıklığında verilen, geniş frekans bandını uyaran nonlinear klik uyaranı
kullanılarak ve 260 yanıtın averajlanması şeklinde emisyon testine tabi tutuldu. her iki kulak
da ayrı ayrı test edildi. Kaydedilen yanıtta emisyonun varlığı; 1-4 kHz arasında 4 bant
ölçümlerinin en az 3 tanesinde cevap elde edilmesi kabul edildi. OAE testlerinden tek kulak
ya da her iki kulaktan kalanlar 1 hafta sonra tekrar teste çağrıldı. Bir hafta sonra yapılan
testten kalanlar ve işitme kaybı için risk faktörü olan bebekler tarama ABR testine tabi
tutuldu.
Hastaların ABR testleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Odyoloji laboratuvarı’nda sessiz ve karanlık bir ortamda ve rahat bir yatakta sırt üstü yatar
pozisyonda yapışkan elektrotlar kullanılarak Neurosoft marka ABR cihazıyla(Neurosoft,
Neuro-Audio, Ivanovo, Russia) yapıldı. Elektrotlar; negatif elektrot mastoid bölgeye, pozitif
elektrot vertekse ve toprak elektrot ise alına yerleştirildi. Elektrot cilt empedanslarının 5 kΩ
altında olmasına özen gösterildi.100s alternan, 27/1s sıklığında kayıt aralığı 200-3000 Hz
aralığında klik uyaran ile testler gerçekleşmişdir. Her kulak için uygulanan şiddetlerde en az
iki kayıt yapıldı ve dalgaların latanslarının birbirine uymasına dikkat edildi. Çocuklara
herhangi bir sedatize edici ajan kullanılmadı. Testler doğal uyku sırasında yapıldı.
Hasta yakınlarının eğitim durumları not edildi. Visüel analog skala üzerinden(1-10)
çocukların işitme durumu; çok ileri işitme kaybı 10 ve sağlam O olarak işaretlendi. Ailelerin
çocuklardaki işitme problemini değerlendirmesi istendi.
Ġstatistiksel analiz: İstatiksel Analiz için SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences version 13.0 software for Windows (SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA) Programı
kullanıldı. Gruplar arası niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi kullanıldı.
Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
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Bulgular
Çalışmaya 136 hasta dahil edildi.78 erkek, 58 kız hastadan oluşmaktaydı. Hastalar 1
yaş ile 15 yaş arası tablo 1 deki yaşlara göre gruplara ayrıldı. Hastaların ailesinin eğitim
düzeyi ve işitme kaybını algılama düzeyleri tablo 2 gösterildi. Eğitim düzeyi İlköğretim olan
hasta yakınları ile eğitim almamış hasta yakınları karşılaştırıldığında; eğitim almamış grupta
algı düzeyleri istatiksel olarak düşüktü(p<0,026). Lise eğitimine sahip aileler ile Üniversite
eğitimine sahip aileler karşılaştırıldığında istatiksel anlamlı farklılık yoktu (p<0,20).
İlköğretim eğitimine sahip aileler,

Üniversite eğitim düzeyine

sahip aileler ile

karşılaştırıldığında anlamlı oranda düşük algı düzeyine sahipti (p<0,01).
İşitme Düzeyleri açısından karşılaştırıldığında Normal işitme düzeyi olan hastalar ile,
hafif işitme kaybı olan hastalar arasında ve orta derecede işitme kaybı ile ileri işitme kaybına
sahip hasta yakınları arasında algı düzeyleri açısından istatiksel olarak fark yoktu.( p <0,42, p
<0,75).
TartıĢma
Algılama, içinde yaşadığımız dünyanın subjektif bir görüntüsüdür. Bireyin
algılamasında, almış olduğu eğitim, içinde toplumsallaştığı kültürel ortam, sahip bulunduğu
inanç, örf, adet, gelenek, görenekler yönlendirici etkiye sahiptirler. Genel olarak yaşam içinde
bireysel tavır, davranış ve yönelimlerin özünü oluşturan bu etkenler kişiler arası ilişki ve
etkileşim biçimini de büyük oranda etkiler. Her birey olayları, nesneleri, durumları, içine
doğduğu toplumsal ve kültürel ortam, içinde yer aldığı ilişkiler, içine girdiği etkileşim
biçimleri, bireysel gereksinimler, beklentiler, değer yargıları, vb. ne göre farklı biçimde
algılar. Algı, duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla oluşan sinir sistemindeki sinyallerden
oluşur. Algılama, sinir sisteminin kompleks işlemlerine dayanır, ancak bilinçsel farkındalığın
dışında gerçekleştiği için çoğu zaman kişilere zahmetsizce gerçekleşir gibi gelir[9-11].
Çalışmamızda aile eğitim düzeyi ile çocuklarda var olan işitme kaybının farkındalığını
değerlendirdiğimizde doğru orantılı olarak eğitim düzeyi düşük ailelerde işitme kaybı algısı
düzeyi de düşük iken eğitim düzeyi arttıkça, hasta yakınlarındaki işitme kaybına karşı algı
düzeyi de yüksek olarak saptanmıştır.
Doğumsal işitme kayıplarının erken tanı ve tedavisi bebeğin tüm gelişim alanlarındaki
başarısı

için

gereklidir.

Doğumsal

işitme

kaybı

yaklaşık

%

0,1-0,4

arasında

görülmektedir[12]. İletişimin, psikososyal ve mental gelişimin bu dönemdeki önemi nedeni

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 1011

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
ile de takip edilmesi ve düzeltilmesi gereken bir durumdur, Amaç işitme kaybı tanısının bebek
3 aylık olmadan konulması 6 aylıkken tedaviye başlanılmasıdır [6]. Ülkemizde işitme
taraması için Kemp tarafından tanımlanan OAE ve İşitsel beyin sapı cevapları (ABR)
kullanılmaktadır[13]. Hasta yakınlarına tarama sonuçları geçti kaldı olarak belirtilmekte
işitme kaybı ve şüpheli durumlarda klinik ABR testi için tekrardan çağrılmaktadır. Çalışma
gurubumuzu işitme açısından ileri tetkik için çağrılan aileler oluşturmaktadır.
İşitme taramalarında genellikle uyarılmış otoakustik emisyon formlarından TEOAE
testi ile ABR testi kullanılır. Uyarılmış otoakustik emisyonlar, iç kulaktaki dış tüy
hücrelerinin verilen uyarana karşı oluşturdukları ekodur ve bu eko dış kulak yolunda hassas
mikrofon ile ölçülür. Uyarılmış otoakustik emisyonların iki kulakta da varlığı, dış tüy
hücrelerinin fonksiyonun normal olduğu ve işitmenin normal ya da normale yakın olduğunu
gösterir[14]. Otoakustik emisyon invaziv olmaması, kolay uygulanması, kısa sürede kayıt
yapılabilmesi, ABR ye göre daha pratik, maliyeti düşük ve duyarlılığı yüksek olması
avantajıdır[14]. ABR ise klik uyarana beyin sapı işitsel yolunun ve işitme sinirinin verdiği
elektriksel cevabın değerlendirilmesi ilkesine dayanır küçük yaş grubunda işitme eşik tayini
için kullanılan objektif bir yöntemdir[15]. OAE testlerinden kalanlar ve geçtiği halde ailesel
işitme kaybı ve işitme kaybı açısından risk grubunda olan hastalara gerekliliği anlatılarak
klinik ABR testleri yapılmaktadır. Çalışmamızda eğitim almamış ailelerde çocukların mevcut
işitme kaybını ve yapılan klinik test sonuçlarını algı düzeyi anlamlı olarak düşük
bulunmuştur.
Dil gelişimi ile tanı yaşı, cihaz kullanma yaşı ve işitsel eğitime başlama yaşı arasında
pozitif bir ilişki

vardır. Konjenital işitme kaybı erken teşhis edilip ilk altı ay içinde

amplifikasyonu yapılan çocuklarda konuşma, lisan gelişimi ve kognitif fonksiyonların normal
çocuklar ile aynı olduğu görülmüştür[16,17]. Yaşamın erken dönemlerinde azalan işitme
girdisi işitsel işlemlemeyi etkilemektedir. Ailenin işitme kaybı algısının düşük olması nedeni
ile gerekli klinik yönlendirmelere ve önerilere uymaması, işitsel eğitimin ev ortamında
uygulanamaması dil gelişimini normal işiten gruba kıyasla geri olmasındaki önemli
etkenlerdendir[17]. Bu durum göz önüne alındığında işitme taramasında işitme kaybı saptanan
hastaların klinik tarafından yakın takibi cihazlandırılması ve cihazlı olarak da odyolojik
incelemelerden geçirilmesi gerekmektedir. Geç tanı ve gerekli olan rehabilitasyonun
yapılmaması veya takipsizlik konuşma-dil becerisinde gerilik, sosyal uyumsuzluk, akademik
performansda azlık ve çocuğu yaşam boyu etkileyecek engellilik durumuna yol açmaktadır.
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Sonuç: İşitme taramaları ile erken tanı konabilmekle birlikte aile eğitim ve algı
düzeyleri de mutlaka kontrol edilmesi klinisyenin aileyi zamanında ve doru yönlendirmesi,
ailenin gerekli rehabilitasyona inanması gerekmektedir. Ailenin işitme kaybı algısının düşük
olması nedeni ile gerekli klinik yönlendirilmelere ve önerilere uymaması, işitsel eğitimin ev
ortamında uygulanaması dil gelişiminin normal işiten gruba kıyasla geri olmasındaki önemli
etkenlerden olup ailenin eğitim sürecinde aktif rol oynaması çocuğun dil gelişimini olumlu
yönde etkiler
Maddi destek ve Çıkar ĠliĢkisi
Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/kuruluş yoktur. Yazarlar arasında çıkar
çatışması yoktur.
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ÖZET
Bu çalışmada Kastamonu ili Küre ilçesinden temin edilen Pirit madeninin betonda
çimento yerine belli oranlarda ikame edilmesi suretiyle betonun basınç, çekme ve aşınma
dayanımları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda su/çimento oranı sabit
olarak 0,55 belirlenmiştir. Hazırlanan beton karışımlarının bağlayıcı miktarı birim metreküp
için 300 kg’dır. Bu bağlamda çimento yerine sırasıyla,%5, %10, %20 ve %30 oranlarında pirit
ikame edilerek hazırlanan numunelerin basınç, çekme ve aşınma dayanımları katkısız referans
numune ile karşılaştırılmıştır. 7 ve 28 günlük testler sonucunda basınç ve çekme
mukavemetlerinin çimento yerine %5 oranında pirit ikameli numunelerde referans numuneye
göre artış gösterdiği diğer oranlarda ise belirgin oranlarda düşüş gösterdiği gözlemlenmiştir.
Aşınma deneyi sonuçlarında ise referans numuneye göre tüm oranlarda toplam hacim
kaybının arttığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pirit, Basınç Dayanımı, Çekme Dayanımı.

INVESTIGATION ON THE USE OF PYRITE MINE AS CEMENT REPLACEMENT
IN CONCRETE
ABSTRACT
In this study, the effect of concrete on the compressive strength, tensile strength and
abrasion resistance of the Pyrite mine obtained from Küre district of Kastamonu province by
replacing the cement in certain proportions instead of cement was investigated. In
experimental studies, water / cement ratio was determined as 0.55. The amount of binding of
the prepared concrete mixtures is 300 kg per cubic meter. In this context, the compressive
strength, tensile strength and abrasion resistance of the samples prepared by substituting 5%,
10%, 20% and 30% pyrite, respectively, were compared to the reference sample. As a result
of the 7 and 28 day tests, it was observed that the compressive strength and tensile strength of
the samples increased 5% compared to the reference sample in the pyrite substitution samples
instead of cement. In the abrasion test results, it was observed that the total volume loss
increased in all ratios compared to the reference sample.
Key Words: Pyrite, Compressive Strength, Tensile Strength.
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1. GĠRĠġ (INTRODUCTION)
Beton çimento, su ve agregadan oluşan, dünyada en çok kullanılan taşıyıcı sistem
malzemesidir. Betonun performansı bileşenlerinin karakteristik özelliklerine doğrudan
bağlıdır [1-2-3]. Bu sebeple yaygın kullanımından dolayı betonun performansının arttırılması
için “atık” olan bazı maddeler kullanılmaktadır. Başka bir endüstrinin atığı olan bir
malzemenin beton endüstrisinde değerli bir katkıya dönüştüğü birçok kez karşılaşılan bir
durumdur [4]. Ticari değeri olmayan bir atık malzemenin çimento yerine kullanılabilirliği
araştırılarak, dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi olan betonun maliyetlerinin
düşürülmesi hedeflenmektedir.
Pirit hemen hemen bütün doğal şartlarda oluşabilen, çok yaygın bir mineraldir.
Kristalleri sık sık gruplar halinde bir arada büyümüştür. Küresel ve iç kısmında ışınsal olan
agregatları da nadir değildir. Sülfürik cevher damarlarında çok yaygındır. Bitümlü killerde ve
bunlardan oluşmuş fillitler, şistler de konkresyon (küp şekilli) olarak önem taşır. Kömürlerde
fosillerin taşlaşma malzemesi olarak sık rastlanır.
Pirit sülfürik asit, demirvitriol ve kükürt için işlenir. Kavurma ürünü olarak arta kalan
demiroksid demir için işlenir; Kırmızı boya, cilalama malzemesi olarak kullanılır. Selüloz
endüstrisi için de önemli kükürt cevheridir. Altın kapsamıyla önemli altın cevheri, kalkopirit
kapsamıyla da önemli bakır cevheri arasına girer [8]. Türkiye’de pirit, genellikle bakır
cevherlerinin flotasyonu sırasında yan ürün olarak elde edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı pirit madeninin belirli ebatlara getirilmesi esnasında ortaya çıkan
atık pirit tozunun betonda, çimento yerine belli oranlarda ikame edilmesi suretiyle basınç,
çekme ve aşınma dayanımları incelenmesidir. Bu sayede betonda maliyeti en çok arttıran
çimento malzemesinin miktarı azaltılarak ekonomi sağlanması hedeflenmiştir.
2. MALZEMELER VE METOTLAR (MATERIALS AND METHODS)
2.1. Malzemeler (Material)
Deney çalışmalarında kullanılan beton numunelerin hazırlanması amacıyla agrega
olarak Kahramanmaraş Erkenek yöresine ait yapay agrega kullanılmıştır. Kullanılan
agreganın en büyük dane boyutu 16 mm seçilmiştir [9]. İnce ve iri agreganın kuru birim
hacim ağırlık 2,01 gr/cm3 bulunmuştur. Optimum su muhtevası ise % 8,1 bulunmuştur.
Karışımda kullanılan agreganın granülometrisi Şekil ve Çizelge 1’de verilmiştir.
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ġekil 1. Kullanılan agreganın granülometri eğrisi (The agglomerate granulometer curve used)

Çizelge 1. Kullanılan agreganın granülometri değerleri (The granulometry values of the used agglomerate)

Elek Çapları
(mm)
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,074
Elek altı

Elek
Elekten Elekten
Üstünde
geçen
geçen
kalan
Numune
%
Numune
102,29 2097,71 95,35
136,19 1961,19 89,15
335,31 1626,98 73,95
426,39 1199,51 54,52
320,6
879,54
39,97
193,9
685,67
31,16
138,17
547,5
24,88
163,2
383,3
17,42
46,2
337,75
15,35
337,75

Beton numunelerin karışımında çimento olarak Çimsa beton tesislerinde üretilen PÇ
42,5 portland çimentosu kullanılmıştır. Kullanılan çimentoya ait kimyasal ve fiziksel
özellikler Çizelge 2’de verilmiştir.
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Çizelge 2. Kullanılan çimentonun özellikleri [10] (Properties of cement)

Kimyasal Kompozisyon (%)
SO3
2,69
MgO
2,1
Cl
0,005
Serbest Kireç
0,5
Çözünmeyen Kalıntı
0,26
Kızdırma Kaybı
1,58
Eşdeğer Alkali (Na2O+ 0,658 K2O)
Fiziksel Özellikler
Özgül Ağırlık (mg/m3)
3,12
2
Özgül Yüzey (cm /gr)
3749
Priz Başlangıcı (Dakika)
161
Priz Sonu (Saat)
04,20
Su İhtiyacı (Vicat Suyu) (%)
29,6
2 Günlük Basınç Dayanımı (MPa)
0,4
7 Günlük Basınç Dayanımı (MPa)
22,4
28 Günlük Basınç Dayanımı (MPa)
39,4
Beton numunelerin dayanımına pirit katkısının etkisini belirleyebilmek amacıyla yapılan bu
çalışmada pirit katkısı olarak Kastamonu ili Küre maden ocağından çıkarılan pirit kayacı
kullanılmıştır. Şekil 2’de pirit kayacının temin edildiği Kastamonu ili yer bulduru haritası
verilmiştir.

ġekil 2. Pirit kayacının temin edildiği Kastamonu ili yer bulduru haritası (Kastamonu province where pyrite rock is supplied)
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Pirit, yaygın olan bir sülfit mineralidir. Türkiye’ de pirit, genellikle bakır cevherlerinin
flotasyonu sırasında yan ürün olarak elde edilmektedir. Mohs sertlik cetvelinde sertlik
derecesi 6-6,5 olarak tanımlanmış olup kübik sistemden kristallenir.
Küre piritli bakır yataklan, spilitlerin üst seviyeleri içinde ağsal saçınımlı olarak
spilitlerle bunlan örten arjilitler arasında ise masif mercekler ve kütleler şeklinde
oluşmuşlardır. Şiddetli tektonizma yataklar çevresinde karmaşık yapıya neden olmuştur [11].
Kullanılan pirit kayacına ait özellikler Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 3. Pyrite mineralinin özellikleri [12] (Properties of pyrite mineral)

Kimyevî terkibi:

FeS2

Sertliği, Mohs ölçülerine göre:

6-6,5

Özgül ağırlığı:

5-5,028 gr/cm

Rengi:

Metalik pirinç sarısı, opak

Çizgi Rengi:

Yeşilimsi siyah
Daha soluk renkli ve daha sert olmasıyla kalkopiritten ayrılır.
Kırılganlığı ve sertliği, altından ayırıcı özelliğidir.
Kübik sistemde kristallenir.

3

Ayırıcı özellikleri:
Kristal şekli:

2.2. Yöntem (Method)
Deneylerde kullanılan 150 mm ebatlarında küp beton numuneler ve 100x200 mm
ebatlarında silindir numuneler, TS 802: 2016; [10]’ da belirtilen beton karışım esaslarına göre
hazırlanmıştır. Su-çimento oranı tüm karışımlarda sabit olarak 0,55 belirlenmiştir. 300 doz
olarak hazırlanan beton numunelerin üretimi sırasında karışıma, % 5, % 10, % 20 ve % 30
oranlarında çimento yerine atık pirit katkısı ikame edilerek kontrol numunelerini de içeren
toplam 36 seri beton elde edilmiştir. Hazırlanan numunelerin karışım oranları Çizelge 5’ de
verilmiştir. 24 saat sonunda kalıptan çıkarılan beton numuneler 7 ve 28 gün boyunca 20±20C
kirece doygun suda kür edilmiştir. Kür süresini tamamlayan numunelerin TS EN 12390-3
[13]’e ve TS EN 12390-6 [14] ve TS 699 [15,16]’ a uygun şekilde basınç, çekme ve aşınma
(böhme) dayanımı testleri yapılmıştır.

ġekil 3. 24 saat kalıpta bekletilen numuneler (Samples waiting 24 hours)
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ġekil 4. Numunelerin kirece doygun suda kür havuzunda bekletilmesi (Suspension of the samples in cure water in saturated
water of lime)
Çizelge 5. Deney için üretilen numunelere ait karışım oranları (1 m 3 beton için) (Mixing ratios of the samples produced for
the test (for 1 m3 concrete))

Numune
No

Çimento
(kg)

Su
(kg)

0-4

8-16

Pirit
(kg)

RB

300

165

820

1180

-

P-K5

285

165

820

1180

15

P-K10

270

165

820

1180

30

P-K20

240

165

820

1180

60

P-K30

210

165

820

1180

90

Agrega (kg)
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3. BULGULAR (RESULTS)
3.1. Basınç Dayanımı (Compressive strength)
Beton numunelerine ait basınç dayanımı sonuçları Çizelge 6 ve Şekil 7’de verilmiştir.
Çizelge 6. Basınç dayanımı deneyi sonuçları (Compressive strength test results)

Kırılma Yükleri (KN)

Basınç Dayanımı (MPa)

Numu
ne No

Numune
Ebat
(mm)

Numune
Alanı
(mm2)

RB

150*150*150

22500

P-K5

150*150*150

22500

732

745,5

731

977,9

986,8

1035,9

32,53

33,13

32,49

32,72

43,46

43,85

46,04

44,45

P-K10

150*150*150

22500

680,7

662,1

686,9

907,6

896,1

919,6

30,25

29,43

30,53

30,07

40,33

39,82

40,87

40,34

P-K20

150*150*150

22500

522,1

536,3

506,7

728,4

768,1

739,7

23,20

23,83

22,52

23,18

32,37

34,14

32,87

33,13

P-K30

150*150*150

22500

382,2

419

402,6

493,1

596,9

592,6

16,99

18,62

17,89

17,83

21,91

26,53

26,34

24,93

7 Günlük
28 Günlük
7 Günlük
28 Günlük
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
ORT.
ORT.
Numune Numune Numune Numune Numune Numune Numune Numune Numune
Numune Numune Numune
752,9
737,1
698
976,5
988,6
961,9
33,46
32,76
31,02 32,41
43,4
43,93
42,75 43,36
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ġekil 7. 7 ve 28 günlük basınç dayanımları (7 and 28 day Compressive Strengths)

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 1022

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
3.2. Çekme Dayanımı (Tensile Strength)
Çizelge 7. Çekme dayanımı deneyi sonuçları (Tensile Strength Test Results)

Numune
No

Numune
Ebat
(mm)

Yarmada Çekme Dayanımı (MPa)
28 Günlük
1. Numune 2. Numune 3. Numune ORT.

RB

100*200

4,85

3,71

4,77

4,44

P-K5

100*200

4,28

4,79

4,77

4,61

P-K10

100*200

3,71

3,61

4,87

4,06

P-K20

100*200

3,61

3,85

3,53

3,66

P-K30

100*200

3,32

3,04

3,15

3,17

ġekil 8. 28 günlük çekme dayanımları (28 day tensile strength)

3.3. AĢınma (Böhme) Deneyi (Abrasion Resistance Test)
Çizelge 8. Aşınma dayanımı sonuçları (Abrasion resistance test results)

4
Numune
No

8

12

16

Başlangıç Başlangıç çevrimden çevrimden çevrimden çevrimden
Ağırlığı
(gr)

Boyutu
3

(mm )

Son

sonraki

sonraki

sonraki

sonraki

boyutu

ağırlığı

ağırlığı

ağırlığı

ağırlığı

(mm3)

(gr)

(gr)

(gr)

(g)

RB

902,59

71*71*71

900,50

898,29

896,05

893,68

70*70*70

P-K5

897,53

71*71*71

893,59

891,42

889,19

885,87

70*70*70

P-K20

906,71

71*71*71

902,61

900,45

898,42

894,91

70*70*70
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ġekil 9. Aşınma dayanımı sonuçları (Abrasion resistance test results)

4. SONUÇLAR (RESULTS)
Yapılan deneyler sonucunda, çimento yerine %5 oranında pirit ikameli numunelerin 7
günlük basınç dayanımında referans numuneye göre %0,95 artış, %10 , %20 ve %30
oranlarında sırasıyla %7,21, %28,47 ve %44,80 oranlarında düşüşler gözlemlenmiştir. 28
günlük basınç mukavemetleri ise % 5 oranında pirit ikameli numunelerde referans numuneye
göre % 2,51 artış, % 10, % 20 ve % 30 oranlarında sırasıyla %6,96, %23,59 ve %42,50
oranında azalmıştır. 28 günlük çekme dayanımlarının %5 oranında pirit ikameli numunelerde
referans numuneye oranla % 3,82’lik artış gösterirken, %10, %20 ve % 30 oranlarında
sırasıyla %8,55, %17,56, %28,60 oranlarında düştüğü gözlemlenmiştir.
Testler sonucunda basınç ve çekme mukavemetlerinin çimento yerine %5 oranında
pirit ikameli numunelerde referans numuneye göre artış gösterdiği diğer oranlarda ise belirgin
oranlarda düşüş gösterdiği gözlemlenmiştir. Aşınma deneyi sonuçlarında ise referans
numuneye göre tüm oranlarda toplam hacim kaybının arttığı gözlemlenmiştir.
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BİR İMGE OLARAK SANAT ESERİ: SANATIN TEMSİL VE ESTETİK ALANI
DIŞINDAKİ SOSYOLOJİK TAHAYYÜLÜ
Prof. Dr. Koray DEĞİRMENCİ
Erciyes Üniversitesi, koray@erciyes.edu.tr
ÖZET
Sanat sosyolojisi olarak nitelendirilen alanın sanat eserine yaklaşımı genellikle anlatısı
içine kurucu bir öge olarak estetiği dahil etmemekte ve sanat eserinin üretim koşulları,
eserlerin toplumsal yapı ve kurumları yansıtma ve temsil biçimleri veya sanat eserinin
belirlediği alanlarda aktörler arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Bu her ne kadar sanat
sosyolojisi olarak nitelendirilen bu literatürün içerisindeki sosyoloji lafzına uygun bir
yaklaşım olarak görülse de sanatın bu şekilde analiz edilip edilemeyeceği literatürde temel
sorunlardan birisi olarak belirmektedir. Bu çalışma öncelikle sanat sosyolojisinin yöntemi ve
kuramsal konumu üzerine bu tartışmaları gündeme getirmektedir. Bu tartışmalar, temsil
probleminin kendisini sorunsallaştıran ve bazı durumlarda estetik olanın kurucu öge olarak
görülemeyeceği günümüz sanat formları düşünüldüğünde daha da kritik hale gelmektedir. Bu
tartışmaların ardından çalışmada sanatın bir imge olarak tanımlanabileceği ve bunun sanat
sosyolojisini derinden dönüştürebileceği iddiası temellendirilmeye çalışılacaktır. Yüksek
kültür ve popüler kültür arasındaki ayrımların giderek belirsizleştiği, temelde semboller ve
göstergelerle işleyen ve metanın artık salt ekonomik olmaktan çıkıp kültürle birleştiği bir
kültürel ekonomi sisteminde sanatın toplumsal anlamlarının ve onunla ilişkili üretilen yeni
metaların konvansiyonel temsil nosyonuyla anlaşılması mümkün görünmemektedir. Hayli
sofistike biçimlerde işleyen, sembollerin ve göstergelerin üretimine dayanan günümüz
sisteminde sanat eseri, kaba bir belirlenme dinamiğiyle ya da sınırları belirgin bir göstergeler
alanı içerisinde kavranamaz. Bu çalışmanın temel iddiası sanatın ve sanat alanına bağlı diğer
sembol ve göstergelerin ekonomik üretiminin, ancak sanatın bir imge olarak tahayyülünün
getirdiği karmaşık ilişki kurma ve yer değiştirme süreçleri analiz edilerek anlaşılabilir
olduğudur.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Sosyoloji, İmge, Estetik, Kavramsal Sanat.
Giriş
Sosyoloji sanatsal ürünü temelde anlamak, açıklamak ve analiz etmek iddiasında
olduğu için sanattaki biricikliğe ve yaratımın temelde esine bağlı olduğu şeklindeki inanca
aykırı hareket eder gibi görünmektedir. Bourdieu’nun (1993: 139) terimleriyle söylersek
sosyoloji ile sanat iyi geçinemeyen iki alandır. Bu pratiği içerisinde sosyoloji sanatın mitsel
ve neredeyse büyüye dayanan varlığını sorgulamaktadır. Sanat yazınına bir ölçüde temel
oluşturan sanat sanat içindir ilkesi sanatı özerk bir alan olarak ortaya koymakta ve kendine
yeten bir alanda kurgulamaktadır. Sanat bu haliyle bir tür mikrokozmos veya bir kapalı sistem
(Hauser, 2011: 313-317) olarak görülmekte ve bu kapalılığı sorgulayan her tür açıklama ya da
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analiz pratiği sanatın temel olarak görülen bu doğasına saldırı olarak tanımlanmaktadır. Bu
sanat tanımı kuşkusuz romantik bir sanatçı mitine dayanmakta ve formu herhangi bir şeye
indirgenemez bir alan olarak görmektedir. Bu gerilimi anlamak ve alternatif bir sanat yazını
tarifi yapmak aslında sanatın ontolojik tanımının ne olduğu sorunuyla ilgilidir. Ancak şaşırtıcı
bir şekilde bu soru sanat sosyolojisi açısından merkezi bir soru olarak görülmemekte daha çok
sanat felsefesinin ilgilendiği bir mevzu olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın temel
savlarından birisi bu sorunun sanat sosyolojisi için de temel ve kurucu bir soru olduğu
önermesidir.
Sanatın tanımı
Sanatın aslında ne olduğu ya da ontolojik bir sanat tanımı yapmak hayli güç. Sanat,
farklı toplumsal ve tarihsel bağlamlarda büyüden ve dinden ayrılmayan bir pratik, doğrudan
mimesisle ilişkilendirilen bir temsil alanı, esinle neredeyse özdeş ve romantik bir sanatçı
mitine dayanan bir yaratım alanı, öznel ifade tarzı, salt kavramsal bir düzlem gibi neredeyse
birbiriyle ilişkilendirilemeyecek birçok anlam ve tanımı yüklenmiştir. Farklı çalışmaları ile
Danto (1984; 2012; 2014) ontolojik bir sanat tanımı ortaya koymamızda bize yardımcı olacak
önemli kuramsal çalışmalara imza atmıştır. Özellikle sanat ile görünen gerçekliğin aynı
olabileceği ancak görünmez farklılıkların sanatın niteliklerini belirlediğini düşündüğü
çalışması (Danto, 2014: 59) bu çalışma açısından temel önemdedir. Sanat sıradan olanın
yeniden sunumu gibi göründüğü durumda bile yeni anlamlar üretebilir; aslında sanat niteliğini
tam da buna borçludur. Bu haliyle Danto’ya (2014: 51) göre sanat cisimleşmiş anlamdır. Her
ne kadar bu tanım kendi başına ontolojik bir sanat tanımı olmasa da bir şeyi sanat eseri
yapanın görünmez nitelikler olduğu gözlemi açısından kritiktir. Bu haliyle sanat estetik bir
şey olmak zorunda değildir. Ancak aksine genellikle sanatı tanımlarken görünmez nitelikler
değil görünür niteliklerin öne çıktığını görüyoruz. Bu noktada sanat tanımında Sartre’ın
(2004; 2012) içkinlik yanılsaması olarak adlandırdığı durumun öne çıktığını öne süreceğim.
Sartre imgelenmiş bir şey olarak varoluşun kavranması zor bir varlık durumu olduğunu
imgeleri bile fiziksel olarak tahayyül etme alışkanlığında olduğumuzu söylemektedir (Sartre,
2012: 5). Bu çalışmada sanatın bir imge olarak kavranmasının da benzer bir güçlüğe sahip
olduğu düşünülmektedir.
Bu noktada Heidegger’in sanata ilişkin ontolojik tanımı hayli işimize yarayabilir.
Heidegger Platoncu mimesise dayanan bir sanat tanımını reddetmekteydi. Heidegger (2001a:
36) için sanat yapıtı “verili bir zamanda bulunmakta olan belirli bir bütünlüğün yeniden
üretimi olamaz; tam tersine sanat yapıtı şeyin genel olagelen-varolmasının [wesen] yeniden
üretimidir.” Dolayısıyla sanat yapıtı gerçekliğin tutarlı ve doğru bir temsili olduğu için değil
hakikat onun gizlenmemişliği içinde açığa çıktığı için güzeldir. Heidegger (2001b: 226),
imgenin bir kopya olmadığını, hakiki imgenin görünür olanın görünmesini sağlayan ve
dolayısıyla görünür olanın kendisine yabancı olan şeydeki görünmezi imgelediğini
belirtecektir. Dolayısıyla şeylerin görünürlükleri bir kopyadan çıkarılmış bir şey olarak değil
imgelemimizle bağlantılı bir şey olarak kavranmaktadır.

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 1027

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bu çalışmanın temel önermesi sanatın ne olduğunu kavramak ya da sanatın ontolojik
tanımını yapmanın tek yolunun sanatın bir imge olarak düşünülmesi olduğudur. Bu noktada
sanat olanı sanat olmayandan ayırmanın tek yolu imge ile şey arasında ayrım yapmak, imge
olan sanat eserini “medyumla” karıştırmamaktır. İmge, Danto’nun terimleriyle söylersek
farklı şekillerde cisimleşebilir, alakasız gibi görünen farklı yüzeylerde var olabilir ve başka
imgelerle birleşebilir.
Sanat sosyolojisi
Sanata ilişkin sosyolojik tahayyül genellikle sanat eserinin gizemini kaldırmayı ve onu
değer ya da ideolojiye indirgemeyi amaç edinmektedir. Diğer yandan sanat yazını ise tümüyle
sanat eserinin içsel niteliklerine odaklanmakta ve bu açıdan sanat sosyolojisini genellemeci ve
indirgemeci bulmaktadır (Gombrich, 1979: 32). Burada belki de temel soru sanatın diğer
toplumsal olgularda geçerli olan kuramsal ve metodolojik araçlarla incelenip
incelenemeyecek olmasıdır. Bu sorunun varlığı bile sanat eserinin belirli bir özgüllüğünün
olduğu önermesine dayanmaktadır. Özellikle estetik alanının sanat eserinin kurucu ögesi
olduğu saptaması bu soruyu daha da kritik hale getirmektedir. Bourdieu (2015) ve Eagleton’ın
(1984) estetik yargılarımızın sanat eserlerinin niteliklerine değil daha çok statü kavramından
kaynaklandığını belirttikleri yaklaşımları bu eleştirilerin hedefi haline gelen kuramsal
açıklamalara iyi birer örnektirler. Ancak kuşkusuz bu alanda da istisnai olarak görülebilecek
çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin Wolff (1984: 7) güzellik veya sanatsal yetenek
kavramlarının anlaşılması ve sosyolojik analizde konumlandırılmasına ilişkin net bir yanıtı
bulunmadığını ancak bu kavramların toplumsal veya siyasi faktörlere indirgenemeyeceğini
belirtmiştir. Ancak Wolff da girişimini burada sonlandırmakta ve sanatın ontolojik tanımını
yapma ihtiyacı duymamaktadır. Bir diğer önemli kuramsal yaklaşımın temsilcisi Becker
(2013) ise estetik niteliklerin sanat üretimindeki önemli rolünü reddetmemekte ancak kendi
analizinde bu niteliklere hiç değinmemektedir. Sanat üretimini diğer üretim formlarına
benzetmekte ve temelde sanat dünyalarındaki aktörler arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır.
Sanatı değer ya da ideolojiye indirgeyen yaklaşımlar ya da sanat eserini aracılar ve
üreticiler arasındaki ağlar veya sınıf ya da statü kavramının belirlendiği toplumsal koşullar
çerçevesinde gören sosyolojik analizler aracılığıyla sanatın toplumsal anlamlarının veya onun
aracılığıyla kurulan yeni etkileşim biçimlerinin anlaşılması mümkün görünmemektedir. İster
meta üretimine dair çok kapsamlı bir sistem tahayyülünde olsun, isterse aracılar, işbirliği
alanları veya sanat dünyaları içinde farklı hiyerarşileri oluşturan aktörlerin farklı kurucu
rolleri açısından baksın, sanatın bu imge özelliğine dayanan özelliği, yani estetik ifade,
sahiplenme ya da dışavurumun birbirine dönüşebilen, iç içe girebilen ve doğrudan aktörlerin
tercih ve stratejilerini belirleyen boyutları hesaba katılmadığında sanat dünyaları da tam
anlamıyla anlaşılamaz.
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Sonuç
Sanat sosyolojisi ile sanat yazını arasındaki gerilim temelinde sanat sosyolojisinin
estetiği dışlama eğilimine yönelik bir saptama naif bir eleştiri olarak algılanmamalıdır. Belki
de temel soru şudur: Estetiği ya da daha doğru deyişle sanatın ontolojik bir tanımının getirdiği
ve analizin içinde ayrı bir olgu olarak var olabilecek bir sanat olgusunu dışlamayan bir sanat
sosyolojisi imkanı var mıdır? Bu tür bir sorgulayıcı pratik halen sosyoloji sıfatını taşır mı? Bu
soruya verecek kesin bir yanıtım yok. Ancak temel çalışma alanlarımdan birisi olan müzik
sosyolojisi alanı içerisinde gözlediğim bazı kuramsal ve eleştirel konumlar bir yandan imge
olarak sanat kavramına ilişkin düşünceleri tekrar düşünmemi sağlıyor diğer yandan da sanat
sosyolojisinin sınırlarına ilişkin bir takım çelişkili boyutlar ortaya koyuyor. Örneğin, müzik
sosyolojisi alanında belirli bir düzeyde müzik analizi ya da doğrudan sesin ifade ettiği ve
toplumsal olarak ifade sahaları bulduğu alanlara dair bir analizin diğer sanat türlerine ilişkin
sosyolojik analizlerden daha yaygın olduğunu gözleyebiliriz. Bununla paralel biçimde müzik
sosyolojisi literatüründe müziğin estetiğine veya popüler kültür çalışmalarında müziğin
ürettiği anlamları ele almayan bakış açılarının çok daha keskin bir tonla eleştirildiğini
görebiliriz. Müziğin belki de sanatlar içinde en soyut form olması, bir imge olarak kavranan
sanat anlayışına en uygun form olarak müziği öne çıkarabilir. Belki de bu yüzden müzik
sosyolojisine ilişkin literatür diğer tüm sanat sosyolojisi alanından daha fazla müziğin içsel
anlamlarını kavrayamamakla eleştirilmiştir.
Sanatın sosyolojik incelemesi ya da sanat sosyolojisinin burada belirtilen gerilimin
taraflarından birisi olan türünün sanat alanının özgüllüklerine ilişkin kayıtsız tavrı günümüz
sanatı bağlamında daha da kritik hale gelmektedir. Estetik boyunun sanatın kurucu ögesi
olmasının ötesinde sanatın bir imge olarak tanımı, estetik olmayan bir sanat düşüncesi imkanı
ve sanatın aslında ayırıcı niteliğinin görünmez olduğu şeklindeki ikna edici kuramsal konum
günümüz sanatının daha doğru bir deyişle modern sanat ve sonrasının sanat formlarının
açıklanmasında felsefi bir üstünlüğe sahiptir. Temsil problemini giderek sorunsallaştıran bir
sanat anlayışı karşısında sanatı temelde temsil alanı olarak gören ve en nihayetinde tartışmada
belirttiğimiz Platoncu bir sanat kavramına dayanan bir sanat sosyolojisi bugün bahsedilen bu
gerilim bağlamında daha da fazla eleştiriye açık hale gelmektedir. Daha da ötesi yüksek kültür
ve popüler kültür arasındaki ayrımların giderek belirsizleştiği ve günümüzün temelde
semboller ve göstergelerle işleyen (Lash ve Urry, 1994) ve metanın artık salt ekonomik
olmaktan çıkıp kültürle birleştiği bir kültürel ekonomi (Jameson, 1991) sisteminde sanatın
toplumsal anlamlarının ve onunla ilişkili üretilen yeni metaların halen bu Platoncu temsil
kavramıyla anlaşılması mümkün görünmemektedir. Hayli sofistike biçimlerde işleyen ve
sembollerin ve göstergelerin üretimine dayanan günümüz sisteminde sanat eseri kaba bir
belirlenme dinamiğiyle ya da sınırları belirgin bir göstergeler alanı içerisinde kavranamaz. Bu
üretim alanında sanatın ve sanat alanına bağlı diğer sembol ve göstergelerin ekonomik üretimi
ancak sanatın kurucu estetik ögeleri ve sanatın bir imge olarak tahayyülünün getirdiği
karmaşık ilişki kurma ve yer değiştirme süreçleri okunarak anlaşılabilir. Çünkü bu sembol ve
gösterge biçimlerinin üretimi sanat eserini kendisiyle alakasız gibi görünen söylem
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alanlarında yeniden üreterek, estetik kavramları yer değiştirmeye uğratıp bunlar arasında yeni
ilişkiler kurarak işlemektedir. Bir anlamda modern sanat ve ötesinin sanat pratiğinin temel
mantığını, ister üretim materyalinin konvansiyonel sınırlardan kurtarılmasında ister eklektik
formların yeni estetik anlayışlar oluşturacak biçimlerde kullanılmasında olsun
benimsemektedirler.
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FOTOĞRAF NE KADAR GERÇEKTĠR?
SOSYAL BĠLĠMLERDE FOTOĞRAFIN KULLANIMI ÜZERĠNE
Prof. Dr. Koray DEĞĠRMENCĠ
Erciyes Üniversitesi, koray@erciyes.edu.tr
ÖZET
Fotoğrafın kültür tarihi genellikle fotoğraf ile gerçeklik arasında dolaysız bir bağ
olduğu, ya da başka bir deyişle fotoğrafın gerçekliğin aynası olduğu şeklindeki varsayım
karşısında konumlanan tartışmaların tarihidir. Fotografik gerçekliğin yoğun olarak tartışıldığı
günümüz dijital görsel imge üretim çağında bile, fotoğrafın gerçeklikle arasındaki ilişkiye dair
bu kökleşmiş varsayım sayesinde medyumun farklı alanlarda bir kanıt aracı olarak
kullanılması halen mümkün olmaktadır. Dolayısıyla salt pratik alanlarda değil sosyal
bilimlerin sosyoloji ve antropoloji gibi farklı disiplinlerinde de fotoğraf bir etnografik veri
aracı ve aynı zamanda bir belge olarak kullanılagelmiştir. Ancak bu durum tartışmalardan
azade bir alan olmaktan uzaktır. Bir yandan fotoğrafın gerçeklikle ilişkisine ilişkin ontolojik
tartışmalar diğer yandan da araştırmacının öznelliğinin ve onun görsel imge üretme sürecine
içkin bir takım unsurların metodolojik olarak getirdiği sorunlara dair gözlemler fotoğrafın bir
veri ve belge olarak kullanımına yönelik literatürde neredeyse ayrı bir tartışma alanına yol
açmıştır. Diğer yandan geç modern ve postmodern yaklaşımların düşünümsellik kavramına
vurgu yapmaları ile birlikte fotoğrafın bir veri ve belge olarak kullanımında bir perspektif
değişimi oluşmuştur. Bu çalışma genelde etnografi kavramına getirilen postmodern ve geç
modern eleştiriler, özelde de düşünümsellik kavramının oluşturduğu kuramsal alanda
fotoğrafın sosyal bilimlerde kullanımını incelemekte ve fotoğrafın sosyal bilimlerde
metodolojik olarak alabileceği yeni rolleri tartışmaya açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Etnografi, Düşünümsellik, Sosyoloji, Antropoloji.
Giriş
Fotoğrafa özgü bir gerçekçilik kavramının bulunup bulunmadığı fotoğraf tarihi boyunca
tartışılagelen bir husustur. Fotoğrafın gerçeklik ile ilişkisi her dönemde problematik bir alan
olsa da fotoğraf kanıt olma ve nesnesiyle doğrudan bağ kurma iddiasını her dönemde
koruyabilmiştir. Fotoğrafın 19. yüzyılda icadının öncesinde bile 1 bu tür bir aygıtın gerçekliği
doğrudan aktarabileceğine ilişkin bir takım inançların kuramsal olarak temellendirildiğini ve
“gerçekliğin aynası” olarak tahayyül edildiğini biliyoruz. Bu inanışın temelinde fotoğraf
1

Bu kuramsal varsayımların temelinde fotoğrafın icadından yüzyıllar öncesinde bilinen ve kullanılan
camera obscuranın aslında temelde fotoğrafla aynı ilkelerle işlemesi yatmaktadır. Bu aygıtın temsil ve
gerçekçilik açısından anlamları ve modernitenin hakikate ilişkin varsayımları için şu metinlere
bakılabilir: Norman Bryson, Vision and Painting: The Logic of the Gaze (New Haven: Yale University
Press, 1983); Jonathan Crary, “Modernizing Vision,” Vision and Visuality, haz., Hal Foster (Seattle:
Bay Press, 1988); Martin Jay, “Scopic Regimes of Modernity,” Vision and Visuality, haz., Hal Foster
(Seattle: Bay Press, 1988).
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sürecinin mekanik bir süreç olduğu yani insan müdahalesinden bağımsız olduğu şeklindeki
genel varsayımın etkisi büyüktür. Bir diğer kuramsal konum ise fotoğrafı nesnesiyle özel bir
ilişki içerisinde tahayyül etmekte ve Peirce’den esinlenerek fotoğrafı gösterge olarak
belirtisellik niteliğiyle donatmaktadır. Dikkat edilirse bu iki farklı düzlem de felsefi temelleri
açısından olmasa da fotoğrafa yüklediği anlamlar açısından hakikatin mimesis yoluyla
duyurulabileceği yönünde bir genel kabule ve o dönemde giderek yükselecek olan pozitivist
anlayışa paralel bir takım önermeleri beraberinde getirmiştir. Pozitivizmin o dönemde baskın
bir bilimsel paradigma olarak ortaya çıkması ve özellikle sosyolojinin bir “bilim” olarak
yükselişi gerçekliği doğrudan temsil edeceğine inanılan bir takım veri araçlarının önemini
artırmaktaydı. Fotoğraf bu tür bir işlevin mükemmel bir temsilcisi olarak görülmüştür. Ancak
ilginç bir şekilde bu potansiyeli antropoloji alanı çok erken bir dönemde keşfetmiş ve
özellikle ırk araştırmalarına odaklanan morfoloji çalışmalarında kullanmışken, sosyoloji bu
aracı uzun yıllar araştırma pratiğine dahil etmemiştir. Hatta sosyoloji alanı fotoğrafı yeterince
“bilimsel” olarak nitelendirmemiştir.2
Aslında fotoğrafa dair sosyolojinin bu endişeli tutumu fotoğraf yazınında da çok erken
dönemden beri beliren bazı endişelerle birlikte okunabilir. Her ne kadar fotoğraf mekanik bir
yeniden üretim aracı olarak görünse de sürecin ayrılmaz parçası olan öznel tercihler, yeniden
üretim işlemine dahil olan teknik zorunluluklar ve yetersizlikler fotoğrafın modernite ile
doğrudan ilişkisinin getirdiği daha derin felsefi sorunlar yanında yüzeysel noktalar olarak
kalmaktadırlar. Hakikatin bu tür bir temsilinin mümkün olup olmadığı ya da başka bir deyişle
fotografik temsilin diğer temsil türlerinden farklı olup olmadığı şeklindeki sorunlar bu
noktada asıl derinliği oluşturan sorunlar olarak belirmektedir. Bu düzlem bir yandan bilen
özne ve bilinen nesne arasında kurulan bağlantıyı temellendiren modern epistemolojik
varsayımları sorgulamakta diğer yandan görme dediğimiz pratiği fotografik görmeden
ayırmaktadır.
Gerçeklik ve fotoğraf üzerine güncel eleştiriler
Gerçeklik ve fotoğraf üzerine güncel eleştirilerde önemli bir alanı işgal eden
postmodern eleştiriler aslında bu alana odaklanan geç modernist metinlerden
etkilenmektedirler. Bu metinler içerisinde yaygın bir konumu temsil eden bir çalışmasında
Tagg fotografik temsil esnasında ortaya çıkan “hakikat” ile dünyadaki “şeyler” arasındaki
ilişkiye odaklanmış ve fotografik temsil sırasında ortaya çıkanın aslında yeni ve özgül bir
anlam olduğunu iddia etmiştir.3 Bu metinlerin genel kuramsal açıklamaları fotoğraf ile
2

Antropolojide fotoğrafın kullanımının ilk örneklerinden birisi olarak şu çalışmaya bakılabilir:
Gregory Bateson ve Margaret Mead, Balinese Character: A Photographic Analysis (New York: New
York Academy of Sciences, 1942). Sosyoloji ve fotoğraf üzerine temel bir metin için bkz. Howard S.
Becker, “Photography and Sociology,” Studies in Visual Communication 1/I (1974).
3
John Tagg, The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories (Amherst: The
University of Massachusetts, 1988), 3. Okuyucu bu konuma özdeş olmasa da geç modernist metinlerin
temel perspektifleri açısından şu çalışmalara bakabilir: Allan Sekula, On the Invention of
Photographic Meaning (San Diego: University of California Press, 1974); Pierre Bourdieu,
Photography: A Middle-Brow Art, çev., Shaun Whiteside (Stanford: Stanford University Press, 1990).
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göndergesi arasındaki ilişkinin ideolojiden bağımsız olmadığını ve hatta fotografik temsilin
mitsel bir tasarımı örgütlediğini iddia etmektedir. Bu geç modernist metinlerin bir anlamda
öncülük ettiği daha güncel postmodern eleştiriler ise fotografik temsilin aslında fotoğraf
pratiğinin oluştuğu anın daha öncesinden inşa edilen bir gerçekliği sunduğu şeklindeki radikal
önermelerle ilişkilidir. Bu eleştirileri postmodern yapan nokta ise gerçekliğin kendisine ve
onun temsil edilebilirliğine yönelik şüphelerdir. 4 Gerçekliğin bizim dışımızda bir yerde var
olduğu ve temsil edilebilir olduğu şeklindeki modernist paradigmanın reddi olarak
okunabilirler.
Fotoğrafa dair bu güncel eleştirilerin düşünülebileceği en somut alan kuşkusuz
etnografik çalışmalardır. Sosyal etkileşim ağlarının temsilinin mümkün olup olmadığı, hatta
bu tür bir temsil girişiminin bu ağların karmaşık yapısını basite indirgemek anlamına geleceği
yönündeki radikal eleştiriler temelde temsilin anlatısı ile “hakikat” arasındaki ilişkiye
odaklanmaktadırlar. Temsil bir anlamda kendi başına yeni bir gerçeklik alanı oluşturan ve
“hakikat” kavramını mitsel olarak inşa eden bir süreç olarak kavranmaktadır.5 Kuşkusuz
burada temelde temsil aracı dil ya da metin olarak görülmektedir. Ancak fotoğraf metnin
kurduğu anlatının destekleyicisi olduğu sürece (ki fotoğraf hemen tüm örneklerde bu tür bir
işlev edinmektedir) araştırma metninin bir parçası olarak görülebilir ve aynı şekilde
okunabilir. Etnografide anlatının gerçeklikle ilişkisine dair bu radikal postmodern eleştirinin
önerdiği yol ise “kısmi açıklamalar ya da öyküler veya kesintili araştırma metinleri gibi postgerçekçi temsil yöntemleri ile oynaması” 6 ve araştırma verisini “yerleşik bir gerçeklik
yorumunu tarihsel bir kurgu haline getiren yapıları ifşa edecek” 7 biçimde kullanmasıdır. Bu
konum araştırmacıyı bilgilendirici bir anlatı olmaktan ziyade performatif bir alan olarak
tahayyül etmektedir.

4

Okuyucu bu alandaki postmodern eleştirilere iyi birer örnek olarak şu çalışmalara bakabilir: Martha
Rosler, “In Around and Afterthoughts (On Documentary Photography),” The Contest of Meaning:
Critical Histories of Photography, haz., Richard Bolton (Cambridge, MA: MIT Press, 1989); Abigail
Solomon-Godeau, Photography at the Dock: Essays on Photographic History, Institutions and
Practices (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1991). Bu eleştirilerin etnografiye
yansıması üzerine iyi bir toparlayıcı metin için bkz. James Clifford ve George Marcus, Writing
Culture: The Poetic and Politics of Ethnography (Berkeley, CA: University of California Press, 1986).
Jameson bu postmodern eleştirilerin epistemolojik temellerini çok iyi örnekleyebilecek bir gözlemde
bulunmaktadır. Ona göre, gerçekliğin nesnel bir şekilde var olduğu ve onu temsil etmenin ona ilişkin
kafamızda tutarlı bir resim oluşturmakla mümkün olduğu varsayımı tamamen gerçekdışı bir
varsayımdır. Bkz. Fredric Jameson, The Ideologies of Theory Essays 1971-1986, Cilt 2 (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1988), 121.
5
Bu kuramsal konuma iyi birer örnek olarak bkz. Norman K. Denzin, Interpretative Ethnography
(London: Sage, 1997); Patti Lather, Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy within the
Postmodern (New York: Routledge, 1991).
6
James Scheurich, Research Method in the Postmodern (London: Falmer Press, 1997), 162.
7
Norman K. Denzin, “Performance Texts,” Representation and the Text: Re-Framing the Narrative,
haz., William G. Tierney ve Yvonna S. Lincoln (Albany, NY: SUNY Press, 1997), 198.
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Araştırmacının Konumu
Bu güncel eleştirilerin mantıksal sonucu araştırma pratiğinin temelde bir anlatı
olduğunun ve ortaya çıkan metnin sonuçta kendi başına bir gerçeklik alanı yarattığının kabulü
olduğu söylenebilir. Bu konum temelde düşünümsellik denilen bir alanın oluşmasına neden
olmuştur. Ancak tek başına düşünümsellik postmodern bir konum sayılamaz. Çünkü
düşünümsellik tek başına gerçekliğin varlığını ve temsil edilebilirliğini kategorik olarak
dışlayan bir konum değildir. Temelde anlatının doğasını ve gerçekliğin temsil sürecini
sorgulamaktadır. Düşünümsellik kavramını fotoğraf bağlamında düşündüğümüzde şu soru
çok kritik hale gelmektedir: Eğer araştırma metninin sunduğu anlatı yeni bir gerçeklik
inşasına yol açıyorsa temelde inandırıcılık işlevi edinen ve halen kanıt olma niteliğini kültürel
ve tarihsel olarak sürdüren görsel imgelerin kullanımı bu alanı epistemolojik ve ontolojik
olarak daha da sorunlu hale getirmez mi? 8 Bu soruyu daha da karmaşık hale getiren olgu,
metnin “destekleyicisi” olarak görülen fotoğrafın anlatıdan ayrı olarak düşünülemeyen bir
alan haline gelmesidir. Yani fotoğraf bir kanıt olarak ya da anlatının inandırıcılığını
güçlendiren bir alan olarak kavrandığında düşünümselliği destekleyen bir şey olarak değil
aksine anlatının inşa ettiği gerçekliğe okuyucuyu zorlayan bir araca dönüşmektedir. Kuşkusuz
bu saptama temsilin temel bir sorunu olarak okunabilir. Yani temsilin araçlarının hakikatle
ilişkisi doğrudanlık ile nitelendirildiğinde her durumda temsil yine sorunlu hale gelmektedir.
Fotoğrafın düşünümselliğin açtığı eleştirel alandaki olası yerine ve olabilecek yeni bir
düşünümsellik formuna ilişkin bir önerme oluşturma aşamasında Latour’un gözlemleri
işimize yarayabilir. Latour özellikle doğa bilimleri açısından temel olan çelişmezlik ilkesini
sorgulamaktadır.9 Bu ilkenin çizdiği çerçevede açıklama getirme her durumda sadece öykü
sunma ediminden itibarlı bir konuma getirilmektedir. Latour yapıbozumcuların ve
etnometodoloji geleneğinin geliştirdiği düşünümsellik paradigmasının metnin gerçeklikle
ilişkisine safça inanan bir okuyucuyu varsaydığını belirtmektedir. Yapıbozumcular bu
varsayım üzerinden metni göndergesiz ve temsil iddiası olmayan bir şekilde tasarlarken,
etnometodoloji geleneği ise metni tam tersine araştırma alanının içindeymişçesine kurmaya
çalışmaktadır. Latour bu iki konumu da meta-düşünümsellik olarak adlandırmakta ve bu
konumların salt metnin nasıl yazılmayacağını anlatmakta olduğunu iddia etmektedir. Kendisi
ise infra-düşünümsellik olarak adlandırdığı bir konumu önermektedir. Bu konum okuyucuya
sadece temsilin geçici olduğunu ve temsilin birbirinden tamamen farklı birçok yolu olduğunu
(birçok metnin aynı düzlemde var olabileceğini) anlatmaktadır. Yani infra-düşünümsellik salt
metnin nasıl yazılmayacağını ifade ederek sadece bir metodolojik metin önermemekte,
yazmayı veya bir anlatı sunmayı yeğlemektedir. Bu haliyle eleştirdiği konumda olduğu gibi
8

Bu noktada okuyucu düşünümselliği etnografi bağlamında temsilin yeterliliği açısından okuyan şu
metne başvurabilir: Steve Woolgar, “Reflexivity is the Ethnographer of the Text,” Knowledge and
Reflexivity: New Frontiers in the Sociology of Knowledge, haz., Steve Woolgar (London: Sage, 1988).
Woolgar etnografın metnin farklı unsurlarının aynı gerçekliği ifade ettiği gibi bir yanılgıya düşmemesi
gerektiğini söylemektedir.
9
Bruno Latour, “The Politics of Explanation,” Knowledge and Reflexivity: New Frontiers in the
Sociology of Knowledge, haz., Steve Woolgar (London: Sage, 1988).
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sadece kendine referans veren bir meta-dil oluşturmamakta, kendini örneklendiren bir metin
ortaya koymaktadır. Bu haliyle metodoloji yerine üslup kavramı öne çıkmakta, yerel ve geçici
değişkenleri ortaya koyan “öyküler” ortaya çıkmaktadır. Metodoloji yerine üslup kavramının
geçirildiği bu düşünümsellik alanında belirli bir çerçeveyle başlamayan, yerel ve geçici
değişkenleri ortaya koyan öyküler ortaya konmaktadır.
Sonuç
Düşünümsellik kuşkusuz bilimsel pratiğin açıklama metnini kendisi yeni bir gerçeklik
inşası olan bir anlatı olarak tahayyül etmiş radikal bir tavrı ifade etmektedir. Ancak fotoğrafın
düşünümselliğin bir aracı olması hayli sorunlu bir alandır. Yine de Latour’un ifade ettiği
infra-düşünümsellik anlayışı çerçevesinde fotoğraf onun bahsettiği “öyküyü” kuran, estetik ve
üslup kavramlarının öne çıktığı bir alan olarak tahayyül edilebilir. Ancak bu diğer yandan
metni bir retoriğe dönüştürebilir. Bu sadece fotoğraf açısından değil bu düşünümsellik
formunda kullanılan diğer araçlar için de sorunlu bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Fotoğrafın bu tür bir kullanımının burada bahsedilen alana pek denk düşmeyen photo essay
denilen tür dışında henüz oluşmadığını belirtmek gerekir. Bu noktada fotoğrafa yüklenen
işlev şu konum çerçevesinde anlam kazanmaktadır: Amaç temelde meta anlatı oluşturabilecek
bir temsil alanını ortadan kaldırmak ancak aynı zamanda düşünümselliği kendine referans
verecek yeni bir hakikat alanı olarak kuran bir temsil düzleminden de kaçınmaktır. Bu tür bir
temsil düzlemi fotoğrafı tam da bir meta anlatının parçası kılma ve fotoğrafı salt bir
kavramsal yüzey haline getirme riski taşımaktadır. Fotoğraf bu haliyle anlatılan öykünün
estetik ve üsluba dair bir unsuru olarak kavranmaktadır.
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ÖZET
Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji
kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi
açılarından son derece önemli bir yere sahiptir. Küresel ısınma ve diğer çevresel sorunların
etkilerinin azaltılmasında en önemli seçenek, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji
kullanımının artırılmasıdır. Ayrıca ülkelerin enerji ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla karşılanması dışa
bağımlılıklarının azaltılması noktasında önemli bir adımdır. Su kökenli yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik üretimi dünyada ve ülkemizde, teorik potansiyellerine bakacak olursak
önemli bir yer tutmaktadır. Su kökenli yenilenebilir enerji kaynakları akarsu kaynaklı ve deniz
kaynaklı olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Dünyamızın %70‟inden fazlasının su olması, ülkemizin üç
tarafının denizlerle çevrili olması ve birçok akarsu havzasının bulunması, araştırmalarda su kökenli
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi arttırmıştır. Akarsu kökenli yenilenebilir enerji kaynağı
olan hidroelektrik santraller en yaygın yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Ancak okyanus ve
deniz kaynaklı alternatiflerin de yaygınlaşması varolan potansiyelin değerlendirilmesi açısından
önemlidir. Deniz kökenli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri dalga enerjisidir. Dalga enerjisinin
pratik olarak kullanımının artırılması için farklı tasarımlar denenmekte ve bazıları ticari olarak
uygulanmaktadır. Dalga enerjisinin yanısıra akıntı enerjisi, gel-git enerjisi ve okyanus termal enerji
sistemi, deniz temelli yenilenebilir enerji kaynakları olarak sıralanabilir. Bu çalışmada su kökenli
yenilenebilir enerji kaynaklarının genel sınıflandırılması ve varolan teknolojileri verilmiştir. Türkiye
ve Dünya‟daki su kökenli yenilenebilir enerji potansiyellerinden ve teknolojilerindeki son
gelişmelerden bahsedilmiştir.
Anahtar kelimeler: Akıntı enerjisi, Dalga enerjisi, Hidrolik enerji, OTEC, Su kökenli
yenilenebilir enerji kaynakları
WATER ORIGIN RENEWABLE ENERGY SOURCES OF STATUS AND RECENT
DEVELOPMENTS IN TURKEY AND THE WORLD
ABSTRACT
Renewable energy has major importance in meeting the energy needs of countries with
domestic resources, reducing external dependency, diversifying resources and ensuring sustainable
energy use and minimizing the damage to the environment as a result of energy consumption. The
most effective option to reduce the effects of global warming is increasing renewable energy
production. It is also important reducing external energy dependencies by supplying the energy
demands with domestic resources. Electricity generation from water-based renewable energy sources
has major potential according to theoretical evaluations. Water-based renewable energy sources can
be divided into two groups as river-based and sea-based. The fact that more than 70% of our world is
in the water, the three sides of our country are surrounded by seas and many river basins have
increased the tendency towards renewable energy sources. Hydroelectric power plant system, river
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based renewable energy source, is the most common renewable energy sources. However usage of
ocean and marine based energy alternatives should be grown up for efficiency of existing potential.
One of the sea-based renewable energy sources is the wave energy. Different systems are designed to
increase the practical use of wave energy, and some of them are applied commercially. Wave power,
tidal power, marine current power and ocean thermal energy conversion can be listed as sea-based
renewable energy sources. In this study, general classification and technologies of water-based
renewable energy sources are given. Potential and technologies of water-based renewable energy
resources and recent developments are mentioned.
Keywords: Current energy, Wave energy, Hydraulic energy, OTEC, Water-based renewable
energy sources.
1. Giriş
Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artan küresel enerji
ihtiyacının sürdürülebilir seçeneklerden sağlanmasının zorunluluğu sonucu son derece önemli bir
yere sahiptir. Küresel ısınma ve diğer çevresel sorunların etkilerinin azaltılmasında en önemli
seçenek, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımının artırılmasıdır. Ayrıca ülkelerin
enerji ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla karşılanması dışa bağımlılıklarının azaltılması noktasında
önemli bir adımdır. Su kökenli yenilenebilir enerji kaynakları, hidrolik enerji, akıntı enerjisi, dalga
enerjisi, okyanus sıcaklık enerjisi ve gel-git enerjisidir. Bu enerjiler, deniz kökenli enerji kaynakları
ve akarsu üzerine kurulan hidrolik enerji santralleri olarak iki ana başlıkta incelenmektedir (Şekil 1).
SU KÖKENLİ
ENERJİ
KAYNAKLARI

Deniz Kökenli
Enerji
Kaynakları

Akarsu
Kaynaklı

Hidroelektrik
Santralleri

Dalga Enerjisi

Akıntı Enerjisi

Okyanus
Sıcaklık
Enerjisi

Gel-Git Enerjisi

Şekil 1. Su Kökenli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması
Su kökenli enerji kaynaklarının elektriğe dönüştürülmesi, yükselen küresel enerji talebinin
karşılanmasında, iklim değişikliğinin hafifletilmesinde, enerji arzımızı çeşitlendirmede ve ekonomik
faaliyetin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Su kökenli yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik üretimi dünyada ve ülkemizde, teorik potansiyellerine bakacak olursak önemli bir yer
tutmaktadır. Dünyamızın %70‟inden fazlasının su olması, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili
olması ve birçok akarsu havzasının bulunması, araştırmalarda su kökenli yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelimi arttırmıştır. Bu çalışmada su kökenli yenilenebilir enerji kaynaklarının genel
sınıflandırılması ve varolan teknolojileri verilmiştir. Türkiye ve Dünya‟daki su kökenli yenilenebilir
enerji potansiyellerinden ve teknolojilerindeki son gelişmelerden bahsedilmiştir.
2. Akarsu Kaynaklı Enerji (Hidroelektrik) Santralleri
Hidrolik enerji suyun akış ve düşüş hızı sayesinde elde edilen bir enerji çeşididir. Maliyet
açısından diğer yenilenebilir enerji çeşitlerine göre daha avantajlı olmasından ötürü hidrolik enerji
dünya çapında kullanılan en yaygın yenilenebilir enerji kaynağıdır (Karagöl ve Kavaz, 2017).
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Dünyada yeni hidroelektrik santraller için muazzam büyüklükte keşfedilmemiş potansiyel
alanlar bulunmaktadır. Avrupa ve Kuzey Amerika‟da uygun hidroelektrik alanların çoğunun
geliştirilmesine karşın, özellikle gelişmekte olan ülkelerin bulunduğu Asya, Latin Amerika ve Afrika
kıtalarında keşfedilmemiş ve/veya geliştirilmemiş önemli hidroelektrik potansiyel mevcuttur.
Dünya‟nın kıtalara göre hidroelektrik enerji potansiyeli Tablo 1„de verilmiştir (Gökdemir vd., 2012).
Tablo 1. Dünyanın Hidroelektrik Enerji Potansiyeli (Gökdemir vd., 2012)
Bölge

Brüt Hidroelektrik
Enerji Potansiyeli
(GWh/yıl)

Teknik
Hidroelektrik
Enerji Potansiyeli
(GWh/yıl)

Teknik ve Ekonomik
Hidroelektrik Enerji
Potansiyeli (GWh/yıl)

Afrika

4.000.000

1.665.000

1.000.000

Asya

19.000.000

6.800.000

3.600.000

Avustralya /
Okyanusya

600.000

270.000

105.000

Avrupa

3.150.000

1.225.000

800.000

Kuzey ve
Orta
Amerika

6.000.000

1.500.000

1.100.000

Güney
Amerika

7.400.000

2.600.000

2.300.000

Dünya

40.150.000

14.060.000

8.905.000

2016'daki küresel hidroelektrik kapasitesi 25 GW daha artmış ve toplam kapasite yaklaşık 1096
GW'a ulaşmıştır. Hidroelektrik kapasitesi açısından en iyi ülkeler, 2016 yılı sonunda kurulu
kapasitenin yaklaşık %63'ünü oluşturan Çin, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya
Federasyonu, Hindistan'dır (Şekil 2).
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28%

Diğer
Ülkeler
37%

Brezilya
9%

Rusya
4% Hindistan
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9%

Amerika
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Devletleri
9%

4%

Şekil 2. 2016 Yılı Hidroelektik Küresel Kapasite (Renewables Global Status Report, 2017)
2016 yılı sonu itibariyle dünyadaki hidroelektrik kapasite %2,8 artmış ve 4022,9 TWh
civarındadır. 2006-2016 yılları arasındaki hidroelektrik santrallerden elektrik enerjisi üretim artışı
Şekil 3‟te verilmiştir.
4500
4000
3500

TWh/yıl

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sütun1 3038,3 3083,7 3267,1 3255,7 3441,7 3501,6 3677,3 3797,2 3886,1 3903,3 4022,9

Şekil 3. 2006-2016 Yılları Arasında Hidroelektrik Santralleri Güç Değişimi (BP, 2017)
Türkiye‟nin mevcut topoğrafik yapısı ve hidrolojik koşulları, hidroelektrik enerji üretimini
avantajlı kılmaktadır. Türkiye‟nin teorik hidroelektrik potansiyeli yıllık 433-442 TWh‟tır.
Türkiye‟nin teknik hidroelektrik potansiyeli yaklaşık olarak yıllık 250 TWh‟dır. Ekonomik
hidroelektrik potansiyeli ise yıllık 141 TWh‟dır. Küçük kapasiteli hidroelektrik santrallerinin
uygulanmaya alınması durumunda, bu kapasite yıllık 180–200 TWh‟a çıkabilecektir. Türkiye, bu
verilere göre %1 ile Dünya‟da 8. sırada, Avrupa‟da ise % 14 ile üçüncü sırada yer almaktadır (Oral
vd., 2017).
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Ülkemizde ise 2016 yılı itibariyle hidroelektrik enerjinin kurulu gücü 0,8 GW artarak 26,7 GW
seviyesine çıkmıştır (Renewables Global Status Report, 2017). Şekil 4‟te Türkiye‟nin Hidrolik Enerji
Kurulu Güç Gelişimi (2000-2016, GW) gösterilmiştir. 2014 senesinde 40,6 TWh elektrik üretimi
yapılırken 2016 yılı sonunda 67,2 TWh elektrik üretimine çıkmıştır (BP, 2017).
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Şekil 4. Türkiye‟nin Hidrolik Enerji Kurulu Güç Gelişimi (2000-2016, GW)
Hidroelektrik santrallerinin meteorolojik koşullara bağlı bir üretim yöntemi olması zaman
içinde sorunlara da yol açmaktadır. Örneğin 2017 yılı Ekim ayında Türkiye çapında hidroelektrik
santrallerinden elde edilen elektrik üretimi, barajların düşük doluluk oranları nedeniyle sadece 2350
GWh olarak gerçekleşmiştir. Akarsu ve barajlı santrallerden gelen toplam hidroelektrik enerjisinin
elektrik üretimindeki payı 2016 yılında % 34, Ekim sonu verilerine göre ise 2017 yılında ise % 33
olarak gerçekleşmiştir (URL1).
3. Deniz Kökenli Enerji Kaynakları
Deniz kökenli enerji kaynakları dalga enerjisi, akıntı enerjisi, okyanus termal enerjisi ve gelgit
enerjisidir. Bu enerjilerden öne çıkan ise dalga enerjisidir. Bugüne kadar çok az ticari okyanus enerji
tesisatı yapılmıştır. 2016 yılı sonunda yaklaşık 536 MW'lık işletme kapasitesinden %90'dan fazlası
iki gel-git barajı sayesindedir. Bu barajlar, 254 MW'lık Sihwa Santrali (2011'de tamamlanmıştır) ve
Fransa'daki 240 MW La Rance gelgit santrali (1966'da inşa edilmiştir)‟dir (Renewables Global Status
Report, 2017).
Tablo 2‟de Dünyadaki yenilenebilir enerji doğal potansiyeli yıllık bazda verilmiştir. Tablo
2‟nin incelenmesinden, dünyadaki deniz kaynaklı doğal enerji potansiyeli; hidrolik ve biyokütle
enerjisinin doğal potansiyelinden fazla, rüzgâr enerjisi doğal potansiyelinin ise % 25'i kadar olduğu
anlaşılmaktadır (Uygur vd., 2006).
Tablo 2. Yıllık Dünya Yenilenebilir Enerji Doğal Potansiyeli (Uygur vd., 2006)

Dünya
Potansiyeli
[Milyar kWh]

Güneş
Enerjisi

Rüzgâr
Enerjisi

Deniz
Kaynaklı
Enerjiler

Hidrolik
Enerji

Biyokütle
Enerjisi

1.524.240.000

30.844.000

7.621.000

46.000

1.524.000
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3.1. Dalga enerjisi
Deniz dalgaları; rüzgâr, denizlerdeki hareketli taşıtlar, denizlerin altındaki depremler veya ay
ve güneş çekim kuvveti gibi dış etkiler sonucunda dengesi bozulan deniz yüzeyinin tekrar eski denge
konumuna dönmek için yaptığı hareketlerdir (Örer vd., 2003; Üçgül vd., 2015). Deniz dalgalarından
enerji elde edilmesi konusunda ilk patent başvurusu 1799 yılında Girard ve oğlunun tasarladığı bir
mekanizma içindir (Mert, 2012; Üçgül vd., 2015). Bu konudaki öncü çalışmalardan birisi de 1892
yılında A. W. Stahl tarafından yapılmıştır (Stahl ve Gatewood, 1896; Gülsaç, 2009; Üçgül vd., 2015).
O yıllardan bugüne değişik sistemler geliştirilip denenmiştir. Son çalışmalar yenilenebilir enerji
türleri arasında dalga enerjisinin önemini vurgulamaktadır (Önöz, 2013).
Dalga enerjisinin oluşumunun temelinde, dünya üzerindeki deniz ve karaların farklı ısınması
sonucu oluşan rüzgârların deniz yüzeyinde esmesi yatmaktadır. Bu süreçte rüzgâr sahip olduğu
kinetik enerjiyi deniz yüzeyine aktarmaktadır. Aktarılan enerji, dalga formunda deniz yüzeyinde
depolanmakta ve çok az bir kayıpla kilometrelerce öteye iletilebilmektedir (Varol, 2013; Üçgül vd.,
2015). Dalga enerjisi dönüştürücüleri çok çeşitli tasarımlara sahiptir. Bu alanda 1000‟den fazla patent
alınmıştır (Mert, 2012; Üçgül vd., 2015). Dolayısıyla sınıflandırma konusunda da çeşitlilik
mevcuttur. Sistemler boyut ve yönlendirmeye ya da çalışma prensibine göre sınıflandırılabilir
(Şentürk, 2011). En genel halde sınıflandırılma yapılacak olursa kıyı, yakın kıyı ve açık deniz
uygulamaları olarak ifade edilebilir (Üçgül vd., 2015).
Tablo 3. Dalga Enerjisi Uygulamaları
Kıyı uygulamaları

Yakın kıyı uygulamaları

Açık deniz uygulamaları

Kolay kurulum ve bakım

Kıyıya yakın

Az su altı bağlantı ihtiyacı

15-25 m derinliklerde kurulur

Dalga
enerjisinin
kullanabilme potansiyeli

Enerjisi düşük dalga sonucu düşük
enerji üretimi

Salınımlı su sütunu sistemlerinin
farklı tasarımları
uygulanmaktadır.

Salınımlı Su Sütunu
Water Column- OWC)

(Oscillating

Osprey Sistemi (Ün, 2003)

Daralan Kanal (TAPCHAN) enerji
dönüştürücü sistemi

tamamını

Karmaşık bağlama sistemleri ihtiyacı
Üretilen enerjinin taşınması için su
altı bağlantı sistemleri ihtiyacı

Pelamis
enerji
dönüştürücü
sisteminin şematik gösterimi (Varol,
2013)

Wave Dragon sisteminin
görünümü (Varol, 2013)

kesit

1985'de Japon mühendis Masuda YOŞİO açık denizlerdeki ışıklı şamandıraların elektrik
ihtiyacını karşılamak amacıyla dalgalardan yararlanan bir sistem geliştirmiştir. Sistemde dalgaların
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oluşturduğu hava akımı bir türbine dönme hareketi kazandırır ve türbin bu hareketi jeneratörüne
ileterek elektrik üretilir. Japonya'daki 2MW gücündeki Kaimei Santrali buna örnektir. Dünyada ilk
ticari dalga enerji tesisi 0,5 MW kapasiteli Limpet 500, 2000 yılında İskoçya‟nın Islay adasında
kurulmuştur ve Kasım 2000‟in sonlarından beri de İngiltere‟nin şebekesine güç sağlamaktadır
(URL3). Sistem Salınımlı Su Sütunu (Oscillating Water Column- OWC) prensibine göre
çalışmaktadır. Dalga etkisi ile yapı içerisindeki su seviyesi salınım yapmaktadır. Bu salınım sürekli
olarak yapı içerisindeki havayı dışarıya itmekte ve tekrar yapı içerisine hava çekmektedir. Bu hava
hareketleri bir türbin-jeneratör kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir (Varol, 2013;
Üçgül vd., 2015).
Diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi dalgalarda dünyada düzenli dağılıma sahip değildir.
Dünyada yüksek dalga gücüne sahip birkaç bölge bulunmaktadır. Her iki yarı kürede yaklaşık olarak
30˚ ve 60˚ enlemleri arasındaki dalga hareketleri batı rüzgarlarının hakimiyeti ile yüksektir (Şekil 5)
(URL3).

Şekil 5. Dünya Dalga Enerjisi Potansiyeli (URL4)
Avrupa ülkelerinin Akdeniz sahillerinde yıllık dalga gücü 4 ila 11 kW/m arasında
değişmektedir. Avrupa‟nın toplam dalga enerjisi kaynağı 320 GW iken Akdeniz sahilleri boyunca
dalga enerjisi 30 GW mertebesindedir (URL3). Avrupa kıyılarındaki dalga enerjisi potansiyeli Tablo
4‟te verilmiştir.
Tablo 4. Avrupa Kıyılarındaki Dalga Enerjisi Potansiyeli (Önöz, 2013)
Ülke
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İtalya
Portekiz
İspanya
İngiltere

Teknik Potansiyel (TWh/yıl)
Yakın Kıyı
Açık Deniz
2-3
5-8
3-5
12-18
0,3-0,5
0,9-1,4
1-2
4-7
7-11
21-32
3-5
10-16
4-6
12-18
3-5
10-16
14-21
43-64

NATO TU WAVE projesi sonucunda oluşturulan “Türk Kıyı Rüzgârları ve Derin Dalga
Atlası” verilerinden yararlanarak bölgesel ortalama dalga yoğunlukları Tablo 5‟te verilmiştir.
Karadeniz‟in diğer denizlere göre daha dalgalı olduğu iddialarının aksine, güneybatı Anadolu
yönünde hâkim olan Ege Denizi ve Akdeniz üzerindeki rüzgar potansiyeli 4-17 kW/m‟lik yıllık
ortalama dalga gücünde bir yoğunlaşmaya neden olur. Dalga enerjisinden yararlanmak, daha doğrusu
çalışmalara başlamak için en uygun yer İzmir-Antalya arası veya tam olarak belirtmek gerekirse
Dalaman-Finike arasına tekabül eden denizlerdir (Sağlam ve Uyar, 2010).
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Tablo 5. Bölgesel Ortalama Dalga Yoğunlukları (Sağlam ve Uyar, 2010)
Bölge
Karadeniz
Marmara Denizi
Ege Denizi
Akdeniz
İzmir-Antalya

Güç
1.96-4.22 kWh/m
0.31-0.69 kWh/m
2.86-8.75 kWh/m
2.59-8.26 kWh/m
3.91-12.05 kWh/m

Türkiye kıyılarının, balıkçılık, turizm, askeri tesisler nedeniyle 1/5‟inden yararlanarak
sağlanabilecek dalga enerjisi teknik potansiyeli, 18,5 milyar kWh olarak tahmin edilmektedir. En iyi
dalga gücü kaynaklarından olan Kalkan açıkları için yapılan tahminler ve istatistiksel analizlerle
toplanan bilgiler dalga gücü yoğunluğunun 6,6 kW/m-7,6 kW/m arasında olduğunu göstermektedir.
Dalga yükseklikleri 1,21 metreye varabilmekte ve dalga periyotları 6,09 saniyeye ulaşmaktadır. Bu
bilgiler yılın büyük bir çoğunluğu için geçerlidir. Dalga enerjisi üretmek için tasavvur edilen en iyi
yerler: Karadeniz‟in batısında İstanbul Boğazı‟nın kuzeyi ve Ege Denizi‟nin güneybatı kıyıları
açıkları; Marmaris ve Finike arasıdır. Başlangıç denemeleri için bu suların uygun olduğu
değerlendirilmektedir. Yatırımcılar bu alanları tercih etmelidirler (Kapluhan, 2014).
3.2. Akıntı enerjisi
Deniz tabanına yerleştirilen türbinler aracılığı ile denizlerdeki ve okyanuslardaki düzenli
akıntıların kinetik enerjilerinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi akıntı enerjisinin temelini
oluşturur. Dünyada akıntı enerjisi kullanılarak elektrik üretimi henüz prototip aşamasındadır. Örneğin
İngiltere Lynmouth‟da Mayıs 2003‟ten beri kurulu olan üniteden 300 kW‟lık güç elde edilmektedir.
Ayrıca, gel-git enerjisi elde etmek için kurulan SeaGen sisteminin derin deniz akıntılarından enerji
elde etmek için de kullanılması planlanmaktadır. Ülkemizde de özellikle Çanakkale Boğazı‟ndaki
akıntı enerjisinden yararlanarak elektrik üretimi planlayan şirketler bulunmaktadır. Ancak çalışmalar
fizibilite ve saha belirleme aşamasını geçmemiştir (Gülsaç, 2009).
3.3. Gelgit enerjisi
Gel-git enerjisi elde edilirken, akıntı ya da gel-git sebebiyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip
olduğu kinetik ya da potansiyel enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Bilindiği gibi su
seviyelerindeki periyodik değişmeler ve gel-git akımlarının gücü Dünya‟nın Ay‟a ve Güneş‟e göre
konumuna ve deniz tabanının ve kıyı şeridinin yapısına bağlıdır. Gel-git enerji elde edilmesi için bu
olguyu kullanılmaktadır (Üçgül ve Elibüyük, 2015).
Gel-git enerjisi elde etmek için iki ana yöntem kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanı
barajlarda gel-git sırasında oluşan yükseklik farkının potansiyel enerjisinden yararlanarak enerji elde
edilmesi yöntemidir. Bu yöntemde, uygun bulunan koyların ağzı bir barajla kapatılarak gelen su
tutulur, çekilme sonrasında da yükseklik farkından yararlanılarak türbinler aracılığı ile elektrik
üretilir. Dünyada bu yöntemle çalışan, Fransa Rance‟de 240 MW‟lık, Kuzey Amerika Annapolis
Royal‟da 18 MW‟lık ve Rusya‟da 1,2 MW‟lık sistemler bulunmaktadır. Swensea körfezinde kurulan
santral (320 MW) ile 155 bin evin elektrik enerjisini 120 yıl boyunca karşılayacaktır (Renewables
Global Status Report, 2017).
3.4. Okyanus termal enerji sistemi (OTEC)
Okyanus termal enerji dönüşümü (OTEC), tropikal ve sub-tropikal okyanuslarda bulunan sıcak
yüzey suları (26°C) ve okyanus derinliklerindeki çok soğuk suları (4°C) arasındaki mevcut sıcaklık
farkından yararlanılarak termodinamik çevrim ile elektrik üretilen bir yöntemdir (Üçgül ve Elibüyük,
2016).
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Jacques Arsene d‟Arsonval‟ın öğrencisi, Georges Claude 1930 yılında deneysel olarak 22
kilowatt büyüklüğünde Küba'da ilk açık çevrim OTEC santrali inşa etmiştir. Fransız araştırmacılar
1956 yılında Afrika'nın batı kıyısında Abidjan için 3 Megawatt (brüt) açık çevrim santrali OTEC
tasarlanmıştır. Hawaii Doğal Enerji Laboratuvarı Kurumu (NELHA), 1979 yılında "Mini OTEC” adlı
kapalı çevrim yüzen OTEC gösteri tesisi (brüt güç 53 kW ve net güç 18 kW üreten) kurulmuştur.
1982 yılında Toshiba ve TECH firmaları tarafından Pasifik Okyanusu‟nda bulunan Nauru
Cumhuriyeti‟ne 120 kW (net gücü 31,5 kW) olan kapalı sistem OTEC tesisi kurulmuştur (Üçgül ve
Elibüyük, 2016).
En iyi OTEC kaynakları yıl boyunca ekvatorun kuzey ve güney tropik bölgelerinde bulunur.
Okyanusun termal yapısını etkilemeden OTEC sistemleri tarafından yaklaşık 10 TW güç temin
edilebileceği tahmin edilmektedir. Bu dönüştürme yıllık değer olarak yaklaşık 300 EJ/y‟dır. En az 98
ülkede toplam 200 deniz mili OTEC termal kaynak bulunmaktadır (Şekil 6). OTEC termal kaynak
bölgeleri Afrika ve Hint sahilleri, Amerika'nın tropikal batı ve güney-doğu kıyıları ve birçok Karayip
ve Pasifik adalarıdır (Üçgül ve Elibüyük, 2016).

Şekil 6. OTEC Termal Kaynakları
5. Sonuç
Enerjide dışa bağımlılık özellikle enerji ihtiyacının büyük kısmını dışarıdan ithal eden ülkeler
açısından bir handikap oluşturmaktadır. Bu bakımdan yenilenebilir enerji ülkelerin enerji ihtiyaçlarını
kendi kendilerine karşılamalarında son derece önemli bir role sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre Türkiye‟nin 2016 yılında gerçekleşen enerji ithalatı bir önceki yıla oranla
yaklaşık yüzde 30 azalarak 27 milyar 155 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2012
yılından itibaren sürekli azalan bir eğilim göstermektedir. Ülkemiz yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik üretimi hedefine su kökenli enerji kaynaklarından sadece hidroelektrik değil
diğer sistemleri de içerisine almalıdır. Su kökenli yenilenebilir enerji türlerinden örneğin dalga
enerjisi, yüksek potansiyelli ve gelecek vadeden bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Teknolojinin
gelişmesi ile paralel olarak geliştirilecek yeni sistemler ile birim fiyatları da rekabet edebilir konuma
gelecektir. Diğer dünya ülkeleri ve hükümetleri her geçen yıl enerji kaynak çeşitlerini arttırken
ülkemizde bu trende ayak uydurmalıdır.
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS GES
UYGULAMASI
Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, ufukelibuyuk@isparta.edu.tr
Arş. Gör. Serap Gamze SERDAR
Gaziantep Üniversitesi, sgserdar@gantep.edu.tr
ÖZET
Sürdürülebilirlik kavramı; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini
tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin etmek olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola
çıkılarak, sürdürülebilir kampüsler; enerji tüketimlerini ve emisyonlarını azaltarak, malzeme ve atık
yönetimini iyileştirerek, hem eğitim, öğretim, araştırma ve kurumsal yönetim birimlerini işlevsel
açıdan birbirine bağlayan, hem de yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlayan bir yapı
olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kampüsler 1972 yılında vurgulanmış, 1990’lardan itibaren
birçok üniversitede sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli projeler ve faaliyetler yürütülmüştür ve dünyada
yükseköğretim kurumlarınca sürdürülebilirlik bildirgeleri hazırlanmış, üniversiteler bu bildirgelere
imza atmıştır. Üniversitelerde kampüs alanında bölgesel şartlara göre yenilenebilir enerji
kaynaklarından istifade edebilecek bir yer seçilmesi gelir getirici unsur olarak sürdürülebilir kampüs
açısından önem arz etmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu ve Batı Kampüsü olarak ikiye
ayrılmış ve bu iki kampüste 17 fakülte, araştırma uygulama merkezleri, rektörlük, enstitü binaları ve
araştırma uygulama hastanesi bulunmaktadır. Kampüslerin yıllık elektrik tüketimi 14 MW civarında
olup, her geçen yıl elektrik tüketimi artmaktadır. Bu yüzden Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüs
alanında yenilenebilir enerji teknolojileri bakımından popüler olan güneş enerjisi santrali kurulması
planlanmış ve kurulması planlanan güneş enerjisi santrali için en uygun yer belirlenmiştir. Belirlenen
yer için aylık radyasyon ve aylık enerji üretimi, günlük ortalama gündüz sıcaklığı, 24 saatlik ortalama
sıcaklığı ve yıllara göre aylık güneş radyasyon tahmini PVGIS programı sayesinde hesaplanacaktır.
Bu hesaplamalardan sonra santralin kurulum gücüne göre santralin maliyet kalemleri ve amortisman
süresi belirlenecektir. Ayrıca bu projenin gerçekleşmesi ile öğrencilerin staj yapabileceği ve
uygulamalı eğitim yapacağı bir sahada oluşturulacaktır.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Kampüs, Güneş Enerjisi, Aylık Elektrik Üretimi,
Amortisman Hesabı
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY SUSTAINABLE CAMPUS GES
APPLICATION
ABSTRACT
The concept of sustainability; is defined as providing daily necessities without jeopardizing the
ability of nature to meet the needs of future generations. By this way, a sustainable campus is defined
as a structure that links education, teaching, research and institutional management units functionally,
as well as developing new techniques and technologies, by reducing energy consumption and
emissions, improving materials and waste management. Sustainable campuses were emphasized in
1972. Since the 1990s various projects and activities related to sustainability have been carried out in
many universities and sustainability reports have been prepared by higher education institutions in
the world and the universities have signed these declarations. In universities, choosing a place that
can benefit from renewable energy sources according to regional conditions in the campus area is
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important for the sustainable campus as an income generating element. Suleyman Demirel University
is divided into East and West Campus, and these two campuses have 17 faculties, research
application centers, rectorate, institute buildings and research application hospital. The annual
electricity consumption of the campuses is around 14 MW, and electricity consumption is increasing
every year. Therefore, Suleyman Demirel University planned the establishment of a solar energy
plant, which is popular in terms of renewable energy technologies in the campus area, and the most
suitable place for the planned solar energy plant was established. Monthly radiation and monthly
energy production for the designated site will be calculated using the PVGIS program, the daily
average daytime temperature, the 24-hour average temperature, and the monthly solar radiation
estimate over the years. After these calculations, the plant cost items and the depreciation period will
be determined according to the installation power of the plant. In addition, with the realization of this
project, a field will be created where students can do internship and practical training.
Keywords: Sustainable Campus, Solar Energy, Monthly Electricity Generation, Amortization
Account.
1. Giriş
Sürdürülebilirlik kavramı genel anlamıyla belirsiz bir süre boyunca bir durum veya sürecin
sürdürülebilme kapasitesini ifade eder. Bu genel anlamıyla sürdürülebilirlik birçok farklı şekillerde
algılanabilmekte ve tanımlanabilmektedir (Yavuz, 2010). Sürdürülebilirlik kavram olarak; ekonomik
kalkınma, sosyal kalkınma ve çevrenin korunması temalarını içerisinde barındırır (Kuşat, 2012).
Sürdürülebilirlik kavramı; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini
tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin etmek olarak tanımlanmaktadır (Ekojist, 2017). Bu
tanımdan yola çıkılarak, sürdürülebilir kampüsler; enerji tüketimlerini ve emisyonlarını azaltarak,
malzeme ve atık yönetimini iyileştirerek, hem eğitim, öğretim, araştırma ve kurumsal yönetim
birimlerini işlevsel açıdan birbirine bağlayan, hem de yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesini
sağlayan bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Elibüyük, 2015).
Eğitimde sürdürebilirlik kavramı 1972 yılında vurgulanmış, 1990’lardan itibaren birçok
üniversitede sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli projeler ve faaliyetler yürütülmüştür ve dünyada
yükseköğretim kurumlarınca sürdürülebilirlik bildirgeleri hazırlanmış, üniversiteler bu bildirgelere
imza atmıştır (Tablo 1). Kampüslerin sürdürülebilir kampüs olma isteklerinin altında, ekonomik
nedenler, iç ortam kalitesi, yenilenemez enerji kaynaklarının azalması, giderek artan enerji
maliyetleri, küresel enerji kullanımının ekolojik etkileri, yeni teknolojiler, küresel çapta ilgi ve bilinç
düzeyi, çevresel kirlenme, iklim değişikliği ve ekolojik sağlık gibi pek çok etmen yer almaktadır.
Üniversiteler, yenilikçi özellikleri ve toplumda öncü rollere sahip olmalarından dolayı
sürdürülebilirlik uygulamaları ile toplumda sürdürülebilir bir yaşam stilinin yaygınlaşmasına katkı
sunmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kampüs uygulamaları azalan su ve enerji maliyetleri, geri
dönüşüm kazançları vb. nedenlerle genel olarak ekonomik kazanç getiren uygulamalardır. Ancak,
sürdürülebilir kampüse sahip olma, üniversitelerin salt kendi ayakları üzerinde durabilmesinin
finansal bir gerekliliği olarak düşünülmemelidir. Artan çevresel problemler, küresel iklim değişikliği,
insan faaliyetlerinin bu değişiklikteki önlenemez katkısı ve bu değişikliğin yol açtığı sorunlara maruz
kaldığımız günümüzde üniversiteler, sürdürülebilirlikle ilgili bilgiyi üretmek, toplumla paylaşmak ve
sürdürülebilir teknolojilerin üretilmesi/kullanılması konusunda liderlik yapmak suretiyle sosyal
sorumluluk görevlerini yerine getirmiş olabileceklerdir. Özellikle kampüslerde kurulan fotovoltaik,
rüzgar türbini gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılması ve/veya
biyokütle/atıklardan biyogaz üretilmesi ile enerji giderlerinde düşüşler görülmüştür. Kalifornia’da
bulunan Southwest Koleji’nde kurulan 4 MW’lık fotovoltaik sistem ile elektrik giderlerinde yılda
280.000 $’lık ve Minnesota Üniversitesi’nde kurulan biyokütle tesisi ile doğalgaz giderlerinde yılda
500.000 $’lık azalma görülmüştür (Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 2012).
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Tablo 1. Yüksek Öğretimde Sürdürülebilirlik Bildirgeleri Kronolojisi (Kalkınmada Anahtar
Verimlilik, 2012)
Yıl

Bildirgeler

Yıl

Bildirgeler

1972

Stockholm Bildirgesi

2001

Lüneburg Bildirgesi

1977

Tbilisi Bildirgesi

2002

Ubuntu Bildirgesi, Cape Town
Bildirgesi

1990

Talloires Bildirgesi

2004

Barcelona Bildirgesi

1991

Halifax Bildirgesi

2005

Graz Bildirgesi

1992

BM’nin Çevre ve Kalkınma
Raporu 36. Bölüm

2006

Yükseköğretimde Sorumluluk
Bildirgesi

1993

Kyoto Bildirgesi, Swansea
Bildirgesi

2007

ACPUCCC 2007 (Amerika Üniversite
Rektörüleri İklim Taahhütü), Lucerne
Bildirgesi

1994

CRE Copernicus Bildirgesi

2008

Fransız Üniversileri Ortaklığı
Bildirgesi, Sapporo Bildirgesi

1997

Thessaloniki Bildirgesi
Uluslararası Çevre ve Toplum
Konferansı

2009

Tokyo Bildirgesi, Bonn Bildirgesi,
AAU Yeşil Enerji Uzlaşı Bildirgesi,
Lübeck Bildirgesi

1998

Yükseköğretim Dünya
Bildirgesi

2010

ISCN/GULF Bildirgesi

1999

Hollanda Üniversiteleri
Bildirgesi

Bu çalışmada sürdürülebilirlik kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi’nin enerji
ihtiyacının bir kısmını karşılamak amacıyla 1 MW’lık lisanssız güneş enerjisi santrali kurulması
düşünülmüş ve projelendirilmiştir. Projede kurulması planlanan yer, belirlenen yer için aylık
radyasyon ve aylık enerji üretimi, günlük ortalama gündüz sıcaklığı, 24 saatlik ortalama sıcaklığı ve
yıllara göre aylık güneş radyasyon tahmini PVGIS programı sayesinde hesaplanmış ve maliyet
analizi yapılmıştır.
2. Proje için Seçilen Yer ve Özellikleri
Proje için seçilen yer Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesinde bulunan 19 Mayıs
Olimpik Yüzme Havuzu Karşında bulunan 40007 m2 (40 dönüm)’lik, 37°50ˈ01ˈˈ kuzey, 30°31ˈ58ˈˈ
doğu koordinatlarında bulunan ve rakımı 1022 metre olan bölgedir (Şekil 1).
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Şekil 1. GES kurulması için Seçilen Bölge
Yapılan hesaplamalar ve kullanılan program yardımıyla seçilen bölgenin aylık radyasyon
değerleri Şekil 2’de verilmiştir.
Aylık Radyasyon Değerleri (kWh/m2)
250
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Şekil 2. Seçilen Yerin Aylık Radyasyon Değerleri
Seçilen yerin aylık 24 saatlik ortalama sıcaklığı Şekil 3’te verilmiştir.
Aylık 24 Saatlik Ortalama Sıcaklık (°C)
30
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Şekil 3. Seçili Yerin Aylık 24 Saatlik Ortalama Sıcaklığı
3. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Kurulması Planlanan 1 MW GES Santrali
Güneş Enerjisi santrali için fotovoltaik panel teknolojisinden yararlanılacaktır. Kurulması
planlanan güneş enerjisi santrali 1 MW büyüklüğünde olmalı ve lisans gerektirmemelidir.
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Fotovoltaik panelin yerel iklim özellikleri, gölgelendirme, bakım için erişim kolaylığı vb. şartları
sağlayabilecek yerde kurulması önemlidir. Santral özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. GES Santralinin Özellikleri
PV Teknolojisi

Kristal Silisyum

PV Gücü

1 MW

Montaj Konumu

Serbest Duran

Yatırım için Arazi İhtiyacı

20.000 m2

Eğim

35˚

Azimut Açısı

0˚

Sistem Ömrü

25 Yıl

Sistem Kayıp Oranları

%14

Satış Fiyatı ($/kWh)

0,133

Panellerin Yıllık Verim
Kayıbı

0,8

GES Santrali için, sistemin aylık ortalama elektrik üretimi Şekil 4’de verilmiştir.
Sistemden Ortalama Aylık Elektrik Üretimi [kWh]
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Şekil 4. Seçilen Yer için Sistemden Ortalama Aylık Elektrik Üretimi
Şekil 4’e bakacak olursak, en fazla elektrik üretimi temmuz, ağustos aylarında olurken, en
düşük elektrik üretimi ocak ve aralık aylarında olmaktadır. Belirlenen konumda 1 MW’lık GES
Santrali kurulması soncunda yıllık toplam yıllık 1560000 kWh elektrik üretimi yaptığı
hesaplanmıştır. Bu da üniversitenin yıllık enerji ihtiyacının %11’ini karşılamaktadır. Ayrıca seçilen
yer için 2007-2017 yılları arası aylık güneş ışınlama tahminleri Şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5. 2007-2017 Yılları Arası Aylık Güneş Işınlama Tahminleri (PVGIS)
4. Kurulması Planlana Santralin Maliyeti ve Amostismanı
Santralin maliyet kalemleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Kurulması Planlanan GES Santralinin Maliyet Kalemleri
SANTRALİN MALİYET
KALEMLERİ

1 WATT BİRİM FİYATI
(€)

1000 KW (1MW)
MALİYETİ (€)

Güneş Paneli

0.54 – 0.64

540.000 – 640.000

İnvertör

0.20 – 0.25

200.000 – 250.000

Konstruksiyon

0.07 – 0.08

70.000 – 80.000

Kablolama DC-AC

0.05 – 0,07

50.000 – 70.000

Koruma Ekipmanları

0.02 – 0.03

20.000 – 30.000

Trafo

0.02 – 0.03

20.000 – 30.000

Diğer (Uzaktan İzleme,
Sayaç, Trafo Kabini,
Panolar, Tel Örgü,
Betonlama vs.)

0.06 – 0.07

60.000 – 70.000

İşçilik + Nakliye

0.06 – 0.07

60.000 – 70.000

TOPLAM ( KDV HARİÇ )

1.02 – 1.24

1.020.000 – 1.240.000

Tablo 3 incelendiğinde yapılacak olan yatırım ortalama 1.130.000 € mal olacağı görülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı güneş enerjisinden elektrik üretimine destek vermektedir. Bu
destek, 5346 sayılı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına
ilişkin kanuna göre; güneş enerjisinden üretilen elektriğin satış fiyatı 13,3 cent$/kWh, yerli üretim
konstrüksyon kullanıldığında üretilen elektriğin satış fiyatına ilave olarak 0,8 cent $/kWh teşvik ile
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toplam satış fiyatı, 14,1 cent$/kWh olacaktır. Sistemden üretilen elektrik ile yıllık 219.960 $ kazanç
sağlanacaktır. Buna göre yapılacak tesis kendini 6 yılda amorti edecektir.
5. Sonuç
Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji
akışından elde edilen enerjidir. En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından
alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini
yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu
enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel
yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir.
Sürdürebilirliğin tanımından yola çıkarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak gelecek
nesillere yaşanabilecek bir dünya mirası bırakmak açısından önemlidir. Bu kapsamda en genel
yenilenebilir enerji olan güneşi doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistem olan fotovoltaik
sistemlerin kurulumu günümüzde oldukça yaygındır. Sürdürülebilir kampüs çalışması olarak
planlanan santralin kendini 6 yılda amorti etmesi ve kampüsün ihtiyacının %11’lik elektrik
ihtiyacının karşılanmasının yanında, üniversitede bulunan öğrenciler için iyi bir çalışma alanı olacağı
düşünülmektedir. Ayrıca mühendislik öğrencileri burada staj yaparak güneş enerji konusunda
kendilerini geliştirecek ve diğer yapılacak çalışmalar ve planlamalara da katkı sağlayacaktır.
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INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER FOR DIFFERENT TYPES OF NANOFLUIDS
WITH SWIRLING JETS
Dr. Öğr.Üyesi Mustafa KILIÇ
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, mkilic@adanabtu.edu.tr
ABSTRACT
One of the main problems with the design parameter for new technological devices is heat
loads. Using nanofluids can be a key solution to solve this heat loads problem. So, swirling flows
have gained an increasing interest in the last decade in fluid dynamics research. The present study is
focused on the numerical investigation of heat transfer from a heated surface by using nanofluids and
swirling jets. Effects of different inlet temperature (Tinlet= 5, 10, 20, 30 ºC) and different types of
nanofluids (Al2O3-H2O, Cu-H2O, TiO2-H2O and pure water) on heat transfer and fluid flow were
studied numerically. Al2O3-H2O nanofluid was used as a base coolant for different inlet temperature.
k-ω turbulent model of PHOENICS computational fluid dynamics code was used for numerical
analysis. It was obtained that Increasing inlet temperature from Tinlet=5 ºC to 30 ºC has not a
significant effect on average Nusselt number. For different types of nanofluid, using Cu-H2O
nanofluid causes an increase of 3.6%, 7.6%, and 8.5% on the average Nusselt number with respect to
TiO2-H2O, Al2O3-H2O and pure water. Using Cu-H2O nanofluids shows the best heat transfer
performance. Numerical model was also verified with some correlation and experimental results of
literature. Difference between numerical results of this study and experimental results is less than
11%.
Keywords: Numerical Analysis, Inlet temperature, Nanofluid, Swirling Jet.
1. INTRODUCTION
The present study is focused on the numerical investigation of heat transfer from a heated
surface for different inlet temperature and nanofluids with swirling jets. A nanofluid is defined as a
suspension of solid particles which have 1-100 nm size in a base fluid. In heat transfer applications
using nanofluid, the particles suspended in the base fluid, expand the thermal capacity of the fluid.
Interactions and collisions between particles cause to increase in turbulence and turbulence intensity
of the transition surface. Turbulence intensity and large surface area enable more heat transfer.
Nanoparticles carry 20% of their atoms at the surface that makes them ready to heat transfer. Another
advantage of using nanofluids is the particle agitation cause micro-convection in the fluid due to its
very small size and therefore increases the heat transfer in particular heat transfer from surfaces with
high heat flux, as well as industry, medicine and space research. But the main disadvantages of using
nanofluid may be a pressure drop a particle deposition in pipes or ducts. So using nanofluids with
swirling jets may be a key solution for these disadvantages. So, swirling flows have gained an
increasing interest in the last decade in fluid dynamics research, since in many technical applications
swirl is an essential phenomenon. Swirling flows are generally used in the industry for separation,
mixing and flame stabilization. The main characteristic of swirling flow is the combination of axial
and tangential velocities. Swirling flows are used to minimize pressure drop and prevent particle
deposition (Kharoua et al.[1]). In swirling flows, part of the fluid enters axially while the remainder is
injected tangentially at various locations along the tube axis. The radial pressure gradient results in
thinning of thermal boundary later with an accompanying improvement in heat transfer (Chang et al.
[2]). Many studies on enhancing heat transfer technique as impinging jets or swirling jets with
different coolant can be found in the literature. Kilic et al. [3, 4] surveyed the cooling of a flat plate
with the support of the impinging fluid air jet for different Reynolds numbers and dimensionless
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channel heights. Teamah et al. [5] investigated heat transfer and flow structure formed by Al2O3
nanofluid to flat plate by experimentally and numerically with various Re number and the different
volume ratio of nanofluids. Sun et al. [6] researched the effect of a single impinging jet using Cuwater nanofluids as working fluid on heat transfer. Kilic et al. [7] investigated the heat transfer from
high heat flux surfaces for different parameters using nanofluids and multiple impinging jets. It was
found that the increase in Re number and decrease in particle diameter causes an increase in heat
transfer. Sekrani et al. [8] investigated turbulent convective heat transfer of Al2O3 nanofluid flowing
in a circular tube with uniform heat flux for different turbulence model numerically. Wongcharee et
al. [9] investigated effects of swirling impinging jets with TiO2-water nanofluid on heat transfer for
different jet-to-target spacing ratio, Reynolds number and volume concentration. Akyurek et al. [10]
studied turbulent forced convection heat transfer and pressure drop characteristic of Al2O3-water
nanofluid experimentally by using wire coil turbulators.
This study is different from the studies at literature by evaluating the combined effect of
swirling jets and nanofluids on heat transfer for different parameters. By using the combined effect
of nanofluids and swirling flows heat transfer enhancement was evaluated for different inlet
temperature and different types of nanofluids. Numerical results were also validated with the
experimental results and correlations in the literature.
2. NUMERICAL MODEL
The computational domain consists of a rectangular channel of which dimensions are
10x10x50 mm. Two jet inlets of which dimensions are 3x3 mm were located at the inverse direction
to inject tangentially. There is one outlet at the end of the channel. All walls have a constant wall
temperature. Inlet velocity of swirling jets is applied according to the Reynolds number. Effect of
using nanofluids on heat transfer is determined by comparing nanofluids results with pure water
results. Three parameters are applied to the condition of 2-jet. For the evaluation of different inlet
configuration, 2-jet flow was compared with channel flow, 1-jet flow and 4-jet flow. k-ω turbulence
model of PHOENICS CFD code was used for this numerical analysis. CFD simulation domain is
shown in Fig.1 Mesh structure is shown in Fig.2.
Outlet
Jet
Inlet
z

Tsurface

x
Jet Inlet
y

Figure 1.CFD Simulation model

Figure 2. Mesh Structure
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The continuity, Reynolds averaged momentum and time-averaged energy equations governing 3dimensional steady, the flow of fluid with constant properties used for turbulent solutions can be
written in the Cartesian coordinate system as follows;
Continuity equation:
U i
0
xi

(1)

Momentum equation:

U i

U j
xi



P
   U i U j



x j xi   x j
xi




   uiu j 




(2)

Energy equation:

c pU i

T


xi xi

 T

 c p uiT 
k
 xi


(3)

Since Reynold number is higher than 10000. It was assumed that fluid is turbulent. So, a k-ω
turbulent model of PHOENICS computational fluid dynamics code was used for numerical analysis.
k-ω turbulence model involves the solution of transport equations for the turbulent kinetic energy k
and the turbulence frequency ω. ω can be defined as the specific dissipation rate ε/k where ε is the
dissipation rate of k. In this study, a k-ω turbulence model is preferred since it performs better in
transitional flows and in flows with adverse pressure gradients. Additionally, the model is
numerically very stable; it means this model can produce converged solutions more rapidly than the
other models. All boundary conditions used in the study are summarized in Table 1. It was used
100x30x32 (96000 elements) meshes for this application. Mesh structure was prepared according to
flow conditions. In order to get more precise numerical results, we intensified mesh numbers in some
region as a jet inlet region and the surface of walls. Sweep number was studied between 2000 and
6000 and cell number was also studied between 24 and 36. It is observed that numerical geometry
was independent of sweep number and cell number when sweep number was 3000 and cell number
was 100x30x32.
Table 1.Boundary Conditions
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where Uτ is the resultant friction velocity (Uτ = √(τw/ρ) ), τw is the wall shear stress, δ is the normal
distance of the ﬁrst grid point from the wall, and k is von Karman's constant. Additionally, Vinlet is
the bulk inlet velocity, I is the turbulent intensity (typically in the range 0.01< I < 0.05), ε is the
dissipation rate (ε=Cd3/4.k3/2/Lm), Cd is the constant (Cd=0.09) and the mixing length L m ~ 0.1H,
where H is a characteristic inlet dimension. Numerical results were verified with the experimental
results of Sunder and Sharma [11] and correlation of Petukhov, Gnielinsky, Dittus and Boelter [8].
Verification of numerical model is shown in Fig.3. Difference between numerical results and
experimental results is less than 11% for Re=12000-18000.

Petukhov
Gnielinsky
Dittus and Boelter
Experiment Sunder and Sharma
Present Stdudy

160

Nuavg

140

120

100

80
10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

Reynolds Number

Figure 3. Verification of the model with experimental results and correlations
The heat transfer from the surfaces to the fluid will take place by convection, conduction and
radiation.
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑖𝑡𝑜𝑛

(4)

Heat transfer occurs from high-temperature walls to the nanofluid. So heat transfer rate gained by
nanofluid equals the heat transfer rate lost by walls. As a result, walls surfaces will be cooled by
using nanofluid with swirling jet. It is assumed that channel walls have a constant temperature. So
heat conduction through the walls (from the outer surface to the inner surface) is neglected. Heat
transfer with radiation is negligible in this study because the surface temperature is under 573.15 K.
Heat transfer rate gained by the fluid from wall surfaces;

𝑄 = 𝑚. 𝐶𝑝𝑛𝑓 . (𝑇𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 )

(5)

Where ṁ is the mass flow rate of nanofluid, Cp(nf) is nanofluid specific heat, Toutlet is the outlet
temperature of nanofluid and Tinlet is the inlet temperature of nanofluid. Nusselt number (Nu) is a
dimensionless parameter indicating the ratio of heat transfer with convection to heat transfer with
conduction. The average Nusselt number can be presented as the ratio of the average heat transfer
coefficient times characteristic length (Dh ) to the coefficient of thermal conductivity of the
nanofluid.
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Nu avg 

havg .Dh

(6)

k nf

Where havg is the average heat transfer coefficient, measured, Dh is the hydraulic diameter, and knf is
the coefficient of thermal conductivity of the nanofluid. Average heat transfer coefficient can be
presented as;
𝑎𝑣𝑔 = 𝑄/(𝐴𝑠. 𝑇𝑙𝑚 )

(7)

Where As is the convection surface area and Tlm is the logarithmic mean temperature of nanofluid.

∆𝑇𝑒
𝑇𝑙𝑚 = (∆𝑇𝑒 − ∆𝑇𝑖 )/ln( )
∆𝑇𝑖

(8)

Where ∆𝑇𝑒 is the temperature difference between surface temperature and nanofluid exit temperature
(∆𝑇𝑒 = (𝑇𝑠 − 𝑇𝑒 ) and ∆𝑇𝑖 is temperature differenace between surface temperature and nanofluid inlet
temperature (∆𝑇𝑖 = (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖 ). Reynolds number (Re) is used to determine for forced convection
whether the flow is laminar or turbulent. Reynolds number based on turbulent flow;

Re 

(  nf .V jet .Dh )

(9)

(  nf )

Where ρnf is the nanofluid density, Vjet is the jet velocity, and μnf is the nanofluid dynamic viscosity.
The density of nanofluids is;

nf  (1   ).bf  . p

(10)

Where ρbf is the base fluid (water) density, φ is the volumetric ratio of the nanofluid, and ρp is the
density of the solid particles in the nanofluid. The volumetric ratio of nanoparticles is;



1
(1 /  ).(  p  bf )

(11)

Where ω is the density difference between the fluid and the main fluid (water). The nanofluid
specific heat is calculated from;
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C pnf 

 .(  .C p ) p  (1   ).(  .C p ) f
(  nf )

(12)

Where Cp(p) is the specific heat of particle Cp(f) is the specific heat of base fluid. The effective thermal
conductivity of nanofluid is calculated according to Corcione [12];
k eff
kf

 1  4.4 Re

0.4

Pr

0.66

 Tnf

T
 fr

10






 kp

k
 f






0.03

 0.66

(13)

Where Re is the nanoparticle Reynolds number, Pr is the Prandtl number of the base liquid. kp is the
nanoparticle thermal conductivity, φ is the volume ratio of the suspended nanoparticles, Tnf is the
nanofluid temperature (K), Tfr is the freezing point of the base liquid.
Nanoparticle Reynolds number is defined as;
Re =

2  .fk bT
f 2 d p

(14)

Kb is the Boltzmann’s constant. The effective dynamic viscosity of nanofluids defined as;

µnf = µbf (1 + 2,5  + 4,698  2 )

(15)

1. RESULTS AND DISCUSSIONS
In this section, numerical results were prepared for two parameters. Effects of Al2O3-water nanofluid
with 20 nm particle diameter and volume ratio of φ=4% on heat transfer for different inlet
temperature (Tinlet= 5, 10, 20, 30 ºC) and different types of nanofluids (Al2O3-H2O, Cu-H2O, TiO2H2O and pure water) on heat transfer were obtained.
3.1. Effects of different inlet temperature on heat transfer
Fig.4 shows average Nusselt number for different inlet temperature (T inlet= 5, 10, 20, 30 ºC) of Al2O3H2O when it is used at 20 nm particle size and φ=4% at Re=18000. It can be seen that increasing inlet
temperature has not a considerable effect on average Nusselt number. The reason of this is increasing
or decreasing the inlet temperature causes a change on heat convection coefficient.

74

Nuavg

Nuavg

72
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66
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Fig. 4. Average Nusselt numbers of Al2O3-H2O nanofluid for different inlet temperature
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This means that heat flux from the surface to the fluid changes temperature difference between bulk
fluid temperature and average surface temperature. So surface temperature can be change but it does
not cause a significant change on average Nusselt number. Temperature contours for different inlet
temperature are shown in Fig.5.

(a)

(b)

0.03

8

16

x/Dh

Fig.5. Temperature contours of Al2O3-H2O nanofluid for different inlet temperature (a) Tinlet= 5ºC
and (b) Tinlet= 30 ºC
3.2. Effects of different types of nanofluid
Numerical analysis is conducted for a different type of nanofluid (Cu-H2O, Al2O3- H2O, TiO2- H2O
and H2O) with 20 nm particle size and φ=4% at Re=18000 and T inlet= 20ºC. Properties of nanofluids
were calculated at bulk film temperature. Tab.2 shows thermophysical properties of nanofluids
(density, specific heat, kinematic viscosity, thermal conductivity, thermal expansion coefficient).
Local temperature contours show that nanofluids with higher thermal conductivity cause higher heat
transfer rate and higher average Nusselt number. Fig.6 shows variation in average Nusselt number for
Cu-H2O, Al2O3-H2O, TiO-H2O nanofluids and H2O. It was obtained that using Cu-H2O nanofluid
causes an increase of 3.6%, 7.6%, and 8.5% on the average Nusselt number with respect to TiO 2H2O, Al2O3-H2O and H2O. It can be seen that using Cu-H2O nanofluid shows better heat transfer
performance.
Table 2. Thermophysical properties of nanofluids at 293K
Nanofluid

Density, Specific Kinematic Thermal
Thermal
ρ
heat, Cp Viscosity γ Conductivity Expansion
(kg/m3) (J/kgK) (m2/s)
λ (W/mK)
Coeff. β

Cu-water

1157.43 3594.13

0.000000902 0.6422

0.0001544

TiO-water

1063.24 3902.51

0.000000982 0.6382

0.0001537

Al2O3-water 1055.84 3931.45

0.000000989 0.6378

0.0001534

Pure Water

0.000000990 0.5970

0.0001430

998.20

www.zeugmakongresi.org/

4182.00

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1060

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

77

76

Nuavg

75

74

73

72

Nuavg

71

70
H2O

Al2O3- H2O

TiO2-H2O

Cu-H2O

Types of Fluid

Figure 6. Average Nusselt numbers for the different type of nanofluids
Higher kinematic viscosity and higher thermal conductivity cause increasing heat transfer rate from
the surface by decreasing thermal boundary layer thickness and increasing hydrodynamic boundary
layer thickness. So increasing thermal conductivity or decreasing density and specific heat causes an
increase in heat transfer rate. Temperature contours along the channel for different types of nanofluid
are shown in Fig.7.

(a)

(b)

(c)

(d)

0.03

8

16

x/D
h

Figure 7. Temperature contours for different types of nanofluid (a) H2O (b) Al2O3-H2O (c)
TiO2-H2O and (d) Cu-H2O
The current numerical study shows that using nanofluids in spite of traditional heat transfer fluids
shows better heat transfer performance. Nanoparticles in the base fluid increase the thermal
conductivity of the base fluid.
2. CONCLUSIONS
The present study is focused on the numerical investigation of heat transfer from a heated surface
by using nanofluids and swirling jets. Effects of different inlet temperature (T inlet= 5, 10, 20, 30 ºC)
and different types of nanofluids (Al2O3-H2O, Cu-H2O, TiO2-H2O and pure water) on heat transfer
and fluid flow were studied numerically. It is obtained that Increasing inlet temperature from
Tinlet=5 ºC to 30 ºC has not a significant effect on average Nusselt number. Using Cu-H2O nanofluid
www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1061

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
causes an increase of 3.6%, 7.6%, and 8.5% on the average Nusselt number with respect to TiO 2H2O, Al2O3-H2O and pure water. Using Cu-H2O nanofluids shows the best heat transfer
performance. Difference between numerical results of this study and experimental results is less than
11%. Research areas for future investigations can be using different particle diameter, different
volume ratio and different types of nanofluids with different application geometries and cooling
techniques.
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Nomenclature
Cpnf

Nano fluid specific heat [Jkg-1K-1]

Cpp

Particle specific heat [Jkg-1K-1]

dp

Particle diameter [nm]

keff

Effective thermal conductivity [Wm-1K-1]

knf

Nano fluid thermal conductivity [Wm-1K-1]

Nux Local Nusselt number [Nux=Q.DhΔT-1.knf-1]
Nuavg Average Nusselt number [Nuavg=havg.Dh.knf-1]
Greek Symbols
ρbf

Base fluid density [kgm-3]

φ

Nanoparticle volume ratio

µnf

Nanoakışkan Dinamik vizkositesi [kg.m-1.s-1]
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NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER ON A HEATED SURFACE WITH
EFFECTS OF NANOFLUIDS AND SWIRLING JETS
Dr. Öğr.Üyesi Mustafa KILIÇ
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, mkilic@adanabtu.edu.tr
ABSTRACT
Heat loads of new technology electronic devices have been a main problem for new
technological improvement. So enhancing heat transfer is a critical key to solve this problem. The
present study is focused on the numerical investigation of heat transfer from a heated surface by
using nanofluids and swirling jets. Effects of different Reynolds number (Re= 12000, 15000, 18000,
21000) and different inlet configuration (channel flow, 1-jet, 2-jet, 4-jet) on heat transfer and fluid
flow were studied numerically. Al2O3-H2O nanofluid was used as a base coolant for all parameters.
k-ω turbulent model of PHOENICS computational fluid dynamics code was used for numerical
analysis. It was obtained that increasing Reynolds number causes an increase in the average Nusselt
number and decrease in surface temperature. So increasing Reynolds number from Re=12000 to
21000 causes an increase of 51.3% on average Nusselt Number. Thermal boundary region does not
occur at the inlet of swirling jet because of the high turbulence intensity at the surfaces of the
channel. For different inlet configuration, using 1-jet flow causes an increase of 91.6%, 29.8%, and
57.1% on the average Nusselt number with respect to channel flow, 2-jet flow and 4-jet flow.
Numerical model was also verified with some correlation and experimental results of literature.
Keywords:: Computational Fluid Dynamics, Inlet configuration, Nanofluid, Swirling Jet.
1. INTRODUCTION
The present study is focused on the numerical investigation of heat transfer from a heated
surface by using nanofluids and swirling jets. A nanofluid is defined as a suspension of solid particles
which have 1-100 nm size in a base fluid. In heat transfer applications using nanofluid, the particles
suspended in the base fluid, expand the thermal capacity of the fluid. Interactions and collisions
between particles cause to increase in turbulence and turbulence intensity of the transition surface.
Turbulence intensity and large surface area enable more heat transfer. Nanoparticles carry 20% of
their atoms at the surface that makes them ready to heat transfer. Another advantage of using
nanofluids is the particle agitation cause micro-convection in the fluid due to its very small size and
therefore increases the heat transfer in particular heat transfer from surfaces with high heat flux, as
well as industry, medicine and space research. But the main disadvantages of using nanofluid may be
a pressure drop and particle deposition in pipes or ducts. So using nanofluids with swirling jets may
be a key solution for these disadvantages.
One of the main problems with the design parameter for new technological devices is heat
loads. Using swirling flow with nanofluids can be a key solution to solve this heat loads problem. So,
swirling flows have gained an increasing interest in the last decade in fluid dynamics research, since
in many technical applications swirl is an essential phenomenon. Swirling flows are generally used in
the industry for separation, mixing and flame stabilization. The main characteristic of swirling flow is
the combination of axial and tangential velocities. Swirling flows are used to minimize pressure drop
and prevent particle deposition (Kharoua et al.[1]). In swirling flows, part of the fluid enters axially
while the remainder is injected tangentially at various locations along the tube axis. The radial
pressure gradient results in thinning of thermal boundary later with an accompanying improvement in
heat transfer (Chang et al. [2]). Many studies on enhancing heat transfer technique as impinging jets
or swirling jets with different coolant can be found in the literature. Kilic et al. [3, 4] surveyed the
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cooling of a flat plate with the support of the impinging fluid air jet for different Reynolds numbers
and dimensionless channel heights. Teamah et al. [5] investigated heat transfer and flow structure
formed by Al2O3 nanofluid to flat plate by experimentally and numerically with various Re number
and the different volume ratio of nanofluids. Sun et al. [6] researched the effect of a single impinging
jet using Cu-water nanofluids as working fluid on heat transfer. Kilic et al. [7] investigated the heat
transfer from high heat flux surfaces for different parameters using nanofluids and multiple
impinging jets. It was found that the increase in Re number and decrease in particle diameter causes
an increase in heat transfer. Sekrani et al. [8] investigated turbulent convective heat transfer of Al2O3
nanofluid flowing in a circular tube with uniform heat flux for different turbulence model
numerically. Wongcharee et al. [9] investigated effects of swirling impinging jets with TiO2-water
nanofluid on heat transfer for different jet-to-target spacing ratio, Reynolds number and volume
concentration. Akyurek et al. [10] studied turbulent forced convection heat transfer and pressure drop
characteristic of Al2O3-water nanofluid experimentally by using wire coil turbulators.
This study is different from the studies at literature by evaluating the combined effect of
swirling jets and nanofluids on heat transfer for different parameters to prevent the disadvantages
(pressure drop and particle deposition) of nanofluids. By using the combined effect of nanofluids and
swirling flows heat transfer enhancement was evaluated for different Reynolds number and different
inlet configuration. Numerical results were also validated with the experimental results in the
literature.
1. NUMERICAL MODEL
The computational domain consists of a rectangular channel of which dimensions are 10x10x50 mm.
Two jet inlets of which dimensions are 3x3 mm were located at the inverse direction to inject
tangentially. There is one outlet at the end of the channel. All walls have a constant wall temperature.
Inlet velocity of swirling jets is applied according to the Reynolds number. Effect of using nanofluids
on heat transfer is determined by comparing nanofluids results with pure water results. Three
parameters are applied to the condition of 2-jet. For the evaluation of different inlet configuration, 2jet flow was compared with channel flow, 1-jet flow and 4-jet flow. k-ω turbulence model of
PHOENICS CFD code was used for this numerical analysis. CFD simulation domain is shown in
Fig.1 Mesh structure is shown in Fig.2.

Outlet
Jet
Inlet
z

Tsurface

x
Jet Inlet
y

Figure 1.CFD Simulation model
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Figure 2. Mesh Structure
The continuity, Reynolds averaged momentum and time-averaged energy equations governing 3dimensional steady, the flow of fluid with constant properties used for turbulent solutions can be
written in the Cartesian coordinate system as follows;
Continuity equation:
U i
0
xi

(1)

Momentum equation:

U i

U j
xi
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x j xi
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U j
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Energy equation:
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 c p uiT 
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(3)

Since Reynold number is higher than 10000. It was assumed that fluid is turbulent. So, a k-ω
turbulent model of PHOENICS computational fluid dynamics code was used for numerical analysis.
k-ω turbulence model involves the solution of transport equations for the turbulent kinetic energy k
and the turbulence frequency ω. ω can be defined as the specific dissipation rate ε/k where ε is the
dissipation rate of k. In this study, a k-ω turbulence model is preferred since it performs better in
transitional flows and in flows with adverse pressure gradients. Additionally, the model is
numerically very stable; it means this model can produce converged solutions more rapidly than the
other models. All boundary conditions used in the study are summarized in Table 1. It was used
100x30x32 (96000 elements) meshes for this application. Mesh structure was prepared according to
flow conditions. In order to get more precise numerical results, we intensified mesh numbers in some
region as a jet inlet region and the surface of walls. Sweep number was studied between 2000 and
6000 and cell number was also studied between 24 and 36. It is observed that numerical geometry
was independent of sweep number and cell number when sweep number was 3000 and cell number
was 100x30x32.
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Table 1.Boundary Conditions

where Uτ is the resultant friction velocity (Uτ = √(τw/ρ) ), τw is the wall shear stress, δ is the normal
distance of the ﬁrst grid point from the wall, and k is von Karman's constant. Additionally, Vinlet is
the bulk inlet velocity, I is the turbulent intensity (typically in the range 0.01< I < 0.05), ε is the
dissipation rate (ε=Cd3/4.k3/2/Lm), Cd is the constant (Cd=0.09) and the mixing length L m ~ 0.1H,
where H is a characteristic inlet dimension. Numerical results were verified with the experimental
results of Sunder and Sharma [11] and correlation of Petukhov, Gnielinsky, Dittus and Boelter [8].
Verification of numerical model is shown in Fig.3. Difference between numerical results and
experimental results is less than 11% for Re=12000-18000.

Petukhov
Gnielinsky
Dittus and Boelter
Experiment Sunder and Sharma
Present Stdudy

160

Nuavg

140

120

100

80
10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

Reynolds Number

Figure 3. Verification of the model with experimental results and correlations
The heat transfer from the surfaces to the fluid will take place by convection, conduction and
radiation.
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑄𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑖𝑡𝑜𝑛

(4)

Heat transfer occurs from high-temperature walls to the nanofluid. So heat transfer rate gained by
nanofluid equals the heat transfer rate lost by walls. As a result, walls surfaces will be cooled by
using nanofluid with swirling jet. It is assumed that channel walls have a constant temperature. So
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heat conduction through the walls (from the outer surface to the inner surface) is neglected. Heat
transfer with radiation is negligible in this study because the surface temperature is under 573.15 K.
Heat transfer rate gained by the fluid from wall surfaces;

𝑄 = 𝑚. 𝐶𝑝𝑛𝑓 . (𝑇𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 )

(5)

Where ṁ is the mass flow rate of nanofluid, Cp(nf) is nanofluid specific heat, Toutlet is the outlet
temperature of nanofluid and Tinlet is the inlet temperature of nanofluid. Nusselt number (Nu) is a
dimensionless parameter indicating the ratio of heat transfer with convection to heat transfer with
conduction. The average Nusselt number can be presented as the ratio of the average heat transfer
coefficient times characteristic length (Dh ) to the coefficient of thermal conductivity of the
nanofluid.

Nu avg 

havg .Dh
k nf

(6)

Where havg is the average heat transfer coefficient, measured, Dh is the hydraulic diameter, and knf is
the coefficient of thermal conductivity of the nanofluid. Average heat transfer coefficient can be
presented as;
𝑎𝑣𝑔 = 𝑄/(𝐴𝑠. 𝑇𝑙𝑚 )

(7)

Where As is the convection surface area and Tlm is the logarithmic mean temperature of nanofluid.

∆𝑇𝑒
𝑇𝑙𝑚 = (∆𝑇𝑒 − ∆𝑇𝑖 )/ln( )
∆𝑇𝑖

(8)

Where ∆𝑇𝑒 is the temperature difference between surface temperature and nanofluid exit temperature
(∆𝑇𝑒 = (𝑇𝑠 − 𝑇𝑒 ) and ∆𝑇𝑖 is temperature differenace between surface temperature and nanofluid inlet
temperature (∆𝑇𝑖 = (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖 ). Reynolds number (Re) is used to determine for forced convection
whether the flow is laminar or turbulent. Reynolds number based on turbulent flow;

Re 

(  nf .V jet .Dh )
(  nf )

(9)

Where ρnf is the nanofluid density, Vjet is the jet velocity, and μnf is the nanofluid dynamic viscosity.
The density of nanofluids is;
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nf  (1   ).bf  . p

(10)

Where ρbf is the base fluid (water) density, φ is the volumetric ratio of the nanofluid, and ρp is the
density of the solid particles in the nanofluid. The volumetric ratio of nanoparticles is;



1
(1 /  ).(  p  bf )

(11)

Where ω is the density difference between the fluid and the main fluid (water). The nanofluid
specific heat is calculated from;
C pnf 

 .(  .C p ) p  (1   ).(  .C p ) f
(  nf )

(12)

Where Cp(p) is the specific heat of particle Cp(f) is the specific heat of base fluid. The effective thermal
conductivity of nanofluid is calculated according to Corcione [12];
k eff
kf

 1  4.4 Re

0.4

Pr

0.66

 Tnf

T
 fr

10






 kp

k
 f






0.03

 0.66

(13)

Where Re is the nanoparticle Reynolds number, Pr is the Prandtl number of the base liquid. kp is the
nanoparticle thermal conductivity, φ is the volume ratio of the suspended nanoparticles, Tnf is the
nanofluid temperature (K), Tfr is the freezing point of the base liquid.
Nanoparticle Reynolds number is defined as;

Re =

2  .fk bT
f 2 d p

(14)

Kb is the Boltzmann’s constant. The effective dynamic viscosity of nanofluids defined as;
µnf = µbf (1 + 2,5  + 4,698  2 )

(15)

2. RESULTS AND DISCUSSIONS
In this section, numerical results were prepared for two parameters. Effects of Al2O3-water nanofluid
with 20 nm particle diameter and volume ratio of φ=4% on heat transfer for different Reynolds
number (Re= 12000, 15000, 18000, 21000), different inlet configuration (channel flow, 1-jet, 2-jet,
4-jet) were obtained.
3.1. Effects of different Reynolds number on heat transfer
To understand the effect of fluid velocity on heat transfer, the Reynolds number was
increased from Re=12000 to 21000. Fig.4 and Fig.5. show velocity vector and temperature contours
www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1069

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
of fluid flow at the midpoint of the inlet of swirling jet, in the middle of channel and outlet of the
channel at x-direction (x/Dh=0.03, 8, 16) for Re=12000 and 21000 respectively.

(a)

(b)

0.03

16

8

x/Dh

Figure 4. Velocity vectors for different Reynolds Number (a) Re=12000 and (b) Re= 21000
Thermal boundary region does not occur at the inlet of swirling jet because of the high
turbulence intensity at the surfaces of the channel. Temperature increase can be seen only in the
impinging region of swirling jet because fluid velocity decreases at this region.

(a)

(b)

0.03

8

16

x/Dh

Figure 5. Temperature contours for different Reynolds Number (a) Re=12000 and (b) Re=
21000
Velocity vector occurs in a shape of a flattened sphere. So the effect of swirling jet can be seen
significantly at the inlet region of swirling jets. In the middle of the channel thermal boundary layer
is thickening because of the velocity decrease (decrease of the hydrodynamic boundary layer) at the
corner of the rectangular channel. This boundary layer thickness increase can be seen at the direction
of swirling flow. Because separation of fluid flow is more evident in this region. At the end of the
channel, a decrease of fluid velocity can be seen easily. Separation of the fluid flow is more
important at the corner of the channel at this region. Decreasing hydrodynamic boundary layer
thickness causes an increase in thermal boundary layer thickness and it causes an increase in surface
temperature. So increasing Reynolds number causes an increase in the hydrodynamic boundary layer
and a decrease of the thermal boundary layer and surface temperature. Variation of average Nusselt
number for different Reynolds number is shown in Fig.6.
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Figure 6. Average Nusselt Number of Al2O3-H2O nanofluid for different Reynolds Number
It is obtained that increasing Reynolds number causes an increase in the average Nusselt number and
decrease in surface temperature. So increasing Reynolds number from Re=12000 to 21000 causes an
increase of 51.3% on average Nusselt Number. But this increase decreases gradually. Increasing
Reynolds number from Re=12000 to 15000 causes an increase of 17.2% on the average Nusselt
number. But the increase in Reynolds number from Re=15000 to 18000 and Re=18000 to 21000, the
inclination decreases to 14.3% and 12.9% respectively.
3.2. Effects of different inlet configuration
Four different inlet configurations are conducted to understand the effect of flow configuration on
heat transfer for Al2O3-H2O nanofluid. It is assumed that mass flow rate is constant for all flow
configuration. Velocity vectors and temperature contours at inlet and outlet region of the channel
were shown in Fig.7 and 8.

(a)

(b)

(c)
(d)

0.03

8

16

x/Dh

Figure 7. Velocity vectors for different inlet configuration (a) Channel flow (b) 1-jet flow (c) 2jet flow (d) 4-jet flow
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(a)

(b)

(c)

(d)

8

0.03

16

x/Dh

Figure 8. Temperature contours for different inlet configuration (a) Channel flow (b) 1-jet flow
(c) 2-jet flow (d) 4-jet flow
At this study 1-jet flow is compared with the 2-jet flow, 4-jet flow and channel flow. It is obtained
that using 1-jet flow causes an increase of 91.6%, 29.8%, and 57.1% on the average Nusselt number
with respect to channel flow, 2-jet flow and 4-jet flow. Average Nusselt numbers for different inlet
configurations were shown in Fig.9.
120

Nuavg
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Nuavg

80
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40

20

0
Channel flow

1-jet

2-jet

4-jet

Inlet Configuration

Figure 9. Average Nusselt number for different inlet configuration
3. CONCLUSIONS
The present study is focused on the numerical investigation of heat transfer from a heated
surface by using nanofluids and swirling jets. Effects of different Reynolds number, and different
inlet configuration on heat transfer and fluid flow were studied numerically. It is obtained that
increasing Reynolds number from Re=12000 to 21000 causes an increase of 51.3% on average
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Nusselt Number. Using 1-jet causes an increase of 91.6% and 29.8% on average Nusselt number
according to the channel flow and 2-jet. Difference between numerical results of this study and
experimental results is less than 11% for Re=12000-18000. Research areas for future investigations
can be using different particle diameter, different volume ratio and different types of nanofluids with
different application geometries and cooling techniques.
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Nomenclature
Cpnf

Nano fluid specific heat [Jkg-1K-1]

Cpp

Particle specific heat [Jkg-1K-1]

dp

Particle diameter [nm]

keff

Effective thermal conductivity [Wm-1K-1]

knf

Nano fluid thermal conductivity [Wm-1K-1]

Nux Local Nusselt number [Nux=Q.DhΔT-1.knf-1]
Nuavg Average Nusselt number [Nuavg=havg.Dh.knf-1]
Greek Symbols
ρbf

Base fluid density [kgm-3]

φ

Nanoparticle volume ratio

µnf

Nanoakışkan Dinamik vizkositesi [kg.m-1.s-1]
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ÖZET
Bu çalışmada biz nötrosofik üçlü v - genelleştirilmiş normlu uzayları ele aldık. Bu yapıyla
ilgili örnek ve özellikleri verdik. nötrosofik üçlü v - genelleştirmiş normlu uzaylar için yakınsaklık,
Cauchy dizisi ve Banach uzayları tanımını verdik. Bunun yanı sıra nötrosofik üçlü v - genelleştirmiş
normlu uzayları klasik yapılarla karşılaştırdık. Nötrosofik üçlü v - genelleştirmiş normlu uzayların
klasik yapılardan farklı olduğunu gösterdik. Ayrıca nötrosofik üçlü v - genelleştirmiş normlu
uzayların nötrosofik üçlü metrikten [7] ve nötrosofik üçlü normlu uzaylardan [5] farklı olduğunu
gösterdik. Ayrıca hangi özel durumlarda bu yapıların birbirlerinin özelliklerini sağladığını gösterdik.
Anahtar kelimeler: Nötrosofik üçlü kümeler, nötrosofik üçlü normlu uzaylar, nötrosofik üçlü
v - genelleştirmiş normlu uzaylar
NEUTROSOPHİC TRİPLET V- GENERALİZED NORMED SPACE
ABSTRACT
In this study, we discussed neutrosophic triplet v-generalized normed spaces. We gave
examples and characteristics about this structure. We gave the definition of convergence, Cauchy
sequence and Banach spaces for the neutrosophic triplet v-generalized normed spaces. In addition,
we compared neutrosophic triplet v-generalized normed spaces with classical structures. We showed
that neutrosophic triplet v-generalized normed spaces are different from classical structures. Also, we
showed that neutrosophic triplet v-generalized normed spaces different from the neutrosophic triplet
partial metric [6] and neutrosophic triplet normed spaces [5]. Furthermore, we showed in which
special cases these properties provide each other's characteristics.
Keywords: Neutrosophic triplet sets, neutrosophic triplet normed space, neutrosophic triplet vgeneralized normed space
GiRiŞ
Nötrosofi [1] ilk olarak 1999 yılında Smarandache tarafından ele alındı. Nötrosofi; nötrosofik
küme, nötrosofik mantık ve nötrosofik olasılıktan oluşmaktadır. Aslında nötrosofi bulanık kümeler
[2] ve sezgisel bulanık kümelerin [3] genelleştirilmiş halidir. Çünkü nötrosofide bulanık ve sezgisel
bulanık kümelerden farklı olarak doğruluk değeri (T), yanlışlık değeri (F) ve belirsizlik değeri (I)
tamamen birbirinden bağımsızdır. Bundan dolayı belirsizliklerle başa çıkmada oldukça kullanışlı olan
bu alanda birçok araştırmacı çalışmalarda bulunmuştur. Nötrosofik üçlü kümeler ve nötrosofik üçlü
gruplar [4] da 2016 yılında Smarandache ve Ali tarafından ele alındı. Bir kümenin nötrosofik üçlü
küme olabilmesi için bu kümedeki her bir “a” elemanının bir etkisiz elemanı ve bir ters elemanı
olmalıdır. Buradaki etkisiz eleman klasik gruptaki gibi bütün elemanlar için sadece bir tane olmak
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zorunda değildir. Yani her bir elemanın kendine ait bir etkisiz elemanı olabilir. Ayrıca bir nötrosofik
üçlü a elemanı < a, etkisiz(a), ters(a)> şeklide gösterilir. Bundan dolayı nötrosofideki bu yeni yapı
klasik küme ve klasik gruptan farklıdır. Son zamanlarda Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü metrik
uzayı, nötrosofik üçlü vektör uzayını ve nötrosofik üçlü normlu uzayı [5]; Şahin, Kargın ve Çoban da
nötrosofik üçlü kısmi metrik uzayı [6]; Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü v – genelleştirilmiş metrik
uzayı [7], Smarandache, Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü G – modülleri [8], Şahin ve Kargın
nötrosofik üçlü iç çarpım uzaylarını [9], Bal, Moges ve Olgun nötrosofik üçlü koset ve bölüm
gruplarını [10]; Çelik, Moges ve Olgun nötrosofik üçlü genişletilmiş gruplar için temel
homomorfizma teoremlerini [11] ele almıştır.
Bu çalışmada biz 1. Bölümde çalışmamızın özetini, 2. Bölümde nötrosofinin tarihini,
kullanım alanlarını ve çalışmamızda bize fayda sağlayacak diğer yazarların bazı tanımlarına yer
verdik. 3. Bölümde ise nötrosofik üçlü v - genelleştirilmiş normlu uzaylar ve özelliklerini ele aldık. 4.
Bölümde elde ettiğimiz sonuçları ve 5. Bölümde ise kaynakçayı verdik.
Şimdi nötrosofik üçlü yapılarla ilgili diğer yazarlardan derlediğimiz bazı tanımları verelim.
Tanım 2.1:[4] N herhangi bir küme ve * bir ikili işlem olsun. Eğer N kümesi aşağıdaki şartları
sağlıyorsa (N, *) kümesine bir nötrosofik üçlü küme denir.
1) Her a ∈ N için,
a*etkisiz(a)= etkisiz(a)* a=a olacak şekilde bir etkisiz(a) elemanı vardır.
2) Her a ∈ N için,
a*ters(a)= ters(a)* a=etkisiz(a) olacak şekilde bir ters(a) elemanı vardır.
Ayrıca, bir a ∈ N nötrosofik üçlüsü (a, etkisiz(a), ters(a)) şeklinde gösterilir.
Tanım 2.2: [6] (NTV,∗2 , #2 ), (NTF,∗1 , #1 ) nötrosofik üçlü cisim üzerinde bir nötrosofik üçlü vektör
uzayı olsun. Eğer . : NTV → ℝ+ ∪{0} fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlarsa, ‖.‖ fonksiyonu bir
nötrosofik üçlü normdur.
Burada, f: NTF X NTV → ℝ+ , f(α,x)= f(ters(α), ters(x)) olacak şekilde bir fonksiyon olsun.
a) ‖x‖ ≥0
b) Eğer x = etkisiz(x) ise ‖x‖ = 0
c) ‖α#2 x‖ = f(α, x).‖x‖
d) ‖ters(x)‖= ‖x‖
e) Eğer
‖x∗2 y‖ ≤ ‖x∗2
‖x∗2 y∗2 neut(k)‖≤‖x‖+‖y‖’ dir.

y∗2 neut(k)‖ olacak şekilde en az bir k elemanı varsa,

Ayrıca, ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) uzayı bir nötrosofik üçlü normlu uzay olarak adlandırılır.
Tanım 2.3: [7] (N,*) bir nötrosofik üçlü küme olsun. Eğer d:NxN → ∪{0} fonksiyonu aşağıdaki
şartları sağlarsa p fonksiyonu bir nötrosofik üçlü v – genelleştirilmiş metriktir.
a) x*y

N

b) d(x, y)

0;
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c) Eğer x = y ise d(x, y)=0
d) d(x, y)= d(y, x)
e) Eğer p(x, z)≤ p(x, z*etkisiz(𝑢𝑣 )), p(x, 𝑢2 )≤ p(x, 𝑢2 *etkisiz(𝑢1 )),
p(𝑢1 , 𝑢3 )≤ p(𝑢1 , 𝑢3 *etkisiz(𝑢2 )), … , p(𝑢𝑣−1 ,z)≤ p(𝑢𝑣−1 ,z*etkisiz(𝑢𝑣 )) olacak şekilde
x, 𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑣 , z elemanları varsa,
p(x, z*etkisiz(𝑢𝑣 ))≤ p(x, 𝑢1 )+ d(𝑢1 , 𝑢2 ) + p(𝑢2 , 𝑢3 )+ … + p(𝑢𝑣−1 , 𝑢𝑣 ) + p(𝑢𝑣 , z)’ dir.
Burada x, z, 𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢3 elemanları birbirinden farklıdır.
Ayrıca ((N,*), d) bir nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş metrik uzaydır.

NÖTROSOFIK ÜÇLÜ V - GENELLEŞTIRLMIŞ NORMLU UZAYLAR
Tanım 3.1: (NTV, , ), (NTF, , ) nötrosofik üçlü cisim üzerinde bir nötrosofik üçlü vektör
uzayı olsun. Eğer
: NTV → ∪{0} fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlarsa, ‖.‖ fonksiyonu bir
nötrosofik üçlü v – genelleştirilmiş normdur.
Burada, f: NTF X NTV →

, f(α,x)= f(ters(α), ters(x)) olacak şekilde bir fonksiyon olsun.

a) ‖x‖ ≥0
b) b) Eğer x = etkisiz(x) ise ‖x‖ = 0
c) ‖α

x‖ = f(α, x).‖x‖

d) ‖ters(x)‖= ‖x‖
e) Eğer ‖x

y‖ ≤ ‖x

‖𝑢1 𝑢3 ‖ ≤ ‖𝑢1

y etkisiz(k)‖, ‖x 𝑢2 ‖ ≤ ‖x

𝑢2 neut(𝑢1 )‖,

𝑢3 neut(𝑢2 )‖, … , ‖𝑢𝑣−1 𝑦‖ ≤ ‖𝑢𝑣−1

y neut(𝑢𝑣 )‖,

olacak şekilde x, 𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑣 , y elemanları var ise
‖x y neut(𝑢𝑣 )‖≤‖x‖+ ‖𝑢1 ‖+ … + ‖𝑢𝑣 ‖+‖y‖’ dir.
Ayrıca, ((NTV,
adlandırılır.

,

), ‖.‖) uzayı bir nötrosofik üçlü v - genelleştirilmiş normlu uzay olarak

Özellik 3.2:
a) Tanım 3.1’ e bakacak olursak, a) ve c) koşulundan dolayı nötrosofik üçlü
vgenelleştirilmiş normlu uzaylar klasik normdan ve klasik v - genelleştirilmiş metrik uzaylardan
farklıdır.
b) Tanım 3.1’ e bakacak olursak; x = etkisiz(x) ise ‖x‖ = 0 olma koşulunun olmadığını görebiliriz.
Bundan dolayı nötrosofik üçlü v - genelleştirilmiş normlu uzaylar nötrosofik üçlü normlu uzaylardan
farklıdır.
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Örnek 3.3: X = {a, b} ve P(X) = {∅, {a}, {b}, {a,b}}, X kümesinin kuvvet kümesi olsun. Bilinen
kesişim ve birleşim işlemine göre (P(X), *, ∩) bir nötrosofik üçlü vektör uzayıdır. Burada, A, B ∈
P(X) olmak üzere;
𝐵\𝐴, 𝑠 𝐴 <𝑠 𝐵 ⋀ 𝐵⊃𝐴 ⋀ 𝐴 ′ =𝐵
𝐴\𝐵, 𝑠 𝐴 >𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴⊃𝐵 ⋀ 𝐵 ′ =𝐴

A*B=

(𝐴\𝐵)′ , 𝑠 𝐴 >𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴⊃𝐵 ⋀ 𝐵 ′ ≠𝐴
(𝐵\𝐴)′ , 𝑠 𝐴 <𝑠 𝐵 ⋀ 𝐵⊃𝐴 ⋀ 𝐴 ′ ≠𝐵
𝑋, 𝑠 𝐴 =𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴≠𝐵
∅, 𝐴=𝐵

Burada;
neut(∅) = ∅, anti(∅) = ∅, neut({a}) = {a, b}, anti({a}) = {b},
neut({b}) = {a, b}, anti({b}) = {a}, neut({a, b}) = ∅, anti({a, b}) = {a, b}’ dir. Ayrıca;
f: P(X) X P(X) → ℝ+ ∪{0}, f(A,B)= (s(A ∩B)+k)/(s(B) + k), ‖.‖:P(X) → ℝ+∪{0} olmak üzere;
‖A‖= s(A)+ 2s(A) - 1 bir nötrosofik üçlü 1-genelleştirilmiş normdur. Yani ((P(X), *, ∩), ‖.‖) bir
nötrosofik üçlü 1 - genelleştirilmiş normlu uzaydır. Burada s(A), A kümesinin eleman sayısıdır.
Özellik 3.3: Her bir nötrosofik üçlü normlu uzaylar aynı zamanda bir nötrosofik üçlü 0 –
genelleştirilmiş normu uzaydır.
Sonuç 3.4: Her bir nötrosofik üçlü normlu uzaydan bir nötrosofik üçlü 0 – genelleştirilmiş norm elde
edilebilir.
Özellik 3.5 : ((ℝ, +, .), ‖.‖) bir klasik v – genelleştirilmiş normlu uzay olsun. Eğer
f(∝, x)= 𝑥 alınırsa ((ℝ, +, .), ‖.‖) bir nötrosofik üçlü v – genelleştirilmiş normlu uzaydır.
Sonuç 3.6: Her bir klasik v - genelleştirilmiş normlu uzaydan aynı zamanda bir nötrosofik üçlü v –
genelleştirilmiş normlu uzay elde edilebilir.
Özellik 3.7: ((NTV, *, #), ‖.‖) bir nötrosofik üçlü v - genelleştirilmiş normlu uzay olsun.
d(x, y) = ‖x ters(y)‖ şeklinde tanımlanan fonksiyon bir nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş metriktir.
Ayrıca buradaki d(x, y) fonksiyonunu özel olarak nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş norm tarafından
indirgenmiş nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş metrik olarak adlandıracağız.
Sonuç 3.8: Her bir nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş normlu uzay aynı zamanda bir nötrosofik üçlü
v- genelleştirilmiş metriktir.
Tanım 3.9: ((NTV, *, #),
) bir nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş normlu uzay olsun ve d(x, y) bu
uzay tarafından indirgenmiş nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş metrik olsun. Şimdi bu uzaydan
{ } dizisini alalım.
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n ≥M için, (n, M
d(x,

ℕ)
<ε

})=

olacak şekilde bir ε

0 reel sayısı varsa { } dizisi x elemanına yakınsaktır denir ve

= x ya da

→ x şeklinde gösterilir.

Tanım 3.10: ((NTV, *, #),
) bir nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş normlu uzay olsun ve d(x, y)
bu uzay tarafından indirgenmiş nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş metrik olsun. Şimdi bu uzaydan
{ } dizisini alalım.
n, m ≥M için, (n, m, M
d(

,

ℕ)
<ε

})=

olacak şekilde bir ε

0 reel sayısı varsa { } dizisi bir Cauchy dizisidir.

Tanım 3.11: ((NTV, *, #),
) bir nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş normlu uzay olsun. Eğer bu
uzaydaki her bir Cauchy dizisi bu uzaydan indirgenmiş nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş metriğe
göre yakınsak ise ((NTV, *, #),
) bir Banach uzayıdır.
SONUÇ
Nötrosofik üçlü yapılar nötrosofi içerisinde yeni ve kullanılabilir alanları fazla olan bir
teoridir. Bu çalışmada biz nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş normlu uzayları ele aldık. Bu yapıyla
ilgili örnek ve özellikleri verdik. Nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş normlu uzayların klasik
yapılardan farklı olduğunu gösterdik. Ayrıca nötrosofik üçlü v- genelleştirilmiş normlu uzayların
nötrosofik üçlü v - genelleştirilmiş metrikten [6] ve nötrosofik üçlü normlu uzaylardan [5] farklı
olduğunu gösterdik. Bunun yanı sıra hangi özel durumlarda bu yapıların birbirlerinin özelliklerini
sağladığını gösterdik. Böylelikle yeni bir teori olan nötrosofik üçlü yapılar teorisine nötrosofik üçlü
v- genelleştirilmiş normlu uzaylar yapısını eklemiş olduk. Bu yapıdan faydalanılarak nötrosofik üçlü
yapılara yeni özellikler eklenilebilir.
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NÖTROSOFİK GENİŞLETİLMİŞ ÜÇLÜ SONLU BOYUTLU NORMLU UZAYLAR
Doç. Dr. Memet ŞAHİN
Gaziantep Üniversitesi, mesahin@gantep.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmada nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzayları ele aldık. Bu
yapıyla ilgili genel özellikleri verdik. Bu yapının nötrosofik üçlü yapılardan farklı olduğunu
gösterdik. Ayrıca bu yapı için yakınsaklık, Cauchy dizisi ve Banach uzayı tanımlarını verdik. Ayrıca
nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu vektör uzayındaki iki nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu
boyutlu normlu uzayın denk olduğunu gösterdik.
Anahtar Kelimeler: Nötrosofik genişletilmiş üçlü kümeler, nötrosofik genişletilmiş üçlü
normlu uzaylar, nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzaylar

NEUTROSOPHİC EXTENDED TRİPLET FİNİTE DİMENSİONAL NORMED SPACE
ABSTRACT
In this study, we discussed neutrosophic triplet extended dimensional normed spaces. We gave
general characteristics of this structure. We showed that this structure is different from the
neutrosophic triplet extended structures. We also gave the definitions of convergence, Cauchy
sequence and Banach space for this structure. We also showed that two neutrosophic triplet extended
finite dimensional normed spaces are equivalent in the neutrosophic triplet extended finite
dimensional vector space.
Keywords: neutrosophic triplet extended sets, neutrosophic triplet extended normed space,
neutrosophic triplet extended finite dimensional normed space
GiRiŞ
Nötrosofi [1] ilk olarak 1999 yılında Smarandache tarafından ele alındı. Nötrosofi; nötrosofik
küme, nötrosofik mantık ve nötrosofik olasılıktan oluşmaktadır. Aslında nötrosofi bulanık kümeler
[2] ve sezgisel bulanık kümelerin [3] genelleştirilmiş halidir. Çünkü nötrosofide bulanık ve sezgisel
bulanık kümelerden farklı olarak doğruluk değeri (T), yanlışlık değeri (F) ve belirsizlik değeri (I)
tamamen birbirinden bağımsızdır. Bundan dolayı belirsizliklerle başa çıkmada oldukça kullanışlı olan
bu alanda birçok araştırmacı çalışmalarda bulunmuştur. Nötrosofik üçlü kümeler ve nötrosofik üçlü
gruplar [4] da 2016 yılında Smarandache ve Ali tarafından ele alındı. Bir kümenin nötrosofik üçlü
küme olabilmesi için bu kümedeki her bir “a” elemanının bir etkisiz elemanı ve bir ters elemanı
olmalıdır. Buradaki etkisiz eleman klasik gruptaki gibi bütün elemanlar için sadece bir tane olmak
zorunda değildir. Yani her bir elemanın kendine ait bir etkisiz elemanı olabilir. Nötrosofik
genişletilmiş üçlü kümelerin nötrosofik üçlü kümelerden tek farkı ise etkisiz eleman olarak aldığı
elemanların klasik etkisiz elemanla aynı olabilmesidir. Yani Nötrosofik genişletilmiş üçlü kümelerde
etkisiz eleman olarak klasik etkisiz eleman alınabilir. Ayrıca bir nötrosofik genişletilmiş üçlü a
elemanı < a, etkisiz(a), ters(a)> şeklide gösterilir. Bundan dolayı nötrosofideki bu yeni yapı klasik
www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1081

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
küme ve klasik gruptan farklıdır. Son zamanlarda Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü metrik uzayı,
nötrosofik üçlü vektör uzayını ve nötrosofik üçlü normlu uzayı [5]; Şahin, Kargın ve Çoban da
nötrosofik üçlü kısmi metrik uzayı [6]; Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü v – genelleştirilmiş metrik
uzayı [7], Smarandache, Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü G – modülleri [8], Şahin ve Kargın
nötrosofik üçlü iç çarpım uzaylarını [9], Bal, Moges ve Olgun nötrosofik üçlü koset ve bölüm
gruplarını [10]; Çelik, Moges ve Olgun nötrosofik üçlü genişletilmiş gruplar için temel
homomorfizma teoremlerini [11] ele almıştır.
Bu çalışmada biz 1. Bölümde çalışmamızın özetini, 2. Bölümde nötrosofinin tarihini,
kullanım alanlarını ve çalışmamızda bize fayda sağlayacak diğer yazarların bazı tanımlarına yer
verdik. 3. Bölümde ise nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzaylar ve özelliklerini ele
aldık. 4. Bölümde elde ettiğimiz sonuçları ve 5. Bölümde ise kaynakçayı verdik.
Şimdi nötrosofik üçlü yapılarla ilgili diğer yazarlardan derlediğimiz bazı tanımları verelim.
Tanım 2.1:[4] N herhangi bir küme ve * bir ikili işlem olsun. Eğer N kümesi aşağıdaki şartları
sağlıyorsa (N, *) kümesine bir nötrosofik genişletilmiş üçlü küme denir.
1) Her a ∈ N için,
a*etkisiz(a)= etkisiz(a)* a=a olacak şekilde bir etkisiz(a) elemanı vardır.
Burada etkisiz(a) elemanları klasik gruptaki etkisiz elemanla aynı olabilir.
2) Her a ∈ N için,
a*ters(a)= ters(a)* a=etkisiz(a) olacak şekilde bir ters(a) elemanı vardır.
Ayrıca bir a ∈ N nötrosofik üçlüsü (a, etkisiz(a), ters(a)) şeklinde gösterilir.
Tanım 2.2: [6] (NTV,∗2 , #2 ), (NTF,∗1 , #1 ) nötrosofik üçlü cisim üzerinde bir nötrosofik üçlü vektör
uzayı olsun. Eğer . : NTV → ℝ+ ∪{0} fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlarsa, ‖.‖ fonksiyonu bir
nötrosofik üçlü normdur.
Burada, f: NTF X NTV → ℝ+ , f(α,x)= f(ters(α), ters(x)), olacak şekilde bir fonksiyon olsun.
a) ‖x‖ ≥0
b) Eğer x = etkisiz(x) ise ‖x‖ = 0
c) ‖α#2 x‖ = f(α, x).‖x‖
d) ‖ters(x)‖= ‖x‖
e) Eğer ‖x∗2 y‖ ≤ ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖ olacak şekilde bir k elemanı varsa, ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖≤‖x‖+‖y‖’ dir.
Ayrıca, ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) uzayı bir nötrosofik üçlü normlu uzay olarak adlandırılır.
NÖTROSOFIK GENIŞLETILMIŞ ÜÇLÜ SONLU BOYUTLU NORMLU UZAYLAR
Tanım 3.1: (NTV,∗2 , #2 ), (NTF,∗1 , #1 ) nötrosofik genişletilmiş üçlü cisim üzerinde bir nötrosofik
genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu vektör uzayı olsun. Eğer . : NTV → ℝ+ fonksiyonu aşağıdaki
koşulları sağlarsa, ‖.‖ fonksiyonu bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normdur.
Burada f: NTF X NTV → ℝ+ , f(α,x)= f(ters(α), ters(x)), olacak şekilde bir fonksiyon olsun.
www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1082

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
a) ‖x‖ ≥0
b) Eğer x = etkisiz(x) ise ‖x‖ = 0
c) ‖α#2 x‖ = f(α, x).‖x‖
d) ‖ters(x)‖= ‖x‖
e) Eğer ‖x∗2 y‖ ≤ ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖ olacak şekilde bir k elemanı varsa, ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖≤‖x‖+‖y‖’ dir.
Ayrıca, ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) uzayı bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzay
olarak adlandırılır.
Özellik 3.2:
a) Tanım 3.1’ e bakacak olursak, a) ve c) koşulundan dolayı nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu
boyutlu normlu uzaylar klasik normdan farklıdır.
b) Tanım 3.1’ e bakacak olursak; alınan NTV, NTF kümeler nötrosofik genişletilmiş üçlü küme
olduğundan ve NTV sonlu boyutlu olduğundan nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu
uzaylar nötrosofik üçlü normlu uzaylardan farklıdır.
Örnek 3.3: X = {a, b} ve P(X) = {∅, {a}, {b}, {a, b}}, X kümesinin kuvvet kümesi olsun. Bilinen
kesişim ve birleşim işlemine göre (P(X), *, ∩) bir sonlu boyutlu nötrosofik üçlü vektör uzayıdır.
Burada, A, B ∈ P(X) olmak üzere;
𝐵\𝐴, 𝑠 𝐴 <𝑠 𝐵 ⋀ 𝐵⊃𝐴 ⋀ 𝐴 ′ =𝐵
𝐴\𝐵, 𝑠 𝐴 >𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴⊃𝐵 ⋀ 𝐵 ′ =𝐴

A*B=

(𝐴\𝐵)′ , 𝑠 𝐴 >𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴⊃𝐵 ⋀ 𝐵 ′ ≠𝐴
(𝐵\𝐴)′ , 𝑠 𝐴 <𝑠 𝐵 ⋀ 𝐵⊃𝐴 ⋀ 𝐴 ′ ≠𝐵
𝑋, 𝑠 𝐴 =𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴≠𝐵
∅, 𝐴=𝐵

Burada;
neut(∅) = ∅, anti(∅) = ∅, neut({a}) = {a, b}, anti({a}) = {b},
neut({b}) = {a, b}, anti({b}) = {a}, neut({a, b}) = ∅, anti({a, b}) = {a, b}’ dir. Ayrıca;
f: P(X) – {∅}XP(X)- {∅} → ℝ+∪{0}; f(A,B) = (s(A ∩B))/(s(B)); f(∅, A) = f(A, ∅) = 0; ‖.‖:P(X) →
ℝ+ ∪{0} olmak üzere;
‖A‖= s(A) bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normdur. Yani ((P(X), *, ∩), ‖.‖) bir
nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzaydır. Burada s(A), A kümesinin eleman
sayısıdır.
Özellik 3.4: ((NTV, *, #), ‖.‖) bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzay olsun.
d(x, y) = ‖x*ters(y)‖ şeklinde tanımlanan fonksiyon bir nötrosofik genişletilmiş üçlü metriktir. Ayrıca
buradaki d(x, y) fonksiyonunu özel olarak nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu norm
tarafından indirgenmiş nötrosofik genişletilmiş üçlü metrik olarak adlandıracağız.
Sonuç 3.5: Her bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzay aynı zamanda bir
nötrosofik genişletilmiş üçlü metriktir.
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Tanım 3.6: ((NTV, *, #), . ) bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzay olsun ve
d(x, y) bu uzay tarafından indirgenmiş nötrosofik genişletilmiş üçlü metrik olsun. Şimdi bu uzaydan
{𝑥𝑛 } dizisini alalım.
n ≥M için, (n, M ∈ ℕ)
d(x, {𝑥𝑛 })= x ∗2 anti(𝑥𝑛 } ) < ε
olacak şekilde bir ε > 0 reel sayısı varsa {𝑥𝑛 } dizisi x elemanına yakınsaktır denir ve
lim𝑛 →∞ 𝑥𝑛 = x ya da 𝑥𝑛 → x şeklinde gösterilir.
Tanım 3.7: ((NTV, *, #), . ) bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzay olsun ve
d(x, y) bu uzay tarafından indirgenmiş nötrosofik genişletilmiş üçlü metrik olsun. Şimdi bu uzaydan
{𝑥𝑛 } dizisini alalım.
n, m ≥M için, (n, m, M ∈ ℕ)
d(𝑥𝑚 , {𝑥𝑛 })= 𝑥𝑚 ∗2 anti({𝑥𝑛 } ) < ε
olacak şekilde bir ε > 0 reel sayısı varsa {𝑥𝑛 } dizisi bir Cauchy dizisidir.
Tanım 3.8: ((NTV, *, #), . ) bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzay olsun.
Eğer bu uzaydaki her bir Cauchy dizisi bu uzaydan indirgenmiş nötrosofik genişletilmiş üçlü metriğe
göre yakınsak ise ((NTV, *, #), . ) bir Banach uzayıdır.
Özellik 3.9: (NTV,∗2 , #2 ), (NTF,∗1 , #1 ) nötrosofik genişletilmiş üçlü cisim üzerinde bir nötrosofik
genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu vektör uzayı olsun. Bu uzay üzerine tanımlanan nötrosofik
genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normların denk olduğunu gösterelim.
. : NTV → ℝ+ ve . &: NTV → {1} birer nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlar
olsun. B = {𝑒1 , 𝑒2 , … , 𝑒𝑛 }, NTV için taban olsun. Yani x ∈ NTV için,
x = ∝1 𝑒1 + ∝2 𝑒2 + … + ∝𝑛 𝑒𝑛 şeklinde yazılabilir. Burada ∝1 , ∝2 , …, ∝𝑛 ∈ NTF’ dir. Böylece
x ≤ 𝑛𝑘 =1 ∝𝑘 𝑒𝑘 ≤ 𝑛𝑘=1 𝑚𝑎𝑥 ∝𝑘 𝑒𝑘 ≤ 𝑎𝑘 x & olacak şekilde 𝑎𝑘 = 𝑛𝑘=1 𝑒𝑘 > 0 vardır.
Buradan kolayca m ≤ x ≤ 𝑎𝑘 olacak şekilde
m x & ≤ x ≤ 𝑎𝑘 x & olur. Eğer x = neut(x) ise x & = x = 0 olacağından m = 0 olmalıdır.
Ancak x & = 1 olduğundan bu bir çelişkidir. Bundan dolayı m > 0 olmalıdır. Böylece x & , x ile
denktir.
SONUÇ
Nötrosofik üçlü yapılar nötrosofi içerisinde yeni ve kullanılabilir alanları fazla olan bir
teoridir. Bu çalışmada nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzayları ele aldık. Bu
yapıyla ilgili genel özellikleri verdik. Bu yapının nötrosofik üçlü yapılardan farklı olduğunu
gösterdik. Ayrıca bu yapı için yakınsaklık, Cauchy dizisi ve Banach uzayı tanımlarını verdik. Ayrıca
nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu vektör uzayındaki iki nötrosofik genelleştirilmiş üçlü
sonlu boyutlu normlu uzayın denk olduğunu gösterdik. Bu yapıdan faydalanılarak nötrosofik
genişletilmiş üçlü yapılara yeni özellikler eklenilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada biz nötrosofik üçlü kısmi normlu uzayları ele aldık. Bu yapıyla ilgili örnek ve
özellikleri verdik. nötrosofik üçlü kısmi normlu uzaylar için yakınsaklık, Cauchy dizisi ve Banach
uzayları tanımını verdik. Bunun yanı sıra nötrosofik üçlü kısmi normlu uzayları klasik yapılarla
karşılaştırdık. Nötrosofik üçlü kısmi normlu uzayların klasik yapılardan farklı olduğunu gösterdik.
Ayrıca nötrosofik üçlü kısmi normlu uzayların nötrosofik üçlü kısmi metrikten [6] ve nötrosofik üçlü
normlu uzaylardan [5] farklı olduğunu gösterdik. Ayrıca hangi özel durumlarda bu yapıların
birbirlerinin özelliklerini sağladığını gösterdik.
Anahtar kelimeler: Nötrosofik üçlü kümeler, nötrosofik üçlü normlu uzaylar, nötrosofik üçlü
kısmi normlu uzaylar
NEUTROSOPHİC TRİPLET PARTİAL NORMED SPACE
ABSTRACT
In this study, we discussed neutrosophic triplet partial normed spaces. We gave examples and
characteristics about this structure. We gave the definition of convergence, Cauchy sequence and
Banach spaces for the neutrosophic triplet partial normed spaces. In addition, we compared
neutrosophic triplet partial normed spaces with classical structures. We showed that neutrosophic
triplet partial normed spaces are different from classical structures. In addition, we shown that
neutrosophic triplet partial normed spaces different from the neutrosophic triplet partial metric [6]
and neutrosophic triplet normed spaces [5]. Furthermore, we showed in which special cases these
properties provide each other's characteristics.
Keywords: Neutrosophic triplet sets, neutrosophic triplet normed space, neutrosophic triplet
partial normed space
GİRİŞ
Nötrosofi [1] ilk olarak 1999 yılında Smarandache tarafından ele alındı. Nötrosofi; nötrosofik
küme, nötrosofik mantık ve nötrosofik olasılıktan oluşmaktadır. Aslında nötrosofi bulanık kümeler
[2] ve sezgisel bulanık kümelerin [3] genelleştirilmiş halidir. Çünkü nötrosofide bulanık ve sezgisel
bulanık kümelerden farklı olarak doğruluk değeri (T), yanlışlık değeri (F) ve belirsizlik değeri (I)
tamamen birbirinden bağımsızdır. Bundan dolayı belirsizliklerle başa çıkmada oldukça kullanışlı olan
bu alanda birçok araştırmacı çalışmalarda bulunmuştur. Nötrosofik üçlü kümeler ve nötrosofik üçlü
gruplar [4] da 2016 yılında Smarandache ve Ali tarafından ele alındı. Bir kümenin nötrosofik üçlü
küme olabilmesi için bu kümedeki her bir “a” elemanının bir etkisiz elemanı ve bir ters elemanı
olmalıdır. Buradaki etkisiz eleman klasik gruptaki gibi bütün elemanlar için sadece bir tane olmak
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zorunda değildir. Yani her bir elemanın kendine ait bir etkisiz elemanı olabilir. Ayrıca bir nötrosofik
üçlü a elemanı < a, etkisiz(a), ters(a)> şeklide gösterilir. Bundan dolayı nötrosofideki bu yeni yapı
klasik küme ve klasik gruptan farklıdır. Son zamanlarda Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü metrik
uzayı, nötrosofik üçlü vektör uzayını ve nötrosofik üçlü normlu uzayı [5]; Şahin, Kargın ve Çoban da
nötrosofik üçlü kısmi metrik uzayı [6]; Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü v – genelleştirilmiş metrik
uzayı [7], Smarandache, Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü G – modülleri [8], Şahin ve Kargın
nötrosofik üçlü iç çarpım uzaylarını [9], Bal, Moges ve Olgun nötrosofik üçlü koset ve bölüm
gruplarını [10]; Çelik, Moges ve Olgun nötrosofik üçlü genişletilmiş gruplar için temel
homomorfizma teoremlerini [11] ele almıştır.
Bu çalışmada biz 1. Bölümde çalışmamızın özetini, 2. Bölümde nötrosofinin tarihini,
kullanım alanlarını ve çalışmamızda bize fayda sağlayacak diğer yazarların bazı tanımlarına yer
verdik. 3. Bölümde ise nötrosofik üçlü kısmi normlu uzaylar ve özelliklerini ele aldık. 4. Bölümde
elde ettiğimiz sonuçları ve 5. Bölümde ise kaynakçayı verdik.
Şimdi nötrosofik üçlü yapılarla ilgili diğer yazarlardan derlediğimiz bazı tanımları verelim.
Tanım 2.1:[4] N herhangi bir küme ve * bir ikili işlem olsun. Eğer N kümesi aşağıdaki şartları
sağlıyorsa (N, *) kümesine bir nötrosofik üçlü küme denir.
1) Her a ∈ N için,
a*etkisiz(a)= etkisiz(a)* a=a olacak şekilde bir etkisiz(a) elemanı vardır.
2) Her a ∈ N için,
a*ters(a)= ters(a)* a=etkisiz(a) olacak şekilde bir ters(a) elemanı vardır.
Ayrıca bir a ∈ N nötrosofik üçlüsü (a, etkisiz(a), ters(a)) şeklinde gösterilir.
Tanım 2.2: [6] (NTV,∗2 , #2 ), (NTF,∗1 , #1 ) nötrosofik üçlü cisim üzerinde bir nötrosofik üçlü vektör
uzayı olsun. Eğer . : NTV → ℝ+ ∪{0} fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlarsa, ‖.‖ fonksiyonu bir
nötrosofik üçlü normdur.
Burada, f: NTF X NTV → ℝ+ , f(α,x)= f(ters(α), ters(x)) olacak şekilde bir fonksiyon olsun.
a) ‖x‖ ≥0
b) Eğer x = etkisiz(x) ise ‖x‖ = 0
c) ‖α#2 x‖ = f(α, x).‖x‖
d) ‖ters(x)‖= ‖x‖
e) Eğer
‖x∗2 y‖ ≤ ‖x∗2
‖x∗2 y∗2 neut(k)‖≤‖x‖+‖y‖‟ dir.

y∗2 neut(k)‖ olacak şekilde en az bir k elemanı varsa,

Ayrıca, ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) uzayı bir nötrosofik üçlü normlu uzay olarak adlandırılır.
Tanım 2.3: [5] (N,*) bir nötrosofik üçlü küme olsun. Eğer p:NxN→ ℝ+ ∪{0} fonksiyonu aşağıdaki
şartları sağlarsa p fonksiyonu bir nötrosofik üçlü kısmi metriktir.
a) x*y ∈ N
b) p(x, y) ≥ p(x, x) ≥ 0;
c) Eğer p(x, y) = p(x, x) = p(y, y)= 0 ise p(x, y)=0
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d) p(x, y)= p(y, x)
e) Eğer p(x, z)≤ p(x, z*etkisiz(y)) olacak şekilde en az bir y ∊N elemanı varsa
p(x, *etkisiz(y))≤ p(x, y)+ d(y, z) + p(y, y) „dir.
Ayrıca ((N,*), p) bir nötrosofik üçlü kısmi metrik uzaydır.
NÖTROSOFİK ÜÇLÜ KISMI NORMLU UZAYLAR
Tanım 3.1: (NTV,∗2 , #2 ), (NTF,∗1 , #1 ) nötrosofik üçlü cisim üzerinde bir nötrosofik üçlü vektör
uzayı olsun. Eğer . : NTV → ℝ+ fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlarsa, ‖.‖ fonksiyonu bir
nötrosofik üçlü kısmi normdur.
Burada, f: NTF X NTV → ℝ+ , f(α,x)= f(ters(α), ters(x)) olacak şekilde bir fonksiyon olsun.
a) ‖x‖ ≥ 0
b) Eğer ‖x‖=‖ etkisiz(x)‖ = 0 ise x = etkisiz(x)
c) ‖α#2 x‖ = f(α, x).‖x‖
d) ‖ters(x)‖= ‖x‖
e) Eğer ‖x∗2 y‖ ≤ ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖ olacak şekilde bir k elemanı varsa, ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖≤‖x‖+‖y‖‟ dir.
Ayrıca, ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) uzayı bir nötrosofik üçlü kısmi normlu uzay olarak adlandırılır.
Özellik 3.2:
a) Tanım 3.1‟ e bakacak olursak, a) ve c) koşulundan dolayı nötrosofik üçlü kısmi normlu uzaylar
klasik normdan ve klasik kısmi metrik uzaylardan farklıdır.
b) Tanım 3.1‟ e bakacak olursak; x = etkisiz(x) ise ‖x‖ = 0 olma koşulunun olmadığını görebiliriz.
Bundan dolayı nötrosofik üçlü kısmi normlu uzaylar nötrosofik üçlü normlu uzaylardan farklıdır.
Örnek 3.3: X = {a, b} ve P(X) = {∅, {a}, {b}, {a,b}}, X kümesinin kuvvet kümesi olsun. Bilinen
kesişim ve birleşim işlemine göre (P(X), *, ∩) bir nötrosofik üçlü vektör uzayıdır. Burada, A, B ∈
P(X) olmak üzere;
𝐵\𝐴, 𝑠 𝐴 <𝑠 𝐵 ⋀ 𝐵⊃𝐴 ⋀ 𝐴 ′ =𝐵
𝐴\𝐵, 𝑠 𝐴 >𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴⊃𝐵 ⋀ 𝐵 ′ =𝐴

A*B=

(𝐴\𝐵)′ , 𝑠 𝐴 >𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴⊃𝐵 ⋀ 𝐵 ′ ≠𝐴
(𝐵\𝐴)′ , 𝑠 𝐴 <𝑠 𝐵 ⋀ 𝐵⊃𝐴 ⋀ 𝐴 ′ ≠𝐵
𝑋, 𝑠 𝐴 =𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴≠𝐵
∅, 𝐴=𝐵

Burada;
neut(∅) = ∅, anti(∅) = ∅, neut({a}) = {a, b}, anti({a}) = {b},
neut({b}) = {a, b}, anti({b}) = {a}, neut({a, b}) = ∅, anti({a, b}) = {a, b}‟dir. Ayrıca;
f: P(X) X P(X) → ℝ+ , f(A,B)= (s(A ∩B)+k)/(s(B) + k), ‖.‖:P(X) → ℝ+ ∪{0} olmak üzere;
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‖A‖= s(A)+ k bir nötrosofik üçlü kısmi normdur. Yani ((P(X), *, ∩), ‖.‖) bir nötrosofik üçlü kısmi
normlu uzaydır. Burada s(A), A kümesinin eleman sayısıdır.
Özellik 3.3: ((NTV, *, #), ‖.‖) bir nötrosofik üçlü normlu uzay olsun.
x

𝑃

= ‖x‖ + k (k ∈ ℝ+ ) şeklinde tanımlanan fonksiyon bir nötrosofik üçlü kısmi normlu uzaydır.

Sonuç 3.4: Her bir nötrosofik üçlü normlu uzaydan bir nötrosofik üçlü kısmi norm elde edilebilir.
Özellik 3.5: ((NTV, *, #), ‖.‖) bir nötrosofik üçlü kısmi normlu uzay olsun.
p(x, y) = ‖x * ters(y)‖ şeklinde tanımlanan fonksiyon bir nötrosofik üçlü kısmi metriktir. Ayrıca
buradaki p(x, y) fonksiyonunu özel olarak nötrosofik üçlü kısmi norm tarafından indirgenmiş
nötrosofik üçlü kısmi metrik olarak adlandıracağız.
Sonuç 3.6: Her bir nötrosofik üçlü kısmi normlu uzay aynı zamanda bir nötrosofik üçlü kısmi
metriktir.
Tanım 3.7: ((NTV, *, #), . ) bir nötrosofik üçlü kısmi normlu uzay olsun ve p(x, y) bu uzay
tarafından indirgenmiş nötrosofik üçlü kısmi metrik olsun. Şimdi bu uzaydan {𝑥𝑛 } dizisini alalım.
n ≥M için, (n, M ∈ ℕ)
p(x, {𝑥𝑛 })= x ∗2 anti(𝑥𝑛 } ) < ε
olacak şekilde bir ε > 0 reel sayısı varsa {𝑥𝑛 } dizisi x elemanına yakınsaktır denir ve
lim𝑛 →∞ 𝑥𝑛 = x ya da 𝑥𝑛 → x şeklinde gösterilir.
Tanım 3.8: ((NTV, *, #), . ) bir nötrosofik üçlü kısmi normlu uzay olsun ve p(x, y) bu uzay
tarafından indirgenmiş nötrosofik üçlü kısmi metrik olsun. Şİmdi bu uzaydan {𝑥𝑛 } dizisini alalım.
n, m ≥M için, (n, m, M ∈ ℕ)
p(𝑥𝑚 , {𝑥𝑛 })= 𝑥𝑚 ∗2 anti({𝑥𝑛 } ) < ε
olacak şekilde bir ε > 0 reel sayısı varsa {𝑥𝑛 } dizisi bir Cauchy dizisidir.
Tanım 3.9: ((NTV, *, #), . ) bir nötrosofik üçlü kısmi normlu uzay olsun. Eğer bu uzaydaki her bir
Cauchy dizisi bu uzaydan indirgenmiş nötrosofik üçlü kısmi metriğe göre yakınsak ise ((NTV, *, #),
. ) bir Banach uzayıdır.
SONUÇ
Nötrosofik üçlü yapılar nötrosofi içerisinde yeni ve kullanılabilir alanları fazla olan bir
teoridir. Bu çalışmada biz nötrosofik üçlü kısmi normlu uzayları ele aldık. Bu yapıyla ilgili örnek ve
özellikleri verdik. Nötrosofik üçlü kısmi normlu uzayların klasik yapılardan farklı olduğunu
gösterdik. Ayrıca nötrosofik üçlü kısmi normlu uzayların nötrosofik üçlü kısmi metrikten [6] ve
nötrosofik üçlü normlu uzaylardan [5] farklı olduğunu gösterdik. Bunun yanı sıra hangi özel
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durumlarda bu yapıların birbirlerinin özelliklerini sağladığını gösterdik. Böylelikle yeni bir teori olan
nötrosofik üçlü yapılar teorisine nötrosofik üçlü kısmi normlu uzaylar yapısını eklemiş olduk. Bu
yapıdan faydalanılarak nötrosofik üçlü yapılara yeni özellikler eklenilebilir.
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NORMLU UZAYLARIN NÖTROSOFİK GENİŞLETİLMİŞ ÜÇLÜ BÖLÜM VE
ÇARPIMLARI
Doç. Dr. Memet ŞAHİN
Gaziantep Üniversitesi, mesahin@gantep.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmada nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzayların bölümünü ve
çarpımını ele aldık. Bu yapılarla ilgili genel özellikleri verdik. Ayrıca Nötrosofik genişletilmiş üçlü
sonlu boyutlu normlu uzaylarda koset kavramını verdik. Bunun yanı sıra kosetlerin toplamı ve
skalerle çarpımını tanımladık. Ayrıca, genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzayların bölümünün
de normlu uzay olduğunu elde ettik.
Anahtar Kelimeler: Nötrosofik genişletilmiş üçlü kümeler, nötrosofik genişletilmiş üçlü
normlu uzaylar, nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzayların bölümü ve çarpımı

NEUTROSOPHİC EXTENDED TRIPLET QUOTİENT AND PRODUCT OF NORMED
SPACE
ABSTRACT
In this study, we discussed the quotient and product of neutrosophic extended triplet finite
dimensional normed spaces. We gave general characteristics of these structures. In addition, we gave
the concept of coset in the neutrosophic extended triplet finite dimensional normed spaces. In
addition, we defined the sum of the coset and the scalar multiplication with coset. Also, we obtained
that quotient neutrosophic extended triplet finite dimensional normed spaces is a normed space.
Keywords: Neutrosophic extended triplet sets, neutrosophic extended triplet finite dimensional
normed spaces, quotient and product of neutrosophic extended triplet finite dimensional normed
spaces
GiRiŞ
Nötrosofi [1] ilk olarak 1999 yılında Smarandache tarafından ele alındı. Nötrosofi; nötrosofik
küme, nötrosofik mantık ve nötrosofik olasılıktan oluşmaktadır. Aslında nötrosofi bulanık kümeler
[2] ve sezgisel bulanık kümelerin [3] genelleştirilmiş halidir. Çünkü nötrosofide bulanık ve sezgisel
bulanık kümelerden farklı olarak doğruluk değeri (T), yanlışlık değeri (F) ve belirsizlik değeri (I)
tamamen birbirinden bağımsızdır. Bundan dolayı belirsizliklerle başa çıkmada oldukça kullanışlı olan
bu alanda birçok araştırmacı çalışmalarda bulunmuştur. Nötrosofik üçlü kümeler ve nötrosofik üçlü
gruplar [4] da 2016 yılında Smarandache ve Ali tarafından ele alındı. Bir kümenin nötrosofik üçlü
küme olabilmesi için bu kümedeki her bir “a” elemanının bir etkisiz elemanı ve bir ters elemanı
olmalıdır. Buradaki etkisiz eleman klasik gruptaki gibi bütün elemanlar için sadece bir tane olmak
zorunda değildir. Yani her bir elemanın kendine ait bir etkisiz elemanı olabilir. Nötrosofik
genişletilmiş üçlü kümelerin nötrosofik üçlü kümelerden tek farkı ise etkisiz eleman olarak aldığı
elemanların klasik etkisiz elemanla aynı olabilmesidir. Yani Nötrosofik genişletilmiş üçlü kümelerde
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etkisiz eleman olarak klasik etkisiz eleman alınabilir. Ayrıca bir nötrosofik genişletilmiş üçlü a
elemanı < a, etkisiz(a), ters(a)> şeklide gösterilir. Bundan dolayı nötrosofideki bu yeni yapı klasik
küme ve klasik gruptan farklıdır. Son zamanlarda Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü metrik uzayı,
nötrosofik üçlü vektör uzayını ve nötrosofik üçlü normlu uzayı [5]; Şahin, Kargın ve Çoban da
nötrosofik üçlü kısmi metrik uzayı [6]; Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü v – genelleştirilmiş metrik
uzayı [7], Smarandache, Şahin ve Kargın nötrosofik üçlü G – modulleri [8], Şahin ve Kargın
nötrosofik üçlü iç çarpım uzaylarını [9], Bal, Moges ve Olgun nötrosofik üçlü koset ve bölüm
gruplarını [10]; Çelik, Moges ve Olgun nötrosofik üçlü genişletilmiş gruplar için temel
homomorfizma teoremlerini [11] ele almıştır.
Bu çalışmada biz 1. Bölümde çalışmamızın özetini, 2. Bölümde nötrosofinin tarihini,
kullanım alanlarını ve çalışmamızda bize fayda sağlayacak diğer yazarların bazı tanımlarına yer
verdik. 3. Bölümde ise nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzayların bölümünü ve
çarpımını ele aldık. 4. Bölümde elde ettiğimiz sonuçları ve 5. Bölümde ise kaynakçayı verdik.
Şimdi nötrosofik üçlü yapılarla ilgili diğer yazarlardan derlediğimiz bazı tanımları verelim.
Tanım 2.1:[4] N herhangi bir küme ve * bir ikili işlem olsun. Eğer N kümesi aşağıdaki şartları
sağlıyorsa (N, *) kümesine bir nötrosofik genişletilmiş üçlü küme denir.
1) Her a ∈ N için,
a*etkisiz(a)= etkisiz(a)* a=a olacak şekilde bir etkisiz(a) elemanı vardır.
Burada etkisiz(a) elemanları klasik gruptaki etkisiz elemanla aynı olabilir.
2) Her a ∈ N için,
a*ters(a)= ters(a)* a=etkisiz(a) olacak şekilde bir ters(a) elemanı vardır.
Ayrıca bir a ∈ N nötrosofik üçlüsü (a, etkisiz(a), ters(a)) şeklinde gösterilir.
Tanım 2.2: [6] (NTV,∗2 , #2 ), (NTF,∗1 , #1 ) nötrosofik üçlü cisim üzerinde bir nötrosofik üçlü vektör
uzayı olsun. Eğer . : NTV → ℝ+ ∪{0} fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlarsa, ‖.‖ fonksiyonu bir
nötrosofik üçlü normdur.
Burada, f: NTF X NTV → ℝ+ , f(α,x)= f(ters(α), ters(x)), olacak şekilde bir fonksiyon olsun.
a) ‖x‖ ≥0
b) Eğer x = etkisiz(x) ise ‖x‖ = 0
c) ‖α#2 x‖ = f(α, x).‖x‖
d) ‖ters(x)‖= ‖x‖
e) Eğer ‖x∗2 y‖ ≤ ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖ olacak şekilde bir k elemanı varsa, ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖≤‖x‖+‖y‖‟ dir.
Ayrıca, ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) uzayı bir nötrosofik üçlü normlu uzay olarak adlandırılır.
NÖTROSOFİK GENIŞLETİLMİŞ ÜÇLÜ SONLU BOYUTLU NORMLU UZAYLARIN
BÖLÜMÜ VE ÇARPIMI
Tanım 3.1: (NTV,∗2 , #2 ), (NTF,∗1 , #1 ) nötrosofik genişletilmiş üçlü cisim üzerinde bir nötrosofik
genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu vektör uzayı olsun. Eğer . : NTV → ℝ+ fonksiyonu aşağıdaki
koşulları sağlarsa, ‖.‖ fonksiyonu bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normdur.
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Burada f: NTF X NTV → ℝ+ , f(α,x)= f(ters(α), ters(x)), olacak şekilde bir fonksiyon olsun.
a) ‖x‖ ≥0
b) Eğer x = etkisiz(x) ise ‖x‖ = 0
c) ‖α#2 x‖ = f(α, x).‖x‖
d) ‖ters(x)‖= ‖x‖
e) Eğer ‖x∗2 y‖ ≤ ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖ olacak şekilde bir k elemanı varsa, ‖x∗2 y∗2 neut(k)‖≤‖x‖+‖y‖‟ dir.
Ayrıca, ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) uzayı bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzay
olarak adlandırılır.
Tanım 3.2: ((M, ∗2 , #2 ), ‖.‖); ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu
uzayın bir alt uzayı olsun. ((M, ∗2 , #2 ), ‖.‖)‟ nin kosetleri
n ∗2 M = {n ∗2 m: n ∈ NTV, m ∈ M} olacak şekilde kümelerdir.
Örnek 3.3: X = {a, b} ve P(X) = {∅, {a}, {b}, {a, b}}, X kümesinin kuvvet kümesi olsun. Bilinen
kesişim ve birleşim işlemine göre (P(X), *, ∩) bir sonlu boyutlu nötrosofik üçlü vektör uzayıdır.
Burada, A, B ∈ P(X) olmak üzere;
𝐵\𝐴, 𝑠 𝐴 <𝑠 𝐵 ⋀ 𝐵⊃𝐴 ⋀ 𝐴 ′ =𝐵
𝐴\𝐵, 𝑠 𝐴 >𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴⊃𝐵 ⋀ 𝐵 ′ =𝐴

A*B=

(𝐴\𝐵)′ , 𝑠 𝐴 >𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴⊃𝐵 ⋀ 𝐵 ′ ≠𝐴
(𝐵\𝐴)′ , 𝑠 𝐴 <𝑠 𝐵 ⋀ 𝐵⊃𝐴 ⋀ 𝐴 ′ ≠𝐵
𝑋, 𝑠 𝐴 =𝑠 𝐵 ⋀ 𝐴≠𝐵
∅, 𝐴=𝐵

Burada;
neut(∅) = ∅, anti(∅) = ∅, neut({a}) = {a, b}, anti({a}) = {b},
neut({b}) = {a, b}, anti({b}) = {a}, neut({a, b}) = ∅, anti({a, b}) = {a, b}‟ dir. Ayrıca;
f: P(X) – {∅}XP(X)- {∅} → ℝ+∪{0}; f(A,B) = (s(A ∩B))/(s(B)); f(∅, A) = f(A, ∅) = 0; ‖.‖:P(X) →
ℝ+ ∪{0} olmak üzere;
‖A‖= s(A) bir nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normdur. Yani ((P(X), *, ∩), ‖.‖) bir
nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzaydır. Burada s(A), A kümesinin eleman
sayısıdır.
Şimdi M= {∅, {a, b}} olacak şekilde ((M, *, ∩), ‖.‖) alt uzayını alalım. ((M, *, ∩), ‖.‖)‟ nin cosetleri,
∅*M = {∅, {a, b}}
{a}*M ={{b}, {a}}
{b}*M ={{b}, {a}}
{a, b}*M = {{a, b}, ∅}‟ dir.
Tanım 3.4: ((M, ∗2 , #2 ), ‖.‖); ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu
uzayın bir alt uzayı ve (NTF, ∗1 , #1 ) nötrosofik genişletilmiş üçlü cismi olsun.
((M, ∗2 , #2 ), ‖.‖)‟ nin kosetlerinin toplamı;
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* (n ∗2 M) ∗2 (m ∗2 M) = (n ∗2 m) ∗2 M şeklindedir. Burada n, m ∈ NTV‟dir.
((M, ∗2 , #2 ), ‖.‖)‟ nin kosetlerinin skalerle çarpımı;
* ∝ #2 (n ∗2 M) = (∝ #2 n )∗2 M şeklindedir. Burada n ∈ NTV ve ∝∈ NTF‟ dir.
Tanım 3.5: ((M, ∗2 , #2 ), ‖.‖); ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu
uzayın bir alt uzayı olsun.
NTV/M bölüm uzayı,
NTV/M = { n ∗2 M : n∈ NTV } şeklindedir.
Özellik 3.6 : ((M, ∗2 , #2 ), ‖.‖); ((NTV, ∗2 , #2 ), ‖.‖) nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu
uzayın bir alt uzayı ve NTV/M bölüm uzayı olsun. ((NTV/M, ∗2 , #2 ), ‖.‖) de bir nötrosofik
genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzaydır.
Tanım 3.7: ((M, ∗2 , #2 ), ‖.‖) ve ((N, ∗2 , #2 ), ‖.‖) iki nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu
normlu uzay olsun. Bu iki uzayın çarpımı;
N x M = k = (n, m) şeklindedir. Burada n ∈ N ve m ∈ M „ dir.
SONUÇ
Nötrosofik üçlü yapılar nötrosofi içerisinde yeni ve kullanılabilir alanları fazla olan bir
teoridir. Bu çalışmada nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzayları için bölüm ve
çarpımı ele aldık. Nötrosofik genişletilmiş üçlü sonlu boyutlu normlu uzaylarda koset kavramını
verdik. Bunun yanı sıra kosetlerin toplamı ve skalerle çarpımını tanımladık. Ayrıca bu yapıdan
faydalanılarak nötrosofik genişletilmiş üçlü yapılara yeni özellikler eklenilebilir.
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ÖZET
İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin yerleşim yeri olarak önemini korumuş olan Mardin
coğrafyası, tarihi ticaret yollarının ve kültürel ilişki ağlarının kesiştiği bir merkezdedir. Eğlenceden
cenaze törenlerine, yeme-içme alışkanlıklarından edebî eserler ortaya koymaya kadar pek çok konuda
insanoğlunun meydana getirdiği değerlerin tamamına birden kültür denilmektedir. Kültürün öğeleri
olan gelenekler, sevmek, sevmemek, inançlar, tabular, insana ve bir insan topluluğunun üyelerine
özgü alışkanlıklardan olan beslenmenin üretimi, tüketimi ve hazırlanma aşamalarıyla bağlantılıdır.
Bu nedenlere yemek kültürü toplumun en önemli kültürel özelliklerini içinde barındıran unsurlardan
biridir. Mardin ve çevresinde yaşayan insanların geçim kaynakları arasında meyve, sebze, tahıl ve et
ürünleri üretimi yer almaktadır. Ayrıca Mardin‟in uzun yıllar boyunca ticaret yolu üzerinde
bulunması ilde ticaretin gelişmesine neden olmuştur. Geçim kaynakları yemek kültürünün
oluşumunda etkili olan faktörlerden biridir. Bu çalışmada Mardin‟de yöresel yemek pişiren 20
katılımcı görüşme yapılarak Mardin‟de üretilen yöresel yemekler ve bu yemeklerin yapılmasında
kullanılan gıda maddelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Mardin‟de geleneksel olarak
üretilen ve tüketilen 44 yemek tespit edilmiştir. Bu yemeklerin üretimi sırasında daha çok koyun
etinin tercih edildiği belirlenmiştir. Üretiminde kullanılan tahıl ürünlerinde pirinç tüketiminin bulgur
tüketiminden daha az olduğu saptanmıştır. Ayrıca bölgede baharat kullanımının yaygın olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Kültür, Yemek, Geleneksel Gıda, Gıda Maddeleri.

FOOD MATERIALS USED IN MARDIN FOOD CULTURE
ABSTRACT
Mardin region, which has preserved its importance throughout the history of humanity, is a
center of historical trade routes and network of cultural relations. The culture that is intertwined with
the society has a structure that includes life as a whole. From festivity to funerals, from eating and
drinking habits to presenting literary artifacts, all of the values human created are called culture.
Components of culture such as love, hate, beliefs, taboos are linked to the stages of production,
consumption and preparation of food which is from the habits of human beings. For these reasons,
food culture is one of the most important cultural codes of society. Many people living in and around
Mardin earn their livelihoods from the production of fruits, vegetables, grains and from animal
husbandry. This is effective in the formation of dietary cultures. In the study, face to face interviews
were conducted with twenty women who cook Mardin regional dishes and foodstuffs which are an
important role in the food culture were examined according to the interviews results. Forty-four local
products were identified in the negotiations. It has been determined that sheep meat is preferred more
www.zeugmakongresi.org/ KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1096

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
compared to the other kind of meat products, and the consumption of rice in the cereal products is
preferred less than the consumption of bulgur. It has also been observed that the consumption of
spices in the region is widespread.
Keywords: Mardin, culture, food items, traditional foods, ingredient.
1.GİRİŞ
Mardin coğrafyası, tarihi ticaret yollarının ve kültürel ilişki ağlarının kesiştiği bir merkezdedir.
Tarımın doğduğu “Bereketli Hilal” bölgesinin içinde bulunan Mardin‟in ismine ilişkin pek çok
rivayet bulunmaktadır. Bazılarına göre bu isim Süryanice Merdo‟dan, Ermenice Mardi‟den, veya
Marde adlı bir kavimden gelmektedir. Bazılarına göre ise, Plinius‟un Antiokia Arabis‟in yerini
betimlerken, Orrhoei (Urfa) ile Mardani Arap kabilelerinin arasında yer aldığını belirtmektedir
(Aydın ve ark. 2000). Bütün Arap tarih ve coğrafya kaynaklarında şehrin ismi Maridin şeklinde
kaydedilmiştir (Ağırakça, 2010). Mardin ve çevresindeki ilk yerleşim birimlerinin M.Ö. 4500-3500
yılları arasında Mezopotamya‟da yaşadıkları bilinen Subariler zamanında kurulduğu sanılmaktadır
(Çambel v Braidwood, 1980). Daha sonra bölge Hitit, Asur, Roma ve Osmanlı gibi birçok
imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır.
Mardin şehrinin tarihi incelendiğinde farklı dil, din ve etnik kökenden gelen toplulukların bir
arada yaşadığı görülmektedir. Bu gurupların oluşturduğu kültürel değerler ve yaşam tarzlıları
kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmaktadır. (Toprak 2015: 10). Bunun en güzel
örnekleri arasında Mardin‟in mimarisinde önemli bir yeri olan taş işçiliği ve bölgede yaygın olarak
süsleme sanatında kullanılan telkâri işçiliği yer almaktadır.
Kültür, Latince “Cultura” sözcüğünden gelmekte ve tarladaki ekini tanımlamakta; aynı dildeki
“Colere” sözcüğü ise özen göstermek, korumak, ikamet etmek, toprağı sürmek, ekip biçmek,
yetiştirmek, ibadetle onurlandırmak anlamlarında kullanılmaktadır (Uhri, 2011). Toplum ile iç içe
girmiş olan kültür bir bütün olarak hayatı kapsayan bir yapıya sahiptir. Kültür gelenekler, sevmek,
sevmemek, inançlar, tabular ve beslenme gibi öğeleri içinde barındırır ve eğlenceden cenaze
törenlerine, yeme-içme alışkanlıklarından edebî eserler ortaya koymaya kadar pek çok konuda
insanoğlunun meydana getirdiği değerlerin tamamına birden kapsar. (Talas, 2005)
Yemek kültürel farklılıkların somutlaştığı, sınırların kesinlik kazandığı ancak bazen de çokça
benzeşip aynılaştığı, kültürel değerlerin yeniden üretildiği bir alandır. Bir yemeğin malzemesinin
hazırlanışı, pişirilmesi ve sunulması aşamalarının tamamı topluluğun kültürel değerlerinin dışa
vurulmasını sağlayan önemli araçlardandır (Sarı 2010).
Yemek kültürü din, gelenek, ekonomik durum ve sosyo-kültürel yaşam gibi değişkenlerden
etkilenmektedir (Toprak, 2015). Mardin‟in mutfağının oluşmasında bu değişkenlerin etkisi büyüktür.
Bölgenin iklim yapısına bağlı olarak yapılan tarımın yansıra kültürel alışkanlıklar yemek kültürünün
şekillenmesini sağlamıştır. Mardin‟de şu günlerde globalleşmeye bağlı olarak birçok yemek çeşidi
bulunsa da geleneksel olarak üretilen yemek çeşitlerinin üretimi devam etmektedir. Bu çalışmada
Mardin‟de üretilen geleneksel yemekler ve yemeklerin hazırlanmasında kullanılan önemli gıda
maddelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.YÖNTEM
Çalışma kapsamında kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak. Mardin‟de yaşayan ve yöresel
yemekler yapan toplam 20 katılımcı ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler iki araştırıcının katılımı ile
4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler
30-60 dk. arasında sürmüştür. Görüşme katılımcının ismi, yöresel hangi yemekleri bildiği, kaç yıldır
yöresel yemek pişirdiği ve bu yemeklerde hangi malzemeleri pişirdiği soruları yöneltilmiştir.
Mardin‟de geleneksel olarak yapımı devam yemek çeşitleri ve bu yemeklerde kullanılan başlıca gıda
maddelerinin neler olduğu belirlenmiştir.
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3.BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde katılımcıların ortalama 35 geleneksel
yemeklerini yaptıkları belirlenmiştir. Mardin gelene Mardin geleneksek yemeklerini saptanmıştır.
Mardin‟de geleneksel olarak yapılmakta olan 44 farklı yemek belirlenmiştir. Bu yemek çeşitleri ve
bu yemeklerde kullanılan malzemeler Tablo 1‟de verilmiştir.
Mardin‟de geleneksel yemeklerde ağırlıklı olarak kırmızı et kullanılmakta olduğu ve
pişmesinin kolay olması ve dana etine göre daha lezzetli olmasından dolayı genellikle koyun etinin
daha çok tercih edildiği, bazı yemeklerde ise yemeğe özgü tat ve aromanın oluşturulabilmesi için
kuzu etinin özellikle kullanıldığı görüşme yapılan kişilerin tamamı tarafından belirtilmiştir. Mardin
etli yöresel yemeklerinde yağlı et tercih edilmekte bazı yemeklere kuyruk yağıda ilave edilmektedir.
Etin pişirilmesi için genel olarak haşlama yöntemi kullanılmakta, kızartma ve ızgara etli yöresel
yemeklerde pek tercih edilmemektedir. Mardin‟de uzun yıllardan beri kullanılan ancak son yıllarda
az rastlanan bir diğer yöntemin ise kurutma olduğu belirtilmiştir. Bölgede oğlak etleri bahar ayında
tuzlanarak kurutulmaktadır. Kurutma işlemini takiben etler bulgur çuvalları içinde muhafaza
edilmektedir. Daha sonra bu etler “kişkek”, “kuru fasulye”, “nohut” gibi yemeklerin yapımında
kullanılmaktadır. İlde sakatat kullanımı da yaygındır. İşkembenin doldurulup dikilmesi ile yapılan
“kibbe” Mardin‟in en önemli yöresel yemeklerinden biridir.
Mardin‟de geleneksel yemek yapımında beyaz et kullanımı yaygın değildir. Beyaz et içeren
yöresel yemekler “merge” ve “alo mıhşi”dir. Ancak fiyatının kırmızı etten daha uygun olması
nedeniyle tavuk eti tüketimi de ilde mevcuttur.
Antik Mezopotamya‟da akarsulardan sağlanan balığın çok bol olduğu ve pazarlarda satıldığı,
tüketiminin yaygın olduğu tarihsel kanıtlardan bilinmektedir Ancak sonraki yüzyıllarda akarsu
kaynaklarının kuruması balık tüketimi azalmıştır. Günümüzde ilde bazı akarsu yakınlarına kurulan
tesislerde ızgara yada kızartma şeklinde azda olsa balık tüketilmekte fakat yöresel yemeklerde balık
bulunmamaktadır.
Yapılan görüşmelerde Mardin yöresel yemeklerinde sütün sadece iki tatlının yapımında
kullanılmakta olduğu ancak sıcak iklim koşullarında daha uzun süre dayandığı düşünülen tereyağı ve
sade yağ gibi süt ürünlerinin birçok yöresel yemekte kullanıldığı belirlenmiştir. Günlük yaşantımızın
temel besin öğelerinden olan süt ve süt ürünleri Mardin yöresel yemeklerinde de önemli yer
tutulmaktadır. Sütten elde edilen önemli besin maddeleri arasında şüphesiz yağda yer almaktadır.
Bölgede yoğurt tüketimi de oldukça yaygındır. Yoğurt yöresel “lebeni” ve “yoğurt çorbası”
yapımında kullanılmaktadır. Sütten daha dayanıklı olması Ayran olarak ferahlatıcı etkiye sahip
olması nedeniyle yemeklerin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu belirtilmektedir.
Mardin ve çevresinde özellikle badem, üzüm ve erik gibi meyve ve pekmez gibi meyve
ürünlerinin yöresel yemeklerde kullanıldığı görüşme yapılan kişilerin tamamı tarafından
belirtilmiştir.
M.Ö. 3000 yıllarında bademin islahı sağlanmış ve Doğu Akdeniz bölgesinde yaygın olarak
yetiştirilmeye başlamıştır (Şeker, 2018). Ortadoğu mutfak kültüründe çorbadan, et yemeklerine,
tatlılara kadar neredeyse bütün yemeklere çeşni olarak katılan badem, ince olarak dövülüp şeker ve
gülsuyuyla karıştırılarak badem ezmesi olarak da tüketilmiştir.
Badem günümüzde bölgede yaygın olarak tarımı yapılan meyvedir. Mardin‟e özgü “badem
şekeri” yapımında bölgede yetiştiriciliği yapılan bademler kullanılmaktadır. Ayrıca badem pek çok
tatlı çeşidinde kullanıldığı gibi Mardin‟e has “Löziyê” tatlısının ham maddesi ve hatta şekerin
dışındaki tek maddesidir. Öte yandan yine badem bütün iç pilav çeşitlerine kavrularak ya da
haşlanarak hatta bazı çorba çeşitlerine katılacak kadar yoğun bir kullanım alanına sahiptir ve yine
“firkiye” yemeğinin ana maddesini oluşturmaktadır.
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Tablo 1: Mardin yöresel yemekleri ve kullanılan gıda maddeleri
No
1

2

3

4

5

6

7

8

Yemeğin
adı

Kullanılan malzemeler

Çiğköftelik et, kuru soğan,
Acin
maydanoz, biber salçası, ince
bulgur, tuz, kişniş ve yumurta.
Kuzu
eti,
kuyruk
yağı,
İncasiyye kurutulmuş siyah erik, pekmez
ve kuru soğan.
Alo mıhşi Kuzu kuşbaşı et, hindi, badem,
(hindi
pirinç, tuz, karabiber, yenibahar
dolma)
ve sıvı yağ.
Kuzu kaburga, kuzu kuşbaşı et,
tereyağı, badem, maydanoz,
Kaburgayê
pirinç, tuz, karabiber ve
yenibahar.
Yoğurt, kuru soğan, sarımsak,
Yoğurt
domates salçası, un, tuz, kuru
çorbası
nane, sıvı yağ ve su.
Şehriyeli
Sadeyağ, şehriyeli bulgur ve sıvı
bulgur
yağ
pilavı
Kuzu eti, kuyruk yağı, domates,
Etli dolma maydanoz, biber, biber salçası,
pirinç, sumak ve zeytinyağı.

Alluciye

Yemeğin
adı

23 Lebeniye

Hindi, un, tuz, sıvı yağ ve su.

Kullanılan malzemeler
Yoğurt, pekmez, döğme ve su.

Kınnebireli
Kınnebire, şehriyeli
24 bulgur
tuz, sıvı yağ ve su.
pilavı
25 Nane xweş

26 Sembusek

bulgur,

Tereyağı,
lor
peyniri,
maydanoz, un ve maya.
Kuzu kıyma, maydanoz, yeşil
biber kuru soğan, domates,
domates salçası, un, tuz,
karabiber ve su.
Kıyma, un, tuz, karabiber,
yenibahar, kimyon, kekik, toz
biber ve su.

27

İhbeyz
lahmê

28

Nanê
şikefti

Kuzu
kıyma,
tereyağı,
maydanoz, un, tuz ve su.

29

İhbeyz
ibcibnê

Peynir, un, su ve şeker.

Kuzu eti, erik, maydanoz, yeşil
Süryani
30
soğan, tuz ve su
çöreği

Çiğköftelik et, kuyruk yağı,
kuzu kıyma, maydanoz, kuru
9 Irok
soğan, biber salçası, ince bulgur,
tuz, kişniş, yenibahar, karabiber
ve sıvı yağ
Kuru soğan, domates salçası,
Şiişê
10
ince bulgur, kuru nane, tuz,
çorbası
zeytinyağı ve Ku.
Kuzu but, badem, sarımsak,
kuru soğan, maydanoz, biber
11 Döbo
salçası,
domates
salçası,
yenibahar, tarçın ve pul biber.
Çekilmiş kırmızı et, kıyma,
Kitel
biber salçası, ince bulgur,
12 ikbar/kitel
döğme bulgur. Tuz, kişniş,
raha
yenibahar, karabiber ve su.
13 Merge

No

Tereyağı, süt, ceviz, badem,
hurma, un, mahlep, rezene,
çörek otu, tarçın, yenibahar,
kabartma tozu, maya, yumurta,
şeker, sıvı yağ ve su.

31

Mevlit
çöreği

Un, mahlep, anason, tarçın,
yenibahar, susam, yumurta,
şeker ve sıvıyağ.

32

Helevitil
cibnê

Peynir,
sadeyağ,
domates
salçası, un, şeker ve sıvı yağ.

33

Davk-ıl
may

Ceviz, un, maya, şeker, bal ve
su.

34 İsfirê

Tereyağı,
pekmez,
un,
kabartma tozu ve yumurta.

35 Zingil

Süt, limon, ceviz, un, kabartma
tozu, vanilya, yumurta, şeker
ve su
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İşkembe, kuzu eti, kuyruk yağı,
Pekmezli
Tereyağı, pekmez, un, tuz ve
kuru soğan, pirinç, un, tuz, 36 ve
yağlı
su.
karabiber, kuru nane ve su.
ekmek
Merakıtıl- Yumurta, sıvı yağ, un, tuz ve
15
37 Löziyê
Badem unu, pudra şekeri.
bayd
karabiber.
Peynir, tereyağı, limon, un,
Kuzu eti, kıyma, beyaz şalgam,
16 Selcemiye
38 Kahiye
kabartma tozu, yumurta, su ve
kuru soğan ve nohut.
şeker.
Dana eti, kabak, domates
salçası, pirinç, tuz, karabiber,
17 Kar‟iyye
39 Imtabbaka Pirinç, yenibahar, şeker ve su.
yenibahar, sumak ve zeytin
yağı.
Çiğköftelik et kıyma, ceviz,
kuru soğan, maydanoz, ince
Pestil
Tereyağı, ceviz, un, şeker, sıvı
18 İkbêbet
40
bulgur, dövme bulgur, tuz,
helvası
yağ ve su.
kişniş, yenibahar ve karabibe.
Kuzu eti, çiğköftelik et, kuru
soğan, domates salçası, kırık
Pekmez
19 Dahudiyet
41
Nar suyu, pekmez ve su.
pirinç,
kırık
nohut,
tuz,
şerbeti
karabiber, sıvı yağ
Kuzu eti, çağla, limon, kabak,
20 Fırkiye
yeşil soğan, maydanoz, tuz, sıvı 42 Harire
Ceviz, pekmez, un ve su.
yağ ve su
Tereyağı, süt, ceviz, un,
mahlep, rezene, çörek otu,
Kuzu eti, sadeyağ, yarma
Paskalya
21 Kişkek
43
tarçın, yenibahar, kabartma
buğday, nohut, sıvı yağ ve su
çöreği
tozu, maya, yumurta, şeker ve
zeytin yağı.
Kemikli kuzu eti, tereyağı,
maydanoz, şehriyeli bulgur, tuz,
Badem
Badem, gıda boyası, şeker ve
22 Döşirmeki
44
karabiber, pul biber, sıvı yağ ve
şekeri
su.
su
14 Kibe

İnsanlık tarihi kadar eski, mitolojilere ve din kitaplarına girecek derecede insanoğlu için önemli
bir meyve olan üzümün yetiştirilmeye başlaması yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanmaktadır (Kayalı
ve Kalaycı, 2017) Mardin‟de üzüm, badem gibi toprağın zayıf, yağışın düşük olduğu bölgelerde
yetişebilmektedir. Üzümde sulama yapılmaması üründe şeker oranın artmasına ve sofralık olarak
tüketime sunulmasına olanak sağlarken, sulama yapılması üzümde şıra miktarını arttırmakta bu
durum ürünün şaraplık olarak da kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
Mardin‟de yetiştirilen üzümlerin genellikle bu bölgede yaşan Suryani‟ler tarafında üretilen
Süryani şarabı, pekmez, pestil, cevizli sucuk gibi gıdaların üretimde kullanılmakta olduğu, ayrıca
üzümden elde edilen pekmez “hariri”, “pekmez şerbeti”, “isfirê” ve “incassiye” gibi geleneksel
yemeklerin yapımında kullanıldığı belirtilmektedir.
Mardin‟de geleneksel yemek üretiminde kullanılan bir diğer meyve erikdir. Gülgillerden bir
ağacın meyvesi olan erik, Mardin‟de evlerin ve bahçelerin kenarlarında küçük çapta yetiştirilir.
Mardin‟de ilkbaharda çıkan eriğin yeşil, kırmızı ve sarı meyvesi sonbahara kadar tüketilirken,
kurutulmuşu da kış mevsiminde hem kuru meyve olarak, hem de yemek ham maddesi olarak
kullanılmaktadır. Mardin yemek kültürünün önemli birer öğesi olan “incassiye” ve “alluciye” etli
yemeklerinde eriklerin kurutulmuşu veya dondurulmuşu kullanılmaktadır.
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Domatesin, eski Dünya‟nın mutfak kültürlerine girişi 18. yüzyılın başlarındadır. Domatesin
yemeklerde kullanımına ilişkin ilk bilgiler 1840‟lı yıllara kadar gitmektedir kadar (Güler, 2010)
Osmanlıya ilk geldiği dönemlerde Frengi olarak bilinen domates, Mardin‟de de “İstanbuli” olarak
adlandırılmıştır (Toprak, 2015). Domates dünya mutfağında pek çok yemeğin ve pratik
atıştırmalıkların ana malzemesini oluşturmaktadır. Nitekim domates Mardin mutfak kültüründe de
oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Domatesten üretilen salça artık neredeyse bütün sulu
yemeklerin ve kızartmaların başlıca sosu haline gelmiştir.
Kabak muhtemelen ilk olarak yemek dışındaki alanlarda örneğin saklama ya da taşıma kabı
olarak kullanılmıştır. Kabak sözcüğünün eski Türkçede şişkin nesne ya da kap anlamına gelen
„kaw/kap‟ sözcüğünden türemesi de onun ilk kullanım amacının göstergesi olarak düşünülmektedir
(Toprak, 2015). Mardin‟de kabağın sulu yemeğinin yanı sıra hemen her bölgede görülen kabak
dolması da yapılmaktadır. Ancak başka hiçbir yerde rastlanmayan, Mardin‟de bile ancak çok sınırlı
mutfakta yapılan “kariye” yemeği; görüntüsü, orijinalliği ve lezzetiyle Mardin mutfağı için bir
başyapıt niteliğindedir.
İlk biber tohumu 1494 yılında İspanya‟ya götürülür ve oradan bütün dünyaya yayılır. Dolmalık
biber, domates biberi, kırmızıbiber, Arnavut biberi, sivri biber gibi isimlerle sınıflandırılan biberin en
çok tüketilen çeşidi; olgunlaşınca kızaran ve baharat olarak kullanılma amacıyla kurutulup toz haline
getirilen kırmızı biberdir. (Toprak, 2015).
Mardin‟de Güneydoğunun diğer illerine nazaran (özellikle Diyarbakır ve Urfa) acı biber
kullanımı daha azdır. Diğer baharat çeşitleri oldukça fazla kullanılırken, kırmızı biberin kararında
kullanıldığını söylemek mümkündür. Domates salçasından çok sonraları yaygınlaşan biber salçası
yapımı için de bölgede kırmızı biber yetiştirilmekte ve domates salçasına benzer işlemlerden
geçirilerek salçaya dönüştürülmektedir.
Soğan ve sarımsağın ikisi de tarih boyunca sağlığa faydalı ve tedavi edici özellikleri nedeniyle
hemen hemen her yemek kültüründe yer almaktadır. Soğan çiğ olarak yemeklerin yanında, pişirilerek
çoğu kez sarımsak ile beraber yemeklerin içinde yer alarak oldukça geniş bir kullanım alanına
sahiptir.
En yaygın yiyeceklerden çiğ köfte, içli köfte, çorba ve pilavın ana öğesi olmasının bulguru
yemeklerde kullanılan malzemeler içinde ön plana çıkarmaktadır. Mardin‟de halen pek çok aile
bulgur çeşitlerini kendi evlerinde alıp yıkayıp, haşladıktan sonra değirmene gönderip, çeşitli
iriliklerde öğüttükleri buğdaydan elde etmektedirler.
Mardin mutfağında bulgur her zaman pirince tercih edilmektedir.
Osmanlı‟da mutfak kültürünün önemli bir parçası olan nohut, tek olarak pişirildiği gibi, diğer
yemeklere de katılmaktadır. Örneğin, kabak yemeği, nohutlu pilav bu yemeklerden bazılarıdır.
Mardin ve çevresinde bolca yetişen nohut; kavrularak, parçalanarak ya da şekerle kaplanarak ticari
bir ürüne dönüştürüldüğü gibi, Mardin mutfağı için de önemli bir kışa hazırlık yemek ürünüdür.
Mardin‟de nohut kişkek ve selcemiye gibi yemeklerin yapımında kullanılmaktadır.
Baharat önceleri “Çeşit” daha sonra “mal” anlamında kullanılan baharat sözcüğü şeker, bal, süt
ve bazı özel baharatlar için de kullanılmıştır (Fumey ve Etcheverria, 2007). Bugün Mardin yerelinde
“baharat” sözcüğü genellikle “yenibahar” için kullanılır. Baharat; dünyada küresel denebilecek ilk
ticaretin başlamasına vesile olmuştur. Yüzyıllar boyunca kervanlar doğudan (Hindistan ve Çin) ipek
ve baharat taşımıştır. Baharatlar sadece yemeğe lezzet ve koku verdiği için değil aynı zamanda
yiyeceklerin kurutularak saklanmasına yardımcı ve şifa sağlayıcı olduğu düşünüldüğü için sofraların
vazgeçilmezi olarak nitelendirilmektedir
Ortaçağ boyunca Avrupa‟da baharatı zengin kesim tarafından kullanılan baharat Asya‟nın
doğusunda ve güneyinde sadece lezzet verici değil, yemeğin kendisinden önemli, ana madde olarak
kullanılmaktadır (Belge, 2010). Ayrıca Arap ülkelerinde baharat tüketimi son derece yaygındır.
Mezopotamya‟da kullanımı biraz daha yoğun olmakla beraber Anadolu‟da insanların baharata
yaklaşımı daha ölçülü ve daha seçici olduğu söylene bilinir.
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Kervan yolları üzerinde ve bu yollara hâkim konumundaki Mardin altın çağını Artuklu‟lar
döneminde yaşamış, kervan yolları sonraki yüzyıllarda önemini yitirmiştir. Baharat yolu üstünde
yerleşik bir toplum, bunun transitini sağlarken, kendisi de o nesneden belki de yeterinden de fazla
yararlanmaya çalışmıştır. Bu nedenle Mardin‟de bazı baharatlar yemeğin hammaddesi gibi
kullanılmaktadır; Mardin‟de böylesi yaygın bir baharat kültürü vardır. Mardin‟de baharat denilince
ilk akla kişniş gelmektedir. Mardin mutfağında kişniş, çiğköftenin (acin) baharatı değil, adeta ana
maddesi olarak kullanılmaktadır.
4.SONUÇ
Uzun yıllardan beri Mardin‟de yaşayan 20 katılımcı yapılan görüşmelerde yıllar boyunca
anneden kızlarına miras kalan geleneksel 44 yöresel gıda tespit edilmiştir. Bu ürünlerin üretimde
genel olarak koyun etinin tercih edildiği belirlenmiştir. Bölgenin yemek kültüründe süt ve süt
ürünlerinin kullanımının yoğurt, tereyağı ve sade yağ üzerine yoğunlaştığı saptanmıştır. Yemek
yapımında kullanılan tahıl ürünlerinde pirinç tüketiminin bulgur tüketiminden daha az olduğu
belirlemiştir. İlde badem ve üzümün çeşitli yemeklerin yapımında yoğun olarak kullanıldığı
görülmüştür. Ayrıca bölgede baharat kullanımının yaygın olduğu belirlenmiştir. Mardin yemek
kültüründe bu ürünlerin daha çok tercih edilmesinin nedenleri arasında;
*Bölgede buğday ve buna bağlı olarak bulgur üretiminin yaygın olması
*İlin tarih boyunca baharat ticaret yolu üzerinde olması,
*Bölgede yaşayan Süryanilerin Mardin Şarabı üretiminin temellerini oluşturması,
*Bölgenin sıcak iklim koşulları nedeniyle süt ürünlerinden özellikle yoğurdun kullanımının
tercih edilmesi,
*Bölgede badem ve üzüm yetiştiriciliğinin yaygın olması olduğu düşünülmektedir.
Gastronomi alanındaki markalaşmanın önem kazandığı günümüzde geleneksel yemeklere ait
çalışmaların artırılması ve yemek kültürünü oluşturan unsurların araştırılması ve bu kültürel mirasın
korunmasını sağlayacaktır. Bu nedenle bu alanda çalışmaların artırılması gerekmektedir.
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MARDİN’DE KULLANILAN ŞEBEKE VE KUYU SULARININ
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ÖZET
Su sanitasyonu hastalık yapan patojen mikroorganizmaların günlük hayatımızda kullanılan su
ile bulaşabilmesi nedeniyle sağlığın korunması açısından önemlidir. Bu nedenle kullanılan sularda
mikrobiyolojik kontrollerin yapılması ve suyun kontaminasyon kaynaklarının tespit edilmesi önem
taşımaktadır. Bu çalışmada Mardin’de kullanılan kuyu ve şebeke sularında Escherichia coli ve
koliform grubu bakteri kontaminasyonu varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma materyali
olarak Mardin’e bağlı dokuz ilçeden iki farklı dönemde toplanan 188 şebeke suyu ve 50 kuyu suyu
olmak üzere toplam 238 su örneği kullanılmış ve örnekler membran süzme yöntemi ile test edilmiştir.
Test edilen kuyu suyu örneklerinin %2’sinde (1), şebeke suyu örneklerinin %26.6’sında (50)
Escherichia coli ve koliform grubu bakteri kontaminasyonu tespit edilmiştir. Kuyu sularından alınan
örneklerde Kasım-Aralık döneminde Artuklu ilçesinde alınan 1 adet su örneğinde Escherichia coli ve
koliform grubu bakteri tespit edilirken diğer kuyu suyu örneklerinde kontaminasyon tespit
edilmemiştir. Bu çalışma kapsamında incelenen örneklerin %21.43’ünün (51) Türk Standardı
Enstitüsünün TS 266 standardında ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ’de
belirtilen limitlere uygun olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, incelenen su örneklerinden özellikle
şebeke sularının mikrobiyal kontaminasyona maruz kaldığı ve halk sağlığı açısından potansiyel bir
tehlike oluşturabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Mardin, su, Escherichia coli, koliform grubu bakteri, kontamimasyon.
MICROBIOLOGICAL QUALITY OF NETWORK AND
WELL WATER USED IN MARDIN
ABSTRACT
Water sanitation is important for the protection of health due to the transmission of pathogenic
microorganisms which cause disease with water used in our daily life.. For this reason, it is important
to make microbiological controls in water and to determine the sources of contamination of water. In
this study, it was aimed to investigate the presence of Escherichia coli and coliform bacteria
contamination in the wells and network waters used in Mardin. total of 238 water samples consisting
of 188 network water and 50 well water were collected in two different periods from nine different
districs of Mardinwere used as research material and the samples were tested using membrane
filtration method. Escherichia coli and coliform bacteria contamination were detected in 2% (1) of
the well water samples and in 26.6% (50) of the network water samples. One well water sample
contaminated with Escherichia coli and coliform bacteria were found in the samples taken from
Artuklu districs in the period of November-December, while the contamination was not detected in
the remaining samples.. It was determined that 21.43% (51) of the samples examined in this study
were not in compliance with the limits specified in the Turkish Standard Institute TS 266 standard
and the Regulation on the Water for Human Consumption. As a result, it is thought that water
samples, especially network water samples, are exposed to microbial contamination and may pose a
potential risk for public health.
Keywords: Mardin, water, Escherichia coli, coliform bacteria, contamination.
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1.GİRİŞ
Su içerdiği minerallerle canlı metabolizmasında önemli role sahip olup yaşamının vaz geçilmez
bir parçası olmakla birlikte birçok patojen içinde taşıyıcı olabilmektedir. İçme amaçlı kullanılan
suların kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirliliğe maruz kalması insan sağlığı açısından
oluşturduğu risklerden dolayı önemlidir (Tekişen ve Yalçın, 1990; Akhan, 2007).İçme sularının
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik Türk Standardı Enstitüsünün
TS 266 standardı, Avrupa Birliği 98/83 sayılı Konsey Direktifi ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmelik gibi çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. (Anonim 2005a, Anonim, 2005b,
Anonmymous, 1998)
Günümüzde kentleşme ve sanayileşmenin düzensiz oluşu evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklara
yönelik arıtma sistemlerini yetersiz kılarak su kirliliğine neden olabilmektedir. İçme sularının
klorlanmalarını takiben henüz etkinleşme gerçekleşmeden suyun kullanılması, su kesintilerine bağlı
olarak borularda oluşan negatif basınçtan dolayı içme sularına olan sızıntı ve kanalizasyon
sistemlerinin güvenilir olmaması sulardaki kontaminasyon riskini artırmaktadır (Avcı ve ark. 2006).
Suyun sağlık açısından kalitesinin belirlenmesinden suda enterik bakteri varlının belirlenmesi önem
taşımaktadır. Ülkemizde genel olarak sudaki mikrobiyolojik kirlenmenin tespiti için indikatör olarak
koliform grubu bakteriler ve Escherichia coli (E. coli ) kullanılmaktadır. (Karapınar, 1984, Töreci
1992; Avcı ve ark. 2006). İçme sularında bulunan koliform grubu bakteri varlığı direk olarak patojen
varlığını göstermese de sağlık açısından risk oluşturan fekal bulaşmanın göstergesi olarak kabul
edilmektedir (Anonim 2018) Fekal yolla bulaşan koliform grubu bakteriler suda kolayca
saplanabilmektedir. Koliform grubu bakteriler aerobik ve fakültatif anaerop, gram negatif, katalaz
pozitif, oksidaz negatif, spor oluşturmayan ayrıca 35°C ‘de 48 saat içinde laktozu fermente ederek
asit ve gaz oluşturan çubuk şeklindeki bakterileri içermektedir. (Erkmen, 2010 ). E.
coliEnterobactericeae familyasının üyesi olan olup kanda, serebrospinal sıvıda, solunum sisteminde
ve yumuşak dokuda bulunabilmekte ve farklı serotiplerinin hem patojenik hem de enterotoksijenik
özellik gösterdiği bilinmektedir. (Anderson ve Baird-Parker, 1975; Manning, 1990).
Bu araştırmada Mardin ilinde tüketilen içme ve kullanma sularındaE. coli ve Koliform grubu
bakteri varlığı ve sayıları belirlenerek halk sağlı açısından risk durumunun değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada Kasım-Aralık 2017 (1. Dönem) ve Mayıs-Haziran 2018 (2. Dönem) tarihleri
arasındaMardin il merkezi ve ilçelerinden her dönemde 119 adet olmak üzere toplam 238 (188
şebeke 50 kuyu suyu ) su örneği toplanmıştır. Örnekler 250 ml’lik steril cam şişelerlerde laboratuvara
getirilmiş ve E coli ve Koliform grubu bakteri sayıları membran süzme yöntemine göre
belirlenmiştir. 100 ml su numunesi 0,45µm por çapına sahip membran filtreden süzülmüş ve filtre
kâğıdı CCA agar besiyeri üzerine konularak 36±2 °C’de 21±3 saat inkübasyona bırakılmıştır
(Anonim, 2004).
3.BULGULAR
İl genelinden toplanan 238 su örneğinden 51 tanesinde hem E. coli hemde koliform grubu
bakterileri varlığı, 188 şebeke suyu örneğinin 50 tanesinde ve 50 kuyu suyu örneğinin 1 tanesinde E
coli ve koliform grubu bakteri varlığı tespit edilmiştir (Tablo 1). Kuyu suyu ve şebeke suyu
örneklerinde yapılan mikrobiyolojik analizi sonucu belirlenen E. coli ve koliform grubu bakterileri
sayıları Tablo 2’de verilmiştir
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Ülkemizde kullanılan içme sularının hijyenik kalitesini belirleyen limitler Türk Standardı
Enstitüsünün TS 266 standardında ve İnsan Sağlığı Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te
belirtilmiştir. Mardin’de toplanan 238 su örneğinin %21.43’ünün mikrobiyolojik açıdan Türk
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Standardı Enstitüsünün TS 266 standardında ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
’de belirtilen limitlere uygun olmadığı belirlenmiştir. İl genelinde toplanan şebeke suyu örneklerinin
%26.6’sında ve kuyu suyu örneklerinin %2 ünde E coli ve koliform grubu bakteri varlığı tespit
edilmiştir. İncelenen su örneklerindeki E coli ve koliform grubu bakteri kontaminasyonu oranları
örneklerin alındığı birinci dönemde %29.50 ve ikinci dönemde ise %27.66 olarak saptanmıştır.
Analiz sonucu saptanan kontamine örneklerdeki ortalama E. coli vekoliform grubu bakteri sayıları
sırasıyla birinci dönemde 60.00 kob/100ml ve 64.40 kob/100ml iken ikinci dönemde 136.54
kob/100ml ve 137.69 kob/100ml olarak tespit edilmiştir.
Tablo1: Mardin kuyu ve şebeke sularının kontaminasyon oranları
1. Dönem
2 Dönem
Nevi
1
1
n
n
n %
n
n1
n1 %
Kuyu suyu
25
1
4.0
25
0
0.00
Şebeke suyu
94
24
25.5
94
26
27.66
şebeke +kuyu
119
25
29.5
119
26
27.66
n:örnek sayısı
n1:kontamine olmuş örnek sayısı

Toplam
n
n1
n1 %
50
1
2.0
188
50 26.60
238
51 21.43

Tablo2:Mardin kuyu ve şebeke sularının mikrobiyolojik analiz sonuçları
1. Dönem
2 Dönem
E. coli Koliform
E. coli Koliform
Yer
Nevi
n kob/100 kob/100 n1 n1 % n kob/100 kob/100 n1 n1 %
ml
ml
ml
ml
Kuyu
6
20
20
1 16.67 6
0
0
0
0.00
Artuklu
Şebeke
28 37.78
48.89
9 32.14 28
260
259
10 35.71
Kuyu
1
0
0
0 0.00 1
0
0
0
0.00
Dargeçit
Şebeke
4
20
20
1 25.00 4
0
0
0
0.00
Kuyu
3
0
0
0 0.00 3
0
0
0
0.00
Derik
Şebeke
6
50
50
1 16.67 6
50
50
1 16.67
Kuyu
6
0
0
0 0.00 6
0
0
0
0.00
Kızıltepe
Şebeke
21
58
58
5 23.81 21
65
70
2
9.52
Kuyu
1
0
0
0 0.00 1
0
0
0
0.00
Mazıdağı
Şebeke
6
0
0
0 0.00 6
100
100
1 16.67
Kuyu
2
0
0
0 0.00 2
0
0
0
0.00
Midyat
Şebeke
4
0
0
0 0.00 4
50
80
1 25.00
Kuyu
2
0
0
0 0.00 2
0
0
0
0.00
Nusaybin
Şebeke
19
114
116
5 26.32 19 67.14
67.14
7 36.84
Kuyu
1
0
0
0 0.00 1
0
0
0
0.00
Savur
Şebeke
3
85
85
2 66.67 3
20
20
1 33.33
Kuyu
3
0
0
0 0.00 3
0
0
0
0.00
Yeşilli
Şebeke
3
40
40
1 33.33 3
43.33
43.33
3 100.00
şebeke
İl geneli
119
60
64.4
25 21.01 119 136.54 137.69 26 21.85
+kuyu
n:örnek sayısı
n1:kontamine olmuş örnek sayısı
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Trabzon’da bulunan halk çeşmelerinden Ağustos ve Eylül aylarında alınan su örneklerinde
yapılan analizde örneklerin %17 sinin her iki ayda, % 22 sininde sadece bir ayda mevzuata uygun
olmadığı saptanmıştır. Ağustos ayında 12 çeşmede ve Eylül ayında 14 çeşmede kontaminasyon tespit
edilmiştir. Alınan örneklerin % 83 ünün en az ölçümde mevzuata uygun olmadığı saptanmıştır
(Çankaya ve ark. 2017). Mardin’de toplanan su örneklerinde yapılan analizde kontamine olmuş örnek
sayılarının birinci dönemde (25 adet) ve ikinci dönemde (26 adet) yakın olduğu belirlenmiştir. Bu
sonuç Çankaya ve ark. (2017) yaptığı çalışma ile benzerlik göstermektedir.
Ülkemizde kullanılan içme sularının mikrobiyolojik kalitesi üzerine farklı illerde yapılan
araştırmalarbulunmaktadır. Tokat ilinde incelenen içme sularının %12,7’sinin içmeye uygun
olmadığı ve örneklerin %34,7’sinde E coli, ve %65,3’ünde koliform grubu bakteri bulunduğu tespit
edilmiştir (Avcı ve ark., 2006). Sivas ilinde yapılan bir çalışmada şebeke sularının %16,9’unda
kaynak sularının ise %39,5’inde koliform grubu bakterivarlığı tespit edilmiştir ( Alim ve ark., 1995).
Köksal ve ark (2007) tarafından İstanbul’da şebeke sularında yapılan mikrobiyolojik analizlerde
örneklerin %2’sinde E. coli ve%5’inde koliform grubu bakteri bulunduğunun saptandığı
belirtilmektedir. Van ve yöresinden toplanan 24 doğal kaynak suyunun 2’sinde ve 176 şebeke
suyunun 42’sinde E. coli vekoliform grubu bakteri kontaminasyonu tespit edilmiştir (Ekici ve ark.
2010). Bitlis’de 164 musluk ve depo suyu örneğinde yapılan mikrobiyolojik analizlerde örneklerdeki
koliform grubu bakteri kontaminasyon oranın %12 ve E. coli kontaminasyon oranın ise % 8 olduğu
belirlenmiştir (Alemdar ve ark. 2009). Mardin genelinde toplanan şebeke suyu örneklerini %26,6
sında E. coli vekoliform grubu bakteri kontaminasyonu tespit edilmiştir. Bu oran Ekici ve ark.
(2010), Alemdar ve ark. (2009), Köksal ve ark (2007) ve Alim ve ark. (1995) tarafından bulunan
değerlerden yüksek Avcı ve ark. 2006 bulduğu değerden düşüktür.
Artukbey ilçesinden toplanan kuyu suyu örneklerinin %8.33’ünde, şebeke suyu örneklerinin ise
%33.93’ünde E coli ve koliform grubu bakteri bulunduğu saptamıştır. İlçedeki kontanime olmuş
şebeke suyu örneklerindeki ortalama E. coli ve koliform grubu bakteri sayısı birinci dönemde 37.78
kob/100ml ve 48.89 kob/100ml, ikinci dönemde ise 260 kob/100ml ve 259 kob/100ml olarak
belirlenmiştir. İlçeden alınan kuyu suyu örneklerinde sadece 1. Dönemde kontaminasyon
saptanmıştır. Kontamine kuyu suyu örneğindeki E. coli sayısının 20 kob/100ml ve koliform grubu
bakteri sayısının 20 kob/100ml olduğu tespit edilmiştir.
Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Savur ve Yeşilli ilçelerinden alınan su örneklerinde ilk dönemde
sırasıyla %16.67, %23.81, %26.32, %66.67 ve %33.33 oranında E. coli ve koliform grubu bakteri
varlığı saptanmıştır. İlçelerdeki kontamine şebeke suyu örneklerindeki ortalama E. coli sayısının
sırasıyla 50.00 kob/100ml, 58.00 kob/100ml, 114.00 kob/100ml, 85.00 kob/100ml ve 40.00
kob/100ml olduğu, koliform grubu bakteri sayısının ise sırasıyla 50.00 kob/100ml, 58.00 kob/100ml,
116.00 kob/100ml, 85.00 kob/100ml ve 40.00 kob/100ml olduğu belirlenmiştir. İkinci dönemde aynı
ilçelerden alınan şebeke suyu örneklerindeki E. coli ve koliform grubu bakteri kontaminasyonu tespit
edilen örnek sayılarının sırasıyla 1 (%16.67), 2 (%9.52), 7 (%36.84) 1 (%33.33) ve 3 (%100.00)
olduğu saptanmıştır. Örneklerden tespit edilen E. coli sayısı sırasıyla 50.00 kob/100ml, 65.00
kob/100ml, 67.14 kob/100ml, 20.00 kob/100ml ve 43.33 kob/100ml ve koliform grubu bakteri sayısı
sırasıyla 50.00 kob/100ml, 70.00 kob/100ml, 67.14 kob/100ml, 20.00 kob/100ml ve 43.33
kob/100ml’ dir. Dargeçit ilçesinde alınan su örneklerinde sadece birinci dönemde Mazıdağı ve
Midyat ilçelerinden alınan su örneklerinde ise sadece ikinci dönemde E. coli ve koliform grubu
bakteri kontaminasyonu saptanmıştır. Mazıdağı, Midyat ve Dargeçit ilçelerinden alınan şebeke suyu
örneklerindeki E. coli sayısı 100.00 kob/100ml, 50.00 kob/100ml ve 20.00 kob/100ml, koliform
grubu bakteri sayısı ise 100.00 kob/100ml, 80.00 kob/100ml ve 00.00 kob/100ml olarak tespit
edilmiştir.
Bitlis’in Adilcevaz, Hizan, Tatvan ilçelerinden alınan musluk ve depo sularındaki E. coli
oranları sırasıyla %14 ve %12, %17 ve %10, %18 ve %13 olarak tespit edilmiş, sonuçlar arasında
oluşan farklıkların suyun elde edildiği kaynak, uygulanan arıtma ve klorlama teknikleri ile şehirlerin
su ve kanalizasyon alt yapılarındaki farklılıktan kaynaklanabileceği bildirilmiştir (Alemdar ve ark.
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2009). Mardin’in ilçelerinden alınan su örneklerinin kontaminasyon oranlılarındaki farklılıklar,
ilçelerdeki kentleşme ve sanayileşmedeki düzensizlikler, evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklara
yönelik arıtma sistemlerinin yetersizlikler, suyun elde edildiği kaynak ile su ve kanalizasyon alt
yapılarındaki farklılıklar kaynaklı olabilir. (Avcı ve ark. 2006; Alemdar ve ark. 2009).
Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Savur ve Yeşilli ilçelerinden alınan
kuyu suyu örneklerinde her iki dönemde de E. coli ve koliform grubu bakteri varlığı tespit
edilmezken Artuklu ilçesinde sadece birinci dönemde bir adet kuyu suyu örneğinde kontaminasyon
tespit edilmiştir. Sivas ilinde yapılan çalışmada 130 kuyu suyu örneğinin %64,6’sında koliform grubu
bakteri kontaminasyonu olduğu belirlenmiştir (Demirtaş, 1997). Hasde ve ark 2002 Ankara’da
inceledikleri 28 kuyu suyu örneğinin %50’sinin E. coli içerdiğini saptamışlardır. Mardin ilinde
incelenen 50 kuyu suyu örneğinin %2’sindee hem kontaminasyon tespit edilmiştir. Bu sonuç
Demirtaş ve ark, (1997) ve Hasde ve ark. (2002) çalışmalarında buldukları değerlerden düşüktür.
Dünyanın pek çok yerinde patojen mikroorganizma taşıyan suların kullanımı salgınlara hatta
ölümlere neden olabilmektedir. Çalışmamız sonucunda Mardin’de kullanılan şebeke ve kuyu
sularında E. coli ve koliform grubu bakteri varlığının belirlenmesi diğer araştırmalara paralel olarak
içme ve kullanma sularının mikrobiyolojik açıdan sağlık riski taşıyabildiğini bir kez daha ortaya
koymaktadır. Bu nedenle belirli aralıklarla sularının mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi ve
kontaminasyon kaynaklarının giderilmesine yönelik çalışmalara önem verilmelidir.
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ABSTRACT
Nutritional, enzymatic, probiotic and antioxidant properties of whole grainflours affected by
an optimised solid state fermentation (SSF) of DSM 20555 were assessed in this study. Fermentation
conditions wereset for pH at 5.0 to 5.5, moisture content at 70%, temperature at 37°C, stirring rate at
90 rpm and aeration rate at 0.5 L/min; all were successfully controlled by a modern lab-scale
bioreactor. The SSF of all whole flours reached to highest viable cell counts, associated with
increased production of lactic acid, indicating a cheap way of probioticproduction.Ash content of
whole oats, barley and wheat flours increased by 20, 50 and 94%, respectively.Highestincrements in
the protein and lipid contents were 4 and 14% for whole wheat flour, 52 and 14% for whole barley
flour and 90 and 0.0% for whole oats flour, respectively. All the grain flours had significantly
lowered anti-nutritional factors (ANF): dietary fibre by 23%, total flavonoidby 72% and phytic acid
by 67%. Furthermore, the total tannin contents of whole wheat and oats flours increased by 40 to
220% during SSF, whereas the SSF caused marked reduction in the tannin contents of whole barley
flour by 50%. The effect of SSF on the tannin contents varied between the types of grains, depending
on the amount of theirfree and/or condensed tannin contents. Significant increases in total phenolic
compounds and their DPPH and ABTSscavenging activities in all whole grain flours fermented with
DSM 20555 indicated an improved antioxidant capacity(AOC) of cereal grains. SSF of DSM
20555induced remarkably high activities of phytaseenzyme (30 to 180% increase) only withthe use
of whole wheat and barley flours. The activity of alfa-amylase enzyme markedly increased up to
31%, only with the use of whole wheat flour. Similarly, highest increments of 16 to 60% were
detected in xylanase, betaglucanase and cellulaseenzyme activities of SSF of barley and wheat flours.
These results clearly indicated that whole wheat flourhas greater enzyme activities than the whole
barley and oats floursproduced by a SSF, thereby improvingtheir nutritional qualities.In short, an
optimised SSF ofDSM 20555 brought about newvalue-added products with improvednutritional,
enzymatic and antioxidant profiles, depending on the type of cereal grainsused as substrate, and they
could be highly demanded by the industry.
Keywords:Optimised Solid State Fermentation, Whole Cereal Flours, Lactobacillus
salivarius,Value-added products
INTRODUCTION
Although wheat, barley and oats are important grains in both human and animal nutrition an
important part of the nutrientsis present in the cell wall in the form of non-starch polysaccharides
(NSP). This part of grain is not completely utilised by monogastric animalsdue to inefficient
production ofNSP degrading enzymes (Yasar and Forbes, 2000). Furthermore,a large proportion of
the grain phosphorousis in the form of phytate having an ability to bind minerals, thereby reducing in
vitro and in vivo digestion and absorption of nutrients (Dai et al., 2007; YasarveDesen 2014).
www.zeugmakongresi.org/
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Thus,both NSP and phytateareconsidered as ANF in monogastric animals. On the other hand, the use
of whole grain meal in human nutrition has many health benefits; decreasing the risk of diabetes,
obesity, cardiovascular disease, and even in some cases cancer (Aarestrup et al., 2012,Reicks et al.,
2014andYe et al., 2012).The benefits were mostly linked to bio-functional properties of fibre,
phenols and antioxidants naturally availablein whole grains(Beta et al., 2005). Therefore, realising or
breakdown of the cell wall fibre materials by a specific microbial fermentation in this work is most
probably expected to result in enhanced nutritional value of whole grains as well as added new
functional properties.
Hachmeisterand Fung (1993) producednutritionally valuable foods from the fermented wheat,
sorghum, oats and triticale grains by the two strains of Rhizopusoligosporus. Tapati and Kuhad
(2014) reported significant improvements in the phenolic compoundsof wheat grain by SSF of
Rhizopusoryzae(RCK2012). Mathot et al. (1992) and Kaur et al. (2009) reported significantly
increased protein content of wheat fermented by SSF. Fermenting wheat bran with yeast and lactic
acid
bacteria
(LAB)greatly
improved
itstechnological,
sensorial
and
nutritional
propertiesassociatingmarked reductions in ANF levels(Katina et al., 2007; Zhao et al., 2017). Of
microorganism
used
in
SSF
studies,
Rhizopusoligosporus,
Aspergillus
oryzae,
Neurosporasitophileand Lactobacillus plantarumweresuccessfully used to reduce the levels of ANF
in food and feed materials(Gowthamanet al, 2001; Amadouet al., 2010).For instance, SSF of
rapeseed meal with Rhizopusoligosporus resulted in 25% reduction in crude fibre content, and 43.1,
34.0 and 42.4% reductions in glucosinolate, hiooxazolidones and phytic acid contents, respectively
(Pal and Walia 2001). Verbiscar et al. (1981) reported a 95 to 98% reduction in total toxicant content
of jojoba meal after 21 days of fermentation withLAB at 26°C. Aljuobori et al (2014ab)
identifiedLactobacillus salivarius(LBS) as one of the most efficient and predominant isolates
fromtraditionally fermented foods. Duodu et al. (2003) reported a tannase activity of Lactobacillus
plantarum which breaks down the tannin bound with sorghum protein. Several LABincluding L.
cellobiosus, P.pentosaceu, L.fermentum, L. brevis and L. plantarumhave been shown to exhibit
proteinase and aminopeptidase activities (Mugula et al., 2003)as well as NSP degrading enzymes
activities (Skrede et al., 2001 and 2003).To the best of our knowledge, this is the first report on the
DSM 20555 fermentation of cereal grains.All the above results revealed that LAB
areimportantbacteria leading successful fermentation processes and fortifying the end products with
new properties. However, too long fermentation period up to 30 days and the use of non-GRAS
(Generally Regarded As Safe) microbial isolates were the main limitations in these studies. However,
the DSM 20555is a GRAS microorganism, which was tested in this study.
SSF is an economically suitable method for nutritional enhancement of food and feed
materials (Yang et al., 2004; Krishna, 2005; Oboh, 2006; Araya et al., 2007). Most of SSF studies
testing LAB have dealt with nutritional fortification of soybean meal atvaryingfermentation
conditions (Zhang et al., 2014; You-Ling et al.,2013; Chantet et al., 2011; Amodou et al., 2010). We
searchedthese conditionsin order to find out at which levels the best results were obtained. Finally,
we proposed that the following optimum values of fermentation parameters: a moisture content of
70%, pH 5.0 to 5.5, a temperature of 37°C and a fermentation period of 48 h. These
parameterscannot be properly optimised in aSSFusing laboratory glassware unless a lab-scale modern
bioreactor is employed. On the other hand, SFF has difficulties in homogenously mixing the substrate
and in the transportation of heat and gases occurred. Therefore, the control of heat and homogenous
stirring of organic and microbial mass is difficult in those SSF experiments using laboratory
glassware. Modern SSF devices offer various equipment to overcome these problems and provide
well optimisation of the fermentation conditions (De Rue, 1995 and Graminha et al., 2008).
The objective of this study was,therefore, to determinethe changes in nutritional, enzymatic,
probiotic and antioxidant contents of whole wheat, barley and oats floursfermented with DSM
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20555at the optimised conditions(70% of substrate moisture level, temperature of 37°C and pH 5 to
5.5)using a modern lab-scale bioreactor.
MATERIALS AND METHODS
Feed samples
Whole cereal grains werebought from a local feed mill in air-dried form (90% dry matter)and
ground to pass a 3-mm sieve prior to use. A 700 g of ground wheat and barleyand a 500 g of ground
oatswere autoclaved at 121°C for 60 min for SSF.
Cultivation of active bacteria inoculant
Active cultures ofDSM 20555from DSMZ (German Collection of Microorganism and Cell
Culture) were cultivated on MRS broth (de Man, Rogosa, Sharp) at 37°C and pH of 6.3 for 24 h.
Broth containing bacteria was centrifuged at 4000 rpm at 4°C for 10 min, and then the pelletof
bacteria was suspended in sterilised distilled water. The number of viable cellswas counted using a
Neubauerlam and the counts were confirmed by the absorbance reading of bacteria suspension at 600
nm. Then the volume of bacteria suspension in the bottle was adjusted to a volume containing the
amount of bacteria needed for each fermentation. The solution of bacteria suspensions was prepared
freshly and immediately used for inoculation.
SSF process and fermentation conditions
All glassware was sterilised at 175°C for 2 h. All solid and liquid consumables including
samples, distilled water, broth and agar were autoclaved at 121°C for 15min. The moisture content of
fermented grains with or without bacteria inoculantwereadjustedto 70% by adding sterilised distilled
water. The initial pH of fermenting substrate was adjusted at 5.5 by the addition of buffer solutions.
A 0.1 M sodium acetate buffer (pH=1.5) and a 0.1 M sodium bicarbonate buffer (pH 9.75) were used
to buffer the fermenting substrates. Finally, a freshly prepared bacteria suspension was added at a rate
of 5x108c.f.u (colony forming unit)per solid material.A totalof 3.5 L capacity of Labfors 5™
bioreactor (Infors AG, Bottmingen Switzerland) was loaded with fermenting substrate in a biosafety
flow cabinet and then attached to the main unit. The bioreactor was set for a pH value ranged from
5.1 to 5.5 and controlled by peristaltic pumps connected to the bottles ofbuffer solutions.
Temperature was set at a value ranging from 36 to 38°C and controlled by the heated water jacket.
An air flow of 0.5 L per minute and a 90 rpm of stirring rate were found successful to maintain a
constant temperature of 37°C throughout the fermentation process.Air inlet and outlet were equipped
with the sterilised filters of 0.25 µm pore size (Infors AG, Bottmingen Switzerland). A bio-gas
detector (SA2Q from Beijing Shi’An Technology Instrument C0., Ltd) was attached to air outlet to
monitor the amount ofreleasedCO2with a range of 0 to 100%volume,CH4with a range of 0 to 100
%volumeand H2S with a range of 1 to 1000 ppm. In addition, the air left the bioreactor was passed
through a bottle containing 10 ml of 2% boric acid for free nitrogen determination forevery 24
h.Fermentation process was lasted for 0, 24 and 48 h. For blank fermentations, the same quantities of
autoclaved ground cereal grains were subjected to fermentation without adding bacteria inoculant for
a period 0, 24 and 48 h. Table 1 presents information and data on the experimental set-up.Three
samples (each with 50 g) were taken at 0, 24 and 48 h under aseptic conditions. Thesamples dried at
50°C were ground to pass a 1-mm sieve by a laboratory mill prior to chemical analysis. All analysis
was done in replicates of three independent samples taken at each incubation time, providing 6
measurements per each sample taken from a single incubation period.
Methods of analysis
Samples were dried at 50°C until reaching a constant weight for the determination of dry
matter (DM). DM (method 930.15), crude ash (CA) (method 942.05), crude protein (CP) (method
984.13), crude lipid (CL) (method 920.39) and crude fibre (CF)(method 14.020) were analysed
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according to official methods reported by AOAC (1990). Neutral detergent fibre (NDF) and acid
detergent fibre (ADF) were determined according to the methods of Van Soest et al. (1991) using a
fibre analyzer (Ankom Technology Corporation, NY, USA). Samples were analysed for total starch
content by an AOAC (TS, 2005) and total sugar content by Luff-Schoorl method (TS, 1997). All
analyses were done in replicates of 3 independent samples taken at each incubation time, and
expressed as % of DM. Metabolizable energy (ME) of all feed samples was calculated according to
the formulae reported by Janssen (1989) for poultry feed: ME (kcal/kg) = 37.07*CP +
82*CL+39.89*Total Starch + 31.1*Total Sugar. An official method of analysis based on spread plate
method using MRS agar (ISO 2009) was used to determine total number of c.f.u of LBS.Tannin
(Chemesova and Chizhikov, 2004), phytate(De Boland et al., 1975), organic acid (Karabulut and
Canpolat, 2005), total phenolic compaunds (Singleton, and Rossi 1965) and total flavonoid contents
(Zhishen et al., 1999),were analysed. Amylase enzyme extraction was carried out according to a
method described byHankin and Anagnostakis (1975). An AOAC (TS EN 30024:2009) was used to
determine phytase activity of all samples. Xylanase, cellulase and beta-glucanase activities of the
samples were analysed by the König et al., (2002). Antioxidant capacity was determined as DPPH
(Shimada et al.,1992andMensoret al., 2001) and ABTS (Re et al., 1999) binding capacities as trolox
equivalent.
All the data was statistically analysed by GLM (General linear model) (3 cereal grains by 3
incubation periods by 3 independent samples by 2 replicates). The results were presented as the
mean±stdev after separating significant differences among the mean values at 5% level of
significance by Duncan's multiple range test (Duncan 1955).
RESULTS AND DISCUSSION
In this study, the production levels of probiotic bacteria, enzyme and antioxidants as well as
the nutritional compositions ofwhole grain floursfermented with DSM 20555was first ever reported.
As most of LAB (Siebold et al., 1995; Klaenhammer et al., 2008), the strain of DSM 20555 is a lactic
acid producing probiotic bacteria.However, its use in SSF of whole cereal flours has not yet been
reported. The DSM 20555was reported to act as acidifying agentin liquid state fermentation (LSF) by
Thomsen and Kiel (2008). Another strain of LBS grown on MRS broth (37°C, pH=7, stirring of 400
rpm, aeration rate of 1 L/min) in a bioreactorwas shown to have a rapid exponential growth ratein 9
h, followed by a stationary phase after 12 h and remained unchanged until 24 h (AbdMalek et al.,
2010). The pattern of bacterial growth was well correlated with the levels of both lactic acid and
dissolved oxygen in these LSF studies. We observed a similar trend regarding bacterial growth, lactic
acid and CO2production withwhole cereal flours fermented in SSF, with comparatively high yields of
organic acid production (especially acetate and lactate)obtained atrelatively low rates of stirring and
aeration (Figure1).
A maximum probiotic bacteria count grown on an ideal medium (an optimised MRS agar)
was reported to be 9.77 Log10c.f.u/g, in the study of Dong et al. (2014), compared with a 9.47
Log10c.f.u/g of total wet mass in our study. In addition, the number of bacteria counts in our study
was almost similar to the values reported for several LAB strains used for fermenting oats flour and
brain (Kedia et al., 2008) and the extracts obtained from malt, barley or wheat (Patel et al., 2004). In
our study, a good relationship was established between the number of probiotic bacteria count, total
CO2 and lactic acid production (Figure 1). Earlier, Siebold et al. (1995) demonstratedthe highest
productivity of Lactobacillus salivarius strain (DSM 20492) stimulated by the production of lactic
acid of 2.8% (lactate separated from both acetic and citric acids in the media).By the end of
fermentation, an excess amount of produced lactic acid inhibits the bacterial growth, which was also
seen in our study. This pattern of fermentation has been extensively reproted with LBS fermentation
(Bae et al., 2002; Kedia et al., 2008; AbdMalek et al., 2010; Du et al., 2014). The strain of LBS
(CGMCC 7.75) produced a high level of lactic acid (14%) from sweet sorghum juice (Liu et al.,
2013). Production of organic acids, mainly lactate is the result of LAB fermentation of whole wheat
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flour (Hofendahl and Hahn-Hagerdal, 1997), and oats brain and flour (Kedia et al., 2008), supporting
the values of organic acid production obtained from our study.The use ofsodium acetatewas reported
to act a good way of stabilising the substrate pH (Du et al., 2014). We used sodium acetate and
sodium carbonate as buffer solutions in fermentations, which may have played a part in the
optimisation of fermentation conditions. In short, this set of optimised conditions tested in our study
has created an efficient fermentation profile withDSM 20555: high levels of probiotic production
associated with appreciable amount of organic acids. Therefore, we highly recommend the same
optimised parameters for commercial productions probiotics and organic acids from the SSF with
LBS strains.

Figure 1. Probiotic bacteria counts (Log10c.f.u/g) and the production levels of lactic acid (%) and
carbon dioxide (%volume) during the DSM 20555fermentation of wheat (…), barley (―·―) and oats
(―) flours. (Mean ± stdev of replicate measurements of three independent samples taken from each
incubation time).

The effect of DSM 20555 fermentation on the nutritional compositions of cereal grains in our
study were compared with different strains of LAB used for fermenting some other feed materials
(Table 1). LAB fermentation in SSF studies have been shown to lead beneficial changes in food- and
feedstuffs (Kaur et al., 2009; Tapati and Kuhad 2014; Zhao et al., 2017; Katina et al., 2007). One
study with canola meal reportedsignificantly increased CP content and decreased CF and
glucosinolate content by an anaerobeLBS fermentation lasted up to 30 days (Aljuobori et al.,
2014ab). In our work, SSF by DSM 20555 has led significant increases in the CA, CP and ME
contents and reductions in the ANF contents (CF, lignin, phytic acid and flavonoids) in all grain
flours. The degradation of ANF (phytic acid, flavonoids, lignin, ADF, NDF and NSP) in SSF needs a
high rate of fermentation efficiency. Therefore, it is most probably that the optimised fermentation
conditions in the present workmay have accelerated the biocatalyst actions of enzymes,presently
available from both plant and bacterial sources. Under the optimised conditions in our study, it was
strongly believed that the fermentation with DSM 20555improved the rate of enzymatic actions of
NSP and phytic acid degrading enzymes whether the production of these specific enzymes (xylanase,
betaglucanase, cellulase and phytase) were significantly increased (in the case of whole wheat and
barley flours) or not (in the case of whole oats flour). The results indicated that wheat and barley
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flours were good sources for bacterial production of NSP degrading enzymes, but not whole oats
flour. By the improved enzymatic actions in all grain flours, breaking-down or hydrolysing the ANF
in whole grain eventually have realised an appreciable amount of protein and minerals from the cell
wall of the grain (Table 2). This was, in fact, supported with the data of increased contents of CA and
CP in all grain flours by the DSM 20555 fermentation. The percentage increase in the CP content
significantly (P<0.05) varied between the DSM 20555 fermented grain flours; the highest increase
rate of 90% was obtained from whole oats grain. There was only one study reporting a 40% increase
inthe protein content(mainly proteins with low molecular weight increased) of whole oats flour by a
LAB fermentation (Zhang et al., 2015), whereas beneficial nutritional effects (decrease in ANF and
increase in CP and CL) were reported with soybean meal fermented with various LAB strains (Zhang
et al. 2014; You-Ling et al., 2013; Chantet et al. 2011; Amodou et al. 2010).Furthermore, increased
levels in CP contents obtained from our study were comparatively similar to the increased CP levels
(up to 80 to 100% increase)of cereal grains with fungal fermentation(Kaur et al., 2009). The content
of total starch and total sugar seemed to be not significantly affected by SSF in our study.
Table 1. Nutritional compositions (% of DM) of whole grain flour fermented with or without DSM 20555 for 0, 24 and 48 h
(mean ± stdev of replicate measurements of three independent samples taken at each incubation time).

CA, %
OM,
%**
CP, %
CL, %
CF, %
ADF, %
NDF, %
Lignin,
%**
Starch,
%
Sugar, %
NFE
%**
ME,
kcal/kg*
*

Whole Wheat Flour
0-48h
24 h
48 h
Blanks*
1.77±0.0
1.82±0.2
3.43±0.5
5a
0a
8b
98.23
98.18
96.57

Whole Barley Flour
0-48h
24 h
48 h
Blanks
2.49±0.0
3.78±0.1
3.97±0.2
2a
3b
3b
97.51
96.22
96.03

Whole Oats Flour
0-48h
24 h
48 h
Blanks
4.34±0.0
5.25±0.2
5.45±0.1
3a
2b
3b
95.66
94.75
94.55

11.66±0.
16a
1.37±0.0
1a
2.86±0.1
8a
3.90±0.0
6a
16.40±0.
42a
1.04

16.10±1.
11b
1.57±0.0
1b
1.52±0.6
7b
1.04±0.3
7b
9.57±0.1
3b
0

11.70±0.
31a
1.45±0.0
1c
2.74±0.0
5a
1.51±0.0
1b
8.81±0.1
8c
0

10.01±0.
06a
1.43±0.0
1a
6.10±0.0
5a
7.17±0.6
5a
28.0
±2.81a
1.07

12.52±0.
05b
1.64±0.0
1b
4.78±0.8
1b
4.30±1.2
3b
21.01±1.
34b
0

15.21±0.
50c
1.61±0.0
3b
4.97±0.1
5b
3.71±1.5
9b
20.27±2.
97b
0

10.42±0.
10a
2.80±0.0
1
12.45±0.
23a
19.17±0.
50a
40.37±2.
16a
6.72

19.78±0.
08b
2.95±0.0
1
11.80±1.
64ab
13.68±2.
24b
34.4±0.3
3b
1.88

12.85±0.
06c
2.90±0.0
1
9.05±1.8
5b
14.99±0.
26b
35.04±0.
26b
5.94

66.78±0.
24a
13.69±0.
10
82.34

77.05±0.
62b
14.53±0.
43
78.99

77.33±0.
01b
13.92±0.
50
80.67

65.42±0.
23a
11.60±0.
22
80.00

60.70±0.
62b
11.67±0.
29
77.28

71.14±1.
09c
10.98±0.
08
74.24

64.51±0.
08
11.72±0.
02
69.99

67.42±7.
70
10.50±0.
59
60.22

65.25±8.
12
11.39±0.
13
69.75

3634

4248

4070

3459

3383

3875

3554

3991

3671

a.b.c,

Different superscripts indicated significant differences (P<0.05) between the means in the same row within each grain
flour. *The data given as 0-48h blanks indicates the mean of all data pooled for 0, 24 and 48 h blank fermentations. **
Values are calculated.

The cereal grains contain sufficient amount of free sugar to initiate the bacterial fermentation.
However, it is evidently possible in this study that an additional amount of sugar has also been
liberated from the degradation of other NSP (fiber, ADF and NDF), indicating that the grain starch
may have not been completely degraded if there was enough amount of reducing sugar for bacterial
fermentation. This argument supported the results, previously reported:Skrede et al. (2001 and 2003)
found decreased NSP (betaglucan) of whole wheat and barley flours fermented with a LAB strain at
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30°C for 16 h. This was accompanied with increased bacterial counts with, but no significant changes
in the total starch contents.
Table 2.Changes in the contents (mean±stdev of replicates from 3 independent samples) of ANF in whole cereal
flours fermented with or without bacteria inoculant.
Incubation (hour)
0-48 h Blanks*

Tannin, % of DM
Wheat
1.09±0.13a

Barley
4.80±0.40a

Oats
0.92±0.02a

24 h

3.50±0.94b

2.60±0.14b

1.46±0.02b

48 h

1.73±0.18c
Phytic acid, % of DM
Wheat

2.20±0.10b

1.26±0.15b

Barley

Oats

Incubation (hour)

1.88±0.08

a

24 h

1.06±0.06

b

48 h

0.62±0.02c

0-48 h Blanks

1.96±0.08

a

2.20±0.3a

1.13±0.04

b

1.19±0.08b

0.81±0.02c

0.81±0.06c

a,b,c,

Different superscripts indicated significant differences (P<0.05) between the means within the same coloumn.
*The data given as 0-48h blanks indicates the mean of all data pooled for 0, 24 and 48 h blank fermentations.

SSF is one of the efficient ways of production of microbial enzymes, which are commercially
used as feed additives in animal nutrition. The DSM 20555 has an ability of producing extracellular
enzymes from whole grain flours in our study (Table 3). Of the enzymes, the DSM 20555
fermentation significantly increased amylase activity by 30% (from 9.54 to 12.53 IU/g), only in
wheat flour fermented for 48 h. Significantly increased amylase activity may be due to the fact that
the total starch and total sugar contents were higher in wheat grain than in barley and oats grains.
Table 3. Enzymatic activities (IU per g of sample DM) of whole cereal grains fermented with or without bacteria
inoculant (mean±stdev of replicates from 3 independent samples).
Whole Wheat Flour
Alfa-amylase, IU/g

0-48 h Blanks*
9.54±0.74a

24 h
11.05±1.1ab

48 h
12.53±0.90b

Cellulase, IU/g
Xylanase, IU/g

16.5±1.1a
33.1±1.3a

16.8±1.1a
37.2±1.1b

26.9±1.4b
40.9±1.5b

Beta-glucanase, IU/g

36.5±1.5a

42.3±2.1b

42.0±1.4b

0.60±0.02 a

0.90±0.07b

1.70±0.11c

0-48 h Blanks

24 h

48 h

Alfa-amylase, IU/g

9.43±1.1

10.39±0.84

Cellulase, IU/g

a

Phytase, IU/g
Whole Barley Flour

10.54±1.2

32.5±1.9

39.1±1.9

b

25.9±1.1c

Xylanase, IU/g

32.3±1.4a

37.8±1.4b

43.8±1.3c

Beta-glucanase, IU/g

37.1±1.9a

37.7±1.6a

45.4±2.3c

Phytase, IU/g

0.6±0.03a

0.8±0.01b

1.6±0.05c

Whole Oats Flour

0-48 h Blanks

24 h

48 h

Alfa-amylase, IU/g

5.73±0.2

5.70±0.3

5.68±0.5

Cellulase, IU/g

23.0±0.5

22.9±0.2

22.7±0.3

Xylanase, IU/g

31.0±0.8

30.5±0.7

30.8±0.5

Beta-glucanase, IU/g

32.8±0.6

32.9±0.5

32.0±0.8

Phytase, IU/g

0.79±0.01

0.81±0.01

0.80±0.01

a,b,c,

Different superscripts indicated significant differences (P<0.05) between the means within the same row. *The
data given as 0-48h blanks indicates the mean of all data pooled for 0, 24 and 48 h blank fermentations.

The level of increased amylase activity using a whole wheat flour substrate in our study was
significantly higher (11 times) than an amylase activity (1.37 IU/ml) obtained from the fermentation
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of Lactobacillus plantarum growing on an ideal nutrient medium, MRS agar, (Bogale and Prapulla,
2015). Although the increased amylase activity was associated with increased starch content of
wheat flour, the levels of microbial amylase activity is not a good indication of the starch contents, as
discussed above.
The activities of NSP and phytic acid degrading enzymes obtained from the DSM 20555
fermented grain flours in our study were significantly improved (Table 3). This result showed that
the cereal grain flours have been enriched not only in their nutrient contents, but also they were a
good carrier of viable DSM 20555 acting as probiotics. According the reports of Taheri et al. (2009)
and Lee et al. (2001) most of the LAB having high enzyme activities had strong probiotic activities
in monogastric animals. However, the products obtained from this work needs further investigation
on the viability of their bacteria population under the simulated gastrointestinal conditions as an
indication of probiotic properties.
The phytate of whole wheat, barley and oats flour have been found to reduce bioavailability
of several minerals (Leenhardt et al., 2005). Monogastric animals do not have enough phytatedegrading enzymes (Wyss et al., 1999; Lassen et al., 2002). Fermentation of cereal grains with
microorganisms have been shown to reduce the phytate contents (Table 2). Anastasio et al., (2010)
reported the phytase activities of LAB used to improve the nutritional qualities of cereal grains.
There is also a study, where a phytase has been purified from Lactobacillus sanfranciscensis (De
Angelis et al. 2003). On the other hand, there were no studies indicating that the Lactobacillus
species have a phytase gene. In this study, we obtained significantly degraded amount of phytic acid
in all grain flours by SSF of DSM 20555. This effect may not have been due to the increased phytase
activity because the phytase activity was only increased in the case of wheat and barley flour, not in
the case of oats flours. This was extensively discussed below. The DSM 20555 harvested from the
MRS agar during stationary growth phase (12-18 h at 37°C, pH 5.5) have a low phytase activity of
0.07 U/mg protein and phosphatase activity of 0.82 U/mg protein (Haros et al., 2008). Haros et al.
(2008) tested the phytic acid degradation ability of several LAB using MRS agar, and showed that
the phytate degrading activities were mostly affected by the pH and carbon source. Of several LAB,
Haros et al. (2008) showed that the DSM 20555 had no phytase activity on MRS agar. On the other
hand, the long fermentation process (3, 10 or 50 days) using Lactobacillus plantarum grown on
wheat and barley grains with 25 or 35% of water content caused marked reduction in pH, increased
lactic acid and decreased phytic acid contents (Pieper et al., 2011). In their study, it was also
demonstrated that the phosphorous digestibility of fermented grains was improved in the pigs. In
contrary, You-Ling et al. (2013) reported no change in the phytic acid content of soybean meal with
55% water content fermented with Lactobacillus brevis for 72 h. Additionally, a nonspecific acid
phosphatase in Lactobacillus plantarum was found to be associated with the phytic acid degradation
(Zamudio et al., 2001). All these results indicated that the degradation of phytase is highly dependent
on the optimisation of pH, lactic acid level and microbial mass affected mostly by the water content,
carbon source and fermentation period. The results from all these studies indicated that when pH and
lactic acid production reached to appropriate levels during the fermentation the phytate degradation
from cereal grains was then accelerated. In our study, the medium was not an agar medium, it was
rather a feed material of whole wheat, barley or oats flour, providing a rich carbon medium with
appropriate level of moisture (70%) for microbial fermentation, during which the endogenous
enzymes in the grain can easily be activated under the improved fermentation parameters such as pH
and lactic acid. It can, most probably, be speculated that the decreased phytate contents in all cereal
flours at this work were mainly due to the optimised fermentation conditions, rather than the phytase
activity of the strain (DSM 20555) per se. This assumption seems to be valid due to the fact that
there was high degradation rate in the phytate, even in the case of oats flour fermented by DSM
20555 despite of no additional improvement in its phytase activity when compared to the 0-48 h
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blank oats flour samples fermented without bacteria inoculant. This was further supported by the
result that the degradation rate of phytic acid was the same in all grain flours (40-65%).
Flavonoids are secondary plant metabolites. Their contents in barley and oats flour fermented
with DSM 20555 were drastically reduced, but there was not a constant reduction in the case of
wheat flour in our study (Table 4). In contrary, some studies of SSF of LAB showed an increased
flavonoid content of cereal grains (Wang et al., 2014; Ferri et al., 2016), which might be due to the
esterase activities of some LAB (Hur et al., 2009; Marazza et al., 2014). It was previously
established that the improved esterase activity was associated with increase phenolic and flavonoid
contents in oats and rice bran (Cai et al 2012 and Schmidt et al. 2014).
Table 4.Changes in the contents (mean±stdev of replicates from 3 independent samples) of total phenolic and
flavonoid contents in whole cereal flours fermented with or without bacteria inoculant.
Total phenolic compounds, % of DM (gallic acid equivalent)
Incubation (hour)
0-48 h Blanks*

Wheat
0.44±0.01a

Barley
0.96±0.01a

Oats
0.76±0.01a

24 h

0.91±0.02b

1.23±0.03b

1.31±0.03b

48 h

1.86±0.01c

1.60±0.20b

2.73±0.09c

Total flavonoid compounds, % of DM (quercetin equivalent)
Incubation (hour)
0-48 h Blanks
24 h
48 h

Wheat

Barley

Oats

a

2.8±0.2
2.4±0.1b

a

3.1±0.1
1.8±0.1b

2.9±0.4a
1.19±0.08b

2.9±0.3a

1.6±0.2b

0.81±0.06c

a,b,c,

Different superscripts indicated significant differences (P<0.05) between the means within the same coloumn.
*The data given as 0-48h blanks indicates the mean of all data pooled for 0, 24 and 48 h blank fermentations.

Of several extraction methodologies, the ethyl acetate extracts of oats fermented by SSF of
several fungus had highest increases in both total phenol and flavonoid contents, compared to the
same extract of unfermented oats (Cai et al., 2012). This may indicate that the method of flavonoid
extraction may contribute to the effect of SSF on flavonoid degradation. A fermented sorghum–Irish
potato gruel by several LABS and a yeast had reduced content of ANF including tannin and
flavonoids, but the mode of action was remained unexplained (Adegbehingbe, 2015). This indicate
that the effect of LAB on the content of flavonoids may depend on the type of cereals used for
testing. Nevertheless, it is certain to conclude that SSF of DSM 20555 successfully reduced ANF of
the cereal grains since there have been great reductions in phytic acid and dietary fibre (ADF, NDF
and lignin) as well as the reduced tannin content (only in the case of barley flour) in this study.
Tannin are present in cereals grains as free and condensed tannin. It was also previously
demonstrated that high levels of free tannin may negatively affect the bacterial growth (Selvakumar
et al. 2007). In our study, the tannin content of blank barley samples was significantly higher than the
contents of blank wheat and oats samples. When these samples were fermented, the bacteria growth
(Log10c.f.u) of fermented barley was low, as compared to the fermented wheat and oats flour. This
may indicate the bacterial growth was somehow depressed by high level of tannin in barley.
Meanwhile the tannin content of wheat and oats flours were unexpectedly increased by the SSF of
DSM 20555, indicating the improved cell wall degradation of wheat and oats grains and thereby
realising the condensed tannin. In the case of barley, the level of free tannins was already high in
barley grain and its level may have been lowered by a possible action of tannase activity by the
bacteria used in SSF. Earlier it was shown that several Lactobacillus species have a tannase activity
(Duodu et al., 2003; Osawa et al., 2000) although the tannase activity of specific bacteria used was
not determined in our study (Table 3).
Extraction and production of total phenolic compounds and their DPPH or ABTS scavenging
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activities were remarkably increased in this study (Table 4 and Table 5).
Total phenolic compounds of grain flours with no addition of DSM 20555 were 0.44, 0.96
and 0.76% (on DM basis), in wheat, barley and oats, respectively (Table 4). These values ranging
were comparatively similar to the published values ranging from 0.1% to 0.8% (Zeng et al., 2016;
Tapati and Kuhad, 2014; Gamel and Abdel-Aal, 2012).
Table 4.Changes in antioxidant capacities (mean±stdev of replicates from 3 independent samples) of whole cereal
flours fermented with or without bacteria inoculant.
DPPH µmol TE/g of DM
Incubation (hour)
0-48 h Blanks*
24 h
48 h

Wheat
1.6±0.1a
1.9±0.1b

Barley
1.8±0.2
2.2±0.3

Oats
2.2±0.5a
3.1±0.4ab

2.1±0.1c

2.4±0.6

3.7±0.5b

Wheat
4.1±0.1a

Barley
5.8±0.2a

Oats
6.1±0.3a

6.5±0.1b
7.9±0.2c

8.4±0.2b
9.6±0.3c

9.9±0.6b
11.2±0.9b

ABTS µmol TE/g of DM
Incubation (hour)
0-48 h Blanks
24 h
48 h
a,b,c,

Different superscripts indicated significant differences (P<0.05) between the means within the same column.
*The data given as 0-48h blanks indicates the mean of all data pooled for 0, 24 and 48 h blank fermentations.

Hole et al. (2012) obtained a significantly increase in the contents of free phenolic compounds
of whole barley and oats grain by the fermentation of three probiotic strains, Lactobacillus johnsonii
LA1, Lactobacillus reuteri SD2112, and Lactobacillus acidophilus LA-5. We obtained significant
improvements by 70 to 300% in total phenolic contents by DSM 20555, which strongly supported the
LAB fermentation increases total phenolic compounds in cereal grains. Therefore, SSF with LAB has
induced favarouble increases in total phenolic compounds, which have a number of beneficial health
effects both in human and monogastric animals; possibly acting as free radical scavengers (Ragaee et
al. 2006) and prooxidants (Zielinski 2002). Having considered markedly increased AOC by 59 to
92% of whole wheat, barley and oats flours by SSF of DSM 20555, measured as DPPH and ABTS
scavenging abilities in our study, it is most probable that the improved AOC may have been caused
by the increased contents of total phenolic compounds. Several other studies have already reported
the enhanced AOC of whole cereal grains as a consequence of increased total phenolic compounds
(Martins et al., 2011; Tapati and Kuhad 2014; Schmidt et al., 2014). According to the findings of
Bhanja and Kuhad (2014) increased levels of enzymes in the case of SSF may have resulted in
released water soluble and available phenolic compounds from their insoluble bound forms. In the
case of SSF of wheat and barley flours in our study, the levels of NSP degrading enzymes have
increased, supporting this previously reported finding.
CONCLUSION
An optimised SSF process for the DSM 20555 fermentation was successfully employed in
this study to produce novel products which were enriched in nutrient contents, lowered in ANF,
added value with antioxidants and enzymes, and were good carrier of probiotic bacteria.
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TWİTTER KULLANICILARININ ETKİLEŞİMİNDE DUYGULARIN ETKİSİ
Hafzullah İŞ
Batman Üniversitesi hafzullah.is@batman.edu.tr
Doç. Dr. Taner TUNCER
Fırat Üniversitesi ttuncer@firat.edu.tr
ÖZET
Sosyal ağlar, iletişim ve erişim olanaklarının artmasıyla birlikte popüler hale gelen en
önemli sosyalleşme platformlarıdır. Bu platformlardan Twitter, 330 Milyonun üzerinde
kullanıcısı ve 1.3 Milyardan fazla barındırdığı hesap ile en fazla kullanılan microblogdur.
Kullanıcılar platformun sağladığı paylaşım, takip, beğeni ve etiketleme ile etkileşime
geçebilmektedir. Haber edinme açısından sosyal ağ kullanıcılarının %73‟ü tarafından tercih
edilen dinamik ve güncel veri kaynağı Twitter; siyasal, sosyal ve ekonomik araştırmalar
açısından akademik çalışmalara konu olmaktadır. Aktif, pasif ve sahte profillerin tespiti ile
gizli toplulukların ortaya çıkarılması ve suçlu tespiti gibi analizlerin yapılması gereksinimi
kullanıcıların kullanım alışkanlıkları ve aralarındaki anlamlı örüntülerin ortaya çıkarılmasının
önemini göstermektedir. Kullanıcıların fiziksel ve duygusal etkileşimlerinin analizinde birçok
metrik kullanılabilmektedir. Bu metriklerin uygun şekilde ve sayıda kullanılması ve
ölçeklenebilir olması karakter, eğilim ve etki tespitinde önem arz etmektedir.
Bu çalışmada; Siyasetçi, bilim insanı, artist ve sporcu olmak üzere 4 farklı kullanıcı
grubundan en aktif 25 kişi olmak üzere toplam 100 kullanıcının sosyal medya hesapları
incelenmiştir. Bu incelemede; Dil sorgulama ve kelime sayımı (LIWC) algoritması ile
kullanıcıların en sık kullandıkları toplam en az 1000 kelimeden anlamsal analiz yapılmış olup
4 farklı seviyede duygusallık ve sosyallik ile 3 farklı seviyede de düşünsellik stilleri ortaya
çıkarılmıştır. Kullanıcıların en son attıkları 1000 tweet incelenerek fiziki etkileşimlerinden
takip/takipçi oranları, cevaplama, ilgi tutma, yeniden yönlendirme, medya ve link paylaşımı
temelinde yoğunluk, etkileşim, merkezlilik ve modülerlik değerleri tespit edilmiştir.
Kategorik Etkileşim ve Duygu İlişkilendirme (CIEC) yöntemi ile kullanıcıların duygusal
stillerinin sosyal medya kullanım performanslarına etkisi incelenmiştir. Çalışma neticesinde
kategori bazında kullanıcıların duygu yoğunluklarının fiziksel etkileşimlerine etkisi
ölçeklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Twitter, Duygusal-Anlamsal Analiz, Fiziksel Metrikler, Sosyal Etkileşim

THE EFFECT OF EMOTIONS IN TWITTER USERS INTERACTION
ABSTRACT
Social networks are the most important socialization platforms that have become
popular with increasing communication and access opportunities. One of these platforms,
Twitter is the most used microblog with more than 330 million users and more than 1.3
billion accounts. The users can interact with the tools such that sharing, following, like and
mention provided by the platform. It is preferred by 73% of social network users in terms of
getting news. Dynamic and up-to-date data source twitter is the subject of academic studies in
terms of political, social and economic researches. Identification of users' usage habits and
their meaningful patterns are important for the detection of active, passive and fraudulent
profiles as well as for the analysis of secret societies and criminal identification. Many metrics
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can be used to analyze the physical and emotional interactions of users. Proper use and
scalability of these metrics is important in determining character, trend, and impact.
In this study; The social media accounts of a total of 100 users, 25 of which are the
most active of each of the 4 different user groups consisting of politicians, scientists, artists
and sportsmen, were examined. In this review; the Language Query and Word Count (LIWC)
algorithm based semantic analysis was performed on at least 1000 words per user. Emotional
style and social style in 4 different levels and thinking style in 3 different levels were
revealed. The last 1000 tweets of users have been reviewed. The physical interactions from
follow-up rates, reply, mentions, retweets, hashtags, media and link sharing were determined.
Density, interaction, centering and modularity values were determined from these parameters.
Cognitive Interaction and Emotion Correlation (CIEC) method has examined to determine the
effect of emotional styles of users on social media usage performance. As a result of the
study, the effect of emotional intensities on the user's physical interactions was scaled.
Index Terms: Twitter, Emotional-Sentiment Analysis, Physical Metrics, Social Interaction

GİRİŞ
Çağımız teknolojisinin geldiği nokta ve sağladığı imkânlar yeni bir yaşam tarzını
sunmaktadır. Sunulan bu imkânlar, sosyal yaşantımızdan etkileşim şeklimize kadar bir çok
anlamda değişimi dayatmaktadır. Geliştirilen uygulamalar, programlar ve daha birçok yazılım
platformunun yanı sıra donanımların verdiği esneklik ve erişilebilirlik ile bilgisayar, tablet,
akıllı telefon, elektronik cihazlar ve sensör ağlarından; ölçeklenebilir, büyük hacimli, hızlı,
çeşitli veri üretiliyor, Büyük Veri. Web 2.0 ile birlikte internet kullanıcılarının izleyici
olmaktan içerik üretebilmek suretiyle katılımcı olmaya imkân bulmaları neticesinde sosyal
ağlarda ciddi bir artış gözlemlenmektedir. We are Social‟ın Global Digital Overview 2018
raporuna göre[1] bu senenin heyecan verici dijitalde en önemli kilometre taşı Dünya
nüfusunun yarısından fazlasının, en az 4 Milyar insan, interneti kullanması oldu. İnternet
bütün dünyada ortalama her sene %8 oranında gelişmeye başladı. Dünya çapında sosyal ağları
kullananların sayısı geçen 12 aylık süreçte %20 oranında artış sergiledi. Böylece sosyal
medya kullanıcılarının sayısı 3 Milyar kişiyi geçti. Global Web Index[2] verilerine göre
Dünya genelinde kullanıcılar gün içerisindeki zamanlarının yaklaşık 4.5 saatini internette
geçirmektedirler.
Bu geçirdikleri zamanın %30‟unu sosyal
ağ sitelerinde
değerlendirmektedirler. Global Web Index Social Network Trend 2017[3] araştırmasına göre
internet kullanıcılarının %57‟si bir ağa üye, %48‟i sadece ziyaretçi veya kullanıcı ve
bunlardan sadece %25‟i içerik sağlayıcı durumundadır. Sosyal medya kullanıcılarının
platform farkı olmaksızın ortalama %93 oranında diğer platformları da (Facebook, Twitter ve
Instagram..) kullandıkları tespit edilmiştir[3].
Sosyal ağların bu kadar yüksek kullanıcı sayılarına erişmesi politikacıların, ünlülerin,
sportif kulüplerin, firmaların ve her kesimden insanın; etkileşimde kalma, hedef kitlelerine
ulaşma, duygu ve düşüncelerini hızlı ve etkili ifade etmek amacıyla aktif olarak sosyal medya
kullanmalarına vesile olmuştur. Bunların yanı sıra, sosyal ağlar üyelerine; kendini ifade etme,
arkadaşlık kurmak, haberleşmek, medya takibi ve yayını yapmak, iletişim ve etkileşimde
kalmanın yanı sıra firmalara müşterileri ile iletişime geçmek, reklam yapmak ve ürün
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pazarlamak,
sağladılar.

kurumlara da hizmetlerini ulaştırmada hızlı ve etkili bir platform imkânı

Resim 1. Türkiye‟de İnternet Kullanım Alışkanlıkları[4]

Bireyler, firmalar ve kurumlar sosyal ağlardaki etkileşimlerinden aldıkları dönüşlerle
kendilerini kontrol etme, strateji geliştirme, ürün hizmet ve çözüm sunma konusunda politika
oluşturma fırsatı buldular. Çevrimiçi etkileşimden elde edilen verinin analizi ile firmalar daha
fazla kişi ve kitlelere daha hızlı ve etkili bir şekilde hedefe göre özelleştirilmiş ihtiyacı temel
alan reklamlar, mesajlar gönderebilmekte, arz talep yönetimini daha kolay ve etkili
yapabilmektedir. Üyelik, medya paylaşım, yorum, beğeni ve kendini ifade etme gibi etkileşim
imkânları sağlayan sosyal ağlar yoğun kullanım neticesinde popüler, güncel ve etkili birer veri
kaynağı haline geldiler. Ölçülebilir bu veriler üzerinde veri madenciliği teknikleri
kullanılarak; kullanıcıların eğilimleri, alışkanlıkları, ilişki ve etkileşimleri konusunda çok
değerli bilgiler sağlamak suretiyle; satış, pazarlama, reklam, organizasyon, toplumsal nabız
ölçümleri, gizli ve suçlu örgütlerin ilişkilerinin, üyelerinin, amaçlarının ortaya çıkarılmasında
örüntüler tespit edilebilmektedir. Sosyal ağlar insan kaynaklı olduğundan buradan elde edilen
verilerle ekonomik, sosyal, siyasal ve psikolojik açıdan bireysel, kurumsal ve toplumsal nabız
ölçümleri, amaç odaklı analizler yapılabilmektedir. Sosyal ağ kullanıcılarının etkileşimlerinin
duygusal ve fiziksel yapısını ortaya çıkarmak; üyeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek,
kullanıcılar arasındaki etkileşimin türü, sıklığı, durumu ve önemini incelemek, bilginin
kaynağını, yayılımını ve oluşturduğu etkiyi kontrol etmek açısından çok önemlidir.
Kullanıcıların fiziksel ve duygusal etkileşimlerinin analizinde birçok metrik
kullanılabilmektedir. Bu metriklerin uygun şekilde ve sayıda kullanılması ve ölçeklenebilir
olması karakter, eğilim ve etki tespitinde önem arz etmektedir.
Bu çalışmada; Sosyal medya kullanıcılarının sosyal ağ kullanım alışkanlıklarından
yola çıkılarak çeşitli metrikler kullanmak suretiyle yapılan ölçümlerden kullanıcıların
duygularındaki değişimin fiziksel etkileşim performanslarına etkisi ortaya çıkarılmıştır.
GELİŞME
Günümüz dünyasında insanlar arası iletişim ve etkileşimin şekli değişmektedir. Daha
hızlı erişim, dönüş alma ve daha etkili çok yönlü ifadeye imkan tanıyan bir iletişime olan
ihtiyaç sosyal ağları oldukça popüler hale getirmiştir. Sosyal ağlar oldukça fazla sayıda ve
çeşitlilikte mevcuttur. Bunlardan Twitter sosyal ağındaki kullanıcı profili, etkileşim şekli ve
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yapısı diğer sosyal ağlara nazaran daha stabil, etkili ve güvenilir kabul edilmektedir. Yapılan
çalışmalar, bir konuda etkili ve doğru haber almak, aldığı haberi teyit etmek ve toplumdaki
etkisini ölçmek için sosyal medya kullanıcılarının ağırlıklı olarak Twitter‟ı tercih ettiği tespit
edilmiştir. Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü Dijital Haber Raporuna
göre Türkiye'de okurların %73'ü için sosyal medya haber kaynağı konumundadır[4]

Resim 2. Türkiye‟de Haber Alma Kaynağı Olarak Sosyal Medya Platformları[5]

Ciddi ve güvenilir haber kaynağı olarak görülen sosyal medyadaki enformasyon akışının teyit
edilmesi ve dezenformasyonun engellenmesi birçok açıdan önem taşımaktadır. Sosyal medya
kullanıcılarının fiziksel ve duygusal etkileşimlerinin yapısının etkin bir şekilde ortaya
konulması ile bunların bir örnek olarak ele alınan haber kaynakları olmasının ne derece etkin,
değerli ve kaliteli olduğunu ortaya çıkarabilecektir. Fiziksel ve duygusal etkileşimin analiz
edilmesi siyasal, sosyal ve ekonomik olmak üzere çok farklı alanlarda değer bulabilecek bir
çalışmadır. Bu çalışmamızda ele aldığımız kullanıcının ruh halinin fiziksel etkileşimine etkisi,
sosyal medya kullanıcılarının kullanım alışkanlıklarından hesaplarının etkileşim ve
gelişimlerinin analiz edilmesinde değerli sonuçlar ortaya koymuştur.
Çalışmanın yön ve yönteminin belirlenmesinde literatür taraması etkili olmuştur.
Yapılan literatür taramasında duygu analizi ve fiziksel etki analizi ile ilgili birçok akademik
çalışma bulunmakla birlikte bunların birbirlerine etkisi konusunda bir çalışma bulunmadığı
tespit edilmiştir. Petra Kralj Novak,13 farklı dilde yaptığı taratmada duyguların pozitif,
negative ve nötr ifadesinde hiçbir fark olmadığını tespit etmiştir[6]. Jose Antonio Iglesias,
yaptığı çalışmada karakter, etkileşim analizinde kullanıcıların paylaşımlarının yanısıra profil
bilgilerinin de karakter ve eğilim analizinde etkin olduğunu tespit etmiştir[7]. Yizhou Sun,
etkileşim tespitinde farklı tipte nesnelerin birçok parametre açısından ele alınması gerektiği,
tek yönlü yaklaşımın yanlış sonuçlar doğurduğunu tespit etmiştir[8]. Matthew J.
Preisendorfer, 140 karakter sınırının duyguların ifade edilmesinde çoğu zaman yetersiz
kaldığını bu nedenle kullanılabilecek emojilerin, kullanıcının ruh halini tanımlamada oldukça
etkili olduğunu tespit etmiştir[9]. Veri toplanmasında Twitter Rest API V1.1 Netlytic
kullanılmıştır. Twitter; spor, politika, eğlence ve marka anlamında en aktif 100 kullanıcının 3
aylık süreçte haftalık olarak çekilen verilerinden fiziksel ve duygusal etkileşimleri ortaya
çıkarılmıştır. Her bir kullanıcının en son atmış olduğu 1000 tweet olmak üzere toplam 10000
paylaşımları analiz edilmiştir. Veriler İ7 işlemcili, 16 GB RAM, 1 TB HDD ve 240 GB SSD
kapasiteli bir PC de depolanmıştır. Veriler işlenmeye uygun olacak şekilde temizlenmiş,
normalleştirilmiş ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına uygun olarak filtrelenmiştir.
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Duygu analizinde; dil sorgulama ve kelime sayımı (LIWC) algoritması kullanılmıştır.
Bu algoritma ile her bir kullanıcının ağırlıklı olarak en çok kullandığı1000 kelimeden
anlamsal analiz yapılmış olup 4 farklı seviyede duygusallık ve 4 farklı seviyede de sosyallik
ile 3 farklı seviyede de düşünsellik olmak üzere toplamda 11 farklı ölçüm ile duygusal
etkileşim stilleri ortaya çıkarılmıştır. Kullanıcıların aynı periyodik zaman dilimlerindeki
fiziksel etkileşim performanslarının çıkarılması amacıyla haftalık olarak yapılan metrik
ölçümleri analiz edilmiştir. Fiziksel etkileşim performansının ortaya çıkarılmasında;
takip/takipçi oranları, cevaplama, ilgi tutma, yeniden yönlendirme, medya ve link paylaşımı
temelinde yoğunluk, etkileşim, merkezilik ve modülerlik değerleri kullanılmıştır. Kategorik
Etkileşim ve Duygu İlişkilendirme (CIEC) yöntemi ile kullanıcıların duygusal stillerinin
sosyal medya kullanım performanslarına etkisi incelenmiştir. Fiziki ve duygusal
etkileşimlerin tespitinde kullanılan metriklerden bazılarının açıklamaları verildiği üzeredir:









Yoğunluk: Ağdaki güncel bağlantıların sayısının toplam olası bağlantı sayısına
oranıdır.
Merkezilik: Ağda bulunan düğümlerin bağıntı yollarındaki konumlarının merkeziliğini
tespit eder.
Etkileşim: Karşılıklı ilişkiye sahip bağıntıların sayısının mevcut tüm bağıntılara
oranıdır.
Modülerlik: Bir ağda bulunan etkileşimi güçlü küçük gruplar ve oluşması ihtimal
toplulukları, kümeleri ifade eder. Kümelenme eğilimidir.
Bağ gücü: Sosyal medyada bahse konu hesabın ne kadar tartışıldığını ifade eder,
mevcut mentionların olası tüm mentionlara bölünmesi ile elde edilir.
Duygu Yoğunluğu: Hesapla ilgili pozitif mentionların negatif mentionlara oranıdır.
Tutku: Bahse konu hesap hakkında konuşanların ne kadar sıklıkla konuşabilecekleri
oranını hesap eder.
Erişilebilirlik: Etki aralığının ölçüsüdür. Bir hesap hakkında doğrudan konuşanların
mention edenlere oranıdır.

Kullanılan metriklerin her biri kullanıcıların fiziksel etkileşimlerinin farklı yönlerini
ortaya koymaktadır. Karşılılık yüksek ise ağda güçlü etkileşim vardır. Yoğunluk yüksek ise
topluluk birbirine sıkıca bağlıdır, güçlü bağları vardır. Merkezilik, bir ağdaki iletişimde köprü
görevi gören kişilerin varlığını ifade eder. Merkezilik yüksek ise kurumsallık, denetim,
merkeziyetçilik vardır. Düşük ise; rahatlık, özgürlük, esneklik ve çeşitlilik vardır. Modülerlik
yüksek olması gruplaşmanın yüksek olduğu anlamına gelir. Birbirlerine düşkün, birbirlerine
değer veren ve iyi iletişim kuran sıkı bir taban olmasına işaret eder. Çap yüksek ise çok geniş
bir çevrenin varlığını ifade eder. Hızlı ve yüksek oranda kişiye erişilebilirliği, hızlı bilgi
yayılmasını ifade eder. Takip/Takipçi oranı yüksek ise hesabın yoğun ilgi gördüğü, varlık
değerinin yüksek olduğu anlamına gelir. Bu oran yükseldikçe hesap kalitesi, popülaritesi
artar.
Tablo1. Fiziksel Metrik Ölçümlerinin Bir Kısım Örnekleri
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Çalışmamızda; politik, eğlence, marka(ticari) ve spor olmak üzere 4 farklı kategoriden
kullanıcıların hesaplarının 3 aylık fiziksel etkileşim değerli ortaya çıkarılmıştır. Bu etkileşim
değerlerinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en etkili ve kapsamlı metriklerden bir kısmı
tablo 1‟de verilmiştir. Her bir kullanıcı grubunda hesaplarının metriklerin ortalama
değerlerinin etkinlik ve pasiflik derecelerinin belirlenmesinde metriğin yapısına göre çeşitli
eşik değerler kullanılmıştır. Bu eşik değerlerin ortaya konmasında yapılan literatür
taramasında somut sonuçlar elde edilemediğinden kendi deney sonuçlarımıza göre tespit
edilmiş değerler kullanılmıştır. Eşik değerler belli metrikler için Tablo 2 „de verilmiştir.
Tablo 2. Fiziksel Metrik Ölçümlerinde Kullanılan Eşik Değerler

Kullanıcıların duygu analizinde 11 farklı kategorideki metrikler kullanılarak 3 farklı alandaki
stilleri ortaya çıkarılmıştır. Kullanılan duygu analizi metriklerinden bir kısmı Tablo 3‟te
gösterilmiştir. Tablo 3 „teki şekliyle elde edilen sonuçlar alındıkları periyodik zaman
dilimlerine göre fiziksel metrikler ile karşılaştırılmıştır.
Tablo 3. Duygusal Metrik Ölçümleri

Her bir metrik için positive ve negatif kabul edilme eşik değeri farklıdır. Eşik değere
uygun olma durumunda profilin etkileşim oranı yüksektir anlamında metrik 1 değerini
alacaktır. Eşik değere uygun olmama durumunda ise metrik 0 değerini alacaktır. Fiziksel
metrikler 4 farklı parametreden oluşmakta ve bunların ağın fiziksel etkileşim değeri açısından
her birisinin katkı oranı %25 kabul edilmiştir. Farklı metrikin threshold değerlerinin
toplamının yüzdelik dilimi “Etkileşim Değerini” ifade etmektedir. Duygusal etkileşimde, her
bir metrikin değeri %50 threshold üzerinde ise %25 etkileşim değerine katkı olarak ele
alınmıştır. Doğru analiz için emojiler text haline dönüştürülerek anlamsal analize dâhil
edilmişlerdir. Emojilerin çok güçlü ifade şekli oldukları kabul edilerek değerlendirilmişlerdir.
Kategorik Etkileşim ve Duygu İlişkilendirme (CIEC) yöntemi kullanılarak fiziksel ve
duygusal etkileşim oranları tespit edilmeye çalışılmıştır.
SONUÇ
Sosyal ağlar, günümüzde iletişim ve etkileşimdeki rolleri itibari ile çok değerli veri
madenciliği kaynaklarıdır. Sosyal medya kullanıcı verileri siyasal, sosyal ve ekonomik başta
olmak üzere bir çok açıdan araştırmaya değerdir. Sosyal medya kullanıcılarının fiziksel ve
duygusal etkileşimlerinin ortaya çıkarılmasında birçok farklı metrik kullanılmak üzere
yapılmış çeşitli akademik çalışmalar mevcuttur. Ancak sosyal medya kullanıcılarının
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paylaşımlarını esas alan anlamsal analizden duygusal, düşünsel ve sosyal stillerinin periyodik
olarak ortaya çıkarılması ile elde edilen sonuçların fiziksel etkileşim performansı ile
karşılaştırılmasını dolayısıyla da duygusal etkileşimin fiziksel etkileşimi etkileme şeklini
ortaya çıkaran çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışmada; merkezilik, modülerlik, etkileşim,
çap, takip oranları gibi fiziksel metrikler kullanılarak kullanıcıların fiziksel performansları
ölçülmüştür. Dil sorgulama ve kelime sayımı (LIWC) algoritması kullanılarak da duygusal
etkileşimleri ortaya çıkarılmıştır. Bu iki farklı etkileşim şeklinin birbirlerini etkileme
durumları ortaya konularak literatüre katkıda bulunulmuştur.
Tablo 4. Fiziksel ve Duygusal Etkileşim Metriklerinin Kategorik Performans Ölçümleri

Yapılan analizde, %70.75 oranında tutarlılık olduğu görülmüştür. Politik ve ticari hesaplarda
fiziksel ve duygusal etkileşimin paralel seyrettiği, eğlence hesaplarının fiziksel ve duygusal
etkileşimlerinin %50 örtüştüğü, spor nitelikli hesaplarda fiziksel ve duygusal etkileşim
örtüşme oranının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. 4 farklı kategorideki hesapların fiziksel
ve duygusal etkileşim oranlarının %70.75 olduğu tespit edilmiştir. Neticede, sosyal medya
hesaplarında fiziksel ve duygusal etkileşimin birbirlerini etkilediği gözlenmiştir.
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ETKĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ANALĠZ
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ÖZET
Günümüzde ticari hayattaki sert rekabet, işletmeleri kaliteli ürünü mümkün olduğunca ucuza
üretmeye zorlamaktadır. Dolayısıyla üretilen ve satılan mamulün maliyetini etkileyen önemli
hususlardan birisi de stoklar kaleminin etkin ve verimli bir biçimde yönetimidir. Bu çalışmanın
amacı, Türkiye’de işletmelerin stok yönetimlerinin; satışlarına, kârlılıklarına ve büyümelerine etkisini
analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren farklı sektörlerden
rastgele seçilen 32 şirketin 2009-2016 yıllarına ait mali tablolarından elde edilen verilere oran analizi
ve trend analizi teknikleri uygulanmıştır. Analizi yapılan dönemde stok maliyetlerinin düştüğü,
satışların ve aktiflerin büyümesi genel ekonomik büyüklükle paralel olduğu, ana faaliyetin kârlılığı
yetersiz olmasına rağmen az da olsa bir artış olduğu görülmektedir. Borsa şirketleri stok
yönetimlerini başarıyla uygulamış oldukları söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Stok Yönetimi, Stokların Kârlılığı, Stoklarda Büyüme, Ekonomik
Büyüme
AN ANALYSIS ON THE EFFECTS ON SALES, GROWTH AND CONTRIBUTION OF
INVENTORY MANAGEMENT IN ENTERPRISES
ABSTRACT
Today, hard commercial competition in business is forced to produce quality products as
cheap as possible. Therefore, one of the important issues affecting the cost of the produced and sold
product is the management of stocks in an efficient and efficient manner. The purpose of this study,
inventory management of the business in Turkey; to analyze their impact on sales, profitability and
growth. For this purpose, rate analysis and trend analysis techniques have been applied to the data
obtained from the financial tables of 32 companies selected randomly from different sectors
operating in Stock Exchange Istanbul for the years 2009-2016. It is seen that inventory costs are
falling in the period of analysis, sales and growth of assets are in parallel with general economic size,
although the profitability of the main activity is inadequate but a little increase. It can be said that
stock exchange companies have successfully implemented their inventory management.
Keywords: Inventory Management, Inventory Profitability, Inventory Growth, Economic
Growth
1. GĠRĠġ
Stoklar, işletmenin normal faaliyet dönemi içinde satmak niyetiyle elinde bulundurduğu, imalat
sürecinde bulunan, satışa sunulacak mal ve hizmetlerin üretiminde tüketilecek fiziki (maddi) malları
kapsamaktadır (Akgüç, 1995: 56). Üretim ve ticaret işletmeleri için en önemli aktif kaleminin stoklar
olduğu söylenebilir. Çünkü stoklar işletmenin ana faaliyet alanını oluşturmaktadır. İşletme nakit
değerlerini ve bir kısmını da borçlanarak stoklara yatırmaktadır. Bir üretim işletmesi, satın aldığı ilk
madde malzemeye işçilik ve diğer üretim giderlerini ekleyerek üretimi gerçekleştirmektedir. Üretim
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süreci sonunda yarı mamul ve mamul stokları oluşmaktadır. Mamullerin bir kısmı peşin bir kısmı
vadeli olarak satılmaktadır. Dolayısıyla bu süreç, tamamen stoklar kalemi içerisinde
gerçekleşmektedir. Kısaca bu süreçte para stoka, stok paraya dönüşmektedir. Bu dönüşüm ne kadar
kısa sürede ve ne kadar hızlı olursa, işletmenin kârlılığı o kadar yüksek olacağı açıktır.
Bir üretim işletmesinin genel amacı en kaliteli mamulü en ucuza üretmek ve satmaktır. Bu amacı
gerçekleştirmek için, işletmenin bütün bölümleri eşgüdüm içerisinde çalışmalıdır. Üretim bölümü
pazarlama bölümünden elde ettiği verilere göre üretimi planlamalıdır. Tedarik bölümü üretim
bölümünden elde ettiği verilere göre üretim için gerekli madde ve malzemeleri ve diğer üretim
girdilerini sağlamalıdır. Finans bölümü üretim için gerekli fonları en düşük maliyetle sağlamalıdır.
Genel yönetimin amacı satışları ve kârlılığı artıracak en uygun stok seviyesinde yatırım yapmaktır.
Stok yönetiminin amacı ise, üretimi aksamadan gerçekleştirebilecek ilk madde ve malzemelerin
stoklarda bulundurulmasını sağlamaktır. Bu işlevi yerine getirirken, ilk madde ve malzemelerin en iyi
şartlarda, her türlü riske karşı korunması ve kalitesinden sorumludur. Aynı zamanda sipariş giderleri
ve stoklama giderlerini minimumda tutmak da stok yönetiminin görevleri arasındadır.
Dolayısıyla stok yönetiminin başarısı işletmenin mali tablolarını doğrudan etkileyecektir. Stok
yönetiminde başarı ölçütleri, bir başka ifadeyle etkilenen bilanço ve gelir tablosu kalemleri; stoklar,
net satışlar, satışların maliyeti, brüt satış kârı, faaliyet kârı gibi kalemler ile stok devir hızı ve süresi,
satışların kârlılığı gibi oranlardır.
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 32 şirketin 2009-20016 dönemlerine ait mali
tabloları oran analizi ve trend analizi uygulanmak suretiyle stok yönetimlerinin başarıları
belirlenmeye çalışılmıştır.
2. STOK YÖNETĠMĠ VE KÂRLILIK
Stok, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolanan ham madde, sarf malzemesi, üretim
sürecindeki malzeme (yarı mamul-üretim) ve mamul stokunun değerini veya miktarını ifade
etmektedir (Lysons and Gillingham, 2003). Üretim işletmelerinde stoklar, ilk madde ve malzeme
(hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemesi), yarı mamul-üretim ve mamullerden
oluşmaktadır. Üretim işletmeleri belirli bir üretim ve satış hacmini yakalayabilmeleri için belirli
miktarda stok bulundurmak zorundadırlar (Bunchan ve Koenisberg, 1963: 283). Ayrıca stokların
tedarik süresini ve tedarikte karşılaşılabilecek riskleri de göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyulacak
bir emniyet stoku da bulundurmalıdır.
Stok yönetimi, yönetim tarafından belirlenen diğer ilgili hedeflere ulaşmak için belirli bir madde
grubunun stok seviyelerini en az maliyetle muhafaza etme sanatı ve bilimidir (Jessop, 1999).
Stok yönetiminde firma her zaman birbiriyle çelişen iki ihtiyacı karşılama sorunuyla karşı karşıya
kalmaktadır. Birincisi verimli ve sorunsuz üretim ve satış operasyonları için büyük bir stok
miktarının bulundurulması, ikincisi ise kârlılığı en üst düzeye çıkaracak şekilde minimum bir stok
seviyesinin korunmasıdır (Pandey, 2008).
Stok, birçok işletmenin toplam varlıklarının önemli bir kısmının yanı sıra, mamul üretimi,
dağıtımı ve satışının tüm aşamalarında önemli bir kârar değişkenini temsil etmektedir. Stoklar
genellikle sanayi kuruluşlarının toplam sermayesinin % 40'ını oluşturmaktadır (Moore, Lee ve
Taylor, 2003: 321). Pek çok şirketin varlıklarının % 33'ünü ve işletme sermayesinin % 90'ını stoklar
temsil etmektedir (Sawaya Jr. ve Giauque, 2006: 121). Stoklar, toplam yatırımın önemli bir kısmını
oluşturduğundan, örgütsel büyümeyi ve kârlılığı sağlamak için etkili bir stok yönetiminin
uygulanması büyük önem taşımaktadır.
Stoklarla ilgili maliyetler şunlardır (Shardeo, 2015: 3):
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Satın alma maliyeti; stok kalemlerinin satın alındığında ödenen ve satın alınacak ürün miktarına
bağlı olan maliyetlerdir.
SipariĢ maliyeti; stokların üretim sistemine getirilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan
tüm maliyetleri içermektedir. Sipariş maliyetlerine dâhil olan maliyetler ihale maliyeti, kalite kontrol
maliyeti, nakliye maliyeti vb. maliyetlerdir.
Depolama maliyeti; stok kalemlerinin depolanması için harcanan maliyetlerle ilişkilendirilen
maliyettir. Stokların depolandığı günden üretime verilinceye kadar geçen süreye bağlı olan
maliyetlerdir. Depolama maliyeti, hasar maliyeti, amortisman, taşıma maliyeti, sigorta bedeli vb.
maliyetlerdir.
Eksiklik maliyeti; düşük maliyet, mamul stok kalemlerinin bulunmaması nedeniyle ortaya
çıkacak maliyet anlamına gelmektedir. Satış kaybı ile ilişkili maliyetlerdir.
Stok yatırımının getirisi, kâr marjını artırarak ya da yatırılan sermayeyi azaltarak, artırılabilecektir.
Piyasa koşullarında, satış fiyatı artırılamaz dolayısıyla kâr, sadece malzeme maliyetlerini azaltarak
artırılabilir. Öte yandan, genel giderlerin ve yatırılan sermayenin azaltılması şansı, stokların
azaltılmasından daha fazladır (Prempeh, 2015:1). Bu nedenle, stok yatırımın getirisi, ya malzeme
maliyetini azaltarak veya malzemelerin stoklanması yoluyla cari varlıkları azaltarak, kârları arttırmak
suretiyle optimize edilebilir.
Stok yönetimi aşağıdaki yollarla kârlılığı arttırmaya doğrudan katkıda bulunabilecektir (Prempeh,
2015: 1-2):
(a) Ulusal stok normlarını ve kontrol sistemlerini belirlemek. Bu yolla stok cirosu maksimize
edilebilir ki bu da cari varlıklar cirosunu ve yatırım getirisini maksimize edecektir.
(b) Yedek parçaların doğru bir şekilde planlanması ve kontrolüyle, sabit varlıkların devir hızının
artması kapasite kullanımı artıracak ve dolayısıyla stok yatırımın getirisi artmış olacaktır.
(c) İhtiyaç duyulan malzemeleri güvenilir kaynaklardan ve rekabetçi fiyatlardan satın alma yöntemini
geliştirmek. Böylece, satışların birim başına malzeme maliyeti düşecek kâr marjı artacaktır.
(d) Malzeme konusunda uygun sistemlerin geliştirilmesi ve kontrolün sağlanmasıyla, atıklarda ve
firelerde azalma malzeme tüketimini minimize edecek, bu da malzeme maliyetini düşürecek ve kâr
marjını artıracaktır.
(e) İthalata daha az bağımlı olmak için önemli hammaddeleri, mümkünse kendisi üretme yollarını
aramalıdır.
1.

LĠTERATÜR ARAġTIRMASI

İşletmelerin stok yatırımları üzerine, Türkiye’de ve dünyada, çok sayıda akademik çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalarda stoklar kalemi değişik açılardan ele alınarak incelenmiştir. Yapılan bu
çalışmaya en yakın çalışmalardan önemli bir kısmı aşağıda verilmiştir. Aşağıda verilen çalışmalarda
çoğunlukla istatistiki analiz yöntemler kullanıldığı görülmektedir.
Raheman ve Nasr (2007), çalışmada 1999-2004 yılları arasında Karaçi Menkul Kıymetler
Borsası'nda kayıtlı 94 Pakistan firmasının stok devir süresi ile kârlılığı arasında güçlü bir negatif
ilişki bulunmuştur.
Koumanakos (2008), stok yönetiminin firma performansları üzerindeki etkisi incelenmiştir. 20002002 yıllarını kapsayan çalışma, Yunanistan'ın üç sanayi bölgesinde faaliyet gösteren gıda, tekstil ve
kimyasal madde üretimi yapan 1358 firma üzerinde yapılmıştır. Yalın stok yönetiminin firmaların
finansal performansında bir iyileşmeye yol açtığı hipotezi test edilmiştir. Elde edilen bulgular,
firmaların sahip olduğu stok düzeyi yükseldikçe, stok devir hızı oranının düştüğünü göstermektedir.
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Okoh, Mgbonyebi ve Umeadi (2008), Nijerya'da liman Harcourt metropolünde seçilmiş beş imalat
şirketinin stok kontrolünün ticari büyümeyle arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere bir anket çalışması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada basit yüzde ve ki-kâre testi kullanılmıştır. Analiz, stok kontrolü ile iş
büyümesi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Falope ve Ajilore (2009), Nijerya Borsasında kayıtlı 50 firmanın 1996-2005 dönemine ait veriler
kullanılmıştır. Çalışmada, zaman serileri ve kesitsel gözlemlerin birleştirildiği ve tahmin edildiği,
birleşik bir regresyonda ekonometri veri paneli kullanılmış ve işletme kârı ile stok cirosu arasında
negatif bir ilişki bulunmuştur.
Kiracı (2009), araştırma stok yönetiminin işletmenin finansal başarısının göstergesi olan kârlılıkla
ilişkisini açıklamayı amaçlamıştır. Çalışmada 2002-2006 dönemindeki İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası imalat sektöründe yer alan işletmelerin finansal oranları kullanılmıştır. Araştırma kârlılık ve
stok yönetimiyle ilgili finansal oranlar arasındaki ilişkiyi, korelasyon ve regresyon analizi kullanarak
açıklamaktadır. Araştırma bulguları, stok devir hızıyla aktif kârlılık ve net kâr oranları arasında
pozitif bir ilişkinin varlığını ifade etmekteyken, stok devir hızı ile brüt kâr oranı arasında negatif
yönde bir ilişkiyi göstermektedir. Ayrıca araştırma sonuçları, stokların toplam varlıklara ve dönen
varlıklara oranları ile kârlılık oranları arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu belirtmektedir.
Okwo ve Ugwunta (2012), Nijerya'daki bira endüstrisinde girdi maliyetlerinin firma kârlılığı
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada, satış ve genel yönetim giderleri, satılan malların maliyeti,
alacaklar, borçlar ve amortismanlar bağımsız değişkenler, kârlılık ise bağımlı değişken olarak kabul
edilmektedir. Olağan En Küçük Kâreler ve çoklu regresyon teknikleri kullanılan çalışmada, satılan
malların maliyetinin kârlılık ile pozitif ilişki içinde olduğu bulunmuştur.
Panigrahi (2013), Hindistan'da 2001-2010 dönemi için çimento şirketlerinin stok devir süresi ile
kârlılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, bağımlı değişken olarak brüt faaliyet kârı bağımsız
değişken olarak stok devir süresi benimsenmiştir. Ayrıca, cari oran, firma büyüklüğü ve finansal borç
oranı kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır. Çalışmada stok yönetimi ile kârlılık arasında anlamlı
negatif doğrusal ilişki bulunmuştur.
Lwiki, Ojera, Mugenda ve Wachira (2013), Kenya'daki şeker üreticisi firmaların stok yönetiminin
mali performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Toplanan hem birincil hem de ikincil veriler
tanımlayıcı istatistik ve korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiş ve stok yönetimi ile finansal
performans arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir.
Ogbo, Onekanma ve Ukpere (2014), Nijerya'da bir şişeleme firmasının etkin stok yönetimi ile
finansal performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmada tanımlayıcı istatistik ve Ki-Kâre
parametrik olmayan testi kullanılarak, işletmenin stok yönetiminin yatırım getirisini artırdığı
belirlenmiştir.
Sekeroğlu ve Altan (2014), Türkiye'deki dokuma, gıda, toptan ve perakende sektörlerindeki
firmaların 2003-2012 yılları arasında stok yönetiminin kârlılıklarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada
seçilen firmaların gelir tablolarından toplanan veriler, SPSS 20 versiyonunun bilgisayar yazılımı
kullanılarak regresyon ve korelasyon teknikleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, gıda endüstrisindeki
stok yönetimi ve kârlılık arasında pozitif bir ilişki olduğunu, ancak dokuma, toptan ve perakende
sektörlerinde hiçbir ilişki olmadığını göstermektedir.
Victoire (2015), Ruanda'da stok yönetiminin kârlılık üzerindeki etkisi, bir üretim şirketi
örneğinde, incelenmiştir. Bulgular, stok yönetiminin şirketin finansal performansı üzerinde önemli
etkisi olduğunu göstermektedir.
Prempeh (2015c), değişken olarak hammadde stok yönetimi ve kâr kullanılarak Gana'daki imalat
firmalarının stok yönetiminin kârlılık üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Gana Menkul Kıymetler
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Borsası'nda işlem gören dört üretim şirketinin yıllık raporlarından elde edilen kesitsel veriler, olağan
en küçük kareler ve çoklu regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, stok
yönetimi ile kârlılık arasında önemli ölçüde güçlü ve olumlu bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sitienei
ve Memba (2015), stok yönetiminin Kenya'daki çimento üretim şirketlerinin kârlılığı üzerindeki
etkisi incelenmiştir. Araştırma bulguları, stok devir hızı, stok devir süresi ve stok depolama
maliyetlerinin kârlılık ile negatif ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.
3. STOK YÖNETĠMĠNĠN SATIġLARA, KÂRLILIĞA VE BÜYÜMEYE ETKĠSĠNĠN
ANALĠZĠ
3.1. ÇalıĢmanın Alanı
Bu çalışma, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan 513 şirket içerisinden rastgele seçilen 32
imalat şirketin 2009-2016 yıllarına ait finansal tabloları üzerinde yapılmıştır. Mali tablolar Borsa
İstanbul’un resmi sitesinden alınmıştır. Şirketlerin Borsadaki adı ve faaliyet gösterdiği sektörler
aşağıdaki gibidir:
ADANAC (Çimento Sanayi), AFYON (Çimento), AKCNS (Çimento), ALKA (Kağıt), ASLAN
(Çimento), AYGAZ (Kimya, Petrol, Kauçuk), BAKAB (Kağıt, Kağıt ürünleri), BANVT (Gıda),
BISAS (Tekstil), BOLUC (Çimento), BRMEN (Mensucat), BRSAN (Borusan), BSOKE (Çimento),
BTCIM (Çimento), BUCIM (Çimento), CLEBI (Havayolu Servisi), DERIM (Derimond), DGATE
(Bilgisayar Donanımı), DMSAS (Demir-Döküm), DOAS (Otomotiv), DYOBY (Boya), EGSER
(Seramik), INTEM (İnşaat Malzemeleri), KENT (Gıda), KERVT (Gıda), KRTEK (Tekstil), LUKSK
(Kadife), MRSHL (Boya), PARSN (Makine Parçaları), PETKM (Petrokimya), PETUN (Et ve Un
San.), PNSUT (Süt mamulleri)
Çalışmada mali analiz tekniklerinden Oran Analizi ve Trend Analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Şirketlerin, stok yatırımlarının yönetiminin, satışlara, kârlılığa ve büyümeye katkısı 2009-2016 yılları
itibari ile ölçülmeye çalışılmıştır.
Trend Analizi (Yatay Yüzdeler Analizi-Eğim Analizi); birbirini izleyen iki veya daha fazla
döneme ait finansal tabloların kalemleri içerisinde artış ya da azalışları incelemek suretiyle
yapılmaktadır. Örneğin, satışların, alacakların ya da stokların artışı ya da azalışı incelenerek nedenleri
karşılaştırmalı olarak sorgulanmaya çalışılır (Gücenme; 2000: 100-101).
Trend analizinde eğilim yüzdeleri, belirli tarihler veya dönemler arasında bilanço kalemlerindeki
artış ve azalışları ve bu değişikliklerin göreli önemini açıkça ortaya koyarak dinamik bir analiz
yapılmasına olanak hazırlamaktadır. Bunun için bir temel yıl seçimini ve bu temel yıla göre
işletmenin bilanço kalemlerindeki değişikliklerin yüzde olarak ifade edilmesini gerektirmektedir
(Akgüç, 1995: 339). Temel olarak seçilen yılın bilanço kalemleri yüz olarak gösterilir. Temel yılı
izleyen yılların bilançolarında aynı kalem, temel yıla kıyasla daha küçükse, eğilim yüzdesi %100 den
daha az, buna karşılık daha büyükse eğilim yüzdesi %100’ün üstünde olmaktadır (Akgüç, 1995:
340).
Bu oranlama işleminde şu formül kullanılmaktadır;

𝑁 = 𝑡𝑋100/𝑇

Formülde; N: Eğilim yüzdesi, t: Kalemin incelenen yıldaki tutarı, T: Kalemin baz yıldaki tutarı
Çalışmada baz yıl olarak 2009 yılı alınmıştır. Trend analizinde baz yıl seçimi önemlidir.
Ekonomik koşulların normal ve olağan akışında olmalıdır. Ancak 2008 yılında Amerika Birleşik
Devletlerinde başlayan ve giderek tüm dünya ülkelerine hızlıca yayılan ekonomik kriz;
küreselleşmenin, entegre ekonomilerin ve kapitalist ekonomik sistemin derin sorunu haline gelmiştir.
Türkiye ekonomisi bir bütünleşmiş ekonomidir ve ciddi anlamda bu ekonomik krizden etkilenmiştir.
Ancak bu etki Avrupa ülkeleri kadar derin olmamıştır. Alınan önemler uygulanan sosyo-ekonomik
paketler kamu maliye sisteminin sağlam olması siyasi ve ekonomik istikrardan taviz verilmemesi
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bunda etkili olmuştur. Türkiye bu krizi en hafif bir şekilde atlamayı başarmıştır. (Yurdakul, 2015).
Bu krizin dünyada ve Türkiye’deki etkileri günümüze kadar gelmiştir. Dolayısıyla krizin olmadığı,
ekonominin kendi olağan akışı içerisinde yaşandığı bir yıl bulmak oldukça güç bir iştir. Ayrıca aynı
dönem içerisinde (2009-2016) şirketlerin büyüme verileri, genel ekonomik gösterge olarak GSMH ile
karşılaştırılmak suretiyle 2009 yılının baz yılı olarak seçilmesi uyumlaştırılmaya çalışılmıştır.
3.2. Veri Sunumu, Analizi, Sonuçların Yorumlanması
Çalışmanın amacı, stok yatırımının işletmelerin satışlarına, kârlılığına ve büyümesine etkisini
araştırmaktır.
Borsa İstanbul’da işlem gören rastgele seçilen 32 firmanın 2009-2016 verileri (Stoklar, Toplam
Aktifler, Net Satışlar, Satışların Maliyeti, Brüt Satış Kârı, Faaliyet Kârı, Vergi Sonrası Kârı) Tablo
1’de gösterilmiştir.
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45.081.135,34

35.791.756,31

46.707.644

31.881.999

35.001.416

29.406.157

85.152.619,78

30.133.540,28

28.596.521

71.745.774

29.438.785,97

20.372.098

55.514.280,44

23.991.985,22

9.011.307

47.120.278

Faaliyet Kârı

Vergi Sonrası
Kâr

176.314.158,5

137.351.750,5

121.723.238,6

108.416.291,5

97.107.905,31

83.986.493,34

69.338.713,63

71.843.781,84

Brüt SatıĢ
Kârı

992.688.383,5

886.833.387,3

762.304.027,2

688.361.250,7

658.071.725,1

516.955.643,7

397.972.148

424.925.501,3

SatıĢların
Maliyeti

1.169.002.542

1.024.185.138

884.027.265,8

796.777.542,2

755.179.630,4

600.942.137

467.310.861,6

496.769.283,1

Net SatıĢlar

972.785.716,6

774.746.143,4

668.697.479,4

586.898.184,4

564.506.381

497.332.422,9

449.550.658,9

426.452.115,3

T. Aktif

112.664.445

89.131.312

88.751.190

78.675.244

76.923.013

62.070.334

49.317.371

60.153.620

Stoklar

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Tablo 1: ĠĢletmelerin 2009-2016 Dönemine Ait Ortalama Verileri
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4.2.1. Stokların Büyümeye ve SatıĢlara Etkisi
Tablo 2: Stokların Toplam Aktiflere Oranı (%)
Stokların Topl.
Akt. Oranı
Eğimi (Trend)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
14,65
11,51
11,49
12,51
12,50
12,27
11,47
10,43
100

78,56

78,43

85,39

85,32

83,75

78,93

71,19

Stok yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı ve eğimi (2009-2016) tablo 2’de verilmiştir.
Stok yatırımlarının payı toplam yatırımlar içinde oldukça düşük olduğu ve yıllar itibariyle de düşme
eğilimi gösterdiği görülmektedir.
Tablo 3: Stokların Eğimi Ġle Toplam Aktiflerin Eğiminin KarĢılaĢtırılması (%)
2009
100
100

Stokların Eğimi
Topl.Aktiflerin Eğimi

2010
81,98
105,41

2011
103,18
116,62

2012
127,87
132,37

2013
130,79
137,62

2014
147,54
156,80

2015
148,17
181,67

2016
187,29
228,11

Stokların Eğimi İle Toplam Aktiflerin Eğimi
300
200

100
0
2009

2010

2011

2012

2013

Stokların Eğimi

2014

2015

2016

Topl.Aktiflerin Eğimi

ġekil 1: Stokların Eğimi Ġle Toplam Aktiflerin Eğiminin KarĢılaĢtırılması
Tablo 3 ve Şekil 1’de görüleceği gibi 2009 yılından 2016 yılına doğru genel olarak her iki
kalemde de artış eğimi olduğu (stoklar 1,87 kat, aktifler 2,28 kat artış), ancak toplam aktiflere yapılan
yatırım artışı stoklara yapılan yatırım artışından daha fazla eğimlidir. Stok kalemi dışındaki aktif
kalemlerine daha fazla yatırım yapıldığı, stokların yetersiz kaldığı söylenebilir. Ancak stoklardan
verimsiz olan kalemlerin çıkarılması nedeniyle stok yatırımı düşmüş olabilir. Bu da stokların daha
etkin ve verimli olmasını sağlamanın bir yoludur. Ancak, aynı dönemde satışların beklendiği düzeyde
artmaması, stoklara yeterli düzeyde yatırım yapılmadığını göstermektedir.
Tablo 4: Stokların Eğimi Ġle Net SatıĢların Eğiminin KarĢılaĢtırılması (%)
Stokların Eğimi
Net Satışlar

2009
100
100
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2010
81,98
94,06

2011
103,18
120,97

2012
127,87
152,01

2013
130,79
160,39
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2014
147,54
177,95

2015
148,17
206,16

2016
187,29
235,32
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Stokların Eğimi İle Net Satışların Eğimi
300
200
100
0
2009

2010

2011

2012

Stoklar

2013

2014

2015

2016

Net Satışlar

ġekil 2: Stokların Eğimi Ġle Net SatıĢların Eğiminin KarĢılaĢtırılması
Tablo 4 ve Şekil 2’de görüldüğü gibi stokların eğimi ile net satışların eğimi paralellik
göstermektedir. 2010 yılında her iki kalemde azalış, sonraki yıllarda artış olmuştur. Satışlardaki artışa
karşılık stoklardaki azalış veya stoklardaki artış eğiminin daha düşük olması genellikle işletmenin
lehine bir gelişmeyi göstermektedir (Akgüç, 1995). Net satışlardaki artış eğimi stoklardan daha fazla
olmuştur. Bu durum stokların verimli kullanıldığı anlamına gelmektedir. Genel olarak stok kalemine
yapılan yatırımın toplam varlık yatırımlarının içindeki payının düşük olduğu (tablo 2) görülmektedir.
Stok kalemi satışlarla karşılaştırdığında (tablo 4, şekil 2), stoklara yapılan yatırımın satışları daha
fazla artırdığı görülmektedir.
Tablo 5: Türkiye’de 2009-2016 Yılları Arası Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kaynak: TÜİK

Cari fiyatlarla
GSYĠH
EĞĠLĠMĠ
Değer
Büyüme Hızı
(TL)
(%)
999.191.848
0,4
100
1.160.013.978
16,1
116,0952204
1.394.477.166
20,2
139,5605027
1.569.672.115
12,6
157,0941675
1.809.713.087
15,3
181,1176793
2.044.465.876
13,0
204,6119452
2.338.647.494
14,4
234,0539005
2.608.525.749
11,5
261,0635539

Satışlar, stoklar ve toplam aktifler kalemlerinin eğilimlerini, aynı dönemde ülkemizin ekonomik
büyüme eğilimi ile karşılaştırılması analizi daha anlamlı hale getirecektir. Türkiye’nin 2009-2016
yılları arasında gayrisafi yurtiçi hâsıla değerleri ve büyüme hızları tablo 5’deki gibidir.
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Stoklar, T.Aktifler, Net Satışlar ve GSYİH Eğimi
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T.Aktifler
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ġekil 3: Stoklar, T. Aktifler, Net SatıĢlar ve Ekonomik Büyüme Eğimlerinin KarĢılaĢtırılması
Şekil 3’de görüldüğü gibi, satışlardaki artış eğimi GSYİH artış eğiminden sonra en yüksek eğimi
göstermektedir. İşletmelerin büyüklük göstergesi olan toplam aktif kalemi 2016 yılına kadar ülke
ekonomik büyüme trendinin altında seyretmiştir. Bu durum bu şirketlerin gerekli büyümeyi
gösteremediğini, başarısız oldukları anlamına gelmektedir. Stoklarda artış trendi diğer üç kalemin
artış trendinin altında kalması, bu dönem içerisinde stokların satışlara ve aktif büyümeye katkısı
olduğunu işaret etmektedir. Ancak, stoklara daha fazla yatırım yapılmış olsaydı, satışlar ve aktiflerin
büyüme trendi ülke ekonomisi büyüme trendinin üzerine çıkılabilirdi.
Tablo 6: Stok Devir Hızı ve Eğimi (Kez)
2009
9,00
100

2010
10,55
117,22

2011
2012
10,61 10,21
117,88 113,46

2013
9,80
108,87

2014
2015
2016
9,44 12,13 10,96
104,87 134,83 121,79

Stok devir hızı, stokların etkinliğini yani ne kadar üretim ve satışa dönüştüğünü göstermektedir
(Savcı; 2009: 217). Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar şeklinde
formülleştirilmiştir. Stoklara yapılan yatırımın kaç katı kadar satış yapıldığını, bir başka ifadeyle
stokların yılda kaç kez yenilendiğini göstermektedir. Stok devir hızının en düşük olduğu yıl 2009 (9
kez), en yüksek olduğu yıl 2015 (12.13 kez) dir.
Tablo 7: Stok Devir Süresi ve Eğimi (Gün)
2009
40,00
100

2010
34,12
85,30

2011
33.93
84,82

2012
35,26
88,15

2012
36,73
91,82

2014
38,13
95,32

2015
29,68
74,20

2016
32,84
82,10

Stok devir süresi, stok devir hızını tamamlayan bir orandır. İşletmenin stoklarının ortalama olarak
stokta kalış süresini göstermektedir (Çubuk ve Lazol, 1998: 202). Stok Devir Süresi = 360 / Stok
Devir Hızı şeklindedir. Stoklar 2009 yılında 40 günde üretilip satılırken, sonraki yıllarda bu süre
azalış göstermiş, 2016 yılında 32,84 olmuştur. Genel olarak stoklarını etkin olarak kullandığı
söylenebilir. Stok kalitesinin giderek arttığını, üretimin satış olanaklarına göre iyi planlaması
yapıldığını göstermektedir.
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4.2.2. Stokların Kârlılığa Etkisi
Tablo 8: Faaliyet Kârı/Net SatıĢlar (%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
8,94 10,26
5,75
8,15
7,31
9,10 11,24 12,64
100 114,76 64,31 91,163 79,75 101,79 125,73 141,39
Faaliyet Kârının Net Satışlara Oranı, iş hacmi rantabilitesi olarak, firmanın esas faaliyetlerinin ne
ölçüde kârlı olduğunu ortaya koymaktadır (Akgüç; 1995: 396). Bu oran 2009 yılından sonraki
yıllarda bir dalgalanma göstermesine rağmen son 3 yılda bir istikrar kazanmış artış eğimine girmiştir.
Tablo 9: Faaliyet Kârı/Toplam Aktifler (%)
2009
2010
5,66
7,50
100 132,50

2011
2012
2013
2014
2015
2016
5,49
7,14
6,26
7,19
9,13
8,97
96,99 126,15 110,60 127,03 161,30 158,48

Faaliyet kârının toplam aktiflere oranı, toplam yatırımların verimliliğini ifade etmektedir. Genel
anlamda yatırımın kârlılığı yetersiz olmasına rağmen, son yıllarda artış eğimine girmesi işletmeler
açısından umut vericidir.

2009
8,94
100

Tablo 10: Vergi Sonrası Kâr/Toplam Aktifler (%)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016
8,00
5,08
7,58
5,76
5,56
8,07
8,76
89,94 56,82 84,78 64,43 62,19 90,26 97,98

Vergi ödendikten sonra yatırımdan elde edilen kârı ifade eden bu kârlılık, Tablo 8 de görüldüğü
gibi oldukça düşüktür. Çünkü elde edilecek bu kârın bir kısmı ortaklara, tatmin edici ölçüde,
dağıtılacak, kalan kısmı da işletmenin öz kaynak unsuru olarak, büyümesinde kullanılacaktır.
Tablo 11: Net SatıĢlar Eğimi ile SatıĢların Maliyeti Eğiminin KarĢılaĢtırılması (%)
2009
100
100

Net Satışlar
Satışların Maliyeti

2010
94,07
93,65

2011
120,97
121,65

2012
152,02
154,86

2013
160,39
161,99

2014
177,95
179,39

2015
206,17
208,70

2016
235,32
233,61

Net Satışlar İle Satışların Maliyeti
Eğimlerinin Kârşılaştırılması
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ġekil 4: Net SatıĢlar Eğimi Ġle SatıĢların Maliyeti Eğiminin KarĢılaĢtırılması
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BIST şirketlerin 2009 den 2016 yılına kadar satış hacmi 2.35 kat artmıştır. Satışların maliyeti ise,
2.33 kat artmıştır. Yıllar itibariyle artış eğimi paralellik göstermektedir. Net satışlarla satışların
maliyeti arasında satışlar lehinde çok küçük de olsa bir fark olması, işletmelerin mevcut durumu iyi
bir stok politikası izlediği, ilk madde ve malzeme ve üretim giderlerini kontrol altında tutabildiği
söylenebilir.
4. SONUÇ
Bu çalışma, Türkiye’de Borsa İstanbul’da kayıtlı şirketlerin stok yönetimlerinin satışlara,
kârlılığa ve büyümeye etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Rastgele seçilen 32 üretim şirketin
2009-2016 dönemlerine ait mali tablolarından stok yatırımları, toplam aktif yatırımları, net satışları,
satışların maliyeti, ana faaliyet kârı, vergi sonrası kâr gibi kalemlerin ortalamaları oran analizi ve
trend analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu konuda, hatta muhasebe finansman
alanında pek çok konuda, yapılan önceki çalışmaların büyük çoğunluğunda istatistiki analiz
yöntemleri kullanılmaktadır. Muhasebeciler istatistiki analiz yerine daha anlaşılır ve muhasebe
mesleğine daha uygun olan mali analiz tekniklerinin kullanılması daha faydalı olacaktır.
Stok yatırımları toplam aktifler içerisindeki payı yıllar itibariyle % 14,65 ile % 10,43 arasında
değişmektedir. Stoklar toplam aktifler ve net satışların eğilimleri karşılaştırıldığında, 7 yıllık
dönemde stoklar 1,87 kat artarken toplam aktifler 2,28 kat artmış net satışlar ise 2,35 kat artmıştır.
Stoklardaki artış hızının toplam aktiflerden az olması, işletmelerin diğer aktif kalemlerine daha fazla
yatırım yaptığını göstermektedir. Ayrıca stok yönetimi ve maliyet kontrolünün etkinliği sayesinde,
stok maliyetlerinin düşürüldüğü söylenebilir. Satışlardaki artış eğiliminin stokların artış eğiliminden
fazla olması stokların satışlara katkısının iyi durumda olduğunu ifade etmektedir.
Stoklar devir hızı 2009 yılında 9’ken sonraki yıllar dalgalanma göstermesine rağmen hep 9’ın
üzerinde olmuş, 2015 yılında 10,96 kez olmuştur. Bir başka ifadeyle stokların işletmede kalış süresi
2009 yılında 40 gün iken sonraki yıllarda bu süre 40 günün altına düşürülmüş, 2015 yılında 32,84
gün olmuştur. Bu analiz sonuçları stokların etkinliğinin ve verimliliğinin artırıldığını ve maliyetlerin
düşürüldüğünü göstermektedir. Stok maliyetlerin az da olsa düşürülebildiğini gösteren diğer bir
gösterge, satışlarda 7 yılda artış 2,35 katı iken, satışların maliyetinde artış 2,33 kat olmuştur.
Faaliyetlerin kârlılığı 7 yılda (5,66 dan 8,97 ye) 1,58 kat artarken, vergi sonrası kârlılık 7 yılda
(8,94 den 8,76) düşmüştür. Ana faaliyet dışı diğer faaliyetlerde başarılı bir yönetim göstermediği
anlaşılmaktadır.
Satışlar, stok yatırımları, aktif yatırımlarındaki büyüme eğilimleri, ülkemizin genel ekonomik
büyüme eğilimi ile karşılaştırıldığında, analiz şirketlerinin başarılı bir yönetim gösterdiği
söylenemez. Çünkü satışlarda büyüme eğimi, aktiflerde büyüme eğimi ve stoklarda büyüme eğimi
genel ekonomik büyüme eğiminin altında kaldığı görülmektedir.
Sonuç olarak, analizin tamamı göz önüne alındığında, şirketlerin etkin ve verimli bir stok
yönetimi uyguladıkları, kârlılığın düşük oranda kalmasına rağmen, stok yönetiminin satışlara ve
büyümeye katkı sağladığı söylenebilir.
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TÜRK SİNEMASINDA SANSÜR UYGULAMALARI (1939-1977)
Dr. Öğr. Ü. Afif ATAMAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, afifataman@gmail.com

ÖZET
Lumiére kardeşler, 1895 yılında Fransa'da "cinematograph" adını verdikleri cihaz ile
film gösterimlerine başladıktan sonra hızla gelişen ve yaygınlaşan sinema, bu gösterimin
üzerinden bir yıl dahi geçmeden, II. Abdülhamit döneminde, Osmanlı topraklarına girmiştir.
Sinema başta eğlenceye dönük bir icatken kısa sürede halk üzerinde beklenmedik bir etkisi
ortaya çıkmış ve devletler bu etkiyi yönlendirme ve kontrol altında tutmak istemiştir. Böylece
sinema devletler tarafından propaganda aracı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Sinemanın
halkın üzerindeki propaganda etkisi ilk gösterimlerden itibaren Osmanlı İmparatorluğu
döneminde fark edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bile devlet eliyle sinema
üzerinde sıkı bir denetleme yapılmaya devam etmiştir. Osmanlı'da 1903 yılında çıkarılan
Sansür Nizamnamesi, son halini 1939 yılında alarak 1986 yılına kadar Türk sinemasının
üzerinde senaryo aşamasından gösterime kadar her aşamada sert bir kontrol ve denetim
gerçekleştirmiştir. İşte bu çalışmamızda en yoğun sansür uygulamalarının yapıldığı 19391977 yıları arasında Türkiye'deki sosyo-ekonomik, kültürel ve toplumsal değişiklikler
içersinde filmlerden ve belgelerden örneklerle değişen sansür uygulamalarının bir panoraması
sunulmak istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Sansür, Devlet, Denetim

GİRİŞ
'Denetleme' veya 'Sansür' aslında anlamdaş kelimelerdir. Denetlemek; bir işin doğru ve
yöntemine uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, teftiş etmek, kontrol etmektir.
Sansür ise; her türlü yayının, yetkili kılınan kamu makamlarınca önceden veya yayından sonra
denetlenmesi işi; yayın ve gösterilmesinin izne bağlı olmasıdır. Yani anlam olarak benzeşen
iki kelime yapılan uygulamayı yumuşatmak maksadıyla, özellikle hükümetler tarafından
sansür yerine denetim kavramı kullanılmaya çalışılmaktadır. Sinemacılar ise yapılan işin
katılığını vurgulamak için genellikle sansür kavramını kullanmaktadırlar.
Dünyada ilk film sansürü, elimizdeki bilgilere göre Fransa'da yapılmıştır. 1909 yılında
Kamu otoritelerinin sinemaya müdahale edebileceklerini açıklayan ilk resmi belge ile
Bethune‟de çekilen bir idam cezasının infazını gösteren haber filminin oynatılması
yasaklanmıştır. Avrupa'da merkezi bir sansür teşkilatı ise ilk kez İsveç'te kurulmuştur. 1911
tarihli “İsveç Film Kanunu” en eski film sansürü kanunudur.
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Lumiére Kardeşler'in 28 Aralık 1895‟te yaptıkları ilk sinematograf gösterisinin
üzerinden bir yıl dahi geçmeden, II. Abdülhamit döneminde, Osmanlı İmparatorluğu‟na
sinema gelmiştir. Mösyö Jamin isimli bir Fransız vatandaşı, gönderdiği bir izin talebi ile
sinematograf için gerekli olan lambanın gümrükten geçişine izin verilmesini talep
etmekteydi. 1 Arşivlerde, şimdilik elde edilebilen bu en eski sinema ile ilgili belgenin tarihi, 17
Haziran 1896 yılına aittir. Daha sonra sarayda Bertrand ve Jean isimli iki Fransızın sinema
gösterileri düzenlediği, Sponeck meyhanesinde halka açık film gösterimlerinin de başladığı
bilinmektedir. Geniş kitlelere yayılmasından, toplumsal bir olgu olarak karşımıza
çıkmasından birkaç ay sonra Osmanlı‟ya giren sinemanın, devlet eliyle bir nizamnameyle
düzenlemesi de yine hemen olmuştur. 1903 yılında çıkarılan yirmi beş maddelik “Sinema
Nizamnamesi” ile film gösterimleri ve denetlenmesiyle ilgili ilk resmi düzenleme de
yapılmıştır.2
Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise film sansür yetkisi, 1932 yılına kadar
Valiliklerin yetkisinde olmuştur. Bu yıla kadar film hangi şehirde gösterilecekse o şehrin
sinema salonunda önce iki polis memuru tarafından görülecek ve polis memurlarının
verecekleri rapora göre filmin halka gösterilip gösterilmeyeceğine valilikçe karar
verilecektir. 1932 yılında çıkarılan “Sinema Filmlerinin Kontrolüne Ait Talimatname”, 4
Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı, “Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu”nun 6. maddesine
dayanılarak çıkarılan ve 31 Temmuz 1939 tarihinde yürürlüğe giren “Filmlerin ve Film
Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizâmnâme” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Nizâmnâme,
1948 ve 1957 yıllarında çıkarılan tüzüklerle bazı değişiklere uğramış, ancak özünde fazla bir
değişme olmadan, 1977 yılında bir tüzük daha çıkarılmıştır. “Filmlerin ve Film
Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzük” adıyla çıkarılan ve altı yıl sonra yani 1983
yılında ise, “Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesine Dair Tüzük”ün çıkarılmasıyla
bu alan tekrar düzenlenmiştir.
Türkiye'de sinema filmlerinin sansür veya denetleme sisteminin, 1939-1977 yılları
arasındaki yapısı, yıllar içerisinde ve siyasi iktidarların fikirlerine göre değişip dönüşmesi,
sinemanın en güçlü kitle iletişim aracı olması dolayısıyla hep devlet kontrolünde tutulmak
istenmesi çalışmamızın ana ekseninin oluşturmaktadır.

GELİŞME
İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı ve Refik Saydam'ın Başbakan olduğu dönemde 19
Temmuz 1939 tarih ve 2/11551 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan “Filmlerin ve Film

1
2

BOA.İ.RSM., Dosya NO:6/1314-R-2, 12 Rebiyülahır 1314
BOA. Y.PRK.AZJ., Dosya No: 46/16, 29 Zilhicce 1320
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Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizâmnâme” 3 (EK.3), Temmuz 1934‟de çıkarılan 2559 sayılı
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu‟nun (PVSK) 6. maddesi temel alınarak hazırlanmıştır:
“Hariçten gelen filmlerin gösterilmesi polisin iznine bağlıdır. Polis filmlerin ve
senaryoların tetkik ve muayene işini alakalı makamlarla birlikte ve nizamnamesine göre
yapar.”
Dolayısıyla filmlerin ve senaryolarının kontrolü İçişleri Bakanlığı'na yani polise
bağlıdır. Bu da bir çeşit sinema filmlerinin katı bir denetleme veya sansüre tabi tutulması
anlamına gelmektedir. Bu sansür nizamnamesinin dönemin faşist İtalyan sansür sisteminden
alınarak Türkiye‟ye adapte edildiği söylense de, bu konuda net bir bilgiye ulaşılamamıştır.
Yani o dönem İtalya‟daki sansür sistemi net bir şekilde belgelerle hiçbir kaynakta
açıklanmamıştır. Yaptığımız araştırmalarda Mussolini İtalyasına ait Türkiye‟dekinin birebir
aynısı olan bir düzenlemeye de rastlanamamıştır.
31 Ağustos 1939 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren nizamnameye
göre aşağıda yazılı kriterlerden herhangi birine karşı olan senaryoların filme çekilmesine, bir
şekilde yurt içinde çekilmiş ya da yurt dışından gelmiş filmlerin gösterilmesine izin
verilmemekteydi. Sinema sektöründe çalışanların (yapımcı, yönetmen, oyuncu vs.) "sansür
kriterleri" ya da "denetleme kriterleri" olarak nitelendirdikleri bu kriterler tüzükte şöyle
sıralanmaktadır (7. madde):
1. Herhangi bir devletin siyasî propagandasını yapan,
2. Herhangi bir ırk veya milleti tezyif eden,
3. Dost devlet ve milletlerin hislerini rencide eden,
4. Din propagandası yapan,
5. Millî rejime aykırı siyasî, iktisadi ve içtimai ideoloji propagandası yapan,
6. Umumi terbiyeye ve ahlâka ve millî duygularımıza mugayir bulunan,
7. Askerlik şeref ve haysiyetini kıran ve askerlik aleyhinde propaganda yapan,
8. Memleketin inzibat ve emniyeti bakımından zararlı olan,
9. Cürüm işlemeye tahrik eden,
10. İçinde Türkiye aleyhinde propaganda vasıtası olacak sahneler bulunan,

filmlerin gösterilmesine izin verilemez.
3

BCA., 30..18.01.02/87.70..16
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Ayrıca zaman geçmesiyle yıpranmış ve perde üzerinde gözleri yoracak derecede
eskimiş olan filmlerin gösterilmesine de izin verilmiyordu.
Bu Nizamname ile bundan sonra çıkarılacak Tüzüklerde ve Kanunlarda da olduğu
gibi, yerli ve yabancı sinema filmlerinin ve yerli film senaryolarının kontrolü ve filmlerin
halka gösterilmesine izin verilme işlemleri düzenlenmiştir.
Kimi kaynaklara göre “Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair
Nizamnâme”nin hazırlanmasının bir nedeni, "Aynaroz Kadısı" (1938), Muhsin Ertuğrul ve
"Bir Kavuk Devrildi" (1939) Muhsin Ertuğrul, gibi filmlerin seyirci sayısını arttırmak için
gereksiz açık sahnelere yer verildiği ve Türk Tarihi‟nin tezyif edildiği yolundaki iddiaların
TBMM‟de görüşmelere konu olması nedeniyle kamuoyunda tepkilere yol açmasıdır. 4 Yine
bir çok kişi de daha önce belirttiğimiz gibi çocukların ve gençlerin filmlerin zararlı
etkilerinden korunabilmeleri için, sıkı bir denetimin gerekliliğine işaret etmişlerdir.
Dolayısıyla bu yıllarda, özellikle de 1940'lı yıllara kadar, sinema filmleri üzerindeki sıkı
denetimle veya film denetleme sistemiyle ilgili şikayet yok denecek azdır. Aksine bu durum,
geniş çevreler tarafından arzu edilmektedir.
Özellikle 1930 ve 1940'lı yıllarda, çocukların ve gençlerin filmlerin zararlı
etkilerinden korunmaları gereği sık sık dile getirilmiştir. Hatta Kontrol Komisyonlarının,
çocukları ve gençleri yeterince korumadığını düşünen İzmir'deki öğretmenler, sinemalara
gelen filmleri, önce kendi aralarında oluşturdukları bir heyet tarafından inceledikten sonra
çocuklara izletme kararı almışlardır. Buna göre, film zararsızsa, sinemanın tatil günlerinde,
öğrenci saatleri yapmasına izin verilecek, zararlı ise, o film için öğrenci saatlerine izin
verilmeyecektir. Tatil günleri dışında da hiçbir saatte sinemalara öğrenci alınmayacaktır. 5
Ancak bu Tüzüğün çıkarılmasındaki tek nedenin, filmlerin halkın genel ahlâkını
bozmasını engellemek olduğu söylenemez. Filmlerin halk üzerindeki etkileri de o dönemde
tam ve bilimsel olarak araştırılmamıştır. Bu yıllarda çıkan İkinci Dünya Savaşı ve bu savaşa
bağlı olarak dünyada yaşanan gelişmeler, propagandanın olabilecek her tür mecra
aracılığıyla yapılıyor olması da, önemli bir etkendir.
Bu yıllarda sinemalarda, asıl gösterilecek filmle birlikte, tamamı öğretici ve teknik
mahiyette bir filmin de gösterilmesi zorunluydu. Bu şartlardan da anlaşılacağı üzere
Türkiye‟de de birçok ülkede olduğu gibi, filmler üzerinde sıkı bir Devlet denetimi
bulunmaktadır. Yerli ve özellikle yabancılar için, Türkiye'de film çekmek, bu bir haber filmi
bile olsa, çok sıkı ve detaylı şartlara bağlanmıştır.

4
5

Agah ÖZGÜÇ, Türk Sineması Sansür Dosyası, 10.
Ulus Gazetesi, Son Kanun 3 1943
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1940‟lı yıllara ait sansür komisyonu kararlarından bazıları şöyledir:
- 1940 yılında “Taş Parçası” filminin kontrolü Merkez Kontrol Komisyonu‟nda
yapılmış ve filmin teknik bakımdan zayıf olması nedeniyle Avrupaya çıkarılmaması; şark
memleketlerinde ise gösterilmesine bir sakınca olmadığına karar verilmiştir.(EK.4)
- 1945 yılında İhsan Koza‟nın yazdığı İpek Film tarafından filme çekilmek istenen
“Affet Beni” isimli film senaryoda birtakım değişiklikler yapılması isteğiyle kabul edilmiştir.
Bu değişiklikler köy kahvesindeki halk şairinin türkü söylerken orada bulunanlar tarafından
dinlenmemesinin realiteye uygun olmadığı, yazılan mektuptaki menfi kadercilik zihniyetinin
uygun olmadığı, hapishanede yatan bir adamın okula alınmayacağı için karakterin
konservatuara kabülünün yasalarımıza aykırı olduğu, karakterin bir devlet kurumunda
uğradığı iftiranın özel kurumların herhangi birinde olmuş olmasının gösterilmesinin
gerekliliğidir.(EK.5)
- 1946 yılında Kemal Emin Bara tarafından yazılan “Bestekar Hamamizade İsmail
Dede‟nin Hayatı” adlı senaryo incelenerek mevlevi tarikatının bütün tefarruatıyla yaşatılması
ve padişah ile sarayın detaylı ele alınması dolayısla senaryonun filme çekilmesinde 7.
maddenin 4. 5. 8. ve 9. bendlerine göre sakınca olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir.(EK.6)
- 1952 yılında Nedim Otyam‟ın, kardeşi Fikret Otyam‟ın öyküsünden uyarladığı
"Toprak" filmi; geçimlerini topraktan sağlayan yoksul bir Anadolu ailesinin öyküsünü
anlatır. Bu film, kara öküzün çektiği sabanla sürülen kıraç toprakları, tezekten yapılmış
barınakları, çarıklı köylüleri gösterdiği için sansür komisyonunca gösterimi yasaklanmıştır.
- 1952 yılında Atlas Film adına yönetmen Metin Erksan “Karanlık Dünya” adıyla ilk
filmini yapmıştır. Fakat Bedri Rahmi Eyüboğlu‟nun senaryolaştırdığı film daha senaryo
sansürü sırasında “Dünya karanlık olmaz” itirazıyla ismini değiştirmek zorunda kalmış ve
filmin adı “Aşık Veysel‟in Hayatı” olarak değiştirilmiştir. Filmin yönetmenliğini önce
“Toprak” filmi sansürlenmiş olan Nedim Otyam yapacakken Metin Erksan‟ın yönetmenlik
yaptığı ilk film olur. Filmin çekimi sırasında ise oyunculardan Aclan Sayılgan ile Kemal
Bekir komünist parti üyesi olmak suçundan tutuklanır, filmin müziklerini yapan Ruhi Su‟nun
siyasi görüşleri de buna eklenince film tamamen politik bir yapıya kavuşmuştur. “Aşık
Veysel‟in Hayatı” filmi sansür komisyonu tarafından 7. maddenin 5. bendine uymadığı
gerekçesiyle tamamen reddedilmiştir fakat bir süre sonra tekrar komisyonun önüne gelmiş
birtakım sahnelerin kesilmesi şartıyla gösterimine izin verilmiştir. Metin Erksan bir
söyleşisinde filme uygulanan sansürü şöyle anlatmaktadır;
“Filmde bir ara tarlalar görünüyordu. Tarladakiler cılız başaklardı. Boyları yirmi otuz
santimdi. Üzerindeki buğday taneleri sayılıydı. Sansür bu bölümün çıkarılmasını istedi.
“Türk tarlası böyle olmaz” dedi. Bu sahneleri bereketli topraklarla, içinde biçerdöverlerin,
traktörlerin çalıştığı tarlalarla değiştirmemizi istedi. İstersek Amerikan Haberler
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Merkezi‟ndeki belge filmlerden yararlanabileceğimizi belirtti. Filmin yapımcısı Amerikan
Haberler Merkezi‟nden aldığı parçaları Aşık Veysel‟in hayatına eklemek zorunda kaldı.
Amerikan tarlasını Türk filmine sokmakla Sansür Kurulu Türkiye‟nin gerçeklerini
değiştireceğini sanıyordu.” 6
Filmde ayrıca ikisi çıplak ayaklı ikisi çarıklı dört kızın oynadığı Turna dansı sahnesi
de "kızların ayakları neden çıplak? " gerekçesiyle kesilmiştir. Günümüze ulaşan bu filmin
birtakım görüntüler bütününden öteye gidemeyen kopuk yapısı, sansür komisyonu tarafından
kelimenin tam manasıya “kuşa çevirildiğini” açıkça göstermektedir.
- 1953 yılında Atıf Yılmaz‟ın İtalya‟da çektiği "Hıçkırık" adlı film, sansür heyetinin
7. maddenin 3. bendine göre dost devletleri rencide edeceği düşünülerek kesilmesi talep
edilmiştir. Filmdeki tren garının Mussolini tarafından yaptırılması ve Mussolini heykellerinin
görünmesi sansür komisyonunu rahatsız etmiştir.
Kontrol Komisyonları, denetleme kriterlerini çok katı bir şekilde yorumlamışlardır.
Demokrat Parti'nin bu katı, baskıcı, anti-demokratik yönetimi nedeniyle gelişen olaylar
sonucu, 27 Mayıs 1960'da Silahlı Kuvvetler idareyi ele geçirmiş ve siyasal hayatımızdaki bu
değişimden bir yıl sonra hazırlanan 1961 Anayasası da, bir yandan ülke rejimindeki katı
dönüşümleri yapabilecek iktidarları sınırladığı gibi, bir yandan da klasik hak ve özgürlüklere
o güne kadar tanınmayan bazı güvenceler sağlamıştır. Bu gelişme, toplumda o döneme kadar
baskı altında tutulan bir çok demokratik isteğin de yükselmesine neden olmuştur. 7
1960 ihtilalinin sinemaya tamamen bir özgürlük ortamı getirdiğinden bahsetmek
mümkün değildir. 1961 Anayasasının getirdiği bu özgürlükçü havanın da etkisiyle 1960‟lı
yıllar, Türk sinemasında yeni bir tür olan toplumsal gerçekçi, eleştirel filmlerin de yapılmaya
başlandığı yıllar olmuştur. 11 Temmuz 1963 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı‟nın yazısıyla
yürürlüğe konan “Sıkıyönetim Sansür Yönetmeliği” sinemaya bakışın değişmediğinin bir
göstergesidir. Bu yönetmelik savaş halinde veya sıkıyönetim altına alınan yerlerde sansüre
tabi maddeler ve yöntemler açıklanmakta; olağanüstü durumlarda posta, haberleşme, telefon,
telgraf, radyo, televizyon, kitap, gazete, süreli süresiz dergi gibi her türlü haberleşme aracına
nasıl sansür uygulanacağı teker teker sayılmaktayken, film senaryoları ve filmlere
uygulanacak sansürün 1939 nizanmanesine göre yapılacağı belirtilmektedir. Yani devlet kendi
eliyle sinemaya bir savaş veya sıkıyönetim dönemlerinde ihtiyaç olabilecek bir yasaklama
yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini itiraf etmektedir. Kontrol komisyonlarının
yapısında ve sinemaya bakışında yine de çok büyük değişiklikler olmamış, bu filmler
Komisyonların engeline takılmıştır. Toplumsal yapıya ayna tuttuklarından ve bu yapıyı
eleştirdiklerinden denetimle ilgili en çok sorun yaşayan tür olmuştur. Hatta bu dönemde

6
7

Ege BARANSEL, 25. Kare Sinema Dergisi, sayı 1, 1990
Tevfik Çavdar, Türkiye‟nin Demokrasi Tarihi 1950-1995, 118.
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Kontrol komisyonlarının, toplumsal gerçekçi filmlerin yapılmaya başlanmasından sonra
oluşturulduğunu düşünen sanatçılar bile olmuştur.
- 1963 yılında Feyzi Tuna tarafında yazılan "Aşka Susayanlar" adlı senaryoda
Özkan‟ın iş bulmak için İşçi Bulma Kurumu'na müracaat ettirilip iş bulduğunun gösterilmesi
için buna dair sahnelerin yeniden düzenlenmesi; kalabalık ve umuma açık bir yerde Suna‟yı
vurup kaçan Cemil‟in halk tarafından görülüp polise ihbar edildiğinin açık olarak belirtilmesi;
finaldeki ölü kızı çılgın bir aşkla seven Ekrem‟in yere eğilip onu öptüğünü gösteren pasajın
çıkarılması; eserde geçen bilimum öpüşme ve sevişme sahnelerinde müstehcenlikten
kaçınılması şartıyla senaryonun kabulüne karar verilmiştir. (EK.49)
- 1964 yılında Erman Film‟e ait "Vurun Kahpeye" adlı filmde Kuvayi Milliyecilerin
muhafaza altına aldıkları yerdeki tekbir getirme sahnesinin çıkarılmasına, düşman komutanı
ile Fettah ve adamlarının eğlencelerinde görülen sazendelerin çıkarılmasına, filmin sonunda
Aliye‟nin tabutu önünde geçen sahnede fon müziği olarak okunan ilahinin, o zamanın milli
duygularını aksettiren bir marşla değiştirilmesi gösterilmesine karar verilmiştir. (EK.50)
- 1965 yılında Filmo Limited Şirketine ait " Karanlıkta Uyananlar" filminin iskat devri
(Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka) ve sonraki yemek
sahnesinin tamamen çıkarılmasına, gazinodaki dansöze yapılan sarkıntılık sahnesinden,
göğsüne ve göbeğine dokunulduğunu gösteren pasajın çıkarılmasına ve hamam sahnesinden
kadınların görüldüğü pasajların tamamen çıkarılmasına karar verilmiştir. (EK.51)
- 1966 yılında Roket Prodüksiyon‟a ait "Allahaısmarladık İstanbul" adlı filmin baş
tarafına “Bu film, geçmiş olayların hikayesidir. Bunlar maziye karıştı. Bugün Rum menşeli
Türkler, Türk olarak yaşamanın fazileti içindedirler” şeklinde bir konuşma veya yazı
konulması şartıyla gösterilmesine karar verilmiştir. (EK.52)
- 1966 yılında Gen-Ar film‟e ait "Bitmeyen Yol" adlı filmin her ne kadar daha önce
senaryosuna müsaade edilmiş ve filmin ilk kontrolünde bazı sahnelerin çıkartılarak
oynatılmasına izin verilmiş ise de tekrar yapılan kontrolde filmin baştan sona kadar; şehire iş
bulmak için indirilen sefil pasaklı köylülerin bazen trajedi havası içinde, bazen de insani
şartların dışına çıkarak sosyal bünyemizin yıkılması için tahrk edici mücadelesini naklettiği,
şehrin en kötü ve en sefil yerlerini, işçilerin en sefil hayat şartları içerisinde yaşadıklarını
belirttiği, bütün işverenlerin kötü huylu, hoyrat, işçiyi hakir gören kişiler olarak gösterdiği,
hikayenin kahramanının misafir olarak geldiği erkeksiz evin iffet ve namusuna el uzatarak
milli örf ve adetlerimize ihanet ettiği, film icabı kullanılan trüklerde manevi duygularımızı
tezyif ederek seyirciyi ters düşüncelere götürdüğü, reji tekniği diyalog ve aksesuar gibi
sinema üslubunun hakimiyetine giren hikayenin bünyemizi zorlayıcı ve yıkıcı istidatla
karşımıza çıktığı görüldüğünden, nizamname‟nin 7. maddesinin 5 ve 6. fıkralarına göre
sakıncalı bulunarak yurtdışına çıkarılması ve halka gösterilmesinin sakıncalı bulunduğuna
karar verilmiştir. (EK.53)
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Toplumsal gerçekçi, eleştirel filmler 1970'li yıllarda da yapılmaya devam etmiştir.
Ancak bu yıllar aynı zamanda Türk sinemasının içine düştüğü ekonomik sıkıntılar (ham film
bulma güçlüğü) ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kaos ortamı yüzünden yapımcıların,
çözümü daha ucuza mâl olan, erotik ve aksiyon filmler çekmekte ve yurtdışından getirtmekte
bulduğu yıllar olmuştur. Özellikle 1975 yılından sonra sayıları oldukça artan bu erotik
filmler (Örneğin, “Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak 1975 Nazmi Özer; “Kartal Pendik Gittik
Geldik” 1976, Kemal Kan; “Kıvrıl Fakat Kırılma” 1976, Çetin İnanç; “Kucaktan Kucağa”
1976, Temel Gürsu; “Fırçana Bayıldım Boyacı 1978, Ülkü Erakalın; “Öyle Bir Kadın ki”
1979, Naki Yurter) sinemacılar için geçici bir çare olsa da uzun dönemde Türk sinemasının
ana izleyici kitlesi olan ailelerin sinema salonlarından uzaklaşmasına neden olmuştur.
Denetleme kriterleri arasında, “Umumî terbiyeye, ahlâka ve millî duygularımıza
mugayir bulunan filmler gösterilemez.” şeklinde bir kriter olmasına rağmen bu filmler
denetimden nasıl geçebilmiştir? Bu filmlerin kontrol komisyonlarından olumlu rapor
alabilmesindeki en önemli neden, komisyona gönderilen kopyayla sinemada gösterilen
kopyanın aynı olmamasıdır. Filmlerin sansür raporlarına bakıldığında hemen hepsinde
“kurulun izlediği kopyada sevişme sahnelerine yer verilmediği göründüğünden...” cümlesiyle
gösterim izni aldıkları belirtilmektedir. Film gösterilebilir raporu aldıktan sonra, sinemadaki
gösterimi sırasında araya pornografik sahneler eklenmiştir. Ayrıca daha çok seyirci çekmek
için filmlerin afişleri de kimi zaman filmle ilgisi olmayan çok açık sahnelerden
oluşturulmuştur.
Bunun asıl sebebi kuşkusuz Türk Sineması‟nın üretim ilişkilerinde gizlidir. Türk
sinemasını asıl besleyen ana öğe ailedir ve 1970‟li yılların karmaşık döneminde aileler
sinemaya gidememişler ve salonlar sokağa teslim olmuştur. Ülkenin her yerinde hergün
meydana gelen kanunsuz olaylar, televizyonun yaygınlaşması ve sinemalara ulaşmanın
zorlaşmasıyla birlikte sinema salonlarında gösterilen filmler sokaktaki insanların bir çeşit
“rahatlama” yeri haline gelmiş ve erotik filmler her yeri sarmıştır. Dile getirilmese de belki
de dönemin siyasi bir politikası sonucu bu erotik filmler ahlaka aykırı sahnelerin kesilmesi
ön koşuluyla sansür komisyonlarından geçiyorsa da gösterim sırasında ilgili sahneler tekrar
eklenerek gösterilmiştir. O yıllarda sözde kanunsuz bu film gösterimleri "herkesin bildiği bir
danışıklı dövüştür" de denilebilir. İktidar sinemayı yine kendi lehine kullanmaya çalışmıştır.
Bu filmlerin denetlenememesine haklı olarak bir çok kesimden tepkiler gelmiştir.
Özellikle de toplumsal gerçekçi, eleştirel filmlere izin verilmediği halde çocuklar ve gençler
üzerinde olumsuz etkiler yapacak bu erotik filmlere engel olmadıkları için 1975'de kurulan
ve muhafazakâr olarak bilinen 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ne (1. MC Hükümeti) yoğun
tepkiler gelmiştir. 1977'ye kadar iktidarda kalan 1. M.C. Hükümeti döneminde denetimin
geçmiş dönemlere göre çok daha ağırlaştığından şikayet eden sinemacılar, toplumsal
sorunlara değinen filmlere uygulanan sansürün erotik filmleri nasıl yasaklayamadığının
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hesabını sormak için yürüyüş düzenlemişlerdir 8. Ayrıca bu dönemde, erotik filmlere getirilen
yasakların göstermelik olduğunu düşünenler de bulunmaktadır. Dönemin İçişleri Bakanı
Oğuzhan Asiltürk, erotik filmler konusunda sert önlemler alınacağını bildirmiştir. Ancak bu
konuda ciddi bir girişimde bulunulmamıştır.
1973 yılında Kervan Film‟e ait “Pir Sultan Abdal” filmi izlenmiş, mezhep
tartışması oluşturabilir algısıyla konuşmalarda ve türkülerde geçen Şah, Kızılbaş, Hazreti Ali,
Hu, Gidi yezit kelimelerinin çıkarılması, dergahın ortasında duvarda asılı Zülfikar resminin
göründüğü sahnelerin çıkarılması, köylerin yandığı ve insanların öldürüldüğü sahnelerin
çıkarılması, filmin sonunda Pir Sultan‟ın söylediği “Vur vur ki bir ölelim, bin dirilelim”
sözünün çıkartılması şartı ile halka gösterilmesine izin verilmiştir.(EK.74)
-

1974 yılında Nur Film‟e ait “Beş Tavuk Bir Horoz” filmi izlenmiş filmdeki
sevişme sahnelerinin ve sonundaki “boğa gibisin, sen de müthiş bir seks gücü var” sözünün
çıkartılması şartı ile gösterilmesine ( Genelkurmay ve Milli Eğitim temsilcilerinin filmin
tamamen reddi yönünde oy kullanmalarına karşın) izin verilmiştir.(EK.75)
-

1974 yılında Vedat Türkali‟nin senaryosu olan “Aşkın Zaferi Kara Çarşaflı
Gelin” komisyon tarafından incelenmiş, Zara kadının iyi kalpli olarak gösterildiği,
jandarmaların olaya anında müdahale etmesinin belirtilmesi ve Maho isminin Türkçe bir adla
değiştirilmesi şartı ile filme alınmasına karar verilmiştir. Bu değişikliklerle filme alınan
“Kara Çarşaflı Gelin” 1976 yılında bu sefer film olarak komisyonun önüne gelmiştir. Ama
film iki defa izlenmiş ve sonunda nizamnamenin 7. maddesinin 5. 8. ve 9. fıkralarına göre
halka gösterilmesinin ve yurt dışına çıkarılmasının sakıncalı olduğu yönünde oy birliğiyle
karar verilmiştir. (EK.76) filmin yasaklanması çeşitli tepkilere yol açmış Filmciler Sendikası,
Türkiye Yazarlar Sendikası bir basın toplantısı düzenleyerek sansür kurumunu kınamılardır.
Söz konusu toplantıda “Her türlü suça özendirici karete filmlerinin ve seks filmlerinin
gösterilmesine izin verilirken, kaliteli sanat değeri olan bir filmi yasaklamaları yüz kızartıcı
bir davranıştır” şeklinde bir söylem dile getirilmiştir.(EK.77)
-

1975 yılında Gaye Film‟e ait “Muz Sever Misin” filmi izlenmiş ve sevişme
sahnelerine yer verilmediği görüldüğünde bu haliyle gösterilmesine oybirliğiyle izin
verilmiştir.(EK.78)
-

1975 yılında Süper Film‟e ait “Ah Bu Kadınlar” filmi izlenmiş ve filmde Feri cansel
ve Sermet Serdengeçti‟nin sevişme sahnelerine yer verilmediği için gösterilmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.(EK.79)
Bu dönemde yıllık toplam film sayısının hemen hemen yarısını bulan erotik filmlerin
yanında, toplumsal gerçekçi eleştirel filmler de yapılmıştır. Ancak bu filmlerin Kontrol
Komisyonlarından gösterilebilir raporu almaları kolay olmamıştır. Erotik filmlerin de
8

Cumhuriyet Gazetesi, 7 Mayıs 1976 ; Cumhuriyet Gazetesi, 15 Temmuz 1977
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etkisiyle 1976 yılının ilk dört ayında, Komisyonların film yasaklama işlemi o zamana kadar
ulaşılan en yüksek sayıya ulaşmıştır. Yılın ilk dört ayında yasaklanan 18 filmin çoğu erotik
filmler, geri kalanları ise topluma ayna tutmak isteyen toplumsal içerikli, eleştirel filmlerdir.
Bu dönemde sinema filmlerinin denetimi tüzüğe göre yapıldığından, yürütmenin
tasarrufu altındadır ve Kontrol Komisyonlarına seçilen temsilciler de, değişen iktidara göre
değişmektedir. Dolayısıyla Kontrol Komisyonunun yapısında ve yoruma açık kriterleri
değerlendirmelerinde mensup olduğu partinin ideolojisi önem kazanmaktadır.
SONUÇ
Denetimle ilgili tüm dünyada ağırlıklı olarak 1910‟lu yıllarda başlayan resmi
düzenlemeler, Türkiye'de ilk olarak 1932 yılında, bir Talimatnâme ile başlamıştır. Bu
yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de filmler (ve hatta film senaryoları) genel
olarak; kamu düzenini, genel ahlakı ve resmi ideolojiyi korumak amacıyla Devlet tarafından
denetlenmişlerdir. Yani Türkiye'de uygulanan film denetleme sistemi, „Devlet Sansürü
Sistemi‟dir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bazı bölgeleri işgal altında olan Türkiye‟de,
filmler ağırlıklı olarak işgal kuvvetlerinin kararları doğrultusunda denetlenmişlerdir. Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş yıllarında ise eski rejimle tüm bağlarını koparmak ve yeni rejimi
kurmak isteyen yönetim, bu hassas dönemde filmleri de sıkı bir şekilde denetlemiştir.
Savaş yıllarının ardından, tüm dünyada yumuşatılmaya başlatılan katı denetleme
sistemleri, Türkiye'de de biraz yumuşatılmaya çalışılsa da filmler karşısında korunması
gereken öncelikli özne; yine Devlet olmuştur. Bunun ülkenin içinde bulunduğu hassas
durumlardan kaynaklanan çeşitli nedenleri bulunmaktadır. 1950-60 arası tek parti (Demokrat
Parti) döneminde, sinema filmleri ile birlikte bütün kitle iletişim araçları, mevcut iktidarın
görüşleri doğrultusunda çok sıkı bir şekilde denetlenmişlerdir. Ardından yaşanan 1960
darbesi, tüm özgürlüklerin olduğu gibi düşünce ve ifade özgürlüklerinin de kısa bir zaman
için kısıtlanmasına neden olmuştur.
Ancak darbenin ardından çıkarılan 1961 Anayasası, Türkiye'de insan hakları açısından
en özgürlükçü Anayasa olmuş, bu özgürlük ortamında Türk sinemasında farklı türlerde de
(toplumsal gerçekçi, eleştirel) filmler yapılmaya başlanmıştır. Özellikle bu dönemde,
toplumsal gerçekçi dediğimiz, halkın yaşayışını, sorunlarını ele alan filmler yapılmaya
başlanmıştır. Ancak bu özgürlük ortamında bile yapılan bu filmlerin denetleme kurullarından
onay alması çok kolay olmamıştır. Mevcut düzene ayna tutan, eleştiri getiren bu filmlerin
çoğu ya yasaklanmış ya da belli sahnelerinin kesilmeleri şartıyla gösterimleri yapılabilmiştir.
1960 askeri darbesinden on bir yıl sonra 1971'de askeri muhtıra verilmiş, bundan
dokuz yıl sonra 1980'de ise yine bir askeri darbe olmuştur. Bu yıllar boyunca Türkiye'de sık
sık ilan edilen sıkıyönetim, her alanda sıkı denetim uygulamalarına neden olmuştur. Bu
nedenle Türkiye'de sinema filmleri, çok uzun yıllar boyunca, özellikle Devleti, mevcut
düzeni ve resmi ideolojiyi korumak amacıyla sıkı bir şekilde denetlenmişlerdir. Dolayısıyla
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denetimle ilgili en çok sorun yaşayan filmler de mevcut düzeni eleştiren, eleştirmese bile bu
düzene ayna tutmaya çalışan filmler olmuştur. Denetleme kurullarının alternatif görüşlere
izin vermemesi sinemacılarda oto-sansüre ve dolayısıyla Türkiye'de uzun yıllar boyunca,
basit konuları işleyen, belli türde filmlerin (özellikle melodram ve komedi) yapılmasına
neden olmuştur.
Türkiye'de yaşanan bu gelişmelere ve özellikle de ülkenin uzun yıllar içinde
bulunduğu hassas dönemlere paralel olarak, sinema filmlerini denetleme sistemini
düzenleyen mevzuat, denetleme birimleri ve denetleme kriterleri açısından katı bir devlet
sansürü sistemi şeklinde düzenlenmiştir. Yasal film denetiminin başlamasından itibaren,
özellikle de terör yıllarında, Devletin varlığını ve bütünlüğünü korumak için, filmler
karşısında korunması gereken öncelikli özne, uzun yıllar boyunca Devlet olmuştur. Bu
durum, denetleme kurullarının yapısı, denetleme kriterleri ve yasaklanan filmlere verilen
denetleme kararları incelendiğinde de görülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada derin öğrenme temelli sınıflandırma yöntemlerinde gerçekleşen son
gelişmelerinden faydalanılarak, Elektroensefalografi (EEG) sinyallerinden bir kişinin zihinsel
durumunu tahmin etmek için derin sinir ağı (DSA) temelli sınıflandırıcı önerilmiştir. Bu zihinsel
durumlar: planlama (motor aktivitesinin hayali) ve dinleme durumlarıdır. Deneysel sonuçlar, önerilen
DSA tabanlı sınıflandırıcının geleneksel yöntemlerden daha iyi sınıflandırma performansına sahip
olduğunu göstermiştir. DSA tabanlı sınıflandırıcının zihinsel durumu başarıyla tahmin edebilmesi
onun ham veri içerisindeki gizli öznitelikleri çıkarabilme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Elde
edilen sonuçlar ayrıca istatistiksel olarak doğrulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Elektroensefalografi, Derin Sinir Ağı, Özdevinimli Kodlayıcı
DETECTION OF MENTAL STAGES FROM ELECTROENCEPHALOGRAPHY
SIGNALS BY USING DEEP NEURAL NETWORK
ABSTRACT
Motivated by recent progress in deep learning-based classification methods, we have developed
a deep neural network (DNN) based classifier to predict the category of mental state of a subject from
Electroencephalography (EEG) signals. Categories of the mental states are two: planning (during
imagination of motor act) and relax state. Our results demonstrate that the DNN based classifier has
better classification performance than traditional methods and helps detect mental state, probably
thanks to the success of exploiting the hidden features of raw data sets. The obtained results
supported and validated by statistical techniques.
Keywords: Electroencephalography, Deep Neural Network, Autoencoder
1. GĠRĠġ
Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) sistemleri, beyinden kaydedilen sinyallerinin komutlara
dönüştürmesinde kullanılır. Özellikle hareket kabiliyetlerini yitirmiş kişilerin hayatlarını
kolaylaştırmak ve hayat konforlarını arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bunun yanında sağlıklı
kişilerin de faydalanabileceği video oyunları gibi çeşitli ara yüzler geliştirilmesinde de
kullanılmaktadır [1]. BCI sistemlerinde beyin sinyallerinin kayıt edilmesinde genellikle EEG cihazı
kullanılmaktadır.
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Bu çalışmada bir denek tarafından düşünülen (planlanan) motor aktivitesi EEG sinyallerinden tahmin
edilmeye çalışılmıştır. Deney esnasında denekten sağ el baş parmağını hareket ettiriyormuş gibi
düşünmesi istenmiş ve bu esnada EEG kaydı alınmıştır. Kaydedilen EEG sinyallinin dinleme
durumuna mı yoksa aktivite durumuna mı ait olduğu sınıflandırılmıştır. Ancak EEG sinyallerinin çok
kanallı ve gürültülü olması böyle bir sınıflandırma işlemini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla
sınıflandırma işlemi son yıllarda çok popüler olan derin sinir ağı (DSA) sınıflandırıcısıyla yapılmıştır.
DSA birçok zor problemin çözümünde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır [2]-[8]. Çalışmada
kullanılan sınıflandırıcı özdevinimli kodlayıcı (ÖK)'dan ve softmax katmanından oluşmaktadır. ÖK
ham veriden veriyi daha iyi temsil edebilen öznitelikler çıkarılmasında kullanılır [9], [10]. ÖK'den
elde edilen bu öznitelikler softmax katmanıyla sınıflandırılır [11]. Çalışmada Data Mining Repository
of University of California, Irvine (UCI) [12] veri tabanından alınan Planning Relax [13] veri seti
kullanılmıştır. Bu veri setindeki öznitelikler ayrık dalgacık yöntemiyle çıkarılmıştır. Bu öznitelikler
ve bunlara ait olan etiketler DSA'nın eğitiminde kullanılmıştır.
Deneysel sonuçlar ve yapılan simülasyonlara göre DSA tabanlı sınıflandırıcı destek vektör makinası
(SVM), k en yakın komşu algoritması (KNN), karar ağacı (DT) ve naive Bayes (NB) gibi geleneksel
yöntemlerle kıyaslandığında daha başarılı sınıflandırma performansı sergilemiştir. Ayrıca
sınıflandırma başarımı istatistiksel olarak doğrulanmıştır.
Çalışmanın bundan sonraki kısımları şu şekilde özetlenebilir. 2. kısımda DSA ve özdevinimli
kodlayıcılar anlatılmıştır. 3. kısımda deneysel sonuçlar ve tartışma bölümü yer alırken son kısım
sonuç bölümünden oluşmaktadır.
2. YÖNTEM
Literatürde önerilen derin öğrenme tabanlı birçok yapı vardır. Bu yapıların tamamına yakını ham
veride gizli kalmış özniteliklerin ortaya çıkarılması için tasarlanmıştır [2]. Bu çalışmada EEG
sinyallerinin sınıflandırılması amacıyla önerilen DSA tabanlı sınıflandırıcı ÖK'den ve softmax
katmanından oluşmaktadır.
2.1. Özdevinimli Kodlayıcı
ÖK yapısal olarak ileri beslemeli yapay sinir ağıyla neredeyse aynıdır. Giriş, gizli ve çıkış katmanları
olmak üzere üç katmana sahiptir. Ancak ileri beslemeli bir yapay sinir ağından farklı olarak eğitim
işlemi sadece giriş verisiyle yapılır. Yani bir ÖK'nin eğitimi çıkışına giriş verisi uygulanarak yapılır.
Tamamıyla danışmansız olan bu eğitimde, girişe uygulanan ham verileri daha iyi temsil edebilecek
özniteliklerin türetilmesi amaçlanır. Bu işlemin yapılması için Şekil 1'de görülen ÖK kullanılır. ÖK
art arda sıralanmış kodlayıcı ve çözücü kısımlarından oluşmaktadır. Kodlayıcı giriş verisinden girişi
daha iyi temsil edebilen öznitelikler türetilmesini sağlar. Çözücü ise bu öznitelikleri kullanarak
minimum kayıpla tekrar girişin elde edilmesi için kullanılır [11], [14].
𝐱 𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑚) kodlayıcının girişi ve 𝑚 örnek sayısı olmak üzere kodlayıcı aşağıdaki denklemle
ifade edilir.
𝐳𝑖 = 𝑓 W𝑒 𝐱 𝑖 + b 𝑒

(1)
Burada W𝑒 ve b𝑒 sırasıyla ağırlık matrisi ve bias vektörüdür. 𝐳𝑖 kodlayıcının çıkışıdır. 𝑓 sigmoid
aktivasyon fonksiyonudur. Aşağıdaki gibi ifade edilir.
𝑓 𝜃 =

1
1 + 𝑒 −𝜃

(2)

ÖK'nin ikinci kısmı çözücü kısmıdır. Çözücünün çıkışı 𝐲𝑖 kodlayıcının girişi 𝐳𝑖 kullanılarak
oluşturulur. Çözünün giriş çıkış ilişkisi aşağıdaki gibi ifade edilir.
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𝐲𝑖 = 𝑔 W𝑑 𝐳𝑖 + b 𝑑

(3)
Burada yer alan W𝑑 ve b𝑑 sırasıyla ağırlık matrisi ve bias vektörüdür. 𝑔 sigmoid aktivasyon
fonksiyonudur. 𝑓'e benzer şekilde ifade edilir.

Şekil 1: Özdevinimli Kodlayıcı

2.2. Özdevinimli Kodlayıcının Eğitimi
ÖK'nin eğitimi bir önceki bölümde bahsedilen W𝑒 , b𝑒 , W𝑑 ve b𝑑 parametrelerinin optimum
değerlerinin bulunmasıyla mümkündür. Aşağıdaki gibi ifade edilen ÖK'nin amaç fonksiyonu 𝐽𝐿 , 𝐽𝑊
ve 𝐽𝑆 olmak üzere üç ayrı kısımdan oluşur [11].
𝐽 = 𝐽𝐿 + 𝜆𝐽𝑊 + 𝛽𝐽𝑆

(4)
Burada yer alan ağırlık azaltma 𝜆 ve seyreklik ceza 𝛽 parametreleri denklemde yer alan üç ayrı
kısmın birbirine karşı göreli öneminin belirlenmesinde kullanılır.
𝐽𝐿 modelin çıkışı 𝐲𝑖 ile arzu edilen çıkış 𝐱 𝑖 arasındaki ve ortalama karesel hatayı ifade eder.
𝑚

𝐽𝐿 =

𝐲𝑖 − 𝐱 𝑖

2
2

(5)

𝑖=1

Aşağıdaki gibi ifade edilen ikinci kısım aşırı uyumu (aşırı öğrenme) engeller.
𝐽𝑊 = W𝑒

𝐹
2

+ W𝑑

𝐹
2

(6)

𝐹
2

Yukarıdaki denklemde yer alan ∙ Forbenius normudur. Aşağıdaki gibi ifade edilen son kısım 𝐽𝑆
ÖK'ye kısıt eklenmesi amacıyla kullanılır.
𝑁

𝐽𝑆 =

𝐾𝐿 𝜌 ∥ 𝜌𝑗

(7)

𝑗 =1

Denklemdeki 𝐾𝐿 sembolü Kullback-Leibler [11], [15]-[17] ıraksama terimidir. Aşağıdaki denklemle
ifade edilir.
𝐾𝐿 𝜌 ∥ 𝜌𝑗 = 𝜌𝑙𝑜𝑔

𝜌
1−𝜌
+ 1 − 𝜌 𝑙𝑜𝑔
𝜌𝑗
1 − 𝜌𝑗

(8)

Yukarıdaki eşitlikte her alan 𝜌 seyreklik parametresidir. 𝜌𝑗 , 𝑗 . nöronun ortalama aktivasyon
değeridir. Ayrıca 𝑗 = 1,2, … , 𝑁 olmak üzere 𝑁 gizli katmandaki nöron sayısıdır.
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2.3. Softmax Sınıflandırıcı Katmanı
Softmax katmanı DSA yapılarında basit, hızlı ve etki bir sınıflandırma performansına sahip
olduğundan bu yapılarda sıklıkla kullanılır. Softmax'ın eğitimi ÖK'nin kodlayıcı çıkışı ve veri
setindeki etiketler kullanılarak başarılır.
2.4. Derin Sinir ağı
Önerilen DSA Şekil 2'de görüldüğü gibi ÖK'nin kodlayıcı kısmı ile softmax'dan oluşmaktadır.
Yukarıda anlatılan prensiplere göre eğitilen ÖK ve softmax birleştirilerek oluşturulan DSA'nın
eğitimi 𝐱 𝑖 giriş vektörleri ve bunlara karşılık gelen 𝐜𝑖 etiketleriyle yapılır. DSA'nın eğitimi 𝐜𝑖 ile
𝐜𝑖 arasındaki fark en aza indirilerek başarılır.

Şekil 2: Derin sinir ağı modeli

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIġMA
Deney 25 yaşında sağlıklı bir erkek gönüllü üzerinde 5 farklı günde tekrar edilerek yapılmıştır.
Veriler 256 Hz örnekleme frekansıyla Medelec Profile Digital EEG cihazıyla kaydedilmiştir. Kişi
öncelikle 5 dk süreyle dinlenme durumda kalmıştır. Sonrasında kişiden sağ el baş parmağını hareket
ettiriyormuş gibi düşünmesi istenmiş ve 5 sn boyunca kayıt alınmıştır. Bu işlem 5 defa tekrar
edilmiştir. Deney yaklaşık 30 dk sürmüştür. Toplamda bu kişiden dinleme ve aktivite durumunu ayırt
etmek amacıyla 5 günde 182 örnek alınmıştır [12, 13].
EEG kayıtları Delta (0.5-4 Hz.), Teta (4-8 Hz), Alfa (8-13 Hz), Beta (13-22 Hz) ve Gama (30-40 Hz)
gibi belli bir düzende salınımlardan ibarettir. Motor hareketleri esnasında motor korteksinde µ ritmi
(7-13 Hz) gözlenmektedir [18]. EEG sinyallerinden ayrık dalgacık dönüşümü kullanılarak 12 adet
öznitelik çıkarılarak µ ritminin varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
EEG sinyallerinin sınıflandırılması amacıyla önerilen DSA tabanlı sınıflandırıcının performansı
SVM, KNN, DT ve NB gibi geleneksel sınıflandırma yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Önerilen
DSA'da yer alan ÖK'nin parametreleri 𝜌 = 0,15 , 𝛽 = 0,15, 𝜆 = 0,003 ve gizli katman boyutu 6
olarak belirlenmiştir. Softmax katmanı ve DSA'nın fine tuning işlemi için ise 𝜆 = 0,003 seçilmiştir.
Bu parametreler deneysel olarak doğrulanarak sezgisel bir biçimde seçilmiştir. Diğer algoritmaların
parametreleri adil bir karşılaştırma için literatürde önerildiği şekliyle seçilmiştir.
Sınıflandırma sonuçları Tablo I'de ve Şekil 3'te özetlenmiştir. Karşılaştırma 10 kat çapraz doğrulama
tekniği kullanılarak 10 kere tekrar edilmiştir. Yapılan simülasyonların sonuçları Tablo I'de
özetlemiştir. Buna göre DSA'nın ortalama doğruluk değeri tüm yöntemlerden daha bir sınıflandırma
performansına sahip olduğu göstermektedir. Bunun yanında elde edilen maksimum değerler arasında
da en yüksek değere DSA sahiptir. DSA'nın ayrıca standart sapması diğer yöntemlerle
kıyaslandığında daha düşüktür. Bu da DSA'nın daha kararlı ve kaliteli sonuçların yeniden üretilebilir
olduğunun kanıtıdır. Öte yandan SVM DSA'dan sonra ikinci en iyi yöntemdir. KNN ve NB'nin
sınıflandırma performansları birbirlerine yakın olmakla birlikte DT'den daha iyidir.
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Şekil 3: 10 farklı koşmada doğruluk oranları
Tablo I: Çalışmada kullanılan sınıflandırma yöntemleri için elde
edilen temel istatistiksel değerler
Ortalama
Maksimum
Minimum
Ortanca Değer
Standart Sapma

DSA
71,59
71,64
71,58
71,58
0,02

SVM
71,27
71,32
71,17
71,29
0,06

KNN
70,44
71,40
69,77
70,32
0,66

DT
64,99
67,08
63,30
65,01
1,31

NB
68,94
69,85
68,19
68,93
0,5

Tüm bu işlemlerin yanında önerilen DSA tabanlı sınıflandırıcının diğer sınıflandırıcılarla istatistiksel
olarak kıyaslandığı sonuçlar Tablo II'de sunulmuştur. Sınıflandırıcıların istatistiksel olarak
karşılaştırması için bağımsız gruplar T-testi uygulanması gerekmektedir. Fakat, veriye homojenite
testi uygulandığında anlamlı sonuç çıkmamıştır. Bu nedenle, bağımsız gruplar T-testinin parametrik
olmayan karşılığı olan Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Tablo II incelendiğinde açık bir şekilde
DSA lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gözlenmektedir.
Tablo II: Mann-Whitney U testi sonuçları
Karşılaştırma
DSA-SVM
DSA-KNN
DSA-DT
DSA-NB

Ort. Fark*
0,327
1,155
6,608
2,649

Z
-3,854
-3,841
-3,836
-3,839

p
0,000
0,000
0,000
0,000

A.F*
DSA
DSA
DSA
DSA

A.F*: Anlamlı Fark
Ort. Fark*: Ortalama Fark

4. SONUÇ
EEG sinyallerinden elde edilen verileri yorumlamak tamamıyla motor yetilerini yitirmiş birisinin
yaşam kalitesinin artırılması için son derece önemlidir. Bu çalışmada bir kişi tarafından düşünülen bir
motor hareketinin kişiden alına EEG sinyalleri aracılığıyla tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Bu işlem
için ÖK'den ve softmax katmanından oluşan DSA tabanlı sınıflandırıcı önerilmiştir. Önerilen
sınıflandırıcı SVM, KNN, DT ve NB gibi geleneksel sınıflandırıcılara göre daha başarılı sonuçlar
üretilmesini sağlamıştır. Beyinden kaydedilen sinyallerin daha iyi yorumlanması gelecekte birçok
nörolojik hastalığa çare bulunmasına ciddi katkılar sunacağı gibi eğitim ve oyun gibi alanlarda da
ciddi bir etki gösterecektir.
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ABSTRACT
By considering the robust and phase divided structure, easy implementation and less control
parameters, Artificial Bee Colony (ABC) algorithm has attracted the researchers’ attention and
various versions of it have been proposed. One of the most successful variants of the ABC algorithm
is converge-onlookers ABC, for short COABC, algorithm. In this study, the performance of the
parallelized COABC algorithm was investigated with different number of subcolonies and migration
periods. The results obtained by solving a set of numerical optimization problems showed that the
efficiency of the distribution mechanism of the onlookers in COABC algorithm is still protected even
though the population diversities being decreased because of the parallelization.
Keywords: Optimization, Swarm Intelligence, Artificial Bee Colony (ABC), Convergence
Onlookers, Parallelization
I. INTRODUCTION
Artificial Bee Colony (ABC) algorithm inspired by the complex foraging behaviours of real honey
bees is one of the most important swarm intelligence-based optimization techniques [1-4]. Although
ABC algorithm is proposed for solving numerical optimization problems, it is successfully applied to
different types of combinatorial optimization problems including traveling salesman [5], sequence
alignment [6], protein structure prediction [7], motif discovery [8, 9] and so on.
Although standard implementation of the ABC algorithm is capable of producing better or at least
similar results compared to the other evolutionary or swarm intelligence-based optimization
algorithms, researchers proposed various variants of the ABC algorithm for further improving
convergence speed and qualities of the final solutions [1-4]. Tsai et al. presented an ABC algorithm
called interaction ABC, IABC, algorithm. In IABC algorithm, candidate generation schema of the
onlooker bee phase was modified by utilizing the Newtonian law of universal gravitation [10]. Zhu
and Kwong changed the onlooker bee phase of the ABC algorithm in a manner that a food source is
modified with the information of the global best food source in addition to the randomly determined
one [11]. Akay and Karaboga used a probabilistic approach to decide whether a parameter will be
perturbed or not with the standard implementation of the ABC algorithm and tested their ABC
algorithm on solving high dimensional numerical optimization problems [12]. Gao et al. introduced
two new ABC algorithm variants named ABC/best/1 and ABC/best/2. For both ABC/best/1 and
ABC/best/2 algorithms, search equations of the standard ABC algorithm are modified by considering
the properties of the Differential Evolution (DE) algorithm [13]. Karaboga and Gorkemli remodeled
the behaviours of the onlooker bees and proposed quick ABC (qABC) algorithm. In qABC
algorithm, each onlooker bee is sent to the best food source within the neighborhood of the selected
food source [14]. Gao et al. modified the search equation, parameter utilization and determination
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approaches of the ABC algorithm and named newly proposed variants as OCABC algorithm [15]. In
OCABC algorithm, two randomly determined food source were used for generating candidate
solutions and orthogonal learning was utilized to identify parameters being changed [15]. Gao et al.
also proposed a new ABC algorithm called ILABC algorithm. For ILABC algorithm, the whole
colony is divided into equally sized subcolonies [16]. When an employed be assigned to a food
source, she uses the information of the best food source in the related subcolony [16]. In addition to
these, when an onlooker chooses a food source, she finds a candidate solution by using the
information of the global best food source within the entire bee colony [16].
Compared to the mentioned variants of the ABC algorithm, converge-onlookers ABC algorithm,
COABC, introduced by Luo et al. has a special position [17]. Even though the idea lying behind the
COABC algorithm is simply sending onlookers to the global best food source, it efficiently improved
the convergence speed and qualities of the final solutions of the standard ABC algorithm [17]. In
order to analyze that convergence onlooker method also protects its efficiency on solving numerical
optimization problems when the subcolonies run simultaneously, COABC algorithm is parallelized
for shared memory based multi-core system. The rest of the paper is organized as follows: In Section
II, basic motivations and fundamental steps of the ABC algorithm is given. Properties of the COABC
algorithm is presented in Section III. Parallelization of the standard and convergence onlooker ABC
algorithms and the results of the experimental studies are presented in Section IV. Finally, conclusion
and future works are given in Section V.
II. ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM
In a real honey bee colony, three group of bees called employed, onlooker and scout are responsible
for managing forage operations by obeying simple rules [18-22]. Employed bees find food sources
and carry nectars extracted from these food sources. When an employed bee turns back to the hive,
she gives information about the location of the visited food source, quality of the nectar and so on
with the onlooker bees. Onlooker bees wait on the dance area and watch employed bees for selecting
a food source [18-22]. However, selection operations carried out by onlookers are not directly
managed by unpredicted internal behaviours. Based on the scientific researches about the foraging
habits of the honey bees, it is found that the food sources with high nectar qualities are generally
chosen by the onlookers [18-22]. The final group of bees named scouts leaves the hive for finding
food source without using any information provided by the employed bees [18-22].
These types of intelligent behaviours of the honey bees also become the source of inspiration for the
ABC algorithm. ABC algorithm proposed by Karaboga at 2005 is one of the most important swarm
intelligence-based optimization techniques [18-22]. When an optimization problem is solved by ABC
algorithm, the food sources are matched with the possible solutions of the problem and nectar
qualities of the solutions are also related with the fitness values of the corresponding food sources.
Given that there is an optimization problem with 𝐷 dimensional, ABC algorithm starts working by
generating a set of 𝑆𝑁 food sources by using Eq. (1) below. In Eq. (1), 𝑥𝑖𝑗 corresponds to the jth food
source showed by 𝑥𝑖 and 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛 and 𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 are lower and upper bounds of the 𝑥𝑖𝑗 parameter. Finally,
𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) is defined as a random number between -1 and +1 [18-22].
𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1)(𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛 )

(1)

With the completion of the initialization of food sources, each food source is assigned to an
employed bee for consumption. When a food source is assigned to an employed, she tries to find a
new food source within the vicinity of the related food source as in the Eq. (2) [18-22]. In Eq. (2), 𝑣𝑖𝑗
is the jth parameter of 𝑣𝑖 food source whose parameters are same with the 𝑥𝑖 food source except the
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𝑗𝑡ℎ parameter. 𝑥𝑖𝑗 and 𝑥𝑘𝑗 are the 𝑗𝑡ℎ parameter of the 𝑥𝑖 and 𝑥𝑘 food sources and ∅ is a random
number between -1 and +1.
𝑣𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 + ∅(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑘𝑗 )

(2)

If the 𝑓𝑖𝑡(𝑣𝑖 ) fitness value of the 𝑣𝑖 food source is better than the 𝑓𝑖𝑡(𝑥𝑖 ) fitness value of the 𝑥𝑖 food
source, 𝑥𝑖 food source is replaced with the 𝑣𝑖 food source and a trial counter defined as 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖 is set to
zero [18-22]. Otherwise, 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖 counter is incremented by one and the same food source is still
memorized by the corresponding employed for further consumpution on the subsequent cycles. In
ABC algorithm, 𝑓𝑖𝑡(𝑥𝑖 ) fitness value of the 𝑥𝑖 food source is calculated as in the Eq. (3) for a
minimization problem by using the 𝑜𝑏𝑗(𝑥𝑖 ) objective function value of the same food source [18-22].
𝑓𝑖𝑡(𝑥𝑖 ) =

1 + 𝑜𝑏𝑗 𝑥𝑖 , 𝑖𝑓 𝑜𝑏𝑗 𝑥𝑖 < 0
1/(1 + 𝑜𝑏𝑗(𝑥𝑖 ), 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(3)

When all employed bees turn back to the hive, they start to share information with the onlooker bees
[18-22]. As mentioned before, onlooker bees are willing to select more qualified food sources for
consumption. For modeling this type of procedure, ABC algorithm assigns selection probabilities for
all food sources by utilizing the Eq. (4) given below. In Eq. (4), 𝑝(𝑥𝑖 ) corresponds to the selection
probability of the 𝑥𝑖 food source and increases with the higher value of the fitness value of the same
food source. If a food source is chosen by an onlooker, she starts searching as is done by an
employed [18-22].
𝑆𝑁

𝑝(𝑥𝑖 ) = 𝑓𝑖𝑡(𝑥𝑖 )/

𝑓𝑖𝑡(𝑥𝑗 )

(4)

𝑗 =1

By considering the foraging characteristics of the employed and onlooker bees, it can be said that the
exploitation operations are more dominant compared to exploration operations [18-22]. For
maintaining the balance between exploitation and exploration operations, ABC algorithm uses a
specific control parameter called limit [18-22]. If there is a food source for which the trial counter
exceeds the limit value at most, this food source is abandoned and the employed bee related with the
abandoned food source becomes a scout and tries to find a new food source randomly. Although
there is no restriction how the value of the limit parameter is determined, the Eq. (5) is used
commonly for the limit parameter [18-22].
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = 𝑎 × 𝑆𝑁 × 𝐷 𝑎𝑛𝑑 𝑎 ∈ 𝑄 +
III.

(5)

DISTRIBUTION OF ONLOOKERS IN COABC ALGORITHM

As mentioned before, the standard ABC algorithm tries to direct onlookers to the more qualified food
source by assigning selection probabilities that are rational with the fitness values of them. Although
this type of selection procedure increases the consumption of the food sources with the better fitness
values, changing the randomly determined single dimension of a D-dimensional solution vector for
candidate solution slightly reduces the advantageous sides of the fitness based selection procedure. In
order to overcome this issue by adhering to the original workflow of the ABC algorithm as possible,
Luo et al. introduced a new mechanism called convergence-onlookers. For convergence onlookers
mechanism, all onlookers are directed to the global best food source and then produce candidate
solutions one by one as in the Eq. (6) [17].
𝑣𝑏𝑗 = 𝑥𝑏𝑗 + ∅(𝑥𝑏𝑗 − 𝑥𝑘𝑗 )
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In Eq. (6), 𝑥𝑏 is the global best food source found so far and 𝑣𝑏 is the candidate food source that is
same with the 𝑥𝑏 except the jth parameter. 𝑥𝑏𝑗 and 𝑥𝑘𝑗 are the jth parameters of the 𝑥𝑏 and 𝑥𝑘 food
sources, respectively. Finally, ∅ is a random number between -1 and +1. If the fitness value of the 𝑣𝑏
food source is better than the 𝑥𝑏 food source, 𝑥𝑏 food source is replaced with 𝑣𝑏 and next onlooker
tries to generate candidate around the new global best food source or 𝑣𝑏 . Fundamental steps of the
COABC algorithm are given in the Fig. (1).
IV.

EXPERIMENTAL STUDIES

The technique based on dividing the whole colony into equally sized small subcolonies and then
assigning them to the different computing units is one of the most commonly used parallelization
approaches for population-based optimization algorithms.
However, subcolonies running
simultaneously are usually not enough when the population diversities are considered. For increasing
the required population diversities of the small subcolonies, some solutions taken from the
subcolonies can be sent to other subcolonies. For the solutions that are sent to other subcolonies, the
best solutions are the appropriate emigrants. When the best solution is chosen as an emigrant, it is
replaced with the worst solution in the neighbor subcolony. In Fig. (2), some topologies that are
commonly used for the neighborhood relationships between subcolonies are illustrated.

Fig. 1. Fundamental steps of the COABC algorithm
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For parallelizing ABC and COABC algorithms, the technique mentioned above is used and parallel
implementations of the ABC and COABC algorithms are named as pABC and pCOABC algorithms.
Both serial and parallel implementations of the ABC algorithms are coded with C language and
synchronization between subcolonies and send-receive operations of the emigrant solutions are
managed with the built-in functions of the pthreads library. The colony size both serial and parallel
implementations of the ABC and COABC algorithms were determined as 40. If a food source is not
improved after 0.5 × 𝑆𝑁 × 𝐷 evaluations, it will be replaced with a new food source. In other
words, the value of the limit parameter is set to 0.5 × 𝑆𝑁 × 𝐷 .

Fig. 2. Ring (a), Ring 1+2 (b), Tourus (c) and Lattice (d)

Number of subcolonies for pABC and pCOABC algorithms are chosen as 4 and ring topology is used
for defining neighborhood relationships. Migrations between subcolonies are carried out after
completion of 25 successive employed, onlooker and scout bee phase triples. The 500 dimensional
problems being solved by the serial and parallel ABC and COABC algorithms are listed in the Table
(I) below. For each of the functions, ABC, pABC, COABC, and pCOABC algorithms were tested 20
different times with random seeds on a system including Intel® i5 750 processor until completion of
the 2500 cycles and the mean best objective function values and standard deviations were recorded
and given in Table (II).
Table I. Benchmark functions used in the comparisons
Name

Formulation

Global Minimum

Lower and upper Bounds

𝑓1 (𝑥 ) = 0

[−100, +100]

𝑓2 (𝑥 ) = 0

[−5.12, +5.12]

100( 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖2 )2 + ( 𝑥𝑖 − 1)2

𝑓3 (𝑥 ) = 0

[−100, +100]

𝑥𝑖2
)−
4000

𝑓4 (𝑥 ) = 0

[−600, +600]

𝐷

𝑓1 =

Sphere

𝐷

Rastrigin

𝑓2 = 10𝑑 +
𝐷−1

Rosenbrock
Griewank

𝑓3 =
𝑓4 =

𝑖=1
𝐷

(
𝑖=1

𝑥𝑖2

𝑖=1

( 𝑥𝑖2 − 10 cos 2𝜋𝑥𝑖 )

𝑖=1

𝐷

cos
𝑖=1

𝑥𝑖
𝑖

+1

When the results given in Table (II) are investigated, it is clearly seen that pCOABC algorithm
outperforms ABC, pABC and COABC algorithms for 𝑓2 , 𝑓3 and 𝑓4 functions. Although pABC
algorithm lags behind ABC algorithm for all of the used benchmark functions, pCOABC algorithm
produces better results than COABC algorithm for the three of four benchmark functions. With the
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parallelization of the COABC algorithm, number of global best food sources consumed by the
onlooker bees becomes equal to the number of subcolonies or processor cores. Rather than sending
𝑆𝑁 onlooker bees to a single best food source as is done by COABC algorithm, 𝑆𝑁/4 onlookers are
sent to each of 4 different food sources in pCOABC algorithm. Each of these food sources is the best
food source found so far in its subcolony. If the best food source in the colony of the COABC
algorithm cannot be improved or is a local optimum, it is highly possible that a more qualified food
source is not found by the onlookers. However, this situation is changed intuitively with the
parallelization of the algorithm.
Table II. Results of the ABC, pABC, COABC and pCOABC algorithms
Fn.
𝑓1
𝑓2
𝑓3
𝑓4
Fn.
𝑓1
𝑓2
𝑓3
𝑓4

ABC
Mean
Std.Dev.
3.376780e+04
5.173329e+03
1.561270e+03
6.328286e+01
1.178500e+08
5.058484e+08
2.577520e+02
8.142714e+01
COABC
Mean
Std.Dev.
1.547859e+01
7.846665e+00
6.010729e-01
9.180123e-01
9.975485e+05
2.895912e+06
1.568751e-01
2.190538e-01

pABC
Mean
Std.Dev.
3.395233e+05
1.554446e+05
1.967666e+03
1.502149e+02
1.231772e+11
9.489869e+10
1.079264e+03
4.382907e+02
pCOABC
Mean
Std.Dev.
2.140003e+01
8.949433e+01
5.758891e-01
4.578048e-01
1.259621e+05
2.875160e+04
3.749452e-02
1.167768e-02

Table III. Average execution times, speedup and efficiency values for ABC and pABC algorithms
Fn.
𝑓1
𝑓2
𝑓3
𝑓4

ABC
Mean
Std.Dev.
0.329042 0.002250
4.318975 0.022003
0.643026 0.002590
10.787495 0.030562

pABC
Mean
Std.Dev.
0.094389 0.003894
1.180826 0.007896
0.221414 0.017591
2.982310 0.015863

Speedup

Efficiency

3.486014
3.657587
2.904177
3.617160

0.871503
0.914397
0.726044
0.904290

Table IV. Average execution times, speedup and efficiency values for COABC and pCOABC algorithms
Fn.
𝑓1
𝑓2
𝑓3
𝑓4

COABC
Mean
Std.Dev.
0.333223 0.001912
3.752802 0.016942
0.674358 0.003813
9.654034 0.023357

pCOABC
Mean
Std.Dev.
0.098039 0.006553
0.942262 0.014823
0.238324 0.013665
2.636225 0.019235

Speedup

Efficiency

3.398874
3.982758
2.829582
3.662067

0.849718
0.995689
0.707395
0.915516

Another comparison between serial and parallel implementations of the ABC is made by considering
the execution times, speedup and efficiency values. Speedup and efficiency are commonly used
metrics when algorithms are parallelized. Speedup can be described as a ratio between serial and
parallelized implementations of the same algorithm [18-20]. The maximum speedup value is equal to
number of cores or computing units in the running environment. The efficiency is also defined as a
ratio between speedup value and number of cores or computing units [18-20]. The maximum value
for the efficiency metric is equal to one [18-20]. In Tables (III) and (IV), mean execution times of the
ABC algorithms in terms of seconds, speedup and efficiency values are given. From the results it is
easily seen that speedup and efficiency values of the pABC and pCOABC algorithms are relatively
close to each other. However, it should be noticed that parallelization of the COABC produces better
results when the computational burdens of the problems being optimized are increased. While the
speedup and efficiency values of the pABC algorithm are better than the speedup and efficiency
values of the pCOABC algorithm for 𝑓1 and 𝑓3 functions, the speedup and efficiency values of the
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pCOABC algorithm are better than the speedup and efficiency values of pABC algorithm for 𝑓2 and
𝑓4 functions.
V. CONCLUSION
In this study, the performance of the parallelized convergence onlookers method based ABC
algorithm that is also called COABC was investigated. Experimental studies on a set of different
numerical benchmark problems showed that parallelized COABC algorithm still protects its superior
convergence characteristics even though the size of the subcolonies running simultaneously are not
enough to satisfy the required solution diversities. The results obtained from the experimental studies
also showed that consuming more than one global best solution found each subcolony rather than
consuming the global best food source of the entire bee colony can be more efficient if the global
best solution leads to trapping a local minima. For future works, solving capabilities of the COABC
algorithm can also be investigated over different combinatorial optimization problems and it can be
modified with a mechanism that controls the current global best solution is worth consuming or not
even though it is not updated with a better one for a long time.
REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

D. Karaboga, and B. Basturk, “A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization,” Journal of
Global Optimization, vol. 39, pp. 459–471, 2007.
D. Karaboga, and B. Basturk, “On the performance of artificial bee colony (ABC) algorithm,” Applied Soft
Computing, vol. 8, pp. 687–697, 2008.
D. Karaboga, and B. Akay, “A comparative study of artificial bee colony algorithm,” Applied mathematics and
computation, vol. 214, pp. 108–132, 2009.
B. Akay, and D. Karaboga, “A modified artificial bee colony algorithm for real-parameter optimization,”
Information Sciences, vol. 192, pp. 120–142, 2012.
D. Karaboga, and B. Gorkemli, “A combinatorial artificial bee colony algorithm for traveling salesman problem,” in
IEEE Innovations in Intelligent Systems and Applications, pp. 50–53.
C. Ozturk, and S. Aslan, “A discrete artificial bee colony algorithm for detecting transcription factor binding sites in
DNA sequences,” Genetics and Molecular Research, vol. 15, no. 2, 2016.
T. Batbat, and C. Ozturk, “Protein structure prediction with discrete artificial bee colony algorithm,” International
Journal of Informatics Technologies, vol. 9, pp. 263-272, 2016.
D. Karaboga, and S. Aslan, “A discrete artificial bee colony algorithm for detecting transcription factor binding sites
in DNA sequences,” Genetics and Molecular Research, vol. 15, pp. 1–11, 2016.
D. Karaboga, and S. Aslan, “Discovery of conserved regions in DNA sequences by artificial bee colony (ABC)
algorithm based algorithms,” Natural Computing, vol. 1, pp. 1–18, 2018.
P.W. Tsai, J.S. Pan, B.Y. Liao, S.C. Chu, “Enhanced artificial bee colony optimization,” International Journal of
Innovative Computing, Information and Control, vol. 5, no. 12, pp. 5081-5092, 2009.
G. Zhu, S. Kwong, “Gbest-guided artificial bee colony algorithm for numerical function optimization,” Applied
Mathematics and Computation, vol. 217, no. 7, pp. 3166-3173, 2010.
B. Akay, and D. Karaboga, “Artificial bee colony algorithm for large-scale problems and engineering design
optimization,” Journal of intelligent manufacturing, vol. 23, pp. 1001–1014, 2012.
W. Gao, S. Liu, L. Huang, “A global best artificial bee colony algorithm for global optimization,” Computational
and Applied Mathematics, vol. 236, no. 11, pp. 2741-2753, 2012.
D. Karaboga, B. Gorkemli, “A quick artificial bee colony algorithm and its performance on optimization problems,”
Applied Soft Computing, vol. 23, pp. 227-238, 2014.
W. Gao, S. Liu, L. Huang, “A novel artificial bee colony algorithm based on modified search equation and
orthogonal learning,” IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 43, no. 3, pp. 1011-1024, 2013.
W. Gao, L. Huang, S. Liu, C. Dai, “Artificial bee colony algorithm based on information learning,” IEEE
Transactions on Cybernetics, vol. 45, no. 12, pp. 2827-2839, 2015.
J. Luo, Q. Wang, X. Xiao, “A modified artificial bee colony algorithm based on converge-onlookers approach for
global optimization,” Applied Mathematics and Computation, vol. 219, no. 20, pp. 10253-10262, 2013.
D. Karaboga, S. Aslan, “A new emigrant creation strategy for artificial bee colony algorithm,” in 9th International
Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp. 689-694, 2015.
D. Karaboga, S. Aslan, “Best supported emigrant creation for parallel artificial bee colony algorithm,” Istanbul
University-Journal of Electrical and Electronics Engineering, vol. 16, no. 2, pp. 2055-2064, 2016.
S. Aslan, D. Karaboga, A. Aksoy, “Performance analysis of artificial bee colony algorithm on ARM based mobile
platform,” in International Conference on Computer Science and Engineering, pp. 155-159, 2017.

www.zeugmakongresi.org/ KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1170

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
[21] H. Badem, A. Başturk, A. Çalışkan, M.E. Yuksel, “A new efficient training strategy for deep neural networks by
hybridization of artificial bee colony and limited–memory BFGS optimization algorithms,” Neurocomputing, vol.
266, pp. 506-526, 2017.
[22] H. Badem, A. Başturk, A. Çalışkan, M.E. Yuksel, “A new hybrid optimization method combining artificial bee
colony and limited-memory BFGS algorithms for efficient numerical optimization,” Applied Soft Computing, vol.
70, pp. 826-844, 2018.

www.zeugmakongresi.org/ KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1171

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
ROMATOĠD ARTRĠT HASTALARINDA BÖBREK FONKSĠYONLARININ
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Dr. Öğrt. Üyesi. Saliha YILDIZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, salihacekici_34@hotmail.com
Prof. Dr. Mehmet SAYARLIOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, mehmetsayarlioglu@omu.edu.tr
ÖZET
Romatoid artritte (RA) renal tutulum klinik olarak az görülse de, otopsi çalışmalarında renal
tutulum seyrek değildir. Çalışmamızda İç Hastalıkları-Anabilim dalı Romotoloji Bilim dalı
polikliniği tarafından takip edilen hastalarda subklinik nefropatinin insidans ve nedenlerini saptamayı
amaçladık. Çalışmaya RA dışında belirgin başka bir hastalığı olmayan 39 hasta ve 49 sağlıklı gönüllü
alındı. Hasta ve sağlıklı gönüllülerin tümünde, 24 saatlik idrarda ve kanda böbrek fonksiyon
testlerine bakıldı. RA'li hastalardaki proteinüri ve {32 mikroglobulinüri (sırası ile %23, %5.12'a
karşılık kontrol grubunda %12.24 ve 0, p=0.034, p=0.048) kontrol grubuna göre anlamlı olarak
yüksek tespit edildi. Hastalar arasında izole tubuler disfonksiyon %2.56 olarak saptanırken
glomerüler hasar %7.6 olarak belirlendi. Hasta grup içinde proteinürisi olan (mikroalbüminüri,
proteinüri ve 02 mikroglobulinürisi olanların tümü: Hastaların %28.2'si) ve proteinürisi olmayanlar
karşılaştırıldığında proteinürili grupta total fosfor reabsorbsiyon oranı anlamlı düşük ve hematüri
anlamlı yüksekti. Bu durum proteinürili hastalarda tubuler disfonksiyon olduğunu düşündürmektedir.
Ayrıca proteinürili hastalardaki renal disfonksiyon ile hastalık aktivitesi ve ilaç kullanımı arasında
istatistiksel bir bağlantı saptanmadı. Sonuç olarak, daha önce belirgin bir böbrek tutulumu veya
böbreği etkileyecek herhangi bir hastalığı olmayan RA'li hastalarda renal disfonksiyonun sanılandan
daha sık olduğunu saptamış bulunmaktayız. Bu sonuç RA hastalarında renal fonksiyonların belli
aralıklar ile kontrol edilmesini gerektirmektedir.
Anahtar Kelime: Romatoid Artrit, Böbrek Fonksiyonları
EVALUATION OF KIDNEY FUNCTIONS IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS
ABSTRACT
Renal involvement in rheumatoid arthritis (RA) is seen less clinically, but renal involvement
in autopsy studies is not rare. In our study, we intended to detect the incidency and the reasons of the
subclinical nephropathy in the patients, followed up by Internal Medicine Science Department
Rheumatology Science policlinic. Forty-nine patients and 49 healthy volunteers who did not have
any other significant disease except RA were included in the study. All patients and healthy
volunteers were examined for renal function tests in 24-hour urine and blood. Proteinuria and {32
microglobulinuria in RA patients (23%, 5.12% respectively (12.24% and 0 in control group) p =
0.034, p = 0.048) were significantly higher than the control group. Isolated tubuler dysfunction was
detected in 2.56% of patients and the glomerular damage was determined as 7.6%. When the patient
group with proteinuria (microalbuminuria, proteinuria and 02 microglobulinuria, 28.2% of all
patients) were compared to patient group without proteinuria, total phosphorus reabsorption rate was
significantly low and hematuria was significantly higher in the proteinuria group. This suggests
tubuler dysfunction in patients with proteinuria. There was also no statistically significant association
between renal dysfunction and disease activity and drug use in proteinuria patients. As a result, we
have found that renal dysfunction is more common in patients with RA, who did not have a
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significant renal involvement or any disease that will affect the kidney. This result requires that the
renal function should be controlled at certain intervals in RA patients.
Key Words: Rheumatoid Arthritis, Kidney Functions
GĠRĠġ VE AMAÇ
Romatoid artrit (RA) etyolojisi tam olarak bilinmeyen, birden çok eklemi aynı anda tutabilen,
kronik, inflamatuar multisistemik ve otoimmün bir hastalıktır. Mortalite oranları RA’li hastalarda
normallere göre en az iki kat artmıştır ve hastalık şiddeti ile orantılıdır. Ölümlerin 1/3’ü direkt olarak
hastalığın kendisine bağlanabilir. Ekstra artiküler hastalık bulguları olan RA’lı hastalarda diğer
RA’lılara göre mortalite artmıştır (Turesson, 2003;722).
RA’da böbrek nadiren direkt, sıklıkla indirekt olarak tutulur. Renal hasar, klinik olarak az
görülse de otopsi çalışmalarında renal tutulum seyrek değildir. Muhtemel nedenler amiloidoz,
vaskülit ve ilaçlardır. Hastalığın şiddeti, süresi ve romatoid faktör (RF) pozitifliği ile renal bozukluk
arasında sıkı ilişki vardır ve bu bozukluk genellikle subkliniktir. Amiloidoz ve kronik böbrek
yetmezliği mortaliteyi artırmaktadır (Myllykangas-Luosujarvi, 1995; 193). Bu nedenle RA’da
nefropati tanısı ivedilikle konmalıdır. RA’lı bir hastada kreatin klirensinde anlamlı bir azalma,
glomeruler veya tubuler hasar göstericilerin atılımında herhangi bir artma tespit edildiğinde nefropati
akla gelmeli ve gerekirse hastalara biyopsi yapılmalıdır.
Bu çalışmada amaç RA hastalarındaki subklinik nefropatinin insidansını ve katkıda bulunan
nedenleri tespit ederek renal tutulum gelişim sürecinin aydınlatılmasına katkıda bulunmaktır.
MATERYAL VE METOD
Çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Polikliniğine 2003-2004
tarihleri arasında başvuran 6’sı erkek 33’ü kadın olmak üzere 39 hasta alındı. Hastaların yaşı, kilosu,
hastalık süresi, ilaç kullanımı ve süresi ayrıntılı olarak kaydedildi. Başka bir kronik hastalığı olanlar
çalışmaya alınmadı. Herhangi bir hastalık veya ilaç kullanım öyküsü olmayan 49 (13 erkek, 36
kadın) sağlıklı gönüllü kontrol grubuna alındı.
Katılımcıların kan ve spot idrar örnekleri aynı gün alındı. 24 saatlik idrar toplatıldı, volüm
kaydedilerek örnekler -70ºde saklandı. Mikrobiyoloji laboratuvarımızda eşzamanlı CRP ve RF
ölçümleri nefelometrik yöntemle BM II Dade Boehring cihazında ve hematoloji laboratuvarımızda
Westergren yöntemiyle saatlik sedimantasyon saptandı.
Spot idrar Instrips: Chemstrip fotometrik yöntem ile Iris 500 cihazında analiz edildi. Hematüri
için sınır 5/mm³ eritrosit, piyüri için sınır erkekte 1/mm³ kadında 2/mm³ lökosit idi.
Kan kreatinini Jaffe metodu ile Cobas İntegra 800 cihazında çalışıldı. Aynı cihazda 24 saatlik
idrar örneklerinde protein ve albümin bakıldı.
Katılımcıların tümünde Cockcroft Gault formülü ile kreatinin klirensi (ml/dk) hesaplandı.
İdrar örneklerinde immünolüminometrik yöntem ile Immulite 2000 cihazında β2 mikroglobulin
çalışıldı. Hastalarda fraksiyone sodyum ekskresyon hızı (normal <%2) [(idrar Na x kan
kreatini)/(idrar kreatinin x kan Na)] formülü ile, tubuler fosfor reabsorbsiyonu (normal: %70-90) ise
[(idrar P x kan kreatini)/(idrar kreatinin x kan P)] formülü ile hesaplandı.
24 h idrar proteini, albümin ve β2 mikroglobulin için fakültemizdeki kitlerle belirlenebilen
minimum düzeyler sırasıyla10 mg/l, 6,6 mg/l ve 4 µg/l idi. Patolojik eşik değerler ise sırasıyla
150mg/gün, 30mg/gün ve 370µg/gündür.
İstatistik analiz SPSS 11 ile Independent T test kullanılarak yapıldı.
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BULGULAR
Tablo 1, Demografik Özellikler
RA Grubu
Ortalama ±SD (n:39)
Yaş
44,1±10,5
Cinsiyet (E/K)
6/33
Hastalık Süresi
107,8±87,9 ay
Başlangıç Yaşı (BY) 35,5±11,1
Tanı Yaşı (TY)
39,3±11
BY-TY Geçen Süre
46,23±61,9 ay
Aile Hikâyesi
3

Kontrol Grubu
Ortalama ±SD (n:49)
40,5±12,9
13/36

p değeri
> 0,05
> 0,05

Tablo 2, RA’lı Hastalar ve Sağlıklı Kontrol Grubunun 24h’lik İdrar Protein Değerleri
RA Grubu
Kontrol Grubu
p değeri
Ortalama ±SD (n:39) Ortalama ±SD (n.49)
64,2±42,2
24h
proteinüri 91,3±74,19
0,03
(mg/gün)
55,5±107,3
23,74±24,8
24h β2
0,04
mikroglobulinüri
(µg/gün)
24h
12,9±23,3
10,6±17,8
>0,05
albüminüri(mg/gün)
Hematüri/mm³
0,6±1,5
1,3±4
>0,05
Kreatin klirensi
123,6± 35,1
122,9±26,8
>0,05
(cc/dk)
Kan kreatinin
0,6±0,1
0,7±0,1
0,005
(mg/dl)

www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1174

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Tablo 3
RA (n, %)

Kontrol (n, %)

p

Genel proteinüri

11 %28,2

6 %12,2

>0,05

Yalnız proteinüri

6 %15,38

4 %8,16

>0,05

Yalnız
albüminüri

1 %2,56

0

>0,05

Yalnız β2
mikroglobülinüri

1 %2,56

0

>0,05

2 %5,12

2 %4

>0,05

1 %2,56

0

>0,05

Albüminüri+prot
einüri
Proteinüri+β2
mikroglobülinüri
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Tablo 4 Nefropatisi olan ve olmayan Hastaların 24h idrar protein,
süreleri
Nefropatili Hastalar Nefropatisiz Hastalar
Ortalama ±SD (n:11) Ortalama ±SD (n:28)
Yaş
39,4±8,5
46±10
Cinsiyet (E/K)
0/11
6/22
Hastalık süresi
91,2±106,3 ay
114,3±80,9 ay
Başlangıç yaşı
32,8±11,9
36,5±10,8
Tanısız geçen süre
28,18±35,3 ay
53,3±68,9 ay
66,21±39,46
24h
proteinüri 155,36±102,17
(mg/gün)
133,42±176,24
24,92±35,56
24h β2
mikroglobulinüri
(µ/gün)
27,33±41,58
7,24±2,95
24h albuminüri
(mg/gün)
Hematüri/mm3
1,63±2,6
0,25±0,7
148,2±48,2
113,96±23
Kreatinin klirensi
(cc/dk)
0,87±0,04
0,91±0,05
Total fosfor
reabsorbsiyonu
0,54±0,16
0,66±0,15
Kan kreatinin
(mg/l)
CRP
45,4±72,1
28,2±34,9
Sedimantasyon
42,5±32,3
29±20,4
RF
184,8±203
198,9±323,9
NSAİİ süresi
51,2-53,3 ay (10 47,7-58 ay (26 hasta)
hasta)
Kortikosteroid süresi 39-56,5 ay (9 hasta)
47,6-64,4 ay (24
hasta)
MTX süresi
14-20,7 ay (9 hasta)
17,5-46,5 ay (15
hasta)
Klorokin süresi
10,3-21,7
ay
(5 9-20 ay (13 hasta)
hasta)
Salazopirin süresi
0,9-2 ay (2 hasta)
14,1-45,7 ay (10
hasta)

www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

kreatin klirensi, ilaç kullanım
p değeri
>0,05
0,15
>0,05
>0,05
>0,05
<0,01
0,03

0,014
0,013
0,005
0,04
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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TARTIġMA
Çalışmamızda RA’lı hastalarda %28,2 (n:11) oranında nefropati tespit ettik. Kontrol
grubumuzda bu oran %12,2 (n:6) idi. Hastalarımızda %15,38 (n:8) proteinüri, %7,6 mikroalbüminüri
(%2,56 sı saf mikroalbuminüri (n:1)), %5,12 β2 mikroglobulinüri (%2,56 sı proteinürik
hastalarda(n:1)) saptandı. Bu oranlar hastaların romatolojik takibi yanında renal tutulum için de
araştırılmasının gerektiğine dikkati çekmektedir. Proteinürili grupta total fosfor reabsorbsiyon oranı
olmayan gruba göre anlamlı düşük bulundu (p: 0,04). Proteinürili grupta kreatin daha düşüktü fakat
kreatin klirensi anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p> 0,05 ve p: 0,005). Bulgular proteinürili grupta
hiperfiltrasyon ve tubuler disfonksiyon olduğunu gösterdi.
Kreatin klirensi renal fonksiyonu göstermede en sık kullanılan parametredir. Boers ve ark.
RA’lı hastalarda kreatin klirensini araştıran çalışmalarında, inflamatuar eklem hastalıklarında
güvenilir olmadığını belirtmiştir (1988; 233). RA’da renal hasarın bir belirleyicisi olarak proteünüri
miktarı serum kreatinini ile karşılaştırıldığında daha sensitifdir (Sally, 1990; 398). Albüminüri
glomeruler hasarı gösterirken β2 mikroglobulinuri proksimal tubuler hasar belirtecidir (Schardijn,
1987; 635).
Romatolojik hastalıklar içinde renal hastalık bildirimi SLE ve vaskülit hariç en sık RA’dadır.
Altın tuzları veya D-penisillamin tedavisinden sonra gelişen membranöz glomerulonefrit ve renal
amiloidoz, RA’lı hastalarda görülen en sık renal bozukluklardır ve klinikte karşımıza proteinüri veya
nefrotik sendromla karşımıza çıkarlar. Yapılan renal biyopsi çalışmalarında en sık görülen histolojik
bulgu mezengial glomerulonefrit, ardından amiloidoz, membranöz nefropati, fokal glomerulonefrit
ve akut interstisiyal nefrittir. Proteinüri yalnız olduğunda hastaların 1/3 ünden fazlasında amiloidoz
veya membranöz glomerulonefrit, proteinüri-hematüri birlikteliği görüldüğünde ise hafif mezengial
glomerulopati olduğu görülmüştür. Bu ikiliye RA’da rastlandığında mezengial glomerulonefrit akla
gelmelidir (Yoshida, 1991; 15).
RA’lı hastalardaki renal anormallikler kullanılan ilaçlara, AA amiloidoza, romatoid vaskülite
ve RA’nın kendisine bağlı olabilir. Erken dönem RA’da amiloidoz, vaskülit ve ilacın indüklediği
kronik interstisyel değişiklikler nadirdir. Böbrek ile ilişkili ölümler RA’da mortalite artışına önemli
katkıda bulunduğundan nefropati araştırılmalıdır (Myllykangas-Luosujarvi, 1995; 193).
Boers ve ark. 132 hasta üzerinde yaptıkları bir nekropsi çalışmasında RA’da %90 benign
nefroskleroz, %41 tubulointerstisyel değişiklikler, %43 glomeruler değişiklikler, %11 renal
amiloidoz ve %6 renal vaskülit saptamıştır (1987; 658). Oysa bu hastaların sadece %52’sinde
önceden renal hastalık tanısı konulmuş olduğunu belirtmişlerdir. Yine aynı çalışmada hastaların
%19,7’sinde glomerulonefrit saptanmıştır (1987; 659).
Turesson ve ark. 247 RA’lı hastanın %40,6’sında ekstraartiküler tutulum ve bunların da
%1,5’inde glomerulonefrit, %2,3’ünde amiloidoz tespit etmişdir. Bu çalışmada yaş, RF ve ANA
pozitifliğinin ekstraartiküler tutulum için anlamlı olduğu bulunmuştur (2003;722).
Adu ve ark.ının çalışmasında altın ve D-penisillamin almayan ve nefropati gelişen RA’lı
hastalarda histolojik olarak bu lezyonun her zaman renal amiloidoza bağlı olmadığı, NSAİİ etkisi
veya glomerulonefrite bağlı olduğu gösterilmiştir (1993; 1010).
Çalışmamızda RA’lı hastaların %7,6’sında mikroalbuminüri %20,5’inde proteinüri,
%5,2’sinde hematüri tespit ettik ve tüm hastalarımızda kan kreatinin düzeyi normaldi. Koseki ve ark.
çalışmalarında ise hastaların %9’unda proteinüri, %23’ünde hematüri saptarken hastaların %7,5’inde
kan kreatinin artışını tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada proteinüri vakalarının %82’sinin ilaç ilişkili
olduğu sonucuna varmışlardır (2001; 330). Biz subklinik nefropati ile ilaçlar arasında bir ilişki
saptamadık. Hastalık aktivitesi için de nefropati olan ve olmayan grup arasında anlamlı bir fark
olmamakla birlikte CRP nefropatik grupta daha yüksekti.
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Başka bir çalışmada hastaların %26’sında kreatin klirensinde azalma %40’ında hematüri,
%5’inde mikroalbüminüri bulunmuş ve hastalık süresiyle bu bulgular arasında pozitif korelasyon
saptanmıştır. Hastalarda subklinik renal hasar gösterilmiş ve ilaçlara bağlanmıştır (Seoso, 1991; 678).
Pedersen ve ark. RA’lı hastalarda albüminüriyi %27,7 olarak saptamışlardır (1995; 192). Biz
ise sadece %7,6 saptadık.
Bird ve ark. tubuler disfonksiyonu %34,8 olarak belirtmiş ve bunun hastalık süresine bağlı
olduğunu saptamışlardır (1984; 1045). Boers ve ark. RA lı 35 hastanın %42,8 inde tubuler hasar
saptamıştır (1988; 235). Biz tubuler disfonksiyonu %5,12 ve ortalama hastalık süresini108,5 ay
bulduk. Disfonksiyon olan ve olmayan RA lı hastalar arasında süre için anlamlı fark saptamadık.
Tubuler disfonksiyon bahsedilen çalışmalarda tespit edilmiş tubuler disfonksiyon oranlarından daha
düşük çıkmıştır.
Niederstadt ve ark. 44 RA lı hastayı 46 Osteoartrit (OA) hastası ile karşılaştırmış, OA da
proteinüriyi %15 ve RA da %55 bulmuştur. İki grup arasında CRP, kreatinin ve kreatin klirensi farkı
saptamamıştır. %6, 8 inde saf albüminüri, %22,72 sinde tubuler proteinüri ve %22,72 sinde mixt
proteinüri bulmuşlardır. Hastaların %75 inde proteinüri nedeni saptanamamıştır. Bu çalışmada
etyolojisi aydınlatılamamış nefropatili hastaların %56 sında izole tubuler proteinüri saptamışlardır.
Proteinürili hataların sadece 6 sında neden (romatizmal vaskülit, altın, D penisillamin) saptanmış ve
diğer 18 hastanın içinde de sadece 5 inde DMARD kullanım öyküsü belirtilmiş (1999; 32).
Koseki ve ark’ nın 235 vakalık prospektif çalışmasında ilaca bağlı proteinüri ve renal
disfonksiyon %1,7-%1,5/yıl olarak hesaplanmıştır. En sık neden olanlar sırası ile D-penisillamin,
altın, büsillamin saptanmıştır (2001; 330). Çalışmamızda proteinürili vakaları proteinüri olmayanlar
ile karşılaştırdığımızda NSAİİ, kortikositeroid, MTX, klorokin, salazopirin kullanım süreleri arasında
bir fark saptamadık (sırası ile p: 0,86, 0,7, 0,81, 0,85, 0,34).
Bazı çalışmalar RA’lı hastalarda kontrol grubuna göre izole hematürinin daha fazla olduğunu
gösterirken (Leonard, 1987; 58, Saito, 1995;366). Korpela ve ark. bir fark saptamamıştır (1995; 430).
Biz de çalışmamızda bir fark saptamadık. Bununla birlikte proteinürik grupta hematüri, proteinüri
olmayan gruba göre anlamlı yüksekti.
Koseki çalışmasında hastalık aktivitesi azaldığında
hematürinin geçtiğini göstermiştir (2001; 330).
Çalışmamızın kesitsel olması zayıf noktamızdır. Doğrusu izlem çalışmaları bu konuda daha
net ve doğru bilgi sağlayabilir. Ayrıca teknik yetersizlik nedeni ile tubul fonksiyonunu gösterebilecek
başka belirteçler kullanmadık (N asetil glukozamin, IgG).
Sonuç olarak daha önce belirgin bir böbrek tutulumu veya böbreği etkileyebilecek herhangi
bir hastalığı olmayan RA’ lı hastalarda renal disfonksiyonun %28 gibi sık bir oranda olduğunu
saptadık. Proteinüri; hiperfiltrasyon, tubuler disfonksiyon ve hematüri ile ilişkili iken yaş, hastalık
süresi, ilaç ve hastalık aktivitesi ile ilişkisizdi. Renal fonksiyonlar, özellikle de proteinüri, RA’lı
hastalarda belli aralıklarla takip edilmelidir.
KAYNAKÇA
Adu D, Berisa F, Howiye AJ et al. Glomerulonephritis in Rheumatoid Arthritis. Br J Rheumatol,
1993; 32:1008-11
Bird HA, Cooper EH. Renal Proximal Dysfunction in Patients with Rheumatic Diseases. Br Med J.
288 (4) 1044-45, 1984.
Boers M, Croonen AM, Dijkmans BAC, et al. Renal findings in Rheumatoid Arthritis: Clinical
Aspects of 132 necropsies. Ann Rheum Dis 1987; 46:658-63.
www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1178

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Boers M, Dijkmas BAR, Breedwelt FC, et al. Errors in the Predictional Creatinine Clearance in
Patients with Rheumatoid Arthritis. Br. J. Rheum. 27:233-35, 1988.
Korpela M, Mustenon J, Heikkinen A, Helin H, Pasternack A. Isolated microscopic hematuria in
patients with rheumatoid arthritis compared with age and sex matched controls. A population based
study . J Rhuematol 1995; 22: 427-431.
Koseki Y, Terrai C, Moriguchi M, Uesato M, Kamatani N. A Prospective Study of Renal Disease in
Patients with Early Rheumatoid Arthritis. Ann Rheum Dis. 2001; 60:327-331.
Leonard PA, İenz SR, Clegg DO, Ward JR. Hematuria in patients with rheumatoid arthritis receiving
gold and D penicillamin. J Rheumatol 1987; 14: 55-59.
Myllykangas-Luosujarvi RA, Aho K, Isomaki HA. Mortality in Rheumatoid Arthritis. Semin
Arthritis Rheum, 1995; 25:193-202.
Niederstadt C, Happ T, Tatsis E et al. Glomerular and tubular proteinuria as markers of nephropathy
in rehumatoid arthritis. Rheumatology (Oxf) 1999; 38:28-33.
Pedersen LM, Nordin H, Svensson B, Bliddal H. Microalbuminuria in Patients with Rheumatoid
Arthritis. Ann Rheum Dis. 1995; 54:189-92.
Saito T, Nishi R, Karasawa H, In H, Hayashi H, Ueno M et al. An ultrastructural study of glomerular
basement membrane in rheumatoid arthritis patients with urinary abnormalities. Clin Nephrol 1995;
43: 360-367.
Sally L, Scalici S, Corrao S, Curiale B, Salerno L. Microproteinuria as an Index of Initial Renal
Lession in Patients with Rheumatoid Arthritis. Clin Exp Rheumatol, 1990; 8:397-400.
Schardijn GH, Statius van Eps LW. β2 Mikroglobulin: Its significance in the Evaluation of Renal
Function. Kidney Int. 1987; 32:635-41.
Seoso R, Netto JTM, Ferras MB, et al. Frequent Abnormalities of Renal Function in Patients with
Rheumatoid Arthritis. Nephron. 59:677-78, 1991.
Turesson C, O’Fallon WM, Crowson CS, Gabriel SE, Matteson EL. Extra-articular Disease
Manifestations in Rheumatoid Arthritis; Incidence trends and risk factors over 46 years. Ann Rheum
Dis 21 Jan 2003; 722.
Yoshida A, Morozzumi K, Suganuma T, et al. Clinicopathological Study of Nephropathy in Patients
in Rheumatoid Arthritis. Ryumachi 31(1):14-21, 1991.

www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1179

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
AKILLI ŞEBEKEDE ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN HABERLEŞME ( PLC )
TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
Öğr. Gör. Mehmet ÇINAR
Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu,13200, Bitlis
ÖZET
Geleneksel elektrik şebekeleri santrallerde üretilen elektriğin iletim ve dağıtım
sistemleri üzerinden son kullanıcıya iletilmesi esasına göre kurulmuştur. Bu sistemlerde enerji
ve bilgi akışı tek yönlüdür. Özellikle 2000’li yıllardan sonra ortaya atılan akıllı şebeke
kavramında iki yönlü enerji ve bilgi akışından bahsedilmiştir. Akıllı şebeke; verimli, güvenilir
ve acil durumlarda kendi kendini iyileştirme özelliğie sahip bir güç sistemidir. Akıllı şebeke
alt yapısının kurulmasında son yıllarda akıllı sayaçlar kullanımına geçilmiştir. Akıllı sayaçlar,
herhangi bir haberleşme alt yapısı kullanılarak uzaktan sayaç parametrelerinin
değiştirilebilmesi-güncellenebilmesine izin veren ve anlık ölçüm değerlerini sistem merkezine
iletme yeteneğine sahiptir. Akıllı sayaçların sistem merkeziyle haberleşmesini sağlayan
teknolojilerden birisi de PLC (enerji hatları üzerinden haberleşme) dir. Enerji hattı üzerinden
haberleşme teknolojisi fazladan bir kablolamaya gerek kalmadan mevcut enerji şebekesi
üzerinden bilgi alışverişine olanak sağlayan bir yöntemdir. PLC teknolojisi geniş kapsama
alanı, düşük maliyet ve yüksek adresleme yetenekleri ile akıllı şebekenin vazgeçilmez bir
parçası olacağı düşünülmektedir. PLC’de; mevcut enerji dağıtım hattı kullanılarak alıcı ve
verici sistemler arasında ses ve veri iletimi, otomatik veri toplama, yük kontrolü ve
sistemlerin uzaktan kontrolü gibi uygulamalar amaçlanmaktadır. Özellikle PLC teknolojisi ile
kırsal bölgelerde evlerde bulunan sayaçlar direklere monte edilip uzaktan sayaç değerleri
okunarak kayıp kaçak oranını azaltmak hedeflenmektedir.
Bu çalışmada PLC teknolojisinden bahsedilmiştir. PLC’nin kullandığı haberleşme bant
aralıkları, kullanım alanları ve diğer haberleşme tekniklerine göre avantajları ve dezavantajları
detaylandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Şebeke, PLC, Haberleşme Teknikleri
THE USE OF COMMUNICATION (PLC) TECHNOLOGY ON ENERGY LINES IN
SMART GRID
ABSTRACT
Conventional electrical networks were established on the basis of transmission of
electricity generated in power plants to the end user via transmission and distribution systems.
In these systems, energy and information flow are unidirectional. Two-way energy and
information flow are mentioned in the smart grid concept which was put into practice
especially after 2000s. Smart grid; efficient, reliable and self-healing power system in case of
emergency. In recent years, smart meters have been used in the establishment of smart
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network infrastructure. Smart meters are capable of modifying and updating the remote meter
parameters using any communication infrastructure and transmitting instant measurement
values to the system center. One of the technologies that enable smart meters to communicate
with the system center is PLC (communication over power lines). The communication
technology over the power line is a method that allows the exchange of information over the
existing power network without the need for an additional wiring. PLC technology is thought
to be an indispensable part of smart grid with wide coverage, low cost and high addressing
capabilities. PLC; applications such as voice and data transmission, automatic data collection,
load control and remote control of systems using the existing energy distribution line.
Especially in rural areas with the help of PLC technology, the counters in homes are mounted
on the poles and the counter meter values are read and it is aimed to reduce the loss leakage
rate.
In this study, PLC technology is mentioned. The advantages and disadvantages of PLCs in
terms of communication band ranges, usage areas and other communication techniques are
detailed.
Key Words: Smart Grid, PLC, Communication Techniques
1.GİRİŞ
Günümüzde enerji alanındaki en büyük problemlerden biri enerji kaynaklarının
istenilen verimlilik seviyelerinde kullanılamamasıdır. Bu durumun başlıca sebebi, arz/talep
dengesinin yeteri kadar kontrol edilememesi ve üretilen talep fazlası enerjinin
depolanamamasıdır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları için bu problemler dahada önem
arz etmekte ve üretilen enerjinin verimliliğinde temel faktör olarak göze çarpmaktadır. Bu
problemin üstesinden gelinebilmesi ve verimliliğin artırılabilmesi için enerji arz/talep
dengesinin sürekli olarak takip edilebilmesi ve öngörülebilir olması gerekmektedir. Bu
noktada; sağlayıcı, dağıtıcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını belirleyebilmek, tüketici davranışlarını
istatistiksel olarak gözlemleyebilmek ve bu davranışlar ile ilgili öngörüde bulunabilmek
maksadı ile akıllı şebeke kavramı ortaya atılmıştır.[1]
Akıllı şebeke altyapısının kurulması kapsamında dünya genelinde birçok ülke akıllı
sayaç kullanımına geçmiştir. Akıllı sayaçlar, herhangi bir haberleşme altyapısı kullanılarak
uzaktan sayaç parametrelerinin değiştirilebilmesine / güncellenebilmesine izin veren ve ölçüm
değerlerini anlık olarak sistem merkezine iletme yeteneğine sahip sayaçlardır [2]. Günümüzde
kablolu ve kablosuz birçok haberleşme altyapısını ve standardını destekleyen akıllı sayaçlar
piyasada mevcuttur. Bu sayaçlar destekledikleri haberleşme altyapılarına göre çeşitli avantaj
ve dezavantajlara sahiptir. Maliyetler, kapsama alanları, genişleme özellikleri, gelişen yeni
teknolojilere entegrasyon kolaylığı gibi özellikler göz önüne alındığında akıllı şebeke
kurumlarında en çok tercih edilen haberleşme altyapısı olarak PLC (enerji hatları üzerinden
haberleşme) yapısı göze çarpmaktadır. Gelişen teknoloji ile haberleşme bant genişlikleri ve
haberleşme mesafeleri artırılarak daha geniş alanların kapsama alanı içerisine alınması
sağlanmıştır. Nesnelerin interneti (Internet of Things) kavramının gelişmesi ile akıllı şebeke
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bölgelerinin öneminin artması ve yapının giderek akıllı şehir konseptine dönüşmesi
beklenmektedir.
Bu gelişmeler altında PLC teknolojisinin sağladığı geniş kapsama alanı, düşük maliyeti ve
yüksek adresleme yetenekleri ile akıllı şebekelerin vazgeçilmez bir parçası olacağı
görülmektedir.[3]
2.GELİŞME
Power line Communication (PLC) elektrik dağıtımı amaçlı kullanılan iletkenleri aynı
zamanda veri taşıma amaçlı kullanan bir sistemdir. PLC sistemleri yeni kablolara ihtiyaç
duyulmadan ağ kurulabilmesi fikrinden yola çıkar. Bilgisayarların bulunduğu neredeyse her
yerde elektrik şebekesinin de mevcut olması ve bilgisayara yakın bir elektrik prizinin
kullanılarak ağ bağlantısı kurulabilmesi Powerline Communication (PLC) sistemlerini cazip
kılmaktadır.
2.1 PLC Nasıl Çalışır?
PLC sistemleri elektrik hatları üzerinde taşıyıcı bir sinyali ileterek çalışır. Bu
modülasyonun ve demodülasyonun yapılması elektrik beslemesine bağlanan terminal aygıtları
aracılığı ile yapılır. Farklı frekanslarda olan alternatif elektrik akımı ve radyo dalgaları veri
iletiminde birbirine karışmadan iletilebilmektedir. Power Line Communication (PLC)
teknolojileri ağ kurmak için Passport ve PowerPacket gibi farklı yöntemler kullanır.
2.1.1 Passport Yöntemi
HomePlug teknolojisinde ilk olarak geliştirilen Passport teknolojisi Frequency Shift
Keying (FSK) yöntemini kullanmaktaydı. Bu yöntemde veri iletimi için, biri “1” diğeri “0”
anlamında iki ayrı frekans kullanılıyordu. Kullanılan frekanslar hat parazitlerinin oluştuğu
frekans aralığının hemen üstünde dar bir bant aralığı içerisinde bulunuyordu.

Şekil 1. Passport Yönetimi Sistemi
Bu yöntemin en büyük dezavantajı elektriksel dalgalanmalardan etkilenmesi, aynı
anda birden fazla elektrikli cihaz kullanıldığında performansının azalmasıydı . Çok sayıda
frekans kanalı yerine sadece iki ayrı frekans kullanıldığı için frekanslardan biri dış etkiye

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 1182

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
maruz kaldığında veri akışı kesilebiliyor; bunun üzerine alıcı tarafından alınamayan verinin
tekrar talep edilmesi ve bu verinin verici tarafından tekrar yollanması ağda performans
düşüklüğüne sebep oluyordu. Bu soruna çözüm olarak bilgisayar ile elektrik prizi arasına
takılarak gürültüyü azaltmayı amaçlayan hat iyileştirici güç şeritleri kullanılmıştır . Passport
yöntemindeki başka bir sorun ise veri güvenliğinin zayıf olmasıydı.[4]
2.1.2 PowerPacket Yöntemi
PowerPacket teknolojisi Passport yöntemindeki dezavantajların çoğuna çözüm
getirmiştir. Bu teknik ile 4,3– 20,9 MHz frekans aralığı bir çeşit frekans bölüşümlü çoğullama
yöntemi olan Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) modülasyonu ile 84 ayrı
kanala ayrılır ve veri paketleri birkaç taşıyıcı frekans boyunca her bir kanal üzerinde
eşzamanlı olarak aktarılır. PowerPacket teknolojisi ile veri aktarım hızı 14Mbps’e
ulaşabilmektedir.

Şekil 2. PowerPacket Yönetimi Sistemi
Elektrik hattı üzerinde aynı anda birden fazla elektrikli cihaz kullanılması, kablo
yakınlarında yüksek güç çeken bir cihazın çalışması gibi sebeplerden dolayı hatta
elektromanyetik gürültü oluşabilmektedir. Ancak bu durum veri aktarımı için yalnızca iki ayrı
frekans kullanan Passport yönteminin aksine PowerPacket yönteminde bütün veri aktarımının
aksamasına sebep olmaz. Her frekans parazitlere ve ardışık veri kaybına karşı özel bir
PowerPacket entegre devresi tarafından izlenir. Eğer güç kullanımındaki bir gerilim darbesi
veya gürültü frekanslardan birini bozarsa kanalın SNR’ı (Sinyal Gürültü Oranı) düşer, iletim
hızı yavaşlar ama durmaz. PowerPacket entegre devresi bu bozulmayı fark eder ve bu
frekansta taşınan veri sorun çıkaran frekans yerine otomatik olarak başka bir taşıyıcı frekansa
atlattırılarak herhangi bir veri kaybı olmadan veri akışının sürekliliği sağlanarak sorun büyük
ölçüde çözülmüş olmaktadır. PowerPacket teknolojisinin getirdiği diğer bazı avantajlar;
Windows olmayan platformlar ile uyumsuzluk probleminin ortadan kaldırılmış olması , eski
kablolardan etkilenmenin büyük oranda azaltılmış olması, hat voltajından ve frekansından
bağımsız çalışması, şifreleme ile güvenlik sorununun çözülmüş olması şeklinde
sıralanabilir.[5]
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2.2 PLC Haberleşme Sisteminin Performansı
Yüzlerce evin genellikle bir tek trafoya bağlı olduğu düşünüldüğünde, teorik olarak
ağın çok geniş bir kapsama alanı olacağını düşünülür. Ancak pratikte birtakım doğal engeller
söz konusudur. Örneğin evin girişindeki elektrik sayacı bile veri sinyalini genellikle sayacın
ötesinde problemsiz alınamayacak kadar zayıflatmaktadır. Özellikle kısıtlı bağlantı kalitesine
sahip PLC teknolojisinde eklenen her HomePlug cihazı performansı olumsuz yönde
etkilemektedir. Bir ağ üzerindeki gönderici konumunda iki istemcinin erişim isteğinin
birbiriyle çakışması durumunda veri paketleri kaybolur. Bu durum alıcı tarafından tespit
edildiğinde eksik veya sorunlu paketlerin tekrar gönderilmesi talep edilir. Çakışmaların
devamını önlemek için gönderici tarafı yeni gönderme denemesinde bulunmadan önce
rastgele belirlenmiş bir süre boyunca bekler. Eklenen her cihaz potansiyel bir çakışma
anlamına geldiğinden, paketlerin sorunlu iletilme ihtimali artar bu durum veri aktarım hızını
etkiler.
2.3 PLC Haberleşme Sisteminin Güvenliği
Performans başlığı altında da bahsedildiği gibi, PLC ağlarının kapsama alanı
genellikle elektrik sayacının iç tarafında kalmaktadır. Teorik olarak ağa sızmak isteyen birinin
bilgisayarlarının bağlı olduğu elektrik hattına ulaşması gerekir ve bu açıdan PLC ağlarının
oldukça güvenli olduğu söylenebilir. Ancak pratikte kablolar komşularla aynı boruya
döşenmişse yalıtımsız elektrik hatları birbirinden etkilenebilir ve verilerinize komşunun
elektrik hatlarından da ulaşılabilmesi gibi potansiyel bir risk oluşur. Bununla birlikte PLC
ağlarının elektrik sayacını kesinlikle geçemez . Sistemin sayacın öteki tarafı ile ağ kurmak
için pek elverişli olmaması sayacın ötesine hiçbir veri geçemeyeceği anlamına gelmez. Bu
yüzden kablolama yapısına güvenip herhangi bir şifreleme kullanmamak güvenliği riskini
ortaya çıkaracaktır . HomePlug standardında güvenlik 56-bit DES şifrelemesi ile veya 128-bit
AES şifrelemesi gibi yöntemlerle sağlanır. [6]
2.4 PLC Haberleşme Sisteminin Kullanım Alanları
PLC ağlar ofis ve okul gibi mekânlarda duvarlar nedeniyle zayıflayan kablosuz ağlara
bir alternatif olarak kullanılabileceği gibi kablosuz ağları destekleme amaçlı da kullanılabilir.
PowerPacket teknolojisinin kablosuz ve HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance)
çözümleriyle uyumlu olması, powerline ağları multi-teknolojili ağlarda backbone olarak
kullanmayı ideal bir seçenek haline getirir . Kablosuz ağları her ne kadar “kablosuz” da olsa,
erişim noktası cihazları bir yere takılı olmak durumundadır. Kablosuz erişim noktalarını
elektrik prizi dışında bağlantıya ihtiyaç duyulmadan PLC ağına dahil edebilir . Akıllı evler, ev
içi ağlar ve araç içi ağlarda da PLC sistemleri kullanılabilir.
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Şekil 3. Akıllı şebeke uygulamaları için geniş alan ve dar alan PLC haberleşme sistemi
3. SONUÇ
PLC teknolojisinin özellikle elektrik şebekelerinde kullanımıyla anlık yük verileri
uzaktan okunabilecek, uzaktan enerjinin açma-kesme işlemleri yapılabilecek, kaçak elektrik
kullanımının önüne geçilebilecek, yetkili personel harici sayaca bir müdahale edilmişse tespit
edilebilecek ve lektrik sayaç parametrelerine yetkili personelin uzaktan erişimi
sağlanabilecektir.
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ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN ETKİLERİ VE
ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Öğr. Gör. Mehmet ÇINAR
Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu,13200, Bitlis
ÖZET

Elektrik güç sistemlerinde akım ve / veya gerilimin dalga şeklinde meydana gelen
periyodik ve sürekli hal bozulmalarına harmonik denilmektedir. Güç sistemlerindeki
sinüsoidal dalganın simetrik yapısından dolayı 3, 5 ve 7 gibi tek harmonik bileşenleri oluşur.
Harmonikli akım ve gerilimin elektrik güç sisteminde bulunması sinüsoidal dalganın
bozulmasına neden olur. Şebekeden akan harmonik akımlar şebekeye bağlı cihazlarda
olumsuzluklar meydana getirir ve enerjinin kalitesini bozar. Özellikle ürettikleri harmonikler
ile enerji kalitesini bozan yükler; anahtarlanabilir güç kaynakları, gaz deşarjı prensibine göre
çalışan aydınlatma elemanları, transformatörler, generatörler, konvertörler ve ark fırınlarıdır.
Harmoniklerden kaynaklanan olumsuzluklar; kompanzasyon sistemlerinde aşırı yüklenerek
arızalanma, trafoların aşırı ısınması, gerilim değerlerinin düşmesi ve buna bağlı olarak
kayıpların artması, cihazların yalıtım seviyelerinde bozulmalar ve mikroişlemcilerin hatalı
çalışması gibi sıralanabilir. Harmoniklerin etkilerini yok etmek için kullanılan etkili
yöntemlerden birisi de harmonik filtre kullanmaktır.
Bu çalışmada elektrik güç sistemlerinde oluşan harmoniklerin etkileri açıklanmıştır.
Bu etkileri ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemlerden bahsedilerek harmonik filtreler
konusu detaylandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Harmonik Filtreler, Güç Sistemleri, Enerji Kalitesi
EFFECTS OF HARMONICS IN ELECTRIC POWER SYSTEMS AND SOLUTION METHODS

ABSTRACT

In electrical power systems, the periodic and steady state disturbances of the current
and / or voltage in wave form are called harmonics. Due to the symmetrical structure of the
sinusoidal wave in power systems, single harmonic components such as 3, 5 and 7 are
formed. The presence of harmonic current and voltage in the electrical power system causes
the sinusoidal wave to be disturbed. The harmonic currents flowing from the mains generate
negative effects on the devices connected to the grid and impair the quality of the energy.
Especially with the harmonics they produce, the loads that disrupt the energy quality;
Switchable power supplies are lighting elements, transformers, generators, converters and arc
furnaces operating in accordance with the principle of gas discharge. Adverse effects caused
by harmonics; overloading of the compensation systems, overheating of the transformers,
decreasing of the voltage values and consequently increasing the losses, deterioration of the
insulation levels of the devices and the malfunction of microprocessors can be listed. One of
the effective methods used to eliminate the effects of harmonics is to use a harmonic filter.
Key Words: Harmonic Filters, Power Systems, Energy Quality
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1.GİRİŞ
Güvenilir ve kaliteli enerji kavramı teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkmıştır.
Günümüzde kullanılan elektrik sistemlerine her geçen gün yeni elektriksel yükler
bağlanmaktadır. Bu eklenen yükler enerji iletim hatlarında yoğunluklara sebep olmaktadır. Bu
yüklenmeler nedeniyle elektrik enerji sistemlerinde bulunan cihazlara ve yüklere ciddi
zararlar vermektedir. Aşırı yüklenmeler cihazların ömürlerinin kısalmalarına neden olmakta
ve tüketicinin kalitesiz bir enerji kullanmasına neden olmaktadır.[1]
Elektrik güç sistemlerinde güç kalitesinin en önemli şartı; sistemin hızlı, güvenli ve
verimli çalışmasıdır. Sistemdeki doğrusal olmayan yüklerin sebep olduğu harmoikler,
özellikle enerji kalitesinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Elektrik güç sistemlerinde akım ve
gerilim şekillerini bozan etkenlere harmonik denilmektedir. Akım ve gerilim dalga şekilleri;
hem sanayide kullanılan bazı doğrusal olmayan yüklerden (güç elektroniği elemanları, ark
fırınları v.b.) hem de yarı iletkenlerin etkisiyle, periyodik olmakla birlikte, temel sinüsoidal
dalga ile frekans ve genliği farklı diğer dalgaların (harmoniklerin) toplamından meydana
gelmektedir. Güç sistemlerindeki harmoniklerin büyüklüğü 1920’li yılların başlarında
yalnızca trafolar, motorlar ve doğrultucular ile sınırlıydı, fakat, gelişen teknoloji ile brlikte
endüstride kullanılan güç elektroniği elemanlarının artmasıyla harmoniklerin büyüklüğünde
ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Modern ve hassas yüklerin üretim süreçlerinde
kullanılmasıyla, harmonikler daha ciddi bir problem olmaya başlamış ve bu alanda
çalışmaların yoğunlaştığı önemli bir konu başlığı haline gelmiştir. [2]
Güç sistemlerinde meydana gelen harmonikler cihazların yanlış çalışmasına veya hiç
çalışmamasına, trafo ve motorların aşırı ısınmasına, iletişim hatlarında parazitlere, ölçümlerin
yanlış yapılmasına, elektrik aygıtlarının ömürlerinin azalmasına, alıcıların ve sistemlerin güç
kayıplarının artmasına sebep olmaktadır.
2.GELİŞME
Son 50 yıldır yapılan teorik ve uygulamalı araştırmaların sonucuna göre; harmonik
kaynakları, günümüzde mevcut olan klasik harmonik kaynakları ve gelecekte oluşabilecek
yeni harmonik kaynakları olarak iki grupta incelenebilir.[3]
Klasik harmonik kaynakları:
 Elektrik makinelerindeki diş ve olukların meydana getirdiği harmonikler
 Çıkık kutuplu senkron makinelerde hava aralığındaki relüktans değişiminin
oluşturduğu harmonikler
 Senkron makinelerinin hava aralığı döner alanının harmonikleri
 Doyma bölgesinde çalışan transformatörlerin mıknatıslanma akımları
 Şebekedeki nonlineer yükler; doğrultucular, eviriciler, kaynak makineleri, ark fırınları,
gerilim regülatörleri, frekans çeviriciler, v.b.
Yeni harmonik kaynakları:
 Motor hız kontrol düzenleri,
 Doğru akım ile enerji nakli (HVDC),
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 Statik VAR generatörleri,
 Kesintisiz güç kaynakları,
 Gelecekte elektrikli taşıtların yaygınlaşması ve bunların akü şarj devrelerinin etkileri,
 Enerji tasarrufu amacıyla kullanılan aygıt ve yöntemler,
 Direkt frekans çevirici ile beslenen momenti büyük hızı küçük motorlar.
Harmonik üretilmesine neden olan en önemli elemanları ise şöyle sıralayabiliriz:
 Transformatörler
 Döner makineler
 Güç elektroniği elemanları
 Doğru akım ile enerji nakli (HVDC)
 Statik VAR generatörleri
 Ark fırınları
 Kesintisiz güç kaynakları
 Gaz deşarjlı aydınlatma
 Elektronik balastlar
 Fotovoltaik sistemler
 Bilgisayarlar
2.1 Harmoniklerin Elektrik Sistemlerine Etkileri
Güç sisteminde oluşan harmonikler hem sisteme bağlı tüm elemanları hem de güç
sistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Harmoniklerin yaptığı bozucu etkiler sonucunda
gerilim ve akımda yarattığı nonsinüzodial dalga şekli çok çeşitli problemlere neden
olmaktadır.
Harmoniklerin etkisi sonucu enerji sistemlerinde gözlemlenen olumsuz etkiler şunlardır:[4]
 Transformatörlerde aşırı ısınma
 Gerilim düşümünün artması
 Enerji tüketiminde artış
 Cihazlarda ısınma sorunu
 Generatör ve şebeke geriliminin dalga şeklinde bozulma olması
 Kompanzasyon sistemlerinde aşırı reaktif yüklenme
 Dönen makinalarda moment salınımlarının ve aşırı ısınmalarının oluşumu
 Ses ve görüntü sistemlerinde parazitli çalışma
 Güç faktöründe değişme
 Şebekede meydana gelen rezonans olayları, rezonansın neden olduğu aşırı gerilim ve
akım etkisi
2.2 Harmonikleri Yok Etme Yöntemleri
Elektrik enerji sistemleri üzerinde olumsuz etkileri görülen harmoniklerin yok edilmesi veya
zararsız hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için iki farklı yöntem vardır. Bunlardan
birincisi, harmonik üreten elemanların üretimi sırasında yapısının harmonik üretmeyecek veya
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çok az üretecek şekilde tasarlanması veya şebekeye bağlantılarının uygun şekilde
yapılmasıdır. Bu yöntem tasarım sırasında alınabilecek önlemler olarak isimlendirilebilir.
İkinci yöntem ise, harmoniklerin üretildikten sonra yok edilmesidir. Bu yöntem de,
harmoniklerin filtrelenmesi olarak isimlendirilir [5]. Harmonik filtreler aktif ve pasif olmak
üzere ikiye ayrılır:
2.2.1 Aktif Filtreler
Aktif filtrelerin yatırım maliyeti pasif filtrelere göre daha yüksek olmasına rağmen
bazı sistemlerde kullanılması kaçınılmazdır. Pasif filtreler belirli bir dağıtım gücüne göre
belirlenmektedir, yani sistemin gücü arttığı takdirde pasif filtreler işe yaramaz hale
gelmektedir. Aynı zamanda pasif filtrelerin sisteme dâhil edilmesi oldukça zordur. Pasif
filtrelerin bu olumsuz yönlerine nazaran aktif filtreler birden fazla harmonik frekansı için
ayarlanabilme özelliğinden dolayı harmonik problemini ortadan kaldırabilecek bir yapıdadır.
Bunun yanında aktif filtrelerin en önemli özelliği; mevcut dağıtım sisteminde yapılan
değişikliklere rağmen harmonik kompanzasyonuna devam etmesidir.

Şekil 1.Aktif Harmonik filtrenin çalışma prensibi [6]
2.2.2 Pasif Filtreler
Pasif filtreler, kaynak ile alıcı arasına konulan ve temel frekans dışındaki bileşenleri
yok etmek için tasarlanan kondansatör (C), endüktans (L) ve bazı durumlarda direnç (R)
elemanlarından oluşan devrelerdir. Pasif filtreler, seri pasif filtreler ve paralel pasif filtreler
olmak üzere ikiye ayrılır:[7]
2.2.2.1 Seri Pasif Filtreler
Seri pasif filtreler uygulamada; AC motor sürücü devrelerinin ve yüksek güçlü AC/DC
inverterler önlerinde kullanılır. Seri pasif filtre için bir örnek Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2.Seri Pasif Filtre
Seri filtrelerin uygulamasındaki en büyük zorluk tüm yük akımının filtre üzerinden
geçmesi ve filtrenin tam hat gerilimine göre yapılması ve hatta gerilim düşümüne neden
olmasıdır.
2.2.2.2 Paralel Pasif Filtreler
Paralel pasif filtreler, harmonik kaynağı ile şebeke arasına kondansatör (C), endüktans (L) ve
bazı durumlarda direnç (R) elemanlarının paralel olarak bağlanmasından oluşan devrelerdir.
Paralel pasif filtre için bir örnek Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil3. Paralel Pasif Filtre
3.SONUÇ
İletim ve dağıtım sistemlerinde akım ve gerilim harmoniklerinden kaynaklı problemler
her geçen gün daha bir önem kazanmaktadır. Bu problemlerin çözümünde kullanılan pasif
filtrelerin en önemli dezavantajları; ekonomik olmakla birlikte performanslarının şebeke
parametrelerine bağlı olması ve rezonans olaylarına neden olmalarıdır. Diğer bir çözüm
yöntemi olan aktif güç filtreleri ise güç kalitesinin iyileştirilmesi konusunda oldukça fazla
imkan sunmaktadırlar. Günümüzde güç kalitesine duyarlı yüklerin kullanımının artması ve
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güç elektroniğinde yaşanan gelişmeler aktif çözüm yöntemlerine olan ilgiyi arttırmış ve aktif
güç filtrelerinin son ürün olarak kullanıma hazır hale gelmesini sağlamıştır.
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AKILLI ġEBEKELERDE BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ RĠSKLERĠ VE ÇÖZÜM
YÖNTEMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI
Öğr. Gör. Mehmet ÇINAR
Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu,13200, Bitlis
ÖZET

Elektrik enerji sistemlerindeki gelişmeler, sistemin giderek akıllı hale gelmesini; akıllı
hale geldikçe de bilgi ve iletişim teknolojileri ve alt yapıları ile entegrasyonunu gündeme
getirecektir. Enerji sistemlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve alt yapısıyla bu
entegrasyonu; şebekeyi siber saldırılara ve tehditlere daha açık hale getirecektir. Bu aşamada
bilgi güvenliği konusu büyük önem arz etmektedir. Bilgi güvenliği; bilginin gizliliğinin,
bütünlüğünün ve erişebilirliğinin garanti altına alınması demektir. Bilgi güvenliğinin temel
araçları: Veri bütünlüğünün korunması, bilgiye erişiminin hızlı ve kaliteli olması, izinsiz
erişimin engellenmesi, iş sürekliliğinin ve sistemin devamlılığının sağlanmasıdır. Uluslararası
yayınlanan raporlara göre elektrik şebekeleri günlük bazda çeşitli siber saldırıların hedefinde
yer almaktadır. Kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan tehditler ve siber saldırılar gün
geçtikte artmaktadır. Kritik altyapıların korunması, veri iletişim bağlantıları gibi modern
yönlendirme ve kontrol teknolojileri artık enerji sektörünün temel görevleri arasında yer
almaktadır. Özellikle akıllı şebekelerin gelişmesiyle birlikte, fiziksel şebeke ortamına ek
olarak haberleşme özelliğine sahip milyonlarca yeni nesil akıllı cihazların oluşturduğu siber
bir dünya meydana gelmektedir. Konvansiyonel şebekenin fiziksel altyapısı ile bu yeni siber
dünyayı tek çatı altında toplayan akıllı şebekelerin siber güvenliğinin sağlanması, elektrik
enerji sektörü için gelecekteki en önemli konu olacaktır. Siber güvenlik organizasyonel,
ekonomik, teknolojik ve regülasyon bakış açılarını değerlendirecek bir yaklaşımla entegre bir
çözüm olarak ele alınmalıdır.
Akıllı şebekelerdeki haberleşme standartları kablolu ve kablosuz olmak üzere ikiye
ayrılır: Kablolu haberleşmede; güç hattı haberleşmesi (powerline communication-PLC) ve
kablo hattı haberleşmesi ( fiber / optik) standartları kullanılır. Kablosuz haberleşmede ise;
Zig-Bee, Z-wave, Wi-fi, WİMAX ve hücresel haberleşme standartları kullanılır.
Bu çalışmada akıllı şebekede yukarıda bahsedilen haberleşme standartları açıklanarak;
ağ güvenliği, uç/son nokta kullanıcı güvenliği, veri güvenliği, uygulama güvenliği, kimlik ve
erişim denetimi konuları detaylandırılmıştır ve olası bir siber saldırıdan akıllı şebekeyi
korumayı veya şebekeyi en az kayıpla nasıl koruyabileceği konuları irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Şebeke, Bilgi Güvenliği, Siber Saldırı, Ağ Güvenliği
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THE INVESTIGATION OF INFORMATION SECURITY RISKS AND SOLUTIONS
IN SMART GRIDS
ABSTRACT
Developments in electrical energy systems make the system increasingly intelligent;
As it becomes smarter, it will bring the integration of information and communication
technologies and infrastructures. This integration of energy systems with Information and
Communication Technologies and infrastructure; it will make the network more vulnerable to
cyber attacks and threats. At this stage, the issue of information security is of great
importance. Information security; means securing the confidentiality, integrity and
accessibility of the information. The main tools of information security: Protection of data
integrity, rapid and high quality of access to information, prevention of unauthorized access,
continuity of the business continuity and ensure the continuity of the system. According to
internationally published reports, electricity networks are targeted at various cyber attacks on
a daily basis. Threats and cyber attacks from malware are increasing day by day. Modern
routing and control technologies, such as the protection of critical infrastructures and data
communication links, are now among the fundamental tasks of the energy sector. With the
development of smart grids, in addition to the physical network environment, there is a cyber
world where millions of new generation smart devices with communication capability are
created. The physical infrastructure of the conventional network and the provision of cyber
security of smart grids that bring this new cyber world under one roof will be the most
important future for the electric power sector. Cyber security should be considered as an
integrated solution to evaluate organizational, economic, technological and regulatory
perspectives.
Communication standards in smart networks are divided into two types: wired and
wireless; powerline communication (PLC) and cable line communication (fiber / optic)
standards are used. In wireless communication; Zig-Bee, Z-wave, Wi-fi, WIMAX and cellular
communication standards are used.
In this study, the above mentioned communication standards are explained in the
smart grid; Network security, endpoint / endpoint user security, data security, application
security, identity and access control are elaborated and how to protect the smart grid from a
possible cyber attack or how to protect the network with the least loss.
Key Words: Smart Grids, Information Security, Cyber Attack, Network Security.
1.GĠRĠġ
Akıllı şebekeye tanım olarak bakarsak tedarikçi ve tüketici arasında karşılıklı
elektronik iletişimin sağlanması amacıyla akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik
şebekelerine eklenerek elektrik şebekelerinin izlenmesi, güncellenmesi ve sürekli güvenilir,
kaliteli olarak dağıtım yapılırken kullanıcı güvenliğinin sağlanması gereken bir yaklaşımdır.
Aslında sadece sayaç değil üretimden son tüketiciye kadar bütün şebekenin uzaktan
izlenebilir ve kontrol edilebilir olmasıdır. Enerjinin gelişimi ve geçişi devam etmektedir ve
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gelecekte, müşterilerin, enerjinin yönetiminde aktif olarak rol almaları öngörülmektedir. Bu
değişim çok çeşitli operasyonel süreçleri, şebeke kontrol ve izleme sistemlerini, üretim
tesislerini, iletişim ve şirketler ve müşteriler arası bilgi alış-verişini etkilemektedir. Geleneksel
iş modelleri değişmektedir ve yeni teknolojilerin devreye alınması ile izole olarak çalışan
sistemler, açık standartları kullanarak birbirleri ile sürekli iletişim kurabilen hale
geleceklerdir. Böylece, çok büyük miktarda hassas bilgi alış verişi gerçekleşecektir. Bu
trendler kaynak güvenliği, şebeke istikrarı ve giderek artan şebeke güvenliği konularında
birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan tehditler
ve siber ataklar gittikçe artmaktadır. Kritik altyapıların korunması, veri iletişim bağlantıları
gibi modern yönlendirme ve kontrol teknolojileri artık Enerji Sektörü’nün temel görevleri
arasında yer almaktadır.
2.GELĠġME
Bilgi güvenliği bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin garanti altına
alınması demektir. Bilgiye sürekli olarak erişilebilirliğin sağlandığı bir ortamda bilginin
saklanması, göndericisinden alıcısına kadar gizlilik içerisinde (mahremiyeti korunarak),
bozulmadan, değişikliğe uğramadan ve başkaları tarafından ele geçirilmeden bütünlüğünün
sağlanması ve güvenli bir şekilde iletilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede
bilgi güvenliğinin üç temel kavramı kısaca şöyle ifade edilmektedir: [1]
 Gizlilik: Kuruma özel ve gizliliği olan bilgilere, sadece yetkisi olan kişilerin
erişebilmesi,
 Bütünlük: Kurumsal bilgilerin yetkisiz değişim veya bozulmalara karşı korunması,
 Erişilebilirlik: Kurumsal bilgilerin ihtiyaç duyan anda erişilebilir durumda olması,
Bilgi Güvenliğinin (Siber Güvenlik) Temel Amaçları: [2]
 Veri bütünlüğünün korunması,
 Bilgiye erişimin, erşim hız ve kalitesinin korunması,
 İzinsiz erişimin engellenmesi, Mahremiyet ve Gizliliğin korunması,
 Siber kaynaklı hırsızlıkların önlenmesi,
 İş sürekliliğinin ve Sistemin devamlılığının sağlanmasıdır.
2.1 Akıllı ġebekelerde Kullanılan HaberleĢme Türleri:
Akıllı şebekelerde sistem içerisindeki her bileşenin sunduğu veri miktarı katlanarak
artacaktır. Çok miktarda verinin iletilmesini güvenli, hızlı ve doğru bir şekilde sağlamak
önem arz etmektedir. Özellikle akıllı şebekelerin temel taşlarından biri olan akıllı sayaçların
kullanımı, yüksek miktarlı veri transferini içermektedir. Bu veri hassas olmakla birlikte
gizlidir ve bu veriye erişim, belirli personel arasında sınırlandırılmalıdır. Akıllı sayaç
verisinin, hiçbir manipülasyon yada yanlış hesaplama olmadan tüketicinin enerji tüketimini ve
şebekenin durumu ile ilgili bütün bilgileri içermesi de aynı oranda önemlidir. Akıllı
şebekelerde standartlaşma yolunda olan ve standartlaşmış bazı haberleşme ağları, enerji
kesintisi durumunda bile akıllı şebeke sisteminin işletimini ve dağıtım otomasyonunu
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desteklemelidir. Bununla birlikte seçilen iletişim teknolojileri uygun maliyetli olmalı; yeterli
veri hızı, güvenlik özellikleri, bant genişliği ve güç kalitesini sağlamalıdır [3]. Akıllı
şebekelerde haberleşme, büyük ya da küçük çaplı coğrafik alanları kapsayabilir Bu ağlar için
kullanılan haberleşme altyapıları;
• Kablosuz haberleşme;
• Kablolu haberleşme altyapıları olarak kullanılabilir.
2.1.1 Kablosuz haberleĢme:
Kablosuz haberleşme teknolojileri havadan iletilen sinyalleri kullanmakta ve bu
nedenle kablolamaya ihtiyaç duymamakta, uç noktaların konumları esnek olmakta ve
kablosuz sinyaller fiziksel olarak erişimin zor olduğu bölgelere ulaşabilmektedir. Bu grupta
en yaygın olarak kullanılan teknolojiler
ZigBee: ZigBee kısa mesafeli, düşük veri hızına sahip, enerji verimli bir kablosuz
teknolojisidir ve IEEE 802.15.4 standart tabanlıdır.
Z-wave: Kısa menzilli, düşük veri hızına sahip bir kablosuz RF ağ standardıdır.
Wi-Fi: IEEE 802.11 standardına sahip olan ve çoğu kişi tarafından bilinen kısa mesafeli
haberleşme standardıdır.
WiMAX: “Mikrodalga erişimi için dünya çapında müşterek erişilebilirlik (Worldwide
Interoperability for Microwave Access – WiMAX)” yaklaşımı; sabit ve mobil noktadan
noktaya haberleşme açısından, geniş bantlı kablosuz erişim için geliştirilmiş olan IEEE
802.16 standart tabanlı haberleşme sistemidir.
Hücresel haberleĢme: 1980 li yıllarda analog telefonlar ile başlayan bu standart 2G, 3G, 4,5
G standartları ile günlük hayatımızda GSM GPRS haberleşme standardıdır.
Bilişsel radyo: IEEE 802.22 standardı CR tabanlı, lisanslı kullanıcılar tarafından
kullanılmayan TV bantlarına lisanssız kullanıcıların erişimini sağlayan 802.22 standardına
sahip haberleşme alt yapısıdır.
2.1.2 Kablolu haberleĢme teknolojileri:
Kablo hattı haberleşmesi: Fiber optik ve haberleşme kablosu olarak hizmet
vermektedir. Burada ilave olarak kablo çekme ve işletme maliyeti vardır. Enerji hattı
üzerinden haberleşme: Elektrik şebekesi otomasyonu için ilk adımlar power line
communication PLC teknolojisi kullanılarak atılmıştır. PLC, veri haberleşme alanı olarak
genellikle düşük ve orta gerilimli enerji hatlarını kullanmaktadır. PLC, yük kontrolü ve
uzaktan ölçüm için bazı elektrik şirketleri tarafından kullanılmıştır. Güç hatları sayaca zaten
ulaştığından basitçe akıllı sayaç sistemine adapte edilebilir. PLC, harici bir kablolama
maliyeti içermediğinden HAN, NAN ve FAN için uygun kabul edilmektedir. PLC
teknolojisinin ilk zamanlarda dar bantlı olarak işletilmiş ve tüketici uygulamalarının
gereksinimleri nedeniyle geniş bantta işletilmeye başlanmıştır.[4]
2.2. Akıllı ġebekelerde Güvenlik Analizi:
Akıllı şebeke sistemlerinde en önemli konulardan bir tanesi de haberleşme
sistemleridir. Genişletilebilir, uygulanabilir bir haberleşme ağının yanında güvenilir bir sistem
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olması çok büyük önem arz etmektedir. Güvenlik açığı olması durumunda, başlıca tehditler
arasında, haberleşme ve kontrol sistemlerinin bloke edilmesi, üretim, tüketim verilerinin
değiştirilerek gönderilmesi durumlar gösterilebilir. Bu gibi durumlara mahal vermemek için
öncelikle tasarlanan sistem detaylı bir biçimde analiz edilmeli, tanımlamalar yapılmalı ve
ihtiyaçlar belirlenmelidir. Bu sayede ihtiyaçlar belirlenecek ve çözüm geliştirmek daha
başarılı olacaktır.
3. SONUÇ
Akıllı şebeke sistemleri, eş zamanlı gözlem, yönetim, bilgi depolama, elektrik
şebekesinin güvenliği, hızlı arıza tespit ve kendini onarma vb. fonksiyonlar açısından ele
alındığında kullanılacak haberleşme sisteminin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
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ÖZET
Yerel düzeyde faaliyet gösteren işletmeler, gerek küreselleşmenin yayılması gerekse de iç
pazarın daralması, rekabet baskısı, yönetsel dürtüler, pazardaki fırsatlar, ölçek ekonomisinden
faydalanma, vergi avantajlarından yararlanma, ucuz kaynaklara erişip maliyetleri düşürme ve dış
ticaretin liberalizasyonu gibi nedenlerle uluslararasılaşmaktadırlar. Uluslararası pazarlara açılmaya
karar veren işletmeler için doğru giriş stratejisinin seçimi stratejik ve hayati önemdedir. Çünkü yanlış
strateji seçimi işletmeleri ekonomik ve finansal yönden zor duruma düşürerek varlığını tehlikeye
düşürebilmektedir. İşletmeler için stratejik bir karar olan uluslararasılaşma stratejilerinin seçimi
işletmenin amaçları, hedefleri, vizyonu, tecrübesi, ürün yapısı, örgüt yapısı, kaynakları ve pazarın
durumu gibi faktörleri göz önüne alınarak verilmelidir. Bu araştırmanın amacı, TRC1(Gaziantep,
Adıyaman, Kilis) bölgesinde faaliyette bulunan uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma
stratejilerinin seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Uluslararasılaşma stratejilerinin seçimini
etkileyen faktörlere ait ölçeğin ortalamaları değerlendirildiğinde, ‘’Finansal olanaklarımız (4,39)’’,
‘’Pazarın ekonomik yapısı (4,32)’’, ‘’Üst yönetimin istek ve arzuları (4,30)’’ gibi faktörler giriş
stratejisinin seçiminde yüksek düzeyde etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma stratejileri, Uluslararasılaşma stratejilerinin önemi

THE INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING THE SELECTION OF THE
INTERNATIONAL STRATEGIES OF BUSINESSES OPERATİNG IN THE TRC1
(GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) REGION
ABSTRACT
Businesses operating at the local level are internationalized due to the spread of globalization
and the shrinking of the domestic market, competitive pressure, managerial impulses, opportunities in
the market, benefiting from economies of scale, benefiting from tax advantages, accessing cheap
resources and reducing costs and liberalization of foreign trade. The choice of the right entry strategy
for businesses that decide to open up to international markets is strategic and vital. Because the
choice of wrong strategy can put the enterprises into an economic and financially difficult situation
and endanger their existence. The choice of internationalization strategies, which are a strategic
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decision for enterprises, should be given considering the objectives,purposes, vision, experience,
product structure, organizational structure, resources and market conditions of the enterprise. The aim
of this research is to ensure that the international activities in TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) the
factors affecting the selection of internationalization strategies of enterprises. When the averages of
the scale of factors affecting the selection of internationalization strategies are evaluated, '' Our
financial opportunities (4.39) '', '' The economic structure of the market (4,32) '', '' The demands and
desires of the senior management (4,30) '' The factors were highly influential in the selection of entry
strategy.
Keywords: Internationalization strategies, Importance of internationalization strategies

1. GİRİŞ
İşletmeler uluslararası pazarlara açılmaya karar verdiklerinde başta ihracat, lisans, franchising,
sözleşmeli üretim, montaj operasyonları, yönetim sözleşmesi, stratejik ortaklık, doğrudan yatırım,
ortak girişim ve satın alma ve birleşmeler gibi çok sayıda giriş stratejisinden birini ya da bir kaçını
kullanabilme imkânına sahiptirler. İşletmeler için stratejik bir karar olan uluslararasılaşma
stratejilerinin seçimi işletmelerin amaçları, hedefleri, vizyonu, tecrübesi, ürün yapısı, örgüt yapısı,
kaynakları ve pazarın durumu gibi faktörler dikkate alınarak verilmelidir. Seçilen her stratejinin
avantaj ve dezavantajlarının yanı sıra işletme açısından istenen kontrol seviyesi, yüklenilecek risk
düzeyi ve kârlılık durumu göz önünde bulundurularak işletme için optimum fayda sağlayacak strateji
belirlenmeye çalışılmalıdır.
2. ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİLERİ KAVRAMI
2.1. Uluslararasılaşma Stratejileri Tanımı ve Önemi
İşletmelerin uluslararasılaşma sürecinde kullandıkları ihracat, lisans anlaşmaları, franchising,
sözleşmeli üretim, anahtar teslimi projeler, yönetim sözleşmesi, montaj operasyonları, ortak
girişimler, uluslararası birleşme ve satın almalar ile yurtdışında doğrudan yatırım gibi yöntemlere
uluslararasılaşma stratejileri denilmektedir (Cengiz vd., 2003). Root (1994). Uluslararasılaşma
stratejileri, bir işletmenin ürünlerinin, teknolojisinin, beşeri kaynaklarının, yönetim becerisinin
yabancı bir ülkeye girmesini mümkün kılan kurumsal bir düzenleme olarak tanımlanmaktadır. Giriş
stratejisinin seçimi, işletmelerin küresel strateji oluşturmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Çünkü
hatalı giriş yöntemi seçimi, pazar potansiyelinin kaybolmasına ve zaman ile para gibi değerli
kaynakları kaybetmesine neden olabilir (Rajan ve Pangarkar, 2000).
2.2. Uluslararasılaşma Stratejilerinin Seçimini Etkileyen Faktörler
İşletmelerin stratejik kararlarından birisi olan uluslararasılaşma stratejisinin belirlenmesinde
işletmeler pek çok faktörü birden dikkate almak durumundadırlar (Yip, 1982: 85). İşletmenin
uluslararası tecrübesi, kontrol ve kaynak bağımlılığı derecesi ile rekabetçi yapısıyla ilgili karlılığı bu
faktörlerden bazılarıdır (Pan, 1999: 81-103). Uluslararasılaşma stratejileri belirlenirken her bir
stratejinin farklı düzeyde risk, denetim, ilgi ve bağlılık içerdiğini bilmeli ve en uygun olan strateji
seçilmelidir (Albaum vd., 2002: 149-151). İşletmeler büyümeye ve uluslararasılaşmaya karar
verdiklerinde, bir pazarlama planı içeren ve işletme için en uygun pazara giriş stratejisi için karar
vermeleri gerekiyor. İşletmenin almak istediği risk miktarı, arzulanan esneklik, giriş stratejisinden
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elde edilmek istenen kontrol miktarı, yabancı girişimle ulaşılmak istenen hedef ve amaçlar, örgütsel
ve teknolojik kaynaklar, pazarın uzun vadeli stratejik önemi gibi birçok faktör ve değişken olduğu
için giriş stratejisinin seçimi her zaman kolay bir iş olmayabilir. (Çavuşgil vd., 2012: 402-403).
Uluslararasılaşma stratejisi belirlenirken, işletmenin stratejik hedefleri, her ürününün ve hedef
pazarın kendine özgü nitelikleri olduğu göz önünde bulundurulmalı bir pazar veya ürün için çok
uygun olan bir giriş stratejisinin başka bir pazar ve ürün için uygun olmayacağı dikkate alınmalıdır.
Bir diğer bir konu ise, üretilecek ürünün işletmenin kendi ülkesinde mi, yurtdışında mı veya bir
serbest bölgede mi yapılmasının işletmeler için daha uygun olacağıdır (Albaum ve Duer, 2011).
2.3. Uluslararasılaşma Stratejileri
Uluslararası pazarlara açılmak isteyen işletmeler çok sayıda strateji arasından kendisine en
uygun stratejiyi seçebilirler. Uluslararasılaşma stratejileri üç ana grupta toplanabilir (Öztürk, 2006:
51):
1. İhracata dayalı stratejiler (dolaylı ve doğrudan ihracat),
2. İşletmelerin yabancı pazardaki işletmelerle anlaşmalarına dayalı stratejiler (lisans anlaşmaları,
franchising, sözleşmeli üretim anlaşmaları, yönetim anlaşmaları gibi),
3. İşletmenin yabancı pazarlardaki yatırımlarına dayalı stratejiler (ortak girişimler, doğrudan dış
yatırımlar ve işletme satın alımları ve birleşmeleri yoluyla ele geçirmeler).
2.3.1.

İhracata Dayalı Uluslararasılaşma Stratejileri

Taylor vd. (2000)’e göre ihracat, bir işletmenin kendi ülkesinde ürettiği ürün ve hizmetleri,
yabancı pazardaki müşteriye sunması ve satması faaliyetidir. İhracat, diğer uluslararasılaşma
stratejilerine nazaran çok daha düşük bir yatırım düzeyi ve kaynak gerektirdiğinden,
uluslararasılaşmaya yeni başlayan ve finansal risklerini en aza indirgemek isteyen işletmeler
tarafından en sık kullanılan yöntemdir (Cateora vd., 2009).
2.3.2. Sözleşmeye Dayalı Uluslararasılaşma Stratejileri
Sözleşmeye dayalı anlaşmalar, uluslararası pazarda faaliyet gösteren bir işletme ile yabancı
ülkede kurulu bulunan işletme arasında uzun dönemli ve ortaklık ilişkisi gerektirmeyen
anlaşmalardır. Sözleşmeli anlaşmalar, genellikle teknoloji, süreç ve insan becerilerine ait bilginin
transfer edilmesidir (Cateora ve Graham,1999: 327).
Sözleşmeye dayalı giriş stratejileri: Lisans anlaşmaları, franchising, sözleşmeli üretim, yönetim
sözleşmeleri, montaj operasyonları ve anahtar teslimi yapı sözleşmelerini kapsamaktadır.
2.3.3. Yatırıma Dayalı Uluslararasılaşma Stratejileri
İşletmelerin uluslararası pazarlara açılırken kullandıkları yatırıma dayalı giriş stratejileri
şunlardır: Sıfırdan yatırımlar, ortak girişimler ve uluslararası birleşme ve satın almalar (Root,
1994: 6).
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın bu bölümünde; araştırmanın amacı, evreni ve örneklemi, veri toplama yöntemi ile
analiz ve bulgulara yer verilmiştir.
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3.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, TRC1(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde faaliyette bulunan
uluslararası sanayi işletmelerinin uluslararasılaşma stratejilerinin seçimini etkileyen faktörlerin
incelenmesidir.
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, TÜİK istatistikî bölge birimleri sınıflandırılması 2. düzeye göre
TRC1(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde faaliyette bulunan uluslararası sanayi işletmeleri
oluşturmaktadır. Araştırma bölgemizde araştırma evrenini oluşturan işletme sayısı yaklaşık 600
olarak belirlenmiştir. Her işletmeden bir yönetici ile görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Araştırmanın
örneklemini ise, araştırma alanında yer alan tüm işletmelere zaman, maliyet ve mesafe açısından
ulaşılması mümkün olmadığından basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle gerek e-posta gerekse de yüz
yüze görüşme metoduyla anketlere geçerli yanıt veren 152 işletmeye ulaşılmıştır.
3.3. Veri Toplama Yöntemi
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Anketin cevaplanması
için imalatçı olan uluslararası sanayi işletmelerinin yöneticilerine ulaşılmıştır. Anketlerin çoğunluğu
işletme sahipleri ve yöneticilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak doldurulmuş olup çok az kısmı da eposta yoluyla doldurtulmuştur. Ankette kullanılan ölçeklerin güvenirliği de Cronbach Alpha Testi
analizi ile ölçülmüştür. % 95 güvenirlik sınırları içinde % 5’lik hata payı öngörülmüş olan
araştırmada, ölçeklerin güvenirliğini gösteren toplam alfa değeri α= 0,82 olduğundan güvenilirlik
katsayısının yüksek olduğu söylenebilir.
Araştırma verilerini toplamak için tasarlanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
anketi dolduran yetkililerle ilgili demografik özelliklerin yer aldığı dört soru bulunmaktadır. Anket
formunun ikinci bölümünde işletme ile ilgili 7 soru yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise
uluslararasılaşma stratejileri ölçeğine ait 14 ifade yer almaktadır. Uluslararasılaşma stratejilerini
etkileyen faktörlerin ölçülmesinde kullanılan faktörlerin ölçeklendirilmesinde 5’li likert ölçeğinden
yararlanılmıştır. Her faktör için 5’li Likert tipi bir derecelendirme (1-Hiç katılmıyorum, 2-Büyük
ölçüde katılmıyorum, 3-Orta düzeyde katılıyorum, 4-Büyük ölçüde katılıyorum, 5-Tamamen
Katılıyorum) yapılmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Verilerin analiz edilmesinde ilk olarak ölçekte yer alan ifadelerin ortalaması temel alınarak
katılımcıların uluslararasılaşma stratejilerinin seçimine etki eden faktörlere yönelik tutumları
değerlendirilmiştir.
3.5. Bulgular
Araştırma bulguları kapsamında öncelikle katılımcıların demografik bilgileri belirlenmiştir ve
belirlenen demografik bilgiler sunulmuştur (Tablo 1). Daha sonra ölçek içerisinde yer alan ifadelerin
ortalamaları incelenmiş ve katılımcıların uluslararasılaşma stratejilerinin seçimine yönelik genel
tutumları belirlenen ortalamalar kapsamında değerlendirilmiştir (Tablo 2).
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3.5.1. Demografik Bilgiler
Bu bölümde, anketi cevaplayan katılımcıların; cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, işletmedeki görevi
ve işletme tüzel kişiliği gibi özelliklere ilişkin elde edilen verilerle oluşturulan tablolara ve genel
değerlendirmelere yer verilmektedir.
Tablo 1: Demografik Bilgilere Ait Dağılımlar
DEMOGRAFİK BİLGİLER
KİŞİSEL BİLGİLER

YÜZDE (%)

FREKANS

Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
Kadın

16

10,5

Erkek

136

89,5

TOPLAM

152

100

24

15,8

Genel Müdür

9

5,9

Genel Müdür Yardımcısı

5

3,3

108

71,1

6

3,9

152

100

21-30 arası

19

12,5

31-40 arası

45

29,6

41-50 arası

70

46,1

51-60 arası

18

11,8

152

100

Katılımcıların Çalıştığı Pozisyona Göre Dağılımları
Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Müdür
Diğer
TOPLAM
Katılımcıların Yaş Aralığına Göre Dağılımları

TOPLAM
Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları
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İlköğretim

4

2,6

Lise

18

11,8

Meslek Yüksekokulu

15

9,9

104

68,4

11

7,2

152

100

Anonim şirket

71

46,7

Limited şirket

81

53,3

152

100

Lisans
Y.Lisans/Doktora
TOPLAM
Katılımcıların

Çalıştığı

işletmenin

Tüzel

Kişiliğe

Göre

Dağılımları

TOPLAM

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılar çoğunlukta % 89,5 oranıyla erkek
çalışan, % 71,1 oranıyla müdür pozisyonunda çalışan, % 75,7 oranıyla 31-50 yaş aralığında orta yaşlı
çalışanlardan oluşmakta, % 68,4 oranında lisans mezunu iyi eğitimli çalışan, % 53,3 oranında limited
şirketlerden oluşmaktadır.
3.5.2. Ölçeğe İlişkin faktörlerin İncelenmesi
Anket formunda bulunan her bir faktörün ortalaması belirlenmiş, faktörlere yönelik güvenilirlik
analizi yapılmış ve yapılan güvenilirlik analizi sonucu α= 0,82 olarak bulunmuştur.
Tablo 2: Uluslararasılaşma Stratejilerinin Seçimine Etki Eden Faktörleri Gösteren Ölçeğe Ait
Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Ölçek Faktörleri

Ort.

S.s.

1. Her bir yöntemin getireceği maliyetler ve getiriler

4,21

,786

2. Her bir yöntemin getirdiği risk

4,16

,704

3. Her bir yöntemin bize sunduğu kontrol gücü/imkânı

4,20

,684

4. Pazarın hukuksal yapısı

4,15

,859

5. Pazarın sosyo-kültürel yapısı

4,13

,827

6. Pazarın ekonomik yapısı

4,32

,723

7. Pazarın politik yapısı

4,20

,833
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8. Ülke yakınlığı

4,07

,933

9. İşletmenin önceki deneyimleri

4,15

,753

10. Üst yönetimin istek ve arzuları

4,30

,804

11. Finansal olanaklarımız

4,39

,653

12. İşletmemizin her bir yöntem için gerekli altyapısı olup
olmadığı

4,15

,836

13. Rakiplerin stratejileri

4,28

,704

14. Sektördeki genel eğilimler

4,28

,673

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, en küçük ortalama değer 4,07 ile ‘Ülke yakınlığı’’ En
yüksek ortalama değer ise 4,39 ile ‘Finansal olanaklarımız’’ İfadesi oluşturmaktadır.
Uluslararasılaşma stratejilerinin seçimine etki eden faktörlerin ölçülmesinde kullanılan faktörlerin
ölçeklendirilmesinde 5’li likert ölçeğinden yararlanılmıştır. 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye
göre’’1-Hiç katılmıyorum, 2-Büyük ölçüde katılmıyorum, 3-Orta düzeyde katılıyorum, 4-Büyük
ölçüde katılıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum ‘’biçiminde değerlendirilmiştir.
Uluslararasılaşma stratejilerinin seçimine etki eden faktörlerin ölçülmesinde kullanılan
ölçekteki ortalama değerler göz önüne alındığında, ortalama değerlerin daha çok 4 ile 5 arasında
kümelendiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre denilebilir ki örneklem grubumuzdaki işletmelerin
uluslararasılaşma stratejileri seçiminde ölçekte yer alan faktörleri büyük ölçüde dikkate alarak karar
verdikleri söylenebilir. Diğer bir deyişle ölçekteki tüm faktörler uluslararasılaşma stratejileri
seçiminde yüksek seviyede etkilidirler.
4. SONUÇ
Araştırmada TRC1(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası
sanayi işletmelerinin uluslararasılaşma stratejileri seçimine etki eden faktörler ortalamaları dikkate
alınarak değerlendirilmiştir. Uluslararasılaşma stratejileri seçimine etki eden faktörler incelendiğinde,
‘’Finansal olanaklarımız (4,39)’’, ‘’Pazarın ekonomik yapısı (4,32)’’, ‘’Üst yönetimin istek ve
arzuları (4,30)’’ gibi faktörlerin giriş stratejisi seçiminde yüksek düzeyde etkili olduğu görülmüştür.
İşletmeler kendileri için stratejik bir karar olan uluslararasılaşma stratejilerinin seçiminde
kritik nitelikte olan faktörleri ( Her bir yöntemin getireceği maliyetler, getiriler ve risk, her bir
yöntemin bize sunduğu kontrol gücü, pazarın; hukuksal yapısı, sosyo-kültürel yapısı, ekonomik
yapısı, politik yapısı, ülke yakınlığı, işletmenin önceki deneyimleri, üst yönetimin istek ve arzuları,
finansal olanaklar, işletmenin her bir yöntem için gerekli altyapısı olup olmadığı, rakiplerin
stratejileri, sektördeki genel eğilimler ) göz önünde bulundurarak en uygun giriş stratejilerini
belirlemelidirler. Yanlış giriş stratejisi seçimi işletmeler açısından öngörülmeyen sonuçlara yol
açabilmektedir.
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ÖZET
Son yıllarda küreselleşmenin yayılmasına paralel olarak başta teknoloji olmak üzere, ulaşımda
iletişimde ve ticarette yaşanan hızlı ve olumlu gelişmeler dünyayı büyük bir köy haline getirmiştir.
Yerel düzeyde üretim yapan işletmeler küreselleşmenin etkisiyle kısa zamanda uluslararasılaşmakta
ve dış pazarlarda faaliyet göstermek zorunda kalmaktadırlar. Dış pazarlara açılan işletmeler, iç pazara
kıyasla kontrol edemediği çok sayıda faktör nedeniyle büyük belirsizlikler ve çeşitli risklerle karşı
karşıya kalabilmektedirler. Güçlü risk kültürüne sahip işletmeler, dış pazarlarda yaşanabilecek
riskleri ve tehlikeleri en aza indirip bunlara fırsata çevirme imkânına sahip olabilmektedirler. Bu
araştırmanın amacı, TRC1(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde yerleşik uluslararası işletme
yöneticilerinin risk kültürüne yönelik algılarının saptanmasıdır. ‘’Risk kültürü’’ ölçeğine ait
ortalamalar değerlendirildiğinde, örneklem grubumuzu oluşturan işletme yöneticilerinin risk kültürü
ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı ve risk kültürüne yönelik tutumlarının ise yetersiz olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Risk kültürü, güçlü risk kültürü, uluslararası işletmeler.

INVESTIGATION OF RISK CULTURE ON INTERNATIONAL OPERATİNG
COMPANIES
ABSTRACT

In parallel with the spread of globalization in recent years, rapid and positive developments in
communication, communication and trade have made the world a big village. Enterprises that
produce at local level have to be internationalized in a short time due to globalization and have to
operate in foreign markets. Enterprises opening to foreign markets may face large uncertainties and
risks due to the large number of factors they cannot control compared to the domestic market.
Enterprises with a strong risk culture can have the opportunity to minimize the risks and dangers that
may occur in foreign markets and turn them into opportunities. The aim of this study is to determine
the perceptions of international business managers based on TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
region. Iye When the averages of olduğ risk culture ın iye scale are evaluated, it can be said that the
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business managers who make up our sample group do not have enough information about the risk
culture and their attitudes towards risk culture are insufficient.
Key Words: Risk culture, strong risk culture, international enterprises.
1. GİRİŞ
2001 Şubat ayında Türkiye’de, 2008 yılında ise başta ABD olmak üzere dünya genelinde
yaşanan ekonomik ve finansal krizin en önemli sebeplerinden birisi olarak işletmelerin güçlü risk
kültürüne sahip olmaması gösterilmektedir (Roeschmann, 2014). Finansal krizin yaşandığı dönemde
güçlü bir risk kültürüne sahip olmayan çok sayıda finansal kuruluş ve banka iflas etmiş veya başka
firmalar tarafından satın alınmış ya da birleşme yoluna gidilmiştir. Örgütlerde yaşanan krizlerin
sebepleri olarak, yöneticilerin aşırı risk alması ya da hiç risk almaması gibi faktörlerin gösterilmesi,
örgütleri risk yönetimi sürecinde yöneticilerin risk kültürü bilgi düzeylerini artırıcı çalışmalar
yapmaya yöneltmiştir. Örgütte başarılı bir risk kültürünün varlığı gereksiz risk almanın ve yanlış
kararlar vermenin önüne geçerek örgütleri olası krizlerden veya tehlikelerden koruduğu gözlenmiştir.
İşletmelerde başarılı bir risk yönetimi için en önemli faktör olarak gösterilen risk kültürü ile
ilgili, danışmanlık firması Ernst ve Young (2012) tarafından finansal krizin devam ettiği 2008 yılının
ilk çeyreğinde dünya çapında faaliyet gösteren 36 bankada yapılan araştırmada, katılımcıların
%73’ü güçlü bir risk kültürü geliştirmenin işletmeler açısından hayati bir öneme sahip olduğunu
belirtmişlerdir. Risk yönetim sürecinde görev alan her seviyede yöneticiler tarafından, işletme
genelinde güçlü bir risk kültürünün oluşturulmasının ve öneminin anlaşılması risk yönetiminin
başarısı açısından çok önemlidir.
2. RİSK KÜLTÜRÜ KAVRAMI
Risk kültürü yönetim literatüründe farklı şekillerde tanımlanmıştır. Banks (2012), risk
kültürünü, örgüt içindeki birey ve grupların örgütün mevcut veya gelecekteki muhtemel risklerini
anlama, açıklama ve bunlara tepki verme yeteneğini belirleyen davranış normları olarak, Smallman
(1996), örgüt içinde risk yönetimi sorumluluğunu üstlenen bireylerin ve grupların faaliyetlerini
etkileyen inanç ve tutumlar, Cortez (2011), bir organizasyonda tüm çalışanların ortak bir risk diline
ve aynı risk alma anlayışına sahip olmasını sağlayan mekanizma, Farrel (2010), bir örgütteki risk ile
ilgili kararları şekillendiren değer ve davranışları gösteren bir sistem, IIF (2009), organizasyonun
karşılaştığı riskleri tanımlama, anlama, tartışma ve bunlara göre davranma yollarını belirleyen;
organizasyon içindeki grupların ve bireylerin risklere karşı davranışlarının örgütteki gelenek ve
normlara uygun olması olarak tanımlamaktadır.
Bir örgütün başarısı için risk kültürü örgüt tarafından içselleştirilmeli ve risk alma örgüt içinde
belirleyici bir strateji olmalıdır. Örgüt içinde alınan risklerin büyüklüğü karar verme düzeyine bağlı
olarak değişir. Riskler alınırken bilinçli davranılmalı, riskler özgür bir ortamda tartışmaya açılmalı ve
riskleri azaltıcı yaratıcı düşünceler ve verilere dayanarak üstesinden gelinebilen risklere yönelmelidir.
Risk kültürü, pozitif ve proaktif bir yaklaşıma dayalı olmalı ve riskin olumsuz yönüne gereğinden
fazla odaklanmadan yeni fırsatları yaratabilmeye izin veren bir şekilde yönetilmelidir (Fikirkoca,
2003:46-47).
İyi bir risk kültürü örgütün hedefleriyle uyumlu ve benzersiz olmalıdır (IRM, 2012:20). Birçok
danışmanlık firması, örgütlerin risk kültürü mekanizmasını kullanarak riski kontrol edilmesi veya
azaltılması gereken kötü bir şey gibi değerlendirmektedir. Dolayısıyla örgütler risk kültürü
vasıtasıyla aşırı risk alma gibi kötü davranışları kısıtlamakta ve risk yönetim sürecine ait
prosedürlerin uygulanmasını garanti etmektedir (Power, 2012: 93). Bütün örgütler hedeflerine
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ulaşırken çeşitli riskler almak zorundadırlar. Örgütler aldığı riskleri yönetirken örgütün mevcut risk
kültüründen iyi ya da kötü biçimde etkilenirler (IRM, 2012: 8). Bir örgütün stratejik hedeflerine
ulaşması için gerekli olan risklerin alınmasında risk kültürünün önemli bir unsur olduğu iddia
edilmektedir (Brooks, 2010:87-95).
2.1. Risk Kültürünün Önemi
Risk kültürü planlamadan raporlamaya kadar örgüt içindeki bütün iş kararlarının risk yönetim
sürecine uygun olarak alınmasını sağlamaktadır. Buna ilaveten risk kültürünün, etkili bir risk yönetim
süreci oluşturulmasında ana faktör olduğu savunulmaktadır (Roeschmann, 2014). Risk kültürü, örgüt
çalışanlarının riske karşı genel farkındalığını, tutum ve davranışlarını ve örgüt içinde riskin nasıl
yönetildiğini kapsar. Risk kültürü, bir örgütün risk yönetimi politika ve uygulamalarının ne ölçüde
yaygınlaştırıldığının önemli bir göstergesidir (Deloitte Australia, 2012). Bir örgütün stratejik
hedeflerine ulaşması için gerekli olan risklerin alınmasında risk kültürünün önemli bir unsur olduğu
iddia edilmektedir (Brooks, 2010: 87-95). Her ne kadar bir örgütteki risk kültürünü ölçmek ya da
değiştirmek zor olmasına rağmen, risk kültürü örgütteki insanların risk iştahını ölçmek açısından
önemlidir. Risk kültürü bir örgütteki ister üst düzey isterse alt düzey olsun çalışanların belirli bir
durum/olay karşısında ne kadar risk alacağını bilmesi açısından önemlidir. Çünkü bu durum örgütü
çöküşe götürebilecek gereksiz risk almayı engellemede kritik önemdedir (Hillson, 2012: 3).
Bütün örgütler hedeflerine ulaşırken çeşitli riskler almak zorundadırlar. Örgütler aldığı riskleri
yönetirken örgütün mevcut risk kültüründen iyi ya da kötü biçimde etkilenebilirler. Risk kültürü,
örgütün stratejik kararlar almasını ve performans hedeflerini yerine getirme kabiliyetini önemli
ölçüde etkilemektedir. Örgütte yaşanan skandallarda ve örgütün çöküşünde risk kültürünün
noksanlığı ya da zayıflığının büyük bir payı vardır (IRM, 2012: 8). 2007 ve 2008 yıllarında dünya
genelinde yaşanan finansal krizlerin ana nedenlerinden birinin örgütlerdeki zayıf risk kültürünün
olduğu savunulmaktadır. Muhtemelen dünya çapında faaliyet gösteren büyük ve önemli işletmeler
2007 ve 2008 finansal krizlerinden önemli dersler çıkararak örgütteki risk kültürlerini güçlendirmeye
çaba göstereceklerdir (Roeschmann, 2014).
2.2. Güçlü ve Zayıf Risk Kültürünün Özellikleri
Banks (2012), güçlü risk kültürünü, bir işletme yönetiminin paydaşlar, hissedarlar, düzenleyici
kurum ve alacaklıların da teşvikiyle çalışanlarının bütün riskleri şeffaf bir biçimde görmesini
sağlaması, çalışanlarına güçlü bir geri besleme vermesi, yetki devrederek sorumluluğu paylaşması,
örgüt içinde bilgi akışının özgürce akmasını teşvik etme, risk farkındalığı yaratma ve etik
davranışların yaygınlaştırılmasını sağlayan yapı olarak tarif etmektedir. Güçlü bir risk kültürüne
sahip olmak demek, çalışanların şirketin uzun dönemli stratejik hedefleri ve amaçlarının
gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin şirketin belirlediği sınırlar içinde hangi risklerin
alınmasının gerektiğinin açık bir şekilde tartışarak belirlenmesi anlamına gelir (Farrell, 2010:3).
Banks (2012), zayıf risk kültürünü ise, bir işletme yönetiminin risk kültürünün önemini
anlayamaması, farkına varamaması veya güçlü bir risk kültürü için yeterince kaynak ayırmaması
nedeniyle beklenmeyen kayıplar, piyasa imajının bozulması, likidite problemleri yaşaması ve daha
yüksek fonlama giderleriyle karşılaşması gibi etkilere maruz kalması durumudur. Bir işletmenin zayıf
durumdaki risk kültürünün güçlendirilmesi için yöneticilerin güçlü risk kültürü farkındalığına sahip
olması ve risk kültürünün getireceği faydaların önemini kavramaları gerekmektedir. İşletme
yönetiminin örgüt içinde risk kültürü eksikliğinin veya zayıf risk kültürünün farkında olmaması,
kasıtlı olarak ihmal ve göz ardı etmesi, güçlü bir risk kültürünün öneminin ve faydalarının farkında
olmaması veya anlamaması, örgüt açısından korkunç sonuçları olan daha büyük problemlere yol
açabildiği belirtilmiştir.
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Güçlü risk kültürü işletmelere, paydaş ve hissedarlarının isteklerini, düzenleyici kurumların
istek ve sınırlamalarını, kayba neden olan olay ve felaketleri göz önüne alan ve işletmenin
kaynaklarının optimizasyonu sağlayarak rekabet avantajı sağlarken; zayıf risk kültürü ise işletmelerin
risk karşısında aciz kalmasına, beklenmeyen zararlar ve sürprizlerle karşılaşmasına, likidite sorunları
yaşamasına neden olmaktadır. Güçlü risk kültürünün risk ve getiri arasındaki uygun dengenin
sağlanmasında örgütlere yardımcı olduğu görülmektedir. Zayıf risk kültürüne sahip olan örgütlerin
ise ya çok az ya da çok fazla risk aldığı, uygulamada ise aşırı risk almanın daha yaygın olduğunu
görülmektedir (Power, 2012: 96).
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın bu bölümünde; araştırmanın amacı, evreni ve örneklemi, veri toplama yöntemi ile
analiz ve bulgulara yer verilmiştir.
3.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, TRC1(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde faaliyette bulunan
uluslararası sanayi işletmelerinin yöneticilerinin risk kültürüne yönelik algılarını incelemektir.
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, TÜİK istatistikî bölge birimleri sınıflandırılması 2. düzeye göre
TRC1(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde faaliyette bulunan uluslararası sanayi işletmeleri
oluşturmaktadır. Araştırma bölgemizde araştırma evrenini oluşturan işletme sayısı yaklaşık 600
olarak belirlenmiştir. Her işletmeden bir yönetici ile görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Araştırmanın
örneklemini ise, araştırma alanında yer alan tüm işletmelere zaman, maliyet ve mesafe açısından
ulaşılması mümkün olmadığından basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle gerek e-posta gerekse de yüz
yüze görüşme metoduyla anketlere geçerli yanıt veren 152 işletmeye ulaşılmıştır.
3.3. Veri Toplama Yöntemi
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Ankette kullanılan
ölçeklerin güvenirliği de Cronbach Alpha Testi analizi ile ölçülmüştür. % 95 güvenirlik sınırları
içinde % 5’lik hata payı öngörülmüş olan araştırmada, ölçeklerin güvenirliğini gösteren toplam alfa
değeri α= 0,82 olduğundan güvenilirlik katsayısının yüksek olduğu söylenebilir. Araştırma verilerini
toplamak için tasarlanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde anketi dolduran
yetkililerle ilgili demografik özelliklerin yer aldığı dört soru bulunmaktadır. Anket formunun ikinci
bölümünde işletme ile ilgili 7 soru yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise ‘’Risk kültürü’’ ölçeğine ait
30 ifade yer almaktadır. Risk kültürünün ölçülmesinde kullanılan faktörlerin ölçeklendirilmesinde
5’li likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Her faktör için 5’li Likert tipi bir derecelendirme (1-Hiç
katılmıyorum, 2-Büyük ölçüde katılmıyorum, 3-Orta düzeyde katılıyorum, 4-Büyük ölçüde
katılıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) yapılmıştır. Üçüncü bölümde 5’li Likert ölçeğine göre
hazırlanan ve 30 ifadeden oluşan risk kültürü ölçeği kendi içinde 4 alt boyuta (formalleşme, karar
verme, risk algısı ve odaklanma) ayrılmaktadır. 5 ifade formalleşme, 4 ifade karar verme, 6 ifade risk
algısı, 5 ifade odaklanma boyutunu oluşturmaktadır.

3.4. Verilerin Analizi
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Verilerin analiz edilmesinde ilk olarak ölçekte yer alan ifadelerin ortalaması baz alınarak
katılımcıların risk kültürüne yönelik tutumları değerlendirilmiştir.
3.5. Bulgular
Araştırma bulguları kapsamında öncelikle katılımcıların demografik bilgileri belirlenmiştir ve
belirlenen demografik bilgiler sunulmuştur (Tablo 1). Daha sonra ölçek içerisinde yer alan ifadelerin
ortalamaları incelenmiş ve katılımcıların risk kültürüne yönelik genel tutumları belirlenen ortalamalar
kapsamında değerlendirilmiştir (Tablo 2).
3.5.1. Demografik Bilgiler
Bu bölümde, anketi cevaplayan katılımcıların; cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, işletmedeki görevi
ve işletme tüzel kişiliği gibi özelliklere ilişkin elde edilen verilerle oluşturulan tablolara ve genel
değerlendirmelere yer verilmektedir.
Tablo 1: Demografik Bilgilere Ait Dağılımlar
DEMOGRAFİK BİLGİLER
KİŞİSEL BİLGİLER

FREKANS

YÜZDE (%)

Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
Kadın

16

10,5

Erkek

136

89,5

TOPLAM

152

100

24

15,8

Genel Müdür

9

5,9

Genel Müdür Yardımcısı

5

3,3

108

71,1

6

3,9

152

100

21-30 arası

19

12,5

31-40 arası

45

29,6

41-50 arası

70

46,1

51-60 arası

18

11,8

152

100

4

2,6

18

11,8

Katılımcıların Çalıştığı Pozisyona Göre Dağılımları
Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Müdür
Diğer
TOPLAM
Katılımcıların Yaş Aralığına Göre Dağılımları

TOPLAM
Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları
İlköğretim
Lise
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Meslek Yüksekokulu

15

9,9

104

68,4

11

7,2

152

100

Anonim şirket

71

46,7

Limited şirket

81

53,3

152

100

Lisans
Y.Lisans/Doktora
TOPLAM
Katılımcıların Çalıştığı işletmenin Tüzel Kişiliğe Göre Dağılımları

TOPLAM

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılar çoğunlukta % 89,5 oranıyla erkek
çalışan, % 71,1 oranıyla müdür pozisyonunda çalışan, % 75,7 oranıyla 31-50 yaş aralığında orta yaşlı
çalışanlardan oluşmakta, % 68,4 oranında lisans mezunu iyi eğitimli çalışan, % 53,3 oranında limited
şirketlerden oluşmaktadır.
3.5.2. Ölçeğe İlişkin Faktörlerin İncelenmesi
Anket formunda bulunan her bir faktörün ortalaması belirlenmiş, faktörlere yönelik güvenilirlik
analizi yapılmış ve yapılan güvenilirlik analizi sonucu 0,82 olarak belirlenmiştir. Anket formunda yer
alan faktörlere ait ortalamalar tablo 2’de verilmiştir.
Tablo2: Risk Kültürü Ölçeğine Ait Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Ölçek Faktörleri

Ort.

S.s.

1. Riskler istatistik ve kurallara uygun olarak değerlendirilir.

3,64

,826

2. İşlemler ayrıntılı kontroller sonucu denetlenir.

3,81

,844

3. Performans hedeflerimiz genellikle finansal gösterge odaklıdır.

3,55

,898

4. Kararlar, belirsizlikleri ortadan kaldıracak yeterli bilgi toplandıktan
sonra verilir.

3,72

,973

5. Risk bilgisi diğer ekiplerle geniş bir biçimde paylaşılır.

3,46

,934

6. Riskler açıkça iletilir.

3,72

,908

7. Kararlar sezgi ve tahminlere dayalıdır.

2,74

,961

8. Süreçlere herkesin aynı şekilde uyduğu garanti edilmektedir.

3,05

,937

9. Riskler çok iyi tanımlanmış formül ve yöntemler kullanılarak
değerlendirilmektedir.

3,37

,811

10. Risk rakamları (riskin yaratacağı etki gibi) gerçek değerlerle
tanımlanmaktadır.

3,48

,838

11. Süreçler iyi bir şekilde tanımlanmış ve detaylandırılmıştır.

3,47

,845

12. Kararlar hızlı bir şekilde verilir.

3,44

,982
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13. En önemli risklerin seçiminde açık kurallar kullanılmaktadır.

3,37

,889

14. Risk iştahı açıkça belirtilmiştir.

3,47

,913

15. Risk kaçınılması ya da azaltılması gereken bir şeydir.

3,52

1,02

16. Riskle ilgili kararların kimler tarafından verileceği resmi kurallar
tarafından belirlenir.

3,35

,886

17. Risk değerlendirmeleri, risk bilgilerini kullanan karar verme
pozisyonundaki kişiler tarafından yapılır.

3,86

,970

18. Risk bilgisi bir kişi veya bir grup tarafından oluşturulur.

3,68

,973

19. Hedef ve görevler kesinlikle iş planına dayalı olarak belirlenir.

3,57

,926

20. Risk yönetimi bilinen risk seviyesine odaklanır.

3,61

,854

21. Risk yönetimi en uygun maliyetlerle riski minimize etmeye amaçlar.

3,87

,926

22. Belirsizlikleri azaltmak amacıyla daha fazla bilgi toplamak kararlarda
gecikmelere neden olabilir.

3,39

,943

23. Birim bağımsız olarak hareket eder

3,09

,990

24. Ana odak noktası gelecek 12 aydır.

3,41

,880

25. Kararlar sık sık değişir.

2,97

1,01

26. Karar verme sürecine tüm ekip iştirak eder.

3,26

1,06

27. Riskler, sayısal faktörler kullanılarak değerlendirilir.

3,56

,735

28. Risk yönetimi teknik faktörlere odaklanır.

3,56

,761

29. Risk, değişkenlik veya normal bir durumdan sapma olarak
değerlendirilmektedir.

3,51

,746

30. Karar vermede uzlaşma aranır.

3,53

,962
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Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, en küçük ortalama değer 2,74 ile ‘’Kararlar sezgi ve
tahminlere dayalıdır’’ En yüksek ortalama değer ise 3,87 ile ‘’Risk yönetimi en uygun maliyetlerle
riski minimize etmeye amaçlar’’ İfadesi oluşturmaktadır. Risk kültürü ölçeğindeki ortalama değerler
göz önüne alındığında, ortalama değerlerin daha çok 3 ile 4 arasında kümelendiği görülmektedir. Bu
sonuçlara göre örnek grubumuzdaki işletme yöneticilerinin risk kültürü bilgilerinin/algılarının ve
işletmelerdeki risk kültürü seviyesinin/altyapısının zayıf olduğu söylenebilir. İşletmelerin güçlü bir
risk kültürüne sahip olduğunu gösteren :‘’ Riskler açıkça iletilir (3,72),’’ İşlemler ayrıntılı kontroller
sonucu denetlenir (3,81),‘’ Riskler istatistik ve kurallara uygun olarak değerlendirilir.(3,64), ‘’ Hedef
ve görevler kesinlikle iş planına dayalı olarak belirlenir(3,57),’’ Risk iştahı açıkça belirtilmiştir(3,47)
‘’ Süreçler iyi bir şekilde tanımlanmış ve detaylandırılmıştır(3,47) gibi ifadelerin ortalamalarının orta
düzeyde olması örneklem grubumuzdaki işletmelerin güçlü bir risk kültürüne sahip olmadığını
göstermektedir.
4. SONUÇ
Bu araştırma TRC1 bölgesinde faaliyet gösteren işletme yöneticilerinin risk kültürüne yönelik
tutumlarını ölçmek ve risk kültürü algıları hakkında bilgiye sahip olmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmadan elde edilen analizler sonucunda örneklem grubumuzda yer alan işletme yöneticilerinin
risk kültürü kavramı hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadığı buna ilaveten işletmelerin
bünyelerinde güçlü bir risk kültürüne sahip olmadıkları söylenebilir. Oysaki uluslararası işletmeler
yabancı pazarlarda faaliyette bulunduklarından, yabancı pazarın dinamik ve belirsiz yapısı nedeniyle
başta finansal risk olmak üzere çeşitli risklerle karşılaşmaları yüksek ihtimaldir. İşletmelerin söz
konusu riskli durumlardan en az zarar veya kayıpla çıkması, hatta söz konusu riskli durumu kendileri
için bir fırsata çevirebilmeleri için kendi bünyelerinde güçlü bir risk kültürü oluşturmaları zorunlu
olmaktadır. İşletme bünyesinde güçlü bir risk kültürünün oluşturulmasında en büyük sorumluluk
işletme üst yönetimine düşmektedir. Risk kültürü olgusu işletmeleri aşırı risk almaktan alıkoyduğu
gibi gerektiğinde risk almaktan kaçınmasını da engellemektedir. Çünkü güçlü risk kültürüne sahip
işletmeler mevcut riskleri iyi yönettiğinde çeşitli avantajlar elde edebilmektedirler.
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“SEKSEN YILIN EN GÜZEL OKUL ŞARKILARI” KİTABININ TONALİTE/MAKAM VE
SES SINIRLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Arş. Gör. Çağla SERİN ÖZPARLAK
Gazi Üniversitesi, srncagla@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Ömer Bilgehan SONSEL
Gazi Üniversitesi, bilgehansonsel@hotmail.com
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, içinde farklı eğitim müziği bestecilerinin şarkılarının yer aldığı,
Muammer Sun, İlteriş Sun ve Levent Kuterdem tarafından hazırlanan “Seksen Yılın En Güzel Okul
Şarkıları” kitabının tonalite/makam ve ses sınırları açısından incelenmesidir. Çalışmada yer alan
çocuk şarkılarının incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Kitapta bulunan 80 çocuk
şarkısının tamamı araştırmaya dahil edilerek incelenmiştir ve araştırmanın örneklemi evreni temsil
etmektedir. Şarkıların incelenmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “tonalite/makam belirleme
formu” ve “ses sınırları belirleme formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler doktora mezunu 3 alan
uzmanına sunulmuş ve ortak değerlendirme baz alınmıştır. Bu bilgiler ışığında araştırmanın
sonucunda en genel hatlarıyla şarkıların %83,75‟i tonal, %16,25‟i ise makamsal olarak belirlenmiştir.
Tonal şarkıların %65‟inin majör tonalitede, %18,75‟inin ise minör tonalitede olduğu; makamsal
şarkılarda da en sık kullanılan makamın %11,25 oranı ile hüseyni makamı olduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır. Kitapta en çok kullanılan ses aralığı ise %20 oranıyla re4-re5 olarak bulunmuştur. Elde
edilen sonuçlar ilgili başlıkların altında tablolar halinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul şarkısı, Tonalite, Makamsal şarkı, Ses sınırı

1. GİRİŞ
Problem Durumu
Müzik dersi, öğrenciler için diğer derslerin zorluğundan ve sınavların kaygılarından sıyrılıp
bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayabilecekleri keyifli ve eğlenceli derslerin başında
gelmektedir. Ancak, sadece keyif vermesi sebebi ile değil, çocuk gelişiminde önemli bir rol
üstlenmesi sebebi ile de müzik dersinin -özellikle şarkı söylemenin- çocuklar üzerindeki etkisi ve
önemi büyüktür. Say (2005) da bu konudaki görüşlerini, “Belirli yaş gruplarına göre bestelenmiş
çocuk şarkılarının eğitsel açıdan değeri büyüktür” sözleriyle ifade etmiştir. Müzik dersinin içeriği
sadece ritim duygusunu geliştirmek ya da şarkı söylemekten ibaret değildir. MEB müzik dersi
programları, uygar insan yetiştirmede çocuğu ya da genci her yönüyle tamamlamak amacıyla
kulağını, sesini, zevkini eğitmeyi ve ona genel bir müzik kültürü kazandırmayı (Tufan, 1992) da
hedeflemektedir.
Okullarda yürütülmekte olan müzik eğitimin içeriğinde, genel olarak temel müzik bilgilerinin
ve doğru şarkı söyleme alışkanlığının kazandırılması bulunmaktadır. Doğru şarkı söyleme
alışkanlığının kazandırılmasında ise çocuk şarkıları çok önemli bir rol oynamaktadır. Çocuk şarkıları;
sözleri ve ezgisi ile çocuklar için yaratılmış olan şarkılardır. Çocuk şarkıları dağarcığı, ya çocukların
söyledikleri anonim çocuk şarkılarından, ya çeşitli toplumların halk müziklerinden ya da çocuklar
www.zeugmakongresi.org/
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için söz ve müzik yazan yerli ve yabancı yaratıcıların çocuk şarkılarından oluşur (Sun&Seyrek,
2002). Çocuk şarkıları dört başlık altında incelenmektedir. Bunlar; aktarma şarkılar, öykünme
şarkılar, anonim şarkılar ve Türk okul şarkılarıdır. Ezgisi yabancı sözleri Türkçe olan şarkılara
aktarma şarkılar; Türk okul müziği bestecilerinin yarattığı, kaynağını başka toplumların
müziklerinden alan şarkılara öykünme şarkılar; halkımızın yüzyıllar boyunca yarattığı tekerlemeler,
saymacalar, ninniler ve halk türkülerini kapsayan şarkılara anonim şarkılar; Türk bestecilerinin
yarattığı, kaynağını halk müziğimizden alan okul şarkılarına da Türk okul şarkıları denmektedir
(Sun&Seyrek, 2002).
Müzik Dersi Öğretim Programı‟nın içeriği ne olursa olsun, özellikle belirli gün ve haftaların
kutlanmasında ya da bir takım değerlerin kazandırılmasında müzik öğretmenlerinin kullandığı
yardımcı kaynak kitaplar bulunmaktadır. Öğretim programları yıllar içerisinde değişiklik gösterse de,
öğretmenlerin kullanmakta olduğu kaynak kitaplar genellikle aynı kalmakta; belki zaman içerisinde
yanlarına yeni kaynaklar eklenmektedir. Şüphesiz ki, kullanılan bu kaynaklarda yer alan şarkıların,
tonalite/makam durumları ve ses sınırlarına uygunluk durumları, çocuklara verilen müzik eğitiminin
niteliği bakımından önem arz etmektedir.
Çünkü çocuklar; hem günümüz müzik dünyasında evrensel kabul edilen tonal şarkıları (majör
ve minör), hem de ülkemizin kendi öz kültürünün bir yansıması olan makamsal şarkıları öğreniyor ve
söyleyebiliyor olmalıdırlar. Genel müzik eğitimi ancak bu şekilde bir bütün olarak yürütülebilir.
Ayrıca yıllar içerisinde yapılmış çeşitli araştırmalara göre, belirli yaş gruplarına uygun olan
belirli ses alanları bulunmaktadır. Çocuk şarkılarının, çocukların ses sağlığını korumak amacıyla bu
ses alanları içerisinde olmasına özen gösterilmelidir. Değer (2012) tarafından oluşturulan “Ses
Alanları” tablosunda çocukların ses alanlarına ilişkin alanyazından çeşitli örnekler görülmektedir.
Tablo 1. Çocukların Ses Alanlarına İlişkin Alanyazından Örnekler
Ses sınırları

Açıklama

Kaynak

Do3-Fa4

Çocuk ses sınırı

MEB, 1961:283

Re3-Mi4

Çocuk ses genişliği

Özekin, 1962:5

Do3/Re3/Mi3-Mi4/Fa4

Çocuk ses sınırı

MEB, 1965:236

Re3-Re4

Çocuk ses sınırı

MEB ve Yaykur, 1980:5

Sib2-Fa4/Sol4

9-11 yaş arası Çocuk

Garretson, 1993:142

Do3-La3

Erken çocukluktaki
sınırlar

rahat Lyon, 1993:21

La2-La3

Küçük çocukların
söylediği sınır

rahat Toraganlı, 1993:7

Do3-La3

Küçük çocuklar için uygun Haines ve Gerber, 1996:118
sınırlar

Si2-Re4/Mi4

Gelişen
sesler
ve
yaşındaki birçok ç.
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Sol2-Sol3

Küçük erkek çocuklarının Cleall,1970.
rahat sınırları
1998:64

Akt.

Mills,

La2-Si3

Küçük kız
rahat sınırları

Akt.

Mills,

La2-Re4/Mi4

8-9 yaş rahat şarkı söyleme Wilson, 2003:35
sınırları

Mi3-Do4

6-9 yaş ses aralığı

Yönetken, 1952:8

Sib2-Fa4

Çocuk sesleri

Aydoğan, 2007:158

Re3-La3

Küçük
çocuklar
başlangıç sınırı

Sib2-Mi4/Fa4

Eğitimle açılan çocuklar

Trollinger, 2007:23

Sib2-Fa3

Başlangıç ses alanı

Değer ve Aytepe, 2009:182

Si2-Si3

Ortak ses alanı

Değer ve Aytepe, 2009:182

çocuklarının Cleall,1970.
1998:64

için Trollinger, 2007:23

Tüm bu bilgilerden hareketle, çalışma kapsamında MEB‟e bağlı ilkokullarda görev yapan 40
tane müzik öğretmenine ulaşılarak, müfredat dışında kullanmakta oldukları 3 tane müzik kitabı
sorulmuş ve alınan cevaplar aşağıda Tablo 2‟de verilmiştir.
Tablo 2. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı İlkokullarda Görev Yapan Müzik
Öğretmenlerinin Kullanmakta Olduğu Yardımcı Kaynaklar
KİTAP ADI
Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları (Muammer Sun
& İlteriş Sun & Levent Kuterdem)
Çocuk Korolarında Temel Müzik Eğitimi II (Atilla
Çağdaş Değer & Çiğdem Aytepe)

Kır Çiçekleri (Muammer Sun)
Oynayarak Eğlenerek Müzik Dilini Öğreniyoruz (Salih
Aydoğan)
Ödüllü Yeni Nesil Çocuk Şarkıları (Süleyman Tarman
& Yavuz Durak)
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%

32

26,7

17

14,2

14

11,6

12

10

9

7,5
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Diğer

36

30

Toplam

120

100

Tablo 2‟de görüldüğü üzere, 40 müzik öğretmeninden 32‟si (%26,7) Muammer Sun, İlteriş
Sun ve Levent Kuterdem tarafından yazılmış olan “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabını;
17‟si (14,2) Atilla Çağdaş Değer ve Çiğdem Aytepe tarafından yazılmış olan “Çocuk Korolarında
Temel Müzik Eğitimi II” kitabını; 14‟ü (%11,6) Muammer Sun‟un “Kır Çiçekleri” kitabını; 12‟si
(%10) Salih Aydoğan‟ın “Oynayarak Eğlenerek Müzik Dilini Öğreniyoruz” kitabını; 9‟u (%7,5)
Süleyman Tarman ve Yavuz Durak tarafından yazılmış olan “Ödüllü Yeni Nesil Çocuk Şarkıları”
kitabını kullandıklarını söylemişlerdir. Müzik öğretmenlerinin cevap olarak yazdığı diğer kaynak
kitaplar, kullanılma durumlarının yukarıdaki kitaplara göre oldukça az olması sebebi ile diğer
seçeneğinin altına eklenmiştir.
40 müzik öğretmeninden alınan geri dönüşlere göre, en fazla kullanılan kaynak kitabın
“Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” olduğu tespit edilmiş ve bu araştırmada bu kitabın
tonalite/makam ve ses sınırları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın alt
problemleri şu şekilde oluşturulmuştur:



Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları kitabında yer alan 80 tane şarkının tonalite/makam
durumları nedir?
Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları kitabında yer alan 80 tane şarkının ses sınırları
nelerdir?

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmenlerinin sıklıkla yardımcı kaynak kitap olarak
kullanmakta olduğu “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabının içinde yer alan şarkıların
tonalite/makam durumlarını saptamak, ses sınırlarını belirlemek ve benzer konularla ilgili daha sonra
yapılacak olan araştırmalara kaynak sağlamaktır.
2. GELİŞME
Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları,
verilerin analizi ve yorumlanması başlıklarına yer verilmiştir.
Araştırmanın Modeli
“Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabının tonalite/makam ve ses sınırları açısından
incelenmesi isimli araştırma nitel bir çalışma olup, veri toplama tekniklerinden içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Bir araştırma için evren, soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin (ölçümlerin) elde
edildiği canlı ya da cansız varlıklardan oluşan büyük gruptur (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
Karadeniz, Demirel, 2010). Bu araştırmanın evrenini Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları kitabında
yer alan 80 tane okul şarkısı oluşturmaktadır.
www.zeugmakongresi.org/
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Örneklem ise belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil
yeterliği kabul edilen küçük kümedir (Karasar, 2009). Bu araştırmanın örneklemini de Seksen Yılın
En Güzel Okul Şarkıları kitabında yer alan 80 tane okul şarkısı oluşturmaktadır. Bu durumda, yapılan
araştırmada evrenin örneklemi temsil ettiği söylenebilir.
Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında incelenecek olan kitabın seçilebilmesi için MEB‟e bağlı ilkokullarda
görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinden görüş alınarak sıklıkla kullandıkları kaynak kitaplar
sorulmuş ve “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabının en sık kullanılan yardımcı kaynak
kitap olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları kitabındaki 80 tane şarkının
tonalite/makam durumlarının belirlenebilmesi için tonalite/makam belirleme formu; ses sınırlarının
belirlenmesi için ise ses sınırları belirleme formu kullanılmıştır.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları kitabındaki 80 tane şarkının tonalite/makam durumları
ve ses sınırları; eğitim müziği besteleme, müziksel işitme ve okul müziği alanlarında uzman olan üç
eğitimci ile sözlü görüşme yapılarak belirlenmiş ve frekans yüzde biçiminde ilgili başlıklar altında
tablolar halinde sunulmuştur.
Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları kitabında kullanılan seslerinin oktavlara göre isimlendirilmesi
Şekil 1‟de gösterilmiştir (Sonsel, 2013).
Şekil 1. Seslerin Oktavlara Göre İsimlendirilmesi
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Bulgular ve Yorum
Tablo 3. “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları kitabında yer alan 80 tane şarkının
tonalite/makam durumları nedir?” Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum
“Seksen Yılın En Güzel
Okul Şarkıları” kitabında
yer alan çocuk şarkıların
tonalite/makam durumları

Tonal

f

%

Majör

52

65

Minör

15

18,75

Toplam

67

83,75

Hüseyni

9

11,25

Kürdi

1

1,25

Rast

2

2,5

Nikriz

1

1,25

Toplam

13

16,25

80

100

Makamsal

Genel Toplam

Tablo 3‟te de görüldüğü üzere “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabında yer alan 80
şarkının 67 tanesi (%83,75) tonal, 13 tanesi (%16,25) ise makamsaldır. Bu 67 tonal şarkıdan 52
tanesi (%65) majör tonalitede, 15 tanesi (%18,75) ise minör tonalitede bestelenmiştir. 13 makamsal
okul şarkısından 9 tanesi (%11,25) hüseyni makamında, 1 tanesi (%1,25) kürdi makamında, 2 tanesi
(%2,5) rast makamında, 1 tanesi (%1,25) ise nikriz makamında bestelenmiştir.
Tablo 4. “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları kitabında yer alan 80 tane şarkının ses
sınırları nelerdir?” Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum
Ses Aralıkları

f

%

Re4 – Re5

16

20

Do4 – Do5

13

16,25

Do4 – La4

10

12,5

Do4 – Re5

9

11,25

Fa4 – Re5

5

6,25

Do4 – Fa5

3

3,75
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Do4 – Mi5

3

3,75

Re4 – Do5

3

3,75

Si3 – Re5

2

2,5

Mi4 – Do5

2

2,5

Do4 – Sol4

2

2,5

Do4 – Si4

1

1,25

Mi4 – Si4

1

1,25

Fa4 – Sib4

1

1,25

Mi4 – Mi5

1

1,25

Sol4 – Re5

1

1,25

Si3 – Do5

1

1,25

Mi4 – La4

1

1,25

Mi4 – Re5

1

1,25

Do#4 – Re5

1

1,25

Mi4 – Fa5

1

1,25

Si3 – Mi5

1

1,25

Fa4 – Do5

1

1,25

Toplam

80

100

Tablo 4‟de de görüldüğü üzere, “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabındaki
şarkılardan 16 tanesi (%20) Re4 – Re5 aralığında, 13 tanesi (%16,25) Do4 – Do5 aralığında, 10 tanesi
(%12,5) Do4 – La4 aralığında, 9 tanesi (%11,25) Do4 – Re5 aralığında, 5 tanesi (%6,25) Fa4 – Re5
aralığında, 3 tanesi (%3,75) Do4 – Fa5 aralığında, 3 tanesi (%3,75) Do4 – Mi5 aralığında, 3 tanesi
(%3,75) Re4 – Do5 aralığında, 2 tanesi (%2,5) Si3 – Re5 aralığında, 2 tanesi (%2,5) Mi 4 – Do5
aralığında, 2 tanesi (%2,5) Do4 – Sol4 aralığında, 1 tanesi (%1,25) Do4 – Si4 aralığında, 1 tanesi
(%1,25) Mi4 – Si4 aralığında, 1 tanesi (%1,25) Fa4 – Sib4 aralığında, 1 tanesi (%1,25) Mi4 – Mi5
aralığında, 1 tanesi (%1.25) Sol4 – Re5 aralığında, 1 tanesi (%1.25) Si3 – Do5 aralığında, 1 tanesi
(%1,25) Mi4 – La4 aralığında, 1 tanesi (%1,25) Mi4 – Re5 aralığında, 1 tanesi (%1,25) Do#4 – Re5
aralığında, 1 tanesi (%1,25) Mi4 – Fa5 aralığında, 1 tanesi (%1.25) Si3 – Mi5 aralığında ve son olarak 1
tanesi (%1.25) Fa4 – Do5 ses aralığında bestelenmiştir. Yani kitapta kullanılmış olan en pest sesin si3,
en tiz sesin ise fa5 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
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3. SONUÇ
Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin olarak ulaşılan bilgilere göre “Seksen Yılın En
Güzel Okul Şarkıları” kitabında hem tonal (majör ve minör) hem de Hüseyni, Kürdi, Rast ve Nikriz
olmak üzere makamsal okul şarkıları bulunmaktadır. Sun‟ un (2006) Çocuklar ve Gençler İçin Şarkı
Demeti kitabının önsözünde “Okul müziğinde amaç, kaynağını halk türkülerimizden alan Türk okul
şarkılarının yaratılması, teksesli ve çoksesli halk türküleriyle Türk okul müziği şarkılarının eğitime
temel alınmasıdır. Bu yoldan halkın yarattığı müziklerin yok olmaktan, yozlaşmaktan korunması,
geliştirilmesi, toplumun kendi değerlerine açılarak kendisini anlamasına, aşmasına yardımcı
olunmasıdır.” ifadelerini kullanmıştır. Sun‟ un düşünceleriyle de paralellik gösteren bu kitap, sadece
Batı müziğinin ses sistemlerini değil, kendi öz kültürümüzün değerlerini yansıtan makamsal müziği
de çocuklara öğretmeyi amaçlamaktadır.
Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin olarak ulaşılan bilgilere göre; “Seksen Yılın En
Güzel Okul Şarkıları” kitabında mi4-la4 gibi tam dörtlü ya da do4-sol4 gibi tam beşli içerisinde
yazılmış şarkılar bulunduğu gibi; do4-fa5 gibi on birli aralık içerisinde yazılmış şarkılar da
bulunmaktadır. Yani kitap, dar ses sınırlarında olduğu gibi geniş ses sınırlarında da yazılmış şarkılar
içermektedir. Metin (2001) ‟e göre (akt: Sevinç, 2002) çocuk seslerinin sınırları 6,7 ve 8 yaşta re 4-si4;
9 yaşta re4-do5; 10 yaşta re4-re5; 11 yaşta re4-mi5; 12 ve 13 yaşta re 4-si4 olarak belirlenmiş olup,
incelenen kitaptaki şarkıların belirlenen bu ses sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. 14 yaş içinse
Lunchsinger ve Arnold (1967)‟un yaptığı araştırmaya göre ses sınırları si2-mi4/fa4 (bu araştırmadaki
oktav düzenlemelerine göre si3-mi5/fa5) olarak belirlenmiş (akt: Kızıldeli, 2001); ilgili kitapta yer
alan şarkıların 14 yaş ve sonrası için de uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Ulaşılan bu sonuçlardan yola çıkılarak “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabının; hem
tonal hem makamsal şarkılar içeriyor olması ve şarkıların ses sınırlarının 6 yaş ve sonrası çocuklar
için uygun olması sebebi ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki çocuklara çalıştırılabileceği
görülmüştür. Her ne kadar yaş gruplarına göre belirlenmiş ses sınırları olsa da, her çocuğun sesinin
farklı olabileceği ve her sınıfta ya da grupta farklı ses alanları olabileceği unutulmamalıdır. Böyle
durumlarda sınıfın ortak ses alanının bulunup; çalıştırılmak istenen şarkı eğer o ses alanına
uymuyorsa, grubun ses sınırına göre aktarma (transpoze) yapılması önerilmektedir. Çalıştırılmak
istenen şarkıların çocukların ses alanlarına uygun olması; çocukların seslerinin korunabilmesi ve
sağlıklı bir şekilde eğitilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.
Ayrıca okul müziğine kazandırılacak olan yeni dağarcıkların da çocukların müzik algılarının
bütünsel bir şekilde gelişmesi adına hem tonal hem makamsal şarkılar içeriyor olmasına ve
çalıştırılacak olan yaş grubunun ses özelliklerine uygun olarak yazılmasına dikkat edilmesi
önerilmektedir. Yazılacak olan okul şarkıları kitaplarının önsözlerinde uygun olan yaş gruplarının
belirtilmesi ve kolaydan zora doğru bir akış içerisinde olması müzik öğretmenleri için ayrıca bir
kolaylık sağlayacaktır.
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“SEKSEN YILIN EN GÜZEL OKUL ġARKILARI” KĠTABININ
“UNESCO YAġAYAN DEĞERLER EĞĠTĠMĠ PROGRAMI” AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
ArĢ. Gör. Dr. Ömer Bilgehan SONSEL
Gazi Üniversitesi, bilgehansonsel@hotmail.com
ArĢ. Gör. Çağla SERĠN ÖZPARLAK
Gazi Üniversitesi, srncagla@gmail.com

ÖZET
Araştırmanın amacı, Muammer Sun, İlteriş Sun ve Levent Kuterdem tarafından hazırlanan
“Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabının “Unesco Yaşayan Değerler Eğitimi Programı”
açısından incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda veriler doküman inceleme yöntemi ile
toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini
kitapta yer alan 80 çocuk şarkısı oluşturmaktadır. Değer yargılarına rastlanmayan şarkılar çalışmaya
dâhil edilmediği için araştırmanın örnekleminde değer yargılarını içeren 65 şarkı yer almaktadır.
Kitapta yer alan çocuk şarkıları UNESCO tarafından belirlenen “Yaşayan Değerler Eğitimi
Programı”nda yer alan 12 evrensel değer ışığında incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda şarkılarda
en çok yer verilen değerlerin “sevgi, birlik ve mutluluk” olduğu, en az yer verilen değerlerin ise
“dürüstlük ve sadelik” olduğu görülmüştür. “Alçakgönüllülük” değerinin şarkılarda hiç yer almadığı
saptanmış, olumsuz hiçbir değere rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Evrensel değerler, Çocuk şarkısı, Okul şarkısı, Muammer Sun
1. GĠRĠġ
Çocukluk çağı, bireyin kişiliklerinin temelinin atıldığı, zihinsel olarak en çok gelişim
gösterdiği ve toplumsal normları en hızlı öğrendiği dönemdir. Bireyin bu dönemde aldığı eğitim tüm
hayatını temelini oluşturarak şekillendirmektedir. Özellikle erken çocukluk döneminde verilecek olan
aile eğitimleri ve formal eğitimler çocuğun bu gelişim aşamalarını olumlu yönde etkileyecektir
(Alabay, Can, Kandemir ve Güney, 2018).
Müzik eğitimi, okul öncesi dönemden başlayıp mesleki anlamda lisansüstü boyuta kadar
uzanan bir süreçtir. Her eğitim türü gibi müzik eğitiminin de başlangıç noktası önem kazanmaktadır.
Müzik öğretimi dersleri, okul öncesi çağlardan başlayarak diğer eğitim kademelerinde de etkili bir
biçimde kullanılıp, farkındalık oluşturulması gereken bir ders niteliğindedir (Yükrük, Akarsu, 2017).
Erken yaşta müzik eğitimi sayesinde çocuğun hem beğeni ve zevk anlayışı hem de estetik duygusu
gelişmektedir. Coşkuner’e göre (1955) müzik çocukta, insanlara, bütün canlılara ve tabiata karşı
sevgi, merhamet ve şefkat duygularını geliştirmekte ve onu kötülüklerden uzaklaştırmaktadır.
Bireysel müziksel ilk eğitimini okul öncesi eğitimde, sonrasını ise ilkokulda alır. Bu
basamaklarda çocuğa müzikal anlamda ulaşabilmenin en önemli aracı çocuk şarkısıdır. Çocuk
şarkıları, sözleri ve müziğiyle çocuklar için yazılmış yapıtlarıdır. Türk Eğitim Sistemi’nde kullanılan
çocuk şarkıları dağarcığı bakımından dört ana kola ayrılmaktadır. Bunlar;
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Aktarma şarkılar: Yabancı bir ezgiye Türkçe söz yazılarak oluşturulan şarkılardır. (Daha dün
annemizin vb.)
Öykünme şarkılar: Türk okul müziği bestecilerinin yarattığı, kaynağını başka toplumların
müziklerinden alan şarkılardır. (Minik kuş, Ali babanın çiftliği vb.)
Anonim şarkılar: Saymaca, tekerleme, ninni ve türküler gibi yüzyıllarca bu topraklarda halk
tarafından yaratılarak, halkın beğeni ve zamanın süzgecinden geçip günümüze ulaşan, dizisi,
yapısı, sözleri ve duyarlılığıyla bu topluma ait olan şarkılardır. (Dandini dandini dastana vb.)
Türk okul şarkıları: Türk eğitim müziği bestecilerinin yazdığı, kaynağını halk müziği
oluşturan okul şarkılarıdır (Bir dünya bırakın vb.) (Sun ve Seyrek, 2002).
Değer ve Değerler Eğitimi

Değer,” bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet”
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2005). İçinde bulunduğumuz yüzyılda değerler, normlar ve ahlak
kavramları hem zihinlerde çağrıştırdıklarıyla, hem de eğitim alanı için oluşturdukları anlamlarıyla
giderek önem kazanan ve tüm dünyada tartışılan kavramlardır. Bir yandan bu kavramlar “geleneksel,
modası geçmiş, eskimiş” sıfatlarıyla anılırken, diğer yandan her kesimden insanın üzerine tartıştığı ve
görüşler ortaya koyduğu güncel ve yakıcı bir konu başlığı olmaya devam etmektedir (Cihan, 2014).
Değerlerle ilgili çalışmalar ülkemizde özellikle altmışlı ve yetmişli yıllarda görülmeye başlanmış ve
günümüze kadar birçok farklı program uygulanmıştır. (Kılıç, Aktan, 2015). Bu programlar içerisinde
değerler eğitiminin, çocuklara her ders içeriğinde kazandırılması hedeflenmiştir. 2000’li yıllardan
itibaren öğretim programlarına giren değerler eğitimi müzik öğretim programlarında da yer almıştır.
Müzik öğretim programlarında yer alan okul şarkıları Cumhuriyet döneminden günümüze
klasikleşmiş, öğretilmek istenen yaş grubunun ses özelliklerine yönelik yazılmış ve öğretici olması
göz önünde bulundurulmuş şarkılardır. Müzik öğretim programlarında yer alan çocuk şarkıları hem
Unesco yaşayan evrensel değerler ilkesine hem de Türk Milli Eğitim’inin temel değer ilkelerine göre
seçilmektedir. Müzik dersleri, için okuma bayramı, yılsonu gösterileri, bayram kutlamaları, anma
törenleri gibi etkinliklerde aktif derslerden biri olduğu önem kazanmakta ve geniş bir dağarcık
ihtiyacı duymaktadır. Bu yüzden öğretmenler sadece öğretim programı ile yeterli kalmamakta,
yapacakları etkinliklere yönelik şarkılar bulabilecekleri yardımcı kaynaklardan faydalanmaktadırlar.
Bu kaynaklarda da Cumhuriyet tarihi ile süre gelen birçok bestecinin öğretici, eğitici ve eğlenceli
okul şarkıları bulunmaktadır. Yardımcı kaynak olarak kullanılan bu kitapların değerler eğitimi
açısından incelenmesi gerek sonra yapılacak araştırmalar için gerekse müzik eğitimi literatürü
açısından faydalı olacaktır.
Yardımcı kaynaklardaki okul şarkılarını incelemek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
ilkokullarda görev yapan 40 müzik öğretmeninden öğretim programına ek olarak faydalandıkları 3
okul şarkısı kitabını yazmaları istenmiş ve alınan yanıtlar tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda görev yapan müzik öğretmenlerinin
kullandıkları yardımcı kaynaklar

Kitap Adı

f

%

Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları – Muammer Sun, İlteriş Sun ve 32
Levent Kuterdem

26,7

Çocuk Korolarında Temel Müzik Eğitimi – Atilla Çağdaş Değer, 17

14,2
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Çiğdem Aytepe
Kır Çiçekleri – Muammer Sun

14

11,6

Oynayarak Eğlenerek Müzik Dilini Öğreniyoruz – Salih Aydoğan

12

10

Ödüllü Yeni Nesil Çocuk Şarkıları – Süleyman Tarman, Yavuz 9
Durak

7,5

Diğer

36

30

Toplam

120

100

Tablo 1 incelendiğinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan müzik
öğretmenlerinin kullandıkları yardımcı kaynakların arasında en çok kullanılan kaynak %26,7 ile
Muammer Sun, İlteriş Sun ve Levent Kuterdem’e ait “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabı
olmuştur. Bu bilgiler ışığında çalışmada incelenmek üzere “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları”
kitabı belirlenmiştir.
AraĢtırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, eğitim müziği dağarı için en önemli kaynaklardan biri olan “Seksen
Yılın En Güzel Okul Şarkıları” (Sun, Sun ve Kuterdem, 2007) kitabını Unesco yaşayan değerler
eğitimi programı açısından inceleyerek müzik eğitimcilerine bir kaynak sunmak ve kendinden sonra
yapılacak içerik analizi çalışmalarına bir katkıda bulunmaktır.
Bu amaç doğrultusunda çalışmanın problem cümlesi “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabı
“UNESCO Yaşayan Değerler Eğitimi Programı” açısından nasıl bir görünüm sergilemektedir?”
olarak belirlenmiştir.
2. GELĠġME
Yöntem
Çalışmanın bu bölümünde; araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları,
verilerin analizi ve yorumlanması yer almaktadır.
AraĢtırmanın Modeli
Muammer Sun, İlteriş Sun ve Levent Kuterdem tarafından hazırlanan “Seksen Yılın En Güzel
Okul Şarkıları” kitabında yer alan çocuk şarkılarının UNESCO tarafından belirlenen yaşayan
değerler eğitimi programı açısından incelenmesini amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma
deseninden faydalanılmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizinden
faydalanılmıştır. Doküman analizi, araştırmacının bir problem durumu üzerine belli zaman
aralıklarında üretilen dokümanların ya da bu problem durumu ile ilgili farklı zamanlarda birçok
kaynak tarafından üretilmiş dokümanların analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Evren ve Örneklem
Araştırmada incelenen kitapta farklı bestecilere ait 80 çocuk şarkısı bulunmaktadır. Unesco
yaşayan değerler eğitimi programı çerçevesinde yer alan değerlere göre şarkılar incelendiğinde 65
şarkının değerlere vurgu yaptığı, 15 şarkının ise hiçbir değere vurgu yapmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Değer barındıran 65 şarkı çalışmaya dahil edilmiş ve araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Değerleri içeren tüm şarkılar incelendiğinden örneklem evreni temsil etmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, çocuk şarkılarını incelemek amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen
“değer belirleme formu” kullanılmıştır. Formun oluşturulmasında UNESCO tarafından geliştirilen 12
evrensel değerden faydalanılmıştır. Bu değerler; “işbirliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi,
alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik” olarak sıralanmıştır (Tillman,
2002, s. 12). Oluşturulan form alanında doktora yapmış 3 alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve son
şeklini aldıktan sonra kitapta yer alan şarkılar bu forma göre değerlendirilmiştir.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Araştırmaya dahil edilen 80 çocuk şarkısının metinleri incelenmiş ve vurguladığı değer
yargıları “değer belirleme formu”na göre saptanmıştır. Değerlere vurgu yapma durumları belirlenerek
tablolaştırılmış, frekans ve yüzdeleri belirlenmiştir. Daha sonra ise araştırmanın güvenirliği için bu
metinler üç alan uzmanı tarafından okunarak “Değer Belirleme Formu” sonuçları bağımsız olarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular
Tablo 2. Unesco Evrensel Değerlere Göre Çocuk ġarkılarının Dağılımı
Unesco
Evrensel
Değerler

f

%

Sevgi

Yaşasın Okulumuz, Kuğular, Dostluk, Ey Bülbül, Nar Gibi
Domates, Ninni, Bahçemizde Gül Açar, Bülbül Ne Güzel Kuş,
Annem Annem, Posta Güvercini, Ilgaz, Cici Köpeğim, Aslancık,
Küçük Ayşe ile Küçük Asker, Bayrağım, Dumlupınar, Yaslı
Gittim Şen Geldim, İzmir’in Dağlarında, 10. Yıl Marşı,
Karadeniz, Gençlik Marşı, Köy Yolları, Çocuk Marşı,
Atatürkçüyüz, Ninni, Yalvarış, Orman, Üç Elma, 23 Nisan, 23
Nisan, Kırlara Doğru, Vatan, Sen Varsın Öğretmenim,
Yürüyelim Dostlar, Ağaç Türküsü, Yurduma, Atatürk Ölmedi,
100. Yıl Atatürk Marşı, Ağaca Övgü, Gezsen Anadolu’yu, Minik
Kuş, Güzel Anadolu, Çocuk ve Çiçek, Dağlardan

50

30,67

Hoşgörü

İzmir’in Dağlarında, Dostluk, Nar Gibi Domates, Annem
Annem, Bir Dünya Bırakın,

5

3,06

Mutluluk

Yaşasın Okulumuz, Postacı, Dostluk, Ey Bülbül, Zımterelelli,
Annem Annem, Yaşamak, Dağlar, Vatan, Çağrı, Neşeli Ol,
Orman, Kardan Adam Yapalım, 23 Nisan, 23 Nisan, İzci Marşı,
Kırlara Doğru, Gezsen Anadolu’yu, Bir Dünya Bırakın, Çocuk
ve Çiçek, Gençler

21

12,88
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Dürüstlük

Yalancı

1

0,61

İşbirliği

Yalancı, Küçük Oduncular, Halay, 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı,
Adımız Andımız, Ağaç Türküsü, Gel Gidelim Bizim Köye

8

4,90

Özgürlük

Kuğular, Posta Güvercini, Bayrağım, Dumlupınar, Yaslı Gittim
Şen Geldim, İzmir’in Dağlarında, 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı,
27 Mayıs, İleri, Vatan, Atatürkçüyüz, 23 Nisan, 100. Yıl Atatürk
Marşı

14

8,58

Sorumluluk

Sabah, Gemiciler, Cici Köpeğim, Aslancık, Bayrağım,
Dumlupınar, İzmir’in Dağlarında, 10. Yıl Marşı, Adımız
Andımız, Vatan, Çocuk Marşı, Sağlık, Üç Elma, Kardan Adam
Yapalım, 23 Nisan, İzci Marşı, Vatan, Yürüyelim Dostlar, Ağaç
Türküsü, Yurduma, Ağaca Övgü, Bir Dünya Bırakın, Minik Kuş

23

14,11

Saygı

Yaşamak, Bayrağım, Dumlupınar, Vatan, Sen Varsın
Öğretmenim, Atatürk Ölmedi

6

3,68

Barış

Küçük Ayşe ile Küçük Asker, Bayrağım, Dumlupınar, Yaslı
Gittim Şen Geldim, İzmir’in Dağlarında, 10. Yıl Marşı, 27
Mayıs, Vatan, Yürüyelim Dostlar, Yurduma, 100. Yıl Atatürk
Marşı

11

6,74

Alçakgönüllül
ük

-

-

-

Birlik

Dostluk, Nar Gibi Domates, Posta Güvercini, Halay, Gemiciler,
10. Yıl Marşı, Karadeniz, Küçük Ayşe ile Küçük Asker, Gençlik
Marşı, Adımız Andımız, 27 Mayıs, İleri, Vatan, Köy Yolları,
Atatürkçüyüz, Çağrı, Orman, İzci Marşı, Yürüyelim Dostlar, Bir
Dünya Bırakın, Çocuk ve Çiçek, Dağlardan

24

14,72

Sadelik

Ey Bülbül, Nar Gibi Domates, Köy Yolları

3

1,84

163

100

Toplam

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya dahil edilen kitapta yer alan çocuk şarkılarında toplam
163 değer bulunmuştur. 50 (%30,67) sevgi, 5 (%3,06) hoşgörü, 21 (%12,88) mutluluk, 1 (%0,61)
dürüstlük, 8 (%4,90) işbirliği, 14 (%8,58) özgürlük, 23 (%14,11) sorumluluk, 6 (%3,68) saygı, 11
(%6,74) barış, 24 (%14,72) birlik ve 3 (%1,84) sadelik değerlerine yer verildiği tespit edilmiştir. Bu
değerler arasından şarkılarda en çok yer verilen ilk üç değer “sevgi, birlik ve mutluluk” olmuştur.
“Alçakgönüllülük” değerine kitapta yer alan hiçbir şarkıda rastlanmamıştır. “Dürüstlük ve
sadelik” değerlerine ise en az yer verildiği saptanmıştır.
Şarkılarda yer alan değerler, yer aldıkları cümleler açısından incelendiğinde;
“Sevgi” değeri şarkılarda en çok “hayvan, anne – öğretmen vb. (insan sevgisi), vatan, doğa,
Atatürk sevgisi" olarak yer almıştır.
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“Annem Annem” şarkısında yer alan “Benim annem güzel annem kalbimin neşesisin” sözlerinde bir
çocuğun annesine olan sevgisine, “Vatan” şarkısında “Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar
kalbimiz” şeklindeki ifadede vatan sevgisine, “Cici Köpeğim” şarkısındaki “Gel biraz seveyim,
benim cici köpeğim” sözlerinde bir çocuğun hayvan sevgisine, “Ağaca Övgü” şarkısında yer alan
“Dağlara süstür, bozkıra can, yemyeşil olsun ülke vatan” sözleri doğa sevgisine ve “Atatürk
Ölmedi” şarkısındaki “Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor” sözleri ise bir çocuğun Atatürk sevgisine
vurgu yapmaktadır.
Değerler incelendiğinde en çok yer alan diğer bir değer “birlik” değeri olmuştur.
“Çağrı” şarkısında “Haydi, gelin birlikte eğlenip oynayalım, şipşirin ülkemizi gezerek
tanıyalım, tertemiz denizinde haydi gelin yüzelim, Side, Bodrum, Fethiye, Aspendos’u gezelim”
şeklinde yer alan ifadede bir çocuğun ağzından “birlik” değerine değinilmektedir.
“Mutluluk” değeri en çok yer alan bir diğer değer olarak tespit edilmiştir.
“Zımterelelli” şarkısında yer alan “Biz köylerden gelen şen çalgıcılarız, şarkı söyler oyun
oynarız” sözlerinde mutluluk değerine değinilmektedir.
“Sorumluluk” değeri kitapta yer alan çocuk şarkılarında oldukça sık rastlanan bir değer olarak
gözlenmiştir. Örnek şarkılardan birinde ifade olarak;
“Sağlık” şarkısındaki “Kim erken yatarsa vaktinde kalkar, pislikten hiç hoşlanmazsa çok uzun
yaşar” sözleri çocukların küçük yaşta edinmeleri gereken sorumluluklardan bazılarına vurgu
yapmaktadır.
“Özgürlük” değeri de sıkça yer verilen diğer bir değer olmuştur. Örnek ifadesi aşağıda
gösterilmiştir.
“Dumlupınar” şarkısında yer alan “İnan olsun bilsin cihan, vurulma bize zincir, olur mu hiç
hür yaşayan beş bin yıllık bir Türk esir” sözlerinde özgürlük değerine vurgu yapılmıştır.
Şarkılarda oldukça rastlanan bir diğer değer ise “Barış” değeri olmuştur.
“100. Yıl Atatürk Marşı”nda yer alan “Savaş yalazlarıyla ak etti kara günü, barışlarla süsledi
yurdunu yeryüzünü” sözlerinde barış değerine değinilmektedir.
“İşbirliği, saygı ve hoşgörü” değerleri şarkılarda yukarıdaki değerlere göre daha az yer
almıştır. Örnek ifadeleri ise şu şekilde belirtilmiştir.
“10. Yıl Marşı”nda yer alan “Demir ağlarla ördük Ana yurdu dört baştan” ifadeleri işbirliği
değerine, “Bayrağım” şarkısındaki “Görevimdir bayrağımı üstün tutmak her bayraktan, can veririm,
kan dökerim, vazgeçemem ben bu haktan” sözleri bayrağa olan saygıya,
“Dostluk” şarkısında yer alan “Bu sevgi bağı hiç kopmaz, dağılsak bir gün yurda”
ifadelerinde hoşgörü değerine vurgu yapılmaktadır.
İncelenen şarkılar arasında en az yer verilen değerler “sadelik ve dürüstlük” değerleri olarak
saptanmıştır. Bu değerler örnek ifadelerle şu şekilde belirtilmiştir;
“Nar Gibi Domates” şarkısındaki “Her zaman insan istediğini bulmaz, bazen az yemekle
rengimiz solmaz, mideni çok yormamalısın, bazen de perhiz et hiç kötü olmaz” sözleri sadelik
değerine değinmekte,
“Yalancı” şarkısındaki “Bir küçük çoban varmış, yalancılık yaparmış, yalancıktan bağırmış,
köy halkını çağırmış, sopayı kapan koşmuş fakat kurt falan yokmuş, bir gün kurt çıkmış gelmiş “kurt
var!” diye bağırmış, bu kez kimse gitmemiş” sözleri ile dürüstlüğe vurgu yapılmaktadır.
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3. SONUÇ
Araştırma sonucunda “Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” kitabında yer alan çocuk
şarkılarında en çok vurgu yapılan değer “sevgi” olarak belirlenmiştir. “Alçakgönüllülük” değerine ise
hiçbir şarkıda yer verilmemiştir. Yükrük ve Akarsu (2017) İlkokul 1-4 sınıflar müzik ders
kitaplarında yer alan şarkıları Milli Eğitim Bakanlığı Değerler Yönergesi ekseninde incelemişler ve 4
sınıfta da çocuk şarkılarında en çok vurgulanan değerin sevgi değeri olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Aynı çalışmada, şarkılarda yer verilmeyen değerlerden biri de alçakgönüllülük olarak saptanmıştır.
Sonsel (2018) 2017 ilkokul müzik dersi öğretim programını evrensel değerler açısından incelemiş ve
en çok vurgu yapılan değerlerin sevgi, sorumluluk ve mutluluk olduğunu tespit etmiştir. Dürüstlük,
alçakgönüllülük ve sadelik değerlerinin hiçbir şarkıda vurgulanmadığı sonucuna ulaşmıştır. Gönen,
Katrancı, Uygun ve Uçuş (2011) İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik kitapları, içerik,
resimleme ve fiziksel özelliklerine göre inceledikleri çalışmalarında kitaplarda vurgulanan değerleri
de araştırmışlar ve kitaplarda en çok yer alan değeri sevgi olarak tespit etmişlerdir. İlgili araştırmalar,
amaçları, yöntemleri ve sonuçları bakımından bu çalışma ile paralellik göstermektedir. Ulaşılan
sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilere yer verilmiştir.






Eğitim müziği alanında çalışmalar yapan çocuk şarkısı bestecileri belirlenmiş evrensel
değerler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel değerlerini barındıran şarkılardan oluşan kitaplar
yazabilir.
Alçakgönüllülük, sadelik ve dürüstlük değerleri üzerine çocuk şarkıları yazılabilir ve şarkılar
sayesinde çocuklara bu değerler küçük yaşta kazandırılabilir.
Eğitimin temeli ailedir. Çocuk ilk eğitimini yuvasında ailesinden alır. Ailesinde değerleri
göremeyen çocuk okulda öğrendiği bilgi ile çelişkiye düşer. Bu yüzden velilere okullarda
değerler eğitimine yönelik seminerler verilebilir.
Müzik öğretmenliği anabilim dallarında okutulmakta olan “Eğitim Müziği Dağarı”
derslerinde değerler eğitimi ayrı bir konu olarak işlenmeli ve öğrenilen şarkılardaki değer
yargıları öğrencilerle birlikte incelenebilir.
Yine müzik öğretmenliği anabilim dallarında okutulmakta olan “Eğitim Müziği Besteleme”
derslerinde değerler eğitimi konusu işlenerek, öğretmen adaylarının yazdıkları çocuk
şarkılarında bu değerlere yer vermeleri istenebilir.
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KOMÜNİZMLE SAVAŞTA RADIO FREE EUROPE / RADIO LIBERTY
Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR
Fırat Üniversitesi, eaydemir@firat.edu.tr
ÖZET
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin Avrupa’da daha yayılmacı bir politikası
önem kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerde blokların ve
üyelerin davranışlarını denetlemeye yönelik yeni bir sürece geçilmiştir. Bu süreçte Avrupa’da
komünist yönetimler kurulmuş ve Sovyetler Birliği Batı’ya karşı sert bir tutum içine girmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri de bu sert tutum karşısında başarılı olabilmek için radyonun kullanımı
üzerine eğilmiştir. Bu amaçla Amerikan dış politikasını desteklemek için tasarlanan Radio Free
Europe / Radio Liberty Demir Perde’nin arkasındaki ülkelere yayına başlamıştır. Komünizmle
mücadelede Radio Free Europe / Radio Liberty Amerika’nın sıradışı silahları arasında yer almış,
Amerikan bakış açısını yansıtmış ve milyonlarca dinleyiciye ulaşmıştır. Medyanın totaliter
hükümetler tarafından kontrol edildiği Doğu Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği’nde Radio Free
Europe / Radio Liberty tarihe geçen olaylara imza atmıştır. Bu çalışmada Radio Free Europe / Radio
Liberty’nin tarihi ve komünizmle savaşta oynadıkları rollerin önemi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Radio Free Europe, Radio Liberty, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik
Devletleri, Komünizm
THE STRUGGLE AGAINST COMMUNISM THROUGH RADIO FREE EUROPE / RADIO
LIBERTY
ABSTRACT
After the Second World War, the Soviet Union’s expansionist policy in Europe became more
important. A new process was introduced in the relations between the United States of America and
the Soviet Union to monitor the behavior of the blocks and members. In this process, communist
governments were established in Europe and the Soviet Union took a firm position against the West.
The United States of America also focused on the use of the radio broadcasting in order to succeed
against this firm position. For this purpose, Radio Free Europe/Radio Liberty, which was designed to
support American foreign policy, began broadcasting to the countries behind the Iron Curtain. Radio
Free Europe/Radio Liberty was among the unconventional weapons of America in the struggle
against communism, it reflected the American perspective and reached to the millions of audiences.
Radio Free Europe/Radio Liberty left its mark in history in the Eastern European countries and the
Soviet Union, where the media was controlled by totalitarian governments. In this study, the history
of Radio Free Europe/Radio Liberty and the role it played in the struggle against communism will be
examined.
Keywords: Radio Free Europe, Radio Liberty, Soviet Union, United States of America,
Communism
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Giriş
Geleneksel bir güç siyaseti oyunu haline gelmiş olan (Iriye, 2013:18) Soğuk Savaş, Amerika
Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin liderliklerindeki Batı ve Doğu
Blokları arasındaki mücadeleye sahne olmuştur. İki kutuplu bir sistemin söz konusu olduğu dönemde
kısmi çatışma şeklinde mücadele sürdürülmüştür (Sönmezoğlu, 2010:591). Amerika Birleşik
Devletleri’nin uygulamaya çalıştığı ekonomik politika, Uzakdoğu’daki Sovyet Politikası, Doğu
Avrupa politikası ve Amerikan-Rus güvensizliğine dayanan Soğuk Savaş, ilk olarak tüm öğeleriyle
kendisini hissettirmiş ve sonrasında tüm dünyaya yayılmıştır (Sander, 2013:229-230).
Bu dönemde Doğu Avrupa’daki komünist ülkeler ile Batı dünyasının demokrasileri arasında
uzun bir gerginlik dönemi yaşanmış ve Amerikalılar, Doğu Avrupa’nın kalıcı Sovyet hâkimiyetinden
ve Batı Avrupa’nın demokrasilerinde iktidara gelen Sovyet etkisi altındaki komünist partilerin
tehdidinden korkmuştur. Öte yandan Sovyetler Birliği, Almanya’nın olası yenilenmiş tehditlerine
karşı korunmak için Doğu Avrupa’nın kontrolünü elinde tutmaya kararlı olmuş ve büyük ölçüde
ideolojik nedenlerle komünizmi yayma niyeti taşımıştır.
Soğuk Savaş boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, Avrupa’da doğrudan
askeri çatışmaya girmemiştir. Doğu ve Batı Blokları arasında gerçekleşen Soğuk Savaş bilimsel,
psikolojik, siyasi ve teknolojik alanlarda çatışmalar ortaya çıkarmıştır. Propagandanın açık
sürdürüldüğü rekabette yeni bir, iki kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi kurulmuştur. Bu sistemde
liberalizm-kapitalizm ve demokrasi ile komünizm arasında iki kutuplu blok, dış politikaları etkilemiş
ve dünya devletleri ya iki bloktan birini seçmiş ya da her iki bloğa eşit mesafede durmaya çalışmıştır.
Soğuk Savaş, insan hakları üzerinde derin bir etki yaratmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin
liberal destekçileri özgürlük adına bireyciliği desteklerken, Sovyetler Birliği’nin sosyalist destekçileri
eşitlik adına sosyal adaleti desteklemişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği
arasındaki mücadele, askeri gücün de ötesinde karakterize edilmiş ve kitle iletişim araçları çoğu kez
propaganda yapmak için hayati bir rol oynamıştır. Bu doğrultuda bilginin kontrol edilmesi,
manipülasyonu ve kamuoyuna dağıtımı konuları yeni politik gelişmeler meydana getirmiştir. Politik
gelişmelerde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, vatandaşlarına düşmanlarına karşı
nefreti aşılamak ve vatandaşların hükümete tam destek vermesi için propagandalarını yürütmüşlerdir.
Sovyetler Birliği, Birleşik Devletlere karşı vatandaşlarını etkilemek için özellikle askeri
yeteneğini kullanmıştır. Sovyetler Birliği, propaganda yaparken radyo, edebiyat ve filmlerden de
yararlanmış ancak propaganda yoğun olarak askeri kuvvetlerin gösterilmesi tercih edilerek
sürdürülmüştür. Bu bağlamda Sovyetler Birliği, propagandasıyla ordusunun yenilmez olduğunu
iletmeye çalışmış ve Amerikalılar ırkçı, cinsiyetçi, başkalarına karşı kayıtsız ve hain olarak
resmedilmiştir. Stalin’in propaganda yöntemleri daha doğrudan olmuş, Amerika Birleşik Devletleri
ise genel olarak kitle iletişim araçları ile değerlerin aktarımına yönelmiştir.
Gelişme
1946’ların başlarından itibaren “Sovyetleşme” süreci Doğu Bloku olarak bilinen ülkelerde
başlamıştır. Doğu Bloku’na erişim sıkı bir şekilde kısıtlanmış, diplomatik temas zayıflatılmıştır.
Zamanla Sovyetler Birliği ve Batı arasındaki gerilim kamuya açık bir sese dönüşmüş ve Stalin,
komünizmin kapitalizm üzerindeki üstünlüğünü milletlere anlatmıştır. 1947’lerin ortalarında
Marshall Planı’nın Amerikalılar tarafından duyurulması da bazı milletlerin Stalin’in kontrolü altında
olduğu gerçeğini ortaya koymuştur.
Bu dönemde komünist partiler Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Bulgaristan ve
Romanya’da Kızıl Ordu yardımı ve desteği ile iktidarı ele geçirmişlerdir. Yugoslavya ve
Arnavutluk’ta ise herhangi bir destek olmadan iktidara el koymuşlardır. İngiltere ve Amerika Birleşik
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Devletleri başta olmak üzere Batılı devletler Avrupa’nın doğusunda varlık gösteren Sovyetler
Birliği’nden rahatsız olmuştur. Batı Avrupa’da Sovyet yanlısı eğilimlere de kuşkuyla bakılmış ve
Doğu Avrupa’da birbiri ardına komünist hükümetler kurulmuştur (Sönmezoğlu, 2010:591).
Doğu Avrupa’daki komünist gruplar, Sosyalistler ve çiftçi/köylü gruplar gibi diğer taraflarla
anlaşmalar ve koalisyonlar oluşturulması yönünde Sovyetler Birliği tarafından teşvik edilmiştir
(Philips, 2001:33). Bu süreçte Macaristan, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Doğu Almanya ve
Çekoslovakya’daki rejimlerin yönetimi üzerindeki Sovyet Kontrolü, 1947 yılında Cominform’un
(The Communist Information Bureau) kurulmasıyla daha da pekiştirilmiştir. SSCB tarafından
kurulan Cominform, Avrupa çapında komünist partileri koordine etmek ve Truman Doktrini’ne karşı
Sovyetlerin Sosyalist blok arasında birlik sağlamak için giriştiği bir örgüt olmuştur (Philips,
2001:33).
Komünizmin etkisinin hissedilmesiyle radyonun, hedef kitlelerin beklentilerine göre
kullanımı artmıştır. Bu dönemde radyo yayınları, dış politika amaçlarına ulaşılmasında ülkelerin
politikalarını, ideolojilerini ve dillerini kamuoyuna aktarmıştır. Radyo yayınları ile dış politika
amaçlarının kamuoyunda kabul görmesi için bir algı oluşturulmasına yoğunlaşılmıştır. Komünizmle
savaşta radyo, Doğu ve Batı’nın ideolojik çatışmasında kayda değer bir rol oynamış ve her iki taraf
için psikolojik strateji ve politik propaganda noktasında önemli bir araç olmuştur.
Sovyetler Birliği’nin genişlemesi ile komünizme karşı Amerika, radyo yayıncılığına dikkatle
eğilmiş ve radyo, demokratik değerleri yayan ve alternatif bakış açısı sunan yapısıyla ön plana
çıkmıştır. Soğuk Savaş döneminde yeni bir rol kazanan Amerikan radyoları, hem içerik yönünden
hem de strateji yönünden dünya tarihine geçen etkilerde bulunmuştur. Amerikan radyoları; antikomünist söylemi, sosyal, kültürel ve politik birçok özelliği yayınlarında aktarmıştır.
Sonuç
Batı’nın Soğuk Savaş’taki mücadelesinde komünist hükümetlerin tekdüze medyasının toplum
üzerinde hâkim olması neticesinde, başka siyasi görüşleri duymakta zorlanan milyonlarca insana,
Amerikan radyoları umut vermiştir. Bu doğrultuda Radio Free Europe, Aralık 1949’da kurulmuştur.
Orta ve Doğu Avrupa’da altı komünizm kontrolündeki bölgeye karşı bir propaganda kampanyası
yürütmek amacıyla (Holt, 1958:3) Birleşik Devletler dış politika amaçlarına hizmet etmiştir. Harry
Truman döneminde oluşturulan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (Central Intelligence Agency/CIA)
gizli himayesinde 1950 yılında yayına başlayan Radio Free Europe / Radio Liberty (Epstein, 2005:3)
çatışmalı bölgeleri hedef almış ve kapalı sistemlerdeki bilgi eksikliğini gidermeye çalışmıştır. Bu
aşamada komünizmle mücadelede ve komünizmin çöküşünde Radio Free Europe / Radio Liberty
önemli roller oynamıştır (Szondi, 2009:292).
Radio Free Europe / Radio Liberty modeli, hem diplomasi tarihinde hem de Soğuk Savaş’ta
benzersiz olmuştur. Geniş bir yelpazede Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği tarafından sponsor
olunan propagandacı küresel ağlardan, BBC gibi gazetecilik hizmetlerine kadar birçok ülke,
uluslararası yayın kuruluşları kurmuştur. Sadece Radio Free Europe / Radio Liberty, yayınların
yapıldığı, yayının hedefi olan ülkeler hakkında haberler yayınlamış ve yabancı uluslardaki hükümet
biçimini değiştirmek üzere yayın hizmetlerini sürdürmüştür. Bu faaliyetler kamuoyuna açık bir
propaganda aracı olarak tanımlanmıştır (Puddington, 2000:5-6). Propagandalarda zayıf Sovyet
kontrollerindeki evrimsel gelişmeleri teşvik etmek, milliyetçi hareketleri desteklemek ve bağımsız
düşünmeyi oluşturmak için totalitarizmin stratejisine zarar vermek üzere (Pratkanis, 2009:214)
mesajlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Reformların yapılacağı bir ortam yaratmak amacında olan Radio
Free Europe / Radio Liberty, halkın öfkesini komünist partilerin en muhafazakâr üyelerine
yönlendirmeye çalışmıştır.
Soğuk Savaş’ta Radio Free Europe / Radio Liberty, komünizmle yönetilen ülkelerdeki
gelişmeler hakkında yorumlarda bulunmuş ve bu devletlerin kontrolündeki propagandaya alternatif
www.zeugmakongresi.org/
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bir görüş sunarak muhaliflerin yanında olmuş ve direnişi teşvik etmek için dizayn edilmiştir (Folly,
2015:311). Bu dönemde büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan radyolar Polonya’nın özgürlük
mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olmuş, 1956 Poznań Ayaklanması ve 1956 Macar Ayaklanması
gibi olaylara yol açmıştır. Soğuk Savaş’ta yürütülen mücadele, Sovyet sisteminin totaliter yönlerini
ortadan kaldırmış ve Sovyet Politik sistemini demokratikleştirme çabalarına başlatmıştır. Böylece
Doğu Avrupa’nın Sovyet Bloku ülkelerindeki komünist rejimler, çökmeye başlamış ve ülkeler Batı
demokrasisi çabalarına uygun yeni bir sürece girmiştir.
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BİYOGAZ ÜRETİMİNDE KULLANILAN YENİLİKÇİ ÖNİŞLEM
TEKNOLOJİLERİ
Arş. Gör. Halil ŞENOL
Giresun Üniversitesi, halilsenol@yahoo.com
ÖZET
Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan biyogaz enerji çevre
sağlığı ve enerji ihtiyacı olarak önem kazanmaktadır. Biyogaz enerjisi oksijensiz ortamda
organik atıkların çürütülmesi yöntemi ile elde edilmektedir. Biyogaz üretimindeki en büyük
problemlerden biri hidroliz aşamasının uzun sürmesi ve her organik maddelerden verim
alınamamasıdır. Bu nedenle çeşitli önişlem stratejileri geliştirilmiştir. Bu önişlem teknolojileri
sayesinde hidroliz aşaması kısalmaktadır. Organik atık maddelerin yapısında bulunan
lignoselülozik bileşenler daha küçük moleküllere parçalanır. Kullanılan önişlem
teknolojilerinin uygulanma şartları uygulanma sürelerine bağlı olarak biyogaz üretim verimi
değişiklik göstermektedir. Bu sayede anaerobik mikroorganizmalar bu molekülleri anaerobik
ortamda rahatça kullanarak biyogaz üretirler. Bu çalışmada biyogaz üretiminde kullanılan
yenilikçi önişlemler, önişlemlerin hangi şartlarda ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında ve
güncel önişlem çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Biyogaz, önişlem teknolojileri, organik atık.

INNOVATIVE PRETREATMENT TECHNOLOGIES USED IN BIOGAS
PRODUCTION
ABSTRACT
Biogas energy, which is among the renewable energy sources today, gains importance
as environmental health and energy needs. Biogas energy is obtained by decomposing organic
wastes in anaerobic environment. One of the biggest problems in biogas production is the
long duration of the hydrolysis and the inability to yield from any organic material. For this
reason, various preliminary strategies have been developed. Thanks to these preprocessing
technologies, the hydrolysis phase is shortened. The lignocellulosic components in the
structure of organic waste materials are broken up into smaller molecules. The biogas
production yield varies depending on the application times of the pretreatment technologies
used. In this way, anaerobic microorganisms produce biogases using these molecules
comfortably in the anaerobic environment. In this work, we have been informed about
innovative preprocesses used in biogas production, on what conditions and how to use
preprocesses, and on current preliminary studies.
Key words: Biogas, pretreatment technologies, organic waste.
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1. GİRİŞ
Biyogaz, biyokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz, yanıcı
diğer gazlardan (örneğin doğalgaz) farklı olarak sadece hayvansal veya bitkisel, yani organik
hammaddelerden elde edilmesidir. Biyolojik atıklar, gıda sanayii kaynaklı organik atıklar,
organik mutfak atıkları, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri ile hayvan besiciliğinde
oluşan hayvansal dışkılar biyogaz tesislerinde substrat olarak kullanılabilir[1]. Biyogaz
organik atıkların belirli oranlarda su ile karıştırılmaları sonucu oksijensiz ortamda
(fermantasyon) oluşabilen bir gazdır. Biyogaz içeriğinde yaklaşık olarak %50 - 80 metan
(CH4), %20-50 karbondioksit (CO2) % 0,1-1 oranında azot (N2) , % 0,01-0,2 oranında oksijen
(O2) ve 10-4000 ppm oranında hidrojen sülfür (H2S) içermektedir [2]. Biyogazın yanıcılık
özelliği doğal gazın yerini tutan metan gazından kaynaklanmaktadır.
2.

BİYOGAZ
ÜRETİMİNDE
TEKNOLOJİLERİ

KULLANILAN

YENİLİKÇİ

ÖNİŞLEM

Genellikle karbonhidrat, yağ ve protein içeren organik bitkisel kaynaklı atıklar bunun
yanında kolay hidrolize olmayan lignin, selüloz ve hemiselüloz içermektedir. Lignin
oksijensiz fermantasyon koşullarda parçalanmamaktadır. Hayvansal ve bitkisel atıklarda
oldukça fazla bulunan selüloz molekülü binlerce kez glikoz şekerinin bağlanmasından
meydana gelir. Selüloz sığır gübresinde minumum % 25 oranında bulunur. Selülozun ise
hemiselüloz ve lignin ile oluşturduğu çapraz bağlardan dolayı anaerobik süreçlerde sindirimi
oldukça zor olmaktadır. Biyogaz üretimin hidroliz aşamasında enerji bitkilerinin komplex
yapılarından dolayı parçalanması zordur. Biyogaz üretimi için geliştirilen önişlem
teknolojileri sayesinde organik maddenin yapısında bulunan komplex lignoselülozik yapıların
parçalanması sağlanmaktadır. Bu sayede hidroliz aşaması kısalmaktadır. Başka bir deyişle
anaerobik süreç kısalmaktadır. Benzer şekilde biyogaz üretim verimi daha fazla olmaktadır
[3].

Şekil1. Lignoselülozik bir biyokütlenin iç yapısı
Şekil 1‟de lignoselülozik bileşenin molekül yapısı verilmiştir. Önişlem uygulandıktan sonraki
lignin, hemiselüloz ve selülozun arasındaki yapısal bağlar kırılır ve anaerobik süreçte
mikroorganizmaların kullanabileceği hale gelir.
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Biyogaz üretiminde kullanılan önişlem teknolojileri fiziksel önişlemler, kimyasal önişlemler,
termokimyasal önişlemler ve biyolojik önişlemler olarak 4 grupta toplamak mümkündür.
2.1. Biyolojik Önişlemler ve Etkileri
Bazı mantar cinsleri (beyaz çürük mantar ve kahverengi çürük mantar vb.) ve
mikrobiyal enzim ürünleri, (selülaz ve hemisellülaz gibi). Mantarlarla belirli üreme koşulları
altında organik madde muamele edilir. Bunun sonucunda makro molüküller (selüloz,
hemiselüloz ve lignin) daha küçük moleküllere (şekerlere) ayrışır. Bu sayede anaerobik
ortamda, anaerobik metanojenlerin kullanabileceği yem miktarı artmış olur.
Daha önce yapılan bir çalışmada buğday samanı, çoğu beyaz çürükçül mantar olan 22
farklı mikroorganizma ile biyolojik önişleme tabi tutularak, selüloz, lignin ve hemiselülozun
parçalanma oranı araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak lignini en hızlı ve verimli bir şekilde
parçalayabilen mikroorganizma türü belirlenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında lignini diğer
mikroorganizma türlerinden daha hızlı parçalayan istiridye mantarı (Pleurotus florida)
seçilmiş ve ikinci aşamada, buğday samanının Pleurotus florida ile 25 oC de, 30, 60 ve 90
günlük sürelerde parçalanması araştırılmıştır. Son aşamada ise Pleurotus florida ile önişleme
tabi tutulan buğday samanlarına, inek gübresi ile 2:1 oranında karıştırılarak, 30 günlük
alıkonma süresinde, 37 oC‟de, pH 7,2‟ de, 1.5 L‟lik karıştırmalı reaktörlerde ve reaktörde
toplam 60 gram katı madde olacak şekilde, anaerobik işlem uygulanmıştır. Çalışma sonunda,
maksimum biyogaz ve metan üretim verimi, 90 gün Pleurotus florida ile önişleme tabi
tutulmuş buğday samanından elde edilmiştir. Çalışmada, metan içeriği % 68 olan 343 L
biyogaz/kg UKM biyogaz ve toplam 11,9 L metan üretildiği, biyolojik önişlemler ile buğday
samanından biyogaz üretim veriminin arttığı belirtilmiştir [4].
2.2. Fiziksel Önişlemler ve Etkileri
Organik numuneye fiizksel önişlem ultrases dalgası, öğütme, ezme, piroliz ve mikrodalga
önişlmeleri kullanılır. Ama literatürde daha çok ultrases dalgası ve mikrodalga önişlemi
kullanılmıştır. Bu önişlemler sayesinde lignoselülozik bileşenin parçacık boyutu oldukça
küçülür. Organik numunenin gözenek sayısı artar ve kristalitesi azalır. Bu sayede anaerobik
süreçte mikroorganizmaların organik maddelerden daha verimli yararlanmasını sağlar.
Böylece daha fazla üretim olur [5].
İnsan kulağının algılayabileceği ses dalgaları ortalama 10-12 kHz aralığında olup insanlar
daha tiz olan ses dalgalarını duyamazlar. Bu aralığın üzerindeki yani, 20 kHz -100 kHz
aralığındaki ses dalgalarına Ultrases denilmektedir ve bu aralıkta 1 saniyede 20 000-100 000
adet titreşim oluşmaktadır [6].
Rapor edilen bir çalışmada, çamur floklarına 30 dakika boyunca uygulanan 0,5 W/mL güç
ve 25 kHz frekanstaki Ultrases işlemi sonucunda, % 30,1 ‟i mekanik olarak parçalanmıştır.
Ayrıca çamurdaki canlı aktivitesi % 95,5 düşmüştür. Katı madde kütlesi % 23,9 azalmıştır [7].
Tiehm ve ark., tarafından yapılan çalışmada, organik maddeyi parçalamak için, 3,6 kW, 31
kHz şiddetindeki Ultrases dalga enerjisi 64 saniye olarak uygulanmıştır. Bunun sonucunda
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anaerobik çürüme zamanını 22 günden 8 güne indirdiği ve çamur içindeki organik maddeleri
parçacık boyutunu küçülttüğü sonucuna varılmıştır [8].
2.3.Kimyasal Önişlemler ve Etkileri
Organik maddeye uygulanan kimyasal önişlemler sayesinde, selüloz, hemiselüloz ve
ligninin suda çözünmesi sağlanmaktadır. Bu sayede organik numuneden anaerobik ortamda
verim alınmaktadır. Böylece organik numunenin anaerobik ortamda daha fazla giderimi
olmaktadır. Kimyasal önişlemler genellikle asidik ve bazik olarak 2 gruba ayrılır. Asidik
önişlemlerde genellikle sülfürik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ile organik
numune muamele edilir. Bazik (alkali) önişlemler ise sodyum hidroksit, potasyum hidroksit,
amonyak ve kireç kullanımı ile sağlanır. Kullanılan önişlem çözeltileri genellikle %15‟ lik
olarak seçilir. Anaerobik prosese ise kullanılan katı maddenin ortalama % 10‟u olarak
kullanılır [9].
Ozonla önişlemin, evsel atıksu biyolojik arıtma çamurunun biyolojik parçalanabilirliğine
etkileri anaerobik, aerobik şartlarda incelenmiştir. Çalışma sonucunda 5 günlük aerobik ve
anaerobik şartlarda uygulanan işlemde, 0,1 g O3/gAKM (askıda katı madde) ile ozonlanmış
çamurun, ozonla işlem yapılmamış çamurdan 2 ya da 3 kat daha iyi biyolojik parçalanabilirlik
gösterdiği belirlenmiştir. Ozon derişimi daha fazla artışla, biyolojik parçalanabilirliğin
artmadığı ve anaerobik şartlarda ozonla önişlem yapılmış çamurun, önişlem yapılmamış
çamurdan % 36 daha iyi bir biyolojik parçalanma gösterdiği sonucuna varılmıştır [10]. Başka
bir çalışmada mezbahane atık suyundaki yağ parçalarının hidrolizinde dört farklı önişlem
olarak NaOH ile bitkisel, hayvansal ve bakteriyel lipazlar kullanılmıştır. Çalışma sonucunda
5–400 mg NaOH/L arasında NaOH eklenmesi ile KOİ çözünürlüğünde bir değişiklik
gözlenmemiş ancak 150–300 mg NaOH/L arasında NaOH eklenmesi ile yağ parçacıklarının
boyutu başlangıçtaki ortalama boyutlarının % 75‟ine indiği rapor edilmiştir [11]. NaOH ile
önişlemden geçirilmiş aktif çamurun anaerobik işlemi araştırılmıştır. Çalışma, (A) % 1 KM
(kuru madde) içeren aktif çamur kontrol olarak ve (B) % 1 KM içeren aktif çamura 20 mg
NaOH /L eklenerek, (C) % 1 KM içeren aktif çamura 40 mg NaOH/L eklenerek ve (D) %2
KM içeren aktif çamura 20 mg NaOH/L eklenerek yapılan önişlemlerden elde edilen aktif
çamurlarla, 35°C de ve 20, 13, 10 ve 7,5 „er günlük 51 farklı hidrolik bekletme sürelerinde
yürütülmüştür. Reaktör performansları KOİ giderimi, UKM giderimi ve biyogaz üretim
verimleri ölçülmüştür. Çalışma sonucunda 10 günlük hidrolik bekletme süresinde A, B, C ve
D reaktörlerinde KOİ giderim verimleri sırasıyla %38, %46, %51 ve % 52 olduğu
hesaplanmıştır. Bununla beraber biyogaz üretim verimlerinin ise önişlem yapılmış
reaktörlerde (B, C ve D)sırasıyla kontrol reaktöründen (A) % 33, % 30 ve % 163 daha fazla
olduğu anlaşılmıştır [13]. 60-450 µm parçacık boyutundaki domuz yağı parçacıkları içeren
domuz kesim tesisi atık suyuna 25 oC„de 5,5 saat süreyle 250 mg/L derişimde pankreatik lipaz
ile anaerobik kesikli reaktörde anaerobik işlem uygulanmıştır. Çalışma sonunda önişlem ile
yağ parçacıklarının % 35 oranında hidrolize olduğu anlaşılmıştır. Anaerobik işlemde ise
parçacık boyutu ve önişlemlerin domuz yağı hidrolizinde önemli bir etkisinin olmadığı
anlaşılmıştır [13].

www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 1240

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
2.4.Termokimyasal Önişlemler ve Etkileri
Organik maddeye uygulanan termokimyasal önişlemler sayesinde, selüloz, hemiselüloz ve
ligninin suda çözünmesi kimyasal önişlemlere göre daha fazla sağlanmaktadır. Bu sayede
organik numuneden anaerobik ortamda verim alınmaktadır. Böylece organik numunenin
anaerobik ortamda daha fazla giderimi olmaktadır. Termokimyasal önişlemler genellikle
asidik ve bazik olarak yine 2 grupta incelemek mümkündür. Asidik önişlemlerde genellikle
sülfürik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ile organik numune muamele edilir.
Bazik (alkali) önişlemler ise sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, amonyak ve kireç
kullanımı ile sağlanır. Kullanılan termokimyasal önişlem çözeltileri genellikle %15‟ lik olarak
seçilir. Kullanılan termokimyasal önişlemler organik numuneyi 100-200 0C aralıklarına
ısıtarak asit ya da alkali eklenmesi ile yapılır. Anaerobik prosese ise kullanılan katı maddenin
ortalama % 10‟u olarak asit ya da alkali eklenir [9].
Kütlece % 90 nem içeren yemek atıklarına, 175 oC‟ de 60 dakika boyunca termokimyasal
önişlem uygulandıktan sonra katı ve sulu kısımları ayrılarak sulu kısmı seyreltilip UASB
(tam karıştırmalı tank reaktör) reaktörde anaerobik metan üretim verimi incelenmiştir.
Anaerobik süreç 35 oC sıcaklıkta, 82 günde ve 6,4–7,8 g TOK/L reaktör hacimsel besleme
hızı aralıklarında artırılarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda metan üretim veriminin 4,8–5,3 g
TOK/L reaktör organik besleme hızında, 0,35–0,61 L CH4/g TOK giderilmiş olan ve TOK
giderim veriminin ise % 67–69 olduğu belirlenmiştir [14]. Termo kimyasal önişlem sırasında,
NaOH eklenmesi ile biyokütlede KOİ‟nin suda çözünürlüğüne ve anaerobik parçalanabilirliğe
etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, NaOH eklenmesi ile hem suda çözünür KOİ‟nin hem de
toplam katı madde gideriminin artış gösterdiği anlaşılmıştır. 5 g NaOH/L eklendiğinde
proteinlerin pH‟ a bağlı hidrolizi ile KOİ‟nin % 65‟i suda çözünmüş ve toplam katı maddenin
% 35‟i ise suda çözünür forma dönüştüğü saptanmıştır. Daha fazla NaOH eklenmesi, KOİ
suda çözünürlüğünü etkilememiştir. Organik maddenin ısıtılması ile pH‟ın, çözünürlük
üzerine etkilerinin olduğu gsaptanmıştır. Numunedeki KOİ‟nin suda çözünürlüğü oda
sıcaklığında, % 53,2 iken, 26 g NaOH/L eklenmesi ve 140 oC‟de 30 dakika ısıtılması ile
KOİ‟nin suda çözünürlüğü % 85‟e çıkmıştır. Metan üretim veriminde 5 g Na+ /L ile önişlem
ile artış sağlanmıştır. Deneyler KOH, Mg(OH)2 ve Ca(OH)2 gibi alkali maddeler ile pH=12
olacak şekilde de tekrarlanmıştır. Böylece KOİ‟nin 53 suda çözünürlüğünün ve metan üretim
veriminin bu deneylerde de arttığı saptanmıştır [15]. Mikroorganizma ve besin elementleri
içeren endüstriyel arıtma çamurunun (50,8 g tKOİ/L, 6,4 g çKOİ/L, 39,1 gTKM/L, %95,4
UKM, pH=3,4) suda çözünürlüğüne ve anaerobik parçalanabilirliğine pH, sıcaklık ve önişlem
süresinin etkileri iki aşamada araştırılmıştır. İlk aşamada pH=12‟de sabit tutularak sıcaklık
90- 200 oC ve işlem süresi 15-90 dakika arasında değiştirilerek maksimum KOİ suda
çözünürlüğünün elde edildiği işlem sıcaklığı ve süresi belirlenmiş, daha sonra bu işlem
sıcaklığı ve işlem süresinde pH, 8-13 arasında değiştirilerek uygun işlem pH‟ı belirlenmiştir.
Çalışmanın ilk aşamasında en uygun önişlem sıcaklığı ve süresi pH‟ı sırasıyla 140 oC, pH=12
ve 30 dakika olarak belirlenmiş ve bu koşullarda KOİ‟nin suda çözünürlüğünün % 71 olduğu
saptanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise bu koşullarda önişlem yapılan arıtma çamuru,
asidojenik ve metanojenik iki ayrı reaktörde anaerobik parçalanabilirliği araştırılmıştır.
Reaktörler başlangıçta glikoz ile beslenerek ve asidojen reaktör (10 L‟lik CSTR) pH=6–6,5
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aralığında, 35 oC ve 0– 60 gün 1,6 gKOİ/L, 60–125. günler arası 5,6 gKOİ/L organik yükleme
hızlarında, metanojen reaktör (6,5 L‟lik akışkan yataklı reaktör) ise 37 oC ve pH=7,9‟da ve 2
gKOİ/L organik yükleme hızında çalıştırılmış, önişlem yapılmış arıtma çamuru belli
aralıklarla eklenerek reaktör performansları incelenmiştir. Çalışma sonunda önişlem yapılmış
arıtma çamurunun eklenmesi ile gaz üretim verimi ve KOİ giderimin azaldığı belirtilmiş ve
arıtma çamurunun önişlemi ile bazı biyokimyasal olayları durduran moleküllerin
oluşabileceği rapor edilmiştir. Çalışmada ayrıca arıtma çamurlarında yüksek oranlarda
bulunan proteinlerin hidrolizi ile oluşan amonyum iyonlarının ve pH ayarlama veya bazik
önişlem amaçlı kullanılan NaOH çözeltisinden kaynaklanan sodyum iyonlarının anaerobik
aktiviteyi durdurabileceği rapor edilmiştir [16].
3. TARTIŞMA
Biyogaz üretiminde kullanılan hammadde çoğunlukla lignoselülozik bileşenlere sahiptir.
Böylece bu hammaddelerin anaerobik süreci çok uzun olmasına karşın çok az verim
alınmaktadır. Fakat organik hammaddeye uygulanan önişlemler sayesinde anaerobik sindirim
kolaylaşır. Bu sayede organiklerin içinde bulunan selüloz, hemiselüloz ve ligninin bir kısmı
kullanılan önişlemin şiddetine göre suda çözünür hale gelmektedir. Fakat önişlemlerin
kullanılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli kısım önişlemde kullanılacak
kimyasalların pahalı olmasıdır. Bu nedenle maliyeti en aza indirmek için ne kadar çözelti ve
hangi çözeltinin kullanılması konusunda ön çalışmalar yapılması gerekmektedir.
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GAZİANTEP İLİNİN HAYVANSAL ATIKLARDAN ÜRETİLEBİLECEK BİYOGAZ
POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
Arş. Gör. Halil ŞENOL
Giresun Üniversitesi, halilsenol@yahoo.com
ÖZET
Dünya enerji ihtiyacını 21. Yüzyıla kadar genellikle doğal enerji kaynaklarından
kullanmıştır. Fakat artan nüfus ve sanayi, daha fazla enerji ihtiyacı doğurması ve doğal enerji
ihtiyacının çevreye verdiği zararlardan dolayı son zamanlarda yenilenebilir enerjiler
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yenilenebilir enerji çeşitlerinden biri de biyogazdır. Biyogaz
organik atıklardan havasız çürütme (anaerobik fermantasyon) yöntemi ile üretilebilen bir gaz
karışımıdır. İçerisinde yaklaşık % 60-65 metan (CH4), % 30-40 karbondioksit (CO2) , % 0,010,2 oksijen (O2), % 0,1-1 azot (N2) ve 10-4000 ppm oranında hidrojen sülfür (H2S)
içermektedir. Biyogaz organik maddelerden üretildiği gibi organik atıklardan da
üretilmektedir. Bu nedenle hem atıkların bertaraf edilmesini hem de enerji üretilmesini
sağlamaktadır. Biyogaz üretiminde aynı zamanda yan ürün olarak organik gübre elde
edilmektedir. Bu çalışmada Gaziantep ilinde bulunan sığır, manda, koyun ve keçi
hayvanlarının gübrelerinden üretilebilecek biyogaz ve elektrik enerji potansiyeli
belirlenmiştir. Çalışma sonucuna göre Gaziantep ilinin büyükbaş hayvan gübrelerinden
üretilebilecek biyogaz enerji potansiyeli 92658 MWh/yıl, küçükbaş hayvan gübrelerinden
üretilebilecek enerji potansiyeli ise 99832 MWh/yıl olarak elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Biyogaz, yenilenebilir enerjiler, hayvan gübreleri.

DETERMINATION OF BIOGAS POTENTIAL TO BE PRODUCED BY ANIMAL
WASTES OF GAZIANTEP
ABSTRACT
The world has used energy needs from natural energy sources up to the 21st century.
But renewable energies have become widespread recently due to the growing population and
industry, the need for more energy, and the environmental impact of natural energy needs.
One of these renewable energy types is biogas. Biogas is a gas mixture that can be produced
from organic wastes by anaerobic fermentation. It contains about 60-65% methane (CH4), 3040 % carbon dioxide (CO2), 0.01-0.2 oxygen (O2), 0.1-1% nitrogen (N2) and 10-4000 ppm
hydrogen sulfur (H2S). Biogas is produced from organic materials as well as from organic
materials. For this reason, it provides both waste disposal and energy production. At the same
time biogas production, organic fertilizer is obtained as a by-product. In this study, potential
of biogas and electricity energy that can be produced from the fertilizers of cattle, buffalo,
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sheep and goat animals in Gaziantep province has been determined. According to the result of
the study, it was obtained as 92988 MWh/year for biogas energy potential which can be
produced from bovine fertilizer of Gaziantep province and 99832 MWh/year for energy
potential which can be produced from small cattle fertilizer.
Key words: Biogas, renewable energies, animal manure.
1. GİRİŞ
Organik maddelerin anaerobik fermantasyonu hem atık arıtma yöntemidir hem de metanın
kontrolsüz salınımını engelleyerek temiz ve yenilenebilir enerji olan biyogaz üretim
yöntemidir. Biyogazın tanımı ve içeriği ise şu şekildedir; organik materyalin anaerobik
koşullar altında biyokimyasal fermantasyonu sonucu oluşan, yanıcı, renksiz ve kokusuz,
havadan hafif, oktan sayısı 110 olan, birleşiminin büyük bir kısmını metan ve karbondioksit
gazlarının oluşturduğu parlak mavi bir alevle yanan bir gazdır [1,2].
Son yıllarda hayvan gübresinden ve bitkilerden biyogaz üretimi oldukça önemli hale
gelmiştir. Anaerobik fermantasyon ile hayvan gübresinin sera gazı salınımı gibi zararlı etkileri
azalırken gübre kalitesinde artma meydana gelmektedir. Ayrıca gübreden anaerobik
fermantasyonda aşılama maddesi olarak da yararlanılmaktadır.Biyogaz üretiminde kullanılan
hammaddelerin ve özelliklerinin üretilen enerji verimine önemli etkisi vardır. Organik
maddelerden biyogaz üretimi, içerdikleri metan (CH 4) ve karbondioksite (CO2) ayrışabilen
maddelere bağlıdır. Bu nedenle hayvan gübresi ve enerji bitkilerinin bileşimleri ve
ayrışabilirliği metan veriminde en önemli parametrelerdir [3].
Ham protein, ham yağ, lif, selüloz, hemiselüloz, nişasta ve şeker metan oluşumunda
oldukça etkilidir. Sığırlarda, karbona dönüşebilen maddelerin çoğunluğu işkembe ve
bağırsakta sindirildiklerinden dolayı hayvanların beslenmeleri de metan verimi ve biyogaz
üretimini etkiler. Bu nedenle sığır gübresi, domuz ve kümes hayvanları gübresine göre
biyogaz üretiminde daha düşük potansiyele sahiptir. Sığır gübresinden üretilen biyogazda CH 4
konsantrasyonu daha düşüktür. Anaerobik fermantasyon sırasında yüksek protein seviyesine
sahip gübrenin daha yüksek metan verimine sahip olduğunu bildirmişlerdir [4,5].
1.1.Anaerobik Fermantasyonu Etkileyen Faktörler
Biyogaz üretim yöntemlerinden biri olan anaerobik fermastasyon tüm parametrelerin
eksiksiz sağlanması gereken önemli bir biyolojik prosestir. Gereken parametrelerin
sağlanamaması gaz üretim verimini etkilemektedir. Biyogaz üretimindeki en önemli
parametreler; fermantasyon sıcaklığı, hidrolik bekleme süresi, organik yükleme hızı, organik
maddenin pH’ı, ornagik maddenin C/N oranı ve anaerobik fermantasyonda toksisitedir.
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1.1.1.Fermantasyon sıcaklığı
Enzimler, fermantasyon sırasında oluşan olayları kontrol ederler veya fermantasyonda
katalizör olarak görev alırlar. Enzimlerin çalışmasında sıcaklığın önemli rol oynaması dolaylı
olarak biyogaz fermantasyonunun da sıcaklığa bağlı olmasına neden olmaktadır.
Fermantasyon prosesinde enzimlerin çalışma sıcaklığına kadar bileşiklerin parçalanma
hızında artış görülürken, bu sıcaklık sınırından sonra parçalanma hızında azalma
görülmektedir. Metan oluşmasını sağlayan bakteriler sıcaklığa karşı oldukça duyarlıdırlar ve
bu nedenle anaerobik fermantasyon; sakrofilik, mezofilik ve termofilik olarak adlandırılan 3
farklı sıcaklık aralığında gerçekleşir. Sıcaklık artışı, biyokimyasal tepkime ile elde edilen
metan üretiminde artışa neden olmaktadır. Termofilik ve mezofilik sıcaklık aralıklarında
biyokimyasal reaksiyon hızı karşılaştırıldığında, termofilik sıcaklıkta reaksiyonların 2 kat
daha hızlı gerçekleştiği görülmüştür. Dolayısıyla fermantör hacmi mezofilik şartlara göre yarı
yarıya daha küçüktür ve aynı hidrolik bekleme süresinde daha yüksek organik yükleme
yapılabilmektedir. Fakat termofilik şartlarda fermantörü çalıştırmak için daha yüksek
sıcaklığa yanı ilave ısıya ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek sıcaklıkta çalışmanın, serbest
amonyak miktarında artışa neden olması ve bunun da fermantör performansını olumsuz
etkilemesi gibi dezavantajları vardır. Biyokimyasal reaksiyonda önemli yeri olan bakteriler
sıcaklıktan etkilendikleri için fermentörde gerçekleşen ani sıcaklık değişmeleri bakterilerin
faaliyetlerini etkilemektedir. Bu gibi olumsuz durumların önüne geçebilmek için fermentörün
yalıtımının iyi yapılması gerekmektedir. Sıcaklık değişiminden etkilenmeyi en aza indirmek
amacı ile alınabilecek bir diğer önlem ise biyogaz tesisinin yeraltına kurulması ile gece
gündüz arasındaki sıcaklık farkının etkisinin minimuma indirilmesi sağlanabilir [6].
1.1.2.Hidrolik bekleme süresi
Hidrolik bekleme süresi (HBS), biyogaz üretiminde bakterilerin organik maddeleri
çürütmesi için geçen süredir. Belirlenen hidrolik bekleme süresinde organik maddelerin % 7080 oranında reaksiyona girerek çürüdüğü kabul edilir. Biyogaz üretim tesislerinde işletme
sıcaklığına bağlı olarak hidrolik bekleme süresi 20 ile 120 gün arasında değişir fakat tropikal
bölgelerde bu süre 40-50 gün iken Çin’ in soğuk bölgelerinde bu süre yaklaşık 100 gündür.
Sürekli beslemeli sistemlerde, bakterilerin fermentör dışına çıkmasını engellemek ve
bakterilerin iki katına çıkmasını sağlamak için HBS daha uzun seçilebilir. HBS süresi
çürütülecek organik maddeye göre değişebilmektedir. HBS süresinin kısa olması bakterilerin
fermentörden çıkmasına ve ucucu yağ asidi derişiminin artmasına neden olur. Bu da biyogaz
üretiminin düşmesi ile sonuçlanır. Fermantasyonun tam olarak gerçekleşmemesi durumuna
nadiren tarımsal biyogaz tesislerinde rastlanılır.
Hidroliz, hayvan atılarında HBS’yi etkileyen en önemli parametredir. Hayvan gübresinde
bulunan organik maddelerin çürüme sırası karbonhidratlar, yağlar, proteinler, hemi-selüloz ve
selülozdur. Burada karbonhidratlar ve yağlar, selüloza göre daha kolay hidrolize olurlar [7].
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1.1.3.Organik yükleme hızı
Organik yükleme hızı (OYH), birim hacim (m3) reaktörlere günlük olarak beslenen
organik madde miktarı (Kimyasal oksijen ihtiyacı veya uçucu katı madde olarak da ifade
edilir) olarak tanımlanır. Anaerobik arıtmada bakteriler için organik yükleme hızı oldukça
önemlidir. Organik yükleme hızı, fermantöre yüklenen günlük organik kuru madde
miktarının, toplam fermantör hacmine bölümü ile hesaplanmaktadır. Materyalin içerdiği
organik kuru madde oranı, günlük yüklenen materyal miktarı ile çarpılarak yüklenen organik
kuru madde miktarı bulunur. Mezofilik şartlarda çalışan bir fermantörde sığır gübresi için
optimum OYH (organik yüklenme hızı) 2,5-3,5 kg uçucu madde/m3.gün; ilave besin maddeli
sığır gübresi için 5,0-7,0 kg uçucu madde/m3.gün ve domuz gübresi için 3,0-3,5 kg uçucu
madde/m3.gün alınır.
Anaerobik arıtma esnasında optimum organik yükleme hızının korunmasına dikkat
edilmelidir. Organik yükleme hızının yüksek olması fermentör içinde asit birikimine neden
olur ve pH değerinde düşme gözlenir. Bu durum metanojenik bakterilerin aktivitelerini
olumsuz yönde etkiler. Bunlara bağlı olarak gaz üretim hızı da düşer ve hatta durur. Benzer
olarak organik besleme hızının düşmesi de gaz üretim hızını düşürür [7].
1.1.4.Organik maddenin pH’si
Metan oluşumunda etkili olan bakteriler için optimum yaşam ortamı nötr veya hafif alkali
olan ortamlardır. Aerobik şartlarda gerçekleşen fermantasyon işlemi sırasında ortam pH’ ı 77.5’ tir. Fermantörün pH’ sının 6,7’ nin altına düşmesi metan oluşturan bakteriler üzerinde
toksik etkiye neden olur. Anaerobik arıtma için optimum pH aralığı 6,8-7,8’dir. Eğer pH 6.5’
in altına düşerse gaz üretiminde düşme ve asit oluşturan bakteri derişiminde artma gerçekleşir.
Fermantörde yağ asidi derişimi belli değerin üzerine çıktığında metan oluşumu tamamen
durur. Bu durum özellikle aşırı organik yükleme ve sıcaklığın ani olarak düşmesinde meydana
gelir.
Fermantörlerde pH düştüğü zaman iki yol izlenir. Birinci yolda organik madde beslemesi
kesilir ve ortamda metanojenik mikroorganizmaların konsantrasyonu artırılarak yağa sidi
konsantrasyonu azaltılabilir. pH 6,8 gibi kabul edilebilir seviyeye yükseltildikten sonra çamur
beslenmesine tekrar devam edilir.
İkinci yolda ise pH’yı yükseltmek ve tamponlama kapasitesini artırmak için ortama
kimyasal maddeler ilave edilir. Kimyasal madde ilave etmenin en önemli avantajı pH’ın kısa
sürede kararlı hale gelir ve dengesiz popülasyonlar hızlı şekilde kendisini düzeltmeye
çalışırlar. Kimyasal madde olarak Türkiye’de bol olarak bulunan sönmüş kireç (kalsiyum
hidroksit) ve soda (sodyum bi karbonat) çözeltileri ilave edilebilir [8].
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1.1.5. Organik maddenin C/N oranı
Besin maddeleri, hayvan gübreleri, insan atıkları ve mutfak atıkları belirli oranda karbon,
azot ve oksijen içerirler. Anaerobik bakteriler enerji ihtiyaçlarını organik maddelerde bulunan
karbondan sağlarlar. Karbondan sonraki en önemli besin maddeleri ise fosfor ve bakterilerin
büyümesi ve çoğalmasını sağlayan azottur. Besinlerde bulunan azotun iki önemli görevi
vardır. Birincisi; amino asitlerin, proteinlerin ve nükleik asitlerin sentezi için gerekli elementi
sağlar. İkincisi ise amonyağa dönüşerek uçucu yağ asitlerini tamponlayıp pH’ ın düşmesini
önler ve böylece metan oluşturan bakteriler için uygun pH ortamı elde edilmiş olunur.
Fermentörde bulunan farklı bakteriler besin maddesinde bulunan bileşikleri kullanırlar.
Metabolik işlemler için C/N oranı bakteriler için uygun olmalıdır C/N oranı, 23/1’den büyük
olması optimum çürüme için uygun değildir. Yine C/N oranı 10/1’den küçük olmasıda
bakteriler üzerinde engelleyici etkiye neden olmasından dolayı uygun değildir.
Patates kabuğu ve mutfak atığında C/N oranı 25 iken, yulaf samanı ve şeker kamışında bu
oran sırasıyla 120 ve 150’dir. Hayvan gübresinden biyogaz üretiminde C/N oranı 15/1 ila 30/1
arasında değişmektedir. Literatür incelendiğinde hayvan gübresindeki azot (N) kaynağının
idrar olduğu söylenmiştir. Çoğu taze hayvan gübreleri bu oranı sağlar. C/N oranı 15/1 ila
30/1’i sağlaması durumunda hayvan gübresinin ayrıca ayarlanmasına ihtiyaç yoktur [9].
1.1.6.Anaerobik fermantasyonda toksisite
Mineral iyonlar, ağır metaller ve deterjanların neden olduğu toksik etki anaerobik
arıtmada mikroorganizmaların büyümesine engel olur. Az miktardaki mineral iyonlar
(sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, amonyum ve kükürt) bakterilerin büyümelerine
yardımcı olurken, ağır metaller toksik etkiye neden olurlar. 50-200 mg/L amonyum
bakterilerin büyümesini tetiklerken, 1500 mg/L amonyum bakteriler üzerinde toksik etki
yapar.
Benzer şekilde bakır, nikel, krom, çinko, kurşun gibi ağır metaller çok düşük
konsantrasyonlarda bakterilerin gelişmesine olumlu etki yaparken yüksek konsantrasyonlarda
toksik etkiye neden olurlar. Deterjanlar, antibiyotikler, dezenfektanlar, organik çözücüler
bakterilerin metan üretim kapasitelerini düşmesine neden olurlar bu nedenle bu maddelerin
hayvan gübresine karışması önlenmelidir [9].
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Aşağıda ki tablo 1’de Gaziantep ili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı ve verilerine göre, 2016 yılında toplam 165.947 büyükbaş, 523.178
küçükbaş olmak üzere toplam 689.125 kayıtlı hayvan bulunmaktadır.
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Tablo 1. Gaziantep ilinin 2016 yılına mevcut kayıtlı hayvan sayıları
Büyükbaş
Büyükbaş
Küçükbaş
Küçükbaş
cinsi
hayvan sayısı hayvan
hayvan
cinsi
sayısı
Sığır(kültür) 98.356
Koyun
629
(merinos)
Sığır(melez) 62.434
Koyun
293.766
(yerli)
Sığır(yerli)
5.019
Keçi (kıl)
228.783
Manda
135
Toplam
165.947
Toplam
523.178

Hayvansal atıklardan elde edilebilecek biyogaz
kullanılabilecek kabuller ise şu şekilde belirtilmektedir:

potansiyelinin

hesaplanmasında

Hayvanlardan elde edilen gübre miktarları hayvanların cinsine göre değişiklik göstermektedir
[7]. Buna göre;
1 adet büyükbaş hayvandan 3,6 ton/yıl yaş gübre ve 1 adet küçükbaş hayvandan 0,7 ton/yıl
yaş gübre elde edilmektedir.
Bu değerlerden yola çıkarak;
Bir ton sığır gübresinden 33 m³/yıl biyogaz,
Bir ton koyun gübresinden 58 m³/yıl biyogaz elde edilebilmektedir.
Bu hesaplardan yola çıkarak 1 m3 ten elde edilebilecek teorik elektrik miktarı 4,70 kWh
değerine eşittir [1].
3. SONUÇLAR
Bir ton yaş büyükbaş hayvan gübresinden teorik verilere göre 33 m 3 biyogaz elde
edilmektedir ve Gaziantep ilinde yıllık olarak; 33 x 3,6 x 165.947= 19.714.503 m3 biyogaz
elde edilmektedir. Aynı şekilde aylık olarak 1.642.875 m3 biyogaz ve günlük olarak 54.762
m3 biyogaz elde edilebilir.
Bir ton yaş küçükbaş hayvan gübresinden teorik verilere göre 58 m3 biyogaz elde
edilebilmektedir ve Gaziantep’ de yıllık olarak; 58 x 0,7 x 523.178 =21.241.026 m3/yıl, aylık
olarak; 1.770.085 m3/ay, günlük olarak; 59.002 m3/ gün biyogaz elde edilebilmektedir.
1 kwh elektrik enerjisinin kwh değeri güncel olarak 0.35 tl olarak kabul edersek;
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Tablo 2. Gaziantep ilinin hayvan sayılarına göre üretilebilecek biyogaz potansiyeli
Hayvan
grupları

Sayısı

Elde Edilebilecek
Yaş Gübre
potansiyeli
(ton/yıl)

Biyogaz
potansiyeli
(m3/yıl)

Elektrik enerjisi
potansiyeli
(MWh/yıl)

Elektrik
enerjisinden
elde dilecek
kazanç
(milyon/yıl)

Büyükbaş
hayvan

165.947

597.409

19.714.503

92.658

32,43

Küçükbaş
hayvan

523.178

366,224

21.241.026

99.832

34,94

Toplam
miktar

689.125

963633

40.955.529

192.490

67,37

Tablo 2’ye göre Gaziantep ilinde üretilebilecek yıllık biyogaz potansiyeli toplam
192.490 MWh olarak bulunmuştur. Bu değer TL olarak yıllık 67,37 milyon değerine karşılık
gelmektedir.
Bir biyogaz bileşimindeki gaz oranlarının yaklaşık yüzde 70 inin metan (CH4) gazı
olduğunu belirtilmişti. Bilindiği üzere metan gazının atmosferdeki sera etkisi karbondioksit
(CO2)gazına göre 20 kat daha zararlıdır. Bu nedenle günümüz teknolojisinde biyogaz bileşimi
olan metan gazının yakılarak yok edilmesi gerekmektedir ve bunun için biyogaz tesislerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında Gaziantep ilinin kurulum maliyetleri hariç tutularak
biyogaz enerjisi değeri hesaplanmıştır. Bu sayede oluşturulabilecek ya da yaygınlaştırılacak
tesisin enerji konusunda tasarruf etmemize yardımcı olacaktır.
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TAVUK GÜBRESİNDEN TERMAL ÖNİŞLEM UYGULANARAK BİYOGAZ
ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Halil ŞENOL
Giresun Üniversitesi, halilsenol@yahoo.com
ÖZET
Biyogaz organik atıklardan anaerobik fermantasyon yöntemi ile üretilebilen bir gaz
karışımıdır. İçerisinde yaklaşık % 60-65 metan (CH4), % 30-40 karbondioksit (CO2) ve eser
miktarda diğer gazlar bulunmaktadır. Biyogaz üretiminde sıklıkla rastlanan sorunlardan biri
hidroliz aşamasının uzun sürmesidir. Bu aşamayı kısaltmak adına bazı önişlem teknolojileri
geliştirilmiştir. Bu nedenle çeşitli önişlem teknolojilerin geliştirilmesi üretim verimini artırır
ve hidroliz aşamasını kısaltır. Bu önişlem teknolojilerinden biri termal önişlemlerdir. Termal
önişlem lignoselülozik maddelerin yapısındaki makromaloküllerin bir kısmını suda çözünür
küçük moleküller haline getirebilmektedir. Bu sayede hidroliz aşaması kısalır ve daha verimli
bir biyogaz üretilmiş olur. Bu çalışmada tavuk gübresinden anaerobik fermantasyon yolu ile
termal önişlem uygulanarak biyogaz üretimi yapılmıştır. Anaerobik fermantasyonda katı
madde oranı bütün reaktörler için %9 olarak alınmıştır. Termal önişlem 100 0C de 10, 20, 30
ve 60 dakika boyunca uygulanmıştır. En yüksek biyogaz üretimi önişlem süresinin 30 dakika
boyunca uygulanan reaktörde 311 ml / g katı madde olarak belirlenmiştir. Termal önişlem
sayesinde % 45,1 daha fazla üretim gerçekleşmiştir. Bu reaktör için metan içeriği % 61,9
olarak ölçülmüştür. Ayrıca termal önişlem sayesinde anaerobik süreç 65 günden 40 güne
gerilemiştir.
Anahtar kelimeler: Biyogaz, tavuk gübresi, termal önişlem

INVESTIGATION OF BIOGAS PRODUCTION BY APPLYING THERMAL
PRETREATMENT FROM CHICKEN MANURE
ABSTRACT
Biogas is a gas mixture that can be produced from organic wastes by anaerobic
fermentation method. It contains about 60-65 % methane (CH4), 30-40 % carbon dioxide
(CO2), and other gases in trace amounts. One of the most frequently encountered problems in
biogas production is the long duration of the hydrolysis process. In order to shorten this stage,
some preprocessing technologies have been developed. For this reason, the development of
various preprocessing technologies increases production efficiency and shortens the
hydrolysis step. One of these preprocessing technologies is thermal preprocessing. Thermal
pretreatment can make some of the macromalocules in the structure of lignocellulosic
materials small water-soluble molecules. In this way, the hydrolysis step is shortened and a
more efficient biogas is produced. In this study, biogas production was carried out by
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applying thermal pretreatment via anaerobic fermentation route from chicken manure. In the
anaerobic fermentation, the solids content was taken as 9% for all reactors. Thermal
pretreatment was carried out at 100 ° C for 10, 20, 30 and 60 minutes. The highest biogas
production was determined as 311 ml / g solid matter in the pretreatment reactor for 30 minutes.
Thanks to the thermal pretreatment, 45.1% more production has been achieved. The methane
content for this reactor was measured as 61.9 %. In addition, thermal pretreatment reduced the
anaerobic process from 65 days to 40 days.
Key words: Biogas, chicken manure, thermal pretreatment.

1. GİRİŞ
Ülkemiz birçok ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır.
Gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmak için gerekli temel ihtiyaçlardan biri de kendi enerjimizi
üretmektir. Fakat ülkemizde enerji açığının giderek artması, ülke kalkınmasını olumsuz yönde
etkilemektedir. Dünya enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu doğal enerji kaynaklı yakıtlardan
ve fosil yakıtlardan sağlamaktadır. Fakat bu yakıtlar doğada sınırlı sayıda olduğundan
tükenmek üzeredir. Dünya enerji ihtiyacının her sene ortalama %5 oranında artması ve
kullanılan enerji kaynağının büyük oranı doğal enerji kaynakları olduğundan, Dünya ülkeleri
yeni enerji kaynakları arayışı içerisine girmiştir [1-2].
Yenilenebilir enerji kaynakları açısından ülkemiz oldukça büyük potansiyele sahiptir. Bu
enerji kaynaklarının arasında yer alan ve ülkemizde çok büyük bir potansiyele sahip olan
enerjilerden biride biyogazdır [3].
Ülkemizin enerji ihtiyacı hızlı ekonomik ve sanayi gelişiminden dolayı hızla artmaktadır.
Ülkemizin 2000 ve 2015 yılları arasındaki tükettiği enerji 2000 ile 2010 yılları arasındaki
tükettiği enerjiden yaklaşık 5 kat fazladır [4]. Buda enerji tüketiminin giderek arttığını
ispatlamaktadır. Bu nedenle ülkemizin farklı enerji kaynaklarına yönelmesi gerekmektedir.
Bu farklı enerji kaynaklarına alternatif bir kaynak biyogazdır. Çünkü biyogaz üretimi için
ülkemiz oldukça elverişli ve zengin bir kaynağa sahiptir.
Biyogaz temiz enerji oluşu ve ısıl özellikleri nedeniyle iyi bir yakıt türü olması
bakımından dikkat çekmektedir. Biyogaz genellikle aydınlatma, elektrik üretimi, ısıtma, içten
yanmalı motorlarda vb. yerlerde kullanılmaktadır. Hatta biyogaz hava gazı ile çalışan
motorlarda hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabilir. Biyogazın özellikleri ve bileşenleri
açısından doğal gaza benzemektedir. 1 m3 biyogazın elektrik enerji değeri yaklaşık olarak
4.70 kwh’a eşittir [5]. Aşağıdaki tablo 1 biyogazın ve diğer gazların bazı özelliklerini ifade
etmektedir. Bu tablo incelenecek olursa biyogazın diğer yanıcı gazlardan çok farklı olmadığı
ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 1. Biyogaz ve diğer benzer gazların bazı özellikleri
Yakıt

Isıl değeri

Yoğunluk

Hava - yakıt
oranı (kg/kg)

Ateşleme
sıcaklığı (0C)

(kj/kg)
Metan

50000

0,72 kg/ Nm3

17,2

650

Propan

46300

2,02 kg/ Nm3

15,6

470

Bütan

45600

2,70 kg/ Nm3

15,6

365

Benzin

43000

0,75 kg/ l

14,8

220

LPG

46000

0,54 kg/ l

15,5

400

Motorin

42500

0,85 kg/ l

14,5

220

Doğal Gaz

57500

0,83 kg/ Nm3

17,0

600

18000

1,2 kg/ Nm3

0,2

650

Biyogaz (%60
%40 CO2 )

CH4,

Biyogaz tesislerinin kurulumu açısından biyogaz üretimi, planlanan amaca göre
değişiklik göstermektedir. Biyogaz tesisleri ayrıca kapasitelerine göre de değişiklik
göstermektedir. . Bu tesislerden 6-12 m3 kapasiteli olanlara aile tipi, 50-150 m3 kapasiteli
olanlara çiftlik tipi, 100-200 m3 kapasiteli olanlara ise köy tipi biyogaz tesisi denilmektedir.
Fakat ülkeler olarak Almanya, Danimarka, İsveç ve Amerika gibi ülkeler daha yüksek
kapasiteli olan 1.000-10.000 m3 lük sanayi tipi biyogaz tesisleri kullanılmaktadır [7]. Biyogaz
üretimi günümüzde yaygın olarak kentsel atık su arıtma tesislerinde ve artan şekilde tarımsal
atıklar, hayvan endüstrisi atıkları gibi organik atıkları bertaraf etmek amacıyla
kullanılmaktadır [8,9].
Biyogaz üretimi sırasında tesis verimine; C/N oranı, karıştırma hızı, ph, sıcaklık,
yükleme oranı, toksik maddeler ve reaktörde bekleme süresi gibi birçok bileşen etki
etmektedir. Bu bileşenlerin değerleri tesisin yapısına göre değişiklik göstermektedir [10].
Biyogaz birçok organik maddelerden üretilebildiği gibi mutfak atıklarından da
üretilebilmektedir. Ülkemizin en büyük problemlerinden biri Karadeniz Bölgesinde oluşan
çöplerin yeterince geri dönüşümünün sağlanamamasıdır. Bu nedenle çöplerin yeteri
depolanma sahasının olmaması nedeniyle denize dökülmektedir. Böylelikle hayvan, bitki ve
insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli bir duruma gelmektedir. Bu enerji sayesinde hem
yenilenebilir bir enerji elde edilerek atıklar değerlendirilmiş olacak hem de enerji elde
edilecektir. Yeni bir ürün ya da bir madde üretimi sırasında mutlaka bir yan ürün veya bir atık
madde ortaya çıkar. Fakat biyogaz üretimi sırasında ortaya çıkan atık bir organik gübre
niteliğine sahiptir. Biyogaz üretimi sonucunda açığa çıkan yan ürün de organik gübre olarak
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geri kazanılması biyogaz üretiminin bir diğer avantajlarındandır [11]. Elde edilen bu gübre
tarlaya doğrudan uygulanabilir ya da kurumaya bırakılabilir. Bu gübrenin en büyük
avantajlarından biri de fermantasyon sırasında patojen mikroorganizmaların büyük bir
kısmının yok olmasıdır. Bu işlem ile kullanılacak olan organik gübrenin yaklaşık % 10 daha
verimli olmasını sağlar [12].
Biyogaz, aydınlanmada, ısıtmada, elektrik enerjisi üretiminde kullanım amaçlı olarak
özel bir cihaza gerek duyulmaksızın üzerlerinde yapılan küçük değişiklikler sonucunda
kullanılabilmektedir [13]. Biyogaz havayla 1/7 oranında karıştığı zaman tam olarak yanma
gerçekleşmektedir [14]. Aynı zamanda biyogaz doğrudan fırın ve ocaklarda ısıtma amaçlı
kullanılabildiği gibi termosifon ve şofbenlerde biyogazla çalışabilmektedir. Biyogazın LPG’li
ocakta ve şofbenlerde yanması için meme çapının yaklaşık 2,5-3 kat arttırılması
gerekmektedir [15].
Alçiçek ve Demiruluş’a (1994) göre pişirme amacı ile ihtiyaç duyulan biyogaz miktarı
kişi başına günde 0,3 m3’ tür. 1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı=0,62 litre gazyağına, 1,46
kg odun kömürüne, 3,48 kg oduna, 0,43 kg bütan gazına, 12,4 kg tezeğe, 1,18 m3 havagazına,
1 litre alkole, 0,8 litre benzine eşittir [16].
Bu çalışmada biyogaz tavuk gübresinden üretilmiştir. Tavuk gübresinin içerisinde bulunan
lignoselülozik bileşenlerin olmasından dolayı termal önişlem uygulanmıştır. Termal önişlem
sayesinde tavuk gübresinden daha fazla verim alınması amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
Taze tavuk gübresi Giresun ilinin merkeze bağlı Boztekke köyünden sağlanmıştır.
Aşağıdaki tablo 2’de tavuk gübresine yapılan bazı analizler sonuçları verilmektedir.
Tablo 2. Tavuk gübresine yapılan analizler sonucu bazı değerler.
Parametre
%C
%N
C/N
% kuru madde
% nem
Organik madde miktarı (%
kuru madde üzerinden)

Miktar
86,42
6,38
13,54
72
18
85,41

Organik atıkların C ve N değerleri bir elementel analiz cihazı kullanarak ölçülmüş ve
C/N oranları hesaplanmıştır. Kuru madde tayini ise 105 0C’ de 48 saat kurutularak
belirlenmiştir. Uçucu katı madde oranı ise kurutulan madde kül fırında 550 0C’ de 2 saat
boyunca yakılarak elde edilmiştir [17]. Yakılan kül kısmı başlangıçtaki kütlesi bilinen
kısımdan çıkarılarak bulunmuştur. Benzer şekilde selüloz, lignin ve hemiselüloz tayinleri de
kimyasal yöntemler ile standart metotlara göre tayin edilmiştir [18].
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Toplamda her biri 3 tekerrürlü olmak üzere yapılmıştır. Toplam kuru madde oranı %
10 olarak ayarlanmıştır. Sonra bütün reaktörler alüminyum folyo ile kaplanarak ışık
geçirgenliği yok edilmiştir. Biyoreaktör olarak kullanılan özel yapım şişelerin bütün
deneylerde hacminin % 85‘i substrat ve su karışımıyla doldurulup ve % 15‘i boş kalmıştır.
Sistemdeki gaz kaçaklarını engellemek için hortumlarının giriş ve çıkışı bantlanmıştır.
Fermantasyon işlemi için her bir reaktörün pH değeri ölçülecek ve ardından eğer pH biyogaz
oluşumda metan bakterilerinin üremesi için gerekli şartlar olan 6,6 - 7,6 değerinde değilse pH
bu aralıktaki gelene kadar hazırlanan 8 N NaOH ve 8 N H 2SO4 tamponları ile ayarlama
yapılmıştır. Isıtma sıcaklığı bütün deneyler için 40 0C olarak seçilmiştir. Isıtma işlemi su
banyosu yardımıyla yapılmıştır. Her bir reaktörün biyogaz oluşum hızı ml biyogaz/g toplam katı
olarak belirlenmiştir. Metanojen bakteriler, ışığa duyarlı bakteriler olduğundan alüminyum
folyo ile sarma işlemi neticesinde karanlık ortam sağlanmıştır.
Termal önişlem sıcaklığı 100 0C olarak seçilmiştir. Termal önişlem süresi ise 10-20-30 ve
60 dakika olarak seçilmiştir. Termal önişlem otoklavda, otoklav şişelerinin içinde
gerçekleştirilmiştir.
3. SONUÇLAR
Organik maddeye farklı sürelerde uygulanan termal önişlem sonucunda anaerobik
fermantasyon işlemi sonrasında sonuçlar aşağıdaki tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Anaerobik fermantasyon sonucu reaktörlerin ürettikleri biyogaz miktarları
Reaktör

R1
R2
R3
R4
R5

Termal
önişlem
uygulanma
süresi
0
10
20
30
60

Anaerobik
fermantasyon
süresi (gün)

Biyogaz
üretim hızı
(litre/kg)

82
55
50
48
52

80,5
115,4
130,5
201,4
150,5

Yüzde 10 katı madde oranı ile yapılan çalışmalar sonucunda önişlemin uygulanmadığı
reaktör R1 olarak, 10 dakika önişlem uygulanan reaktör R2 olarak, 20 dakika önişlem
uygulanan reaktör R3 olarak, 30 dakika önişlem uygulanan reaktör R4 olarak, 60 dakika
önişlem uygulanan reaktör R5 olarak isimlendirilmiştir. En yüksek biyogaz üretimi 30 dakika
uygulanan önişlem sonucunda meydana gelmiştir. Toplamda % 150 daha fazla üretim
gerçekleşmiştir. En az üretim ise 10 dakika önişlem uygulanan reaktörde gerçekleşmiş olup %
43,3 daha fazla üretim olmuştur.
Aşağıdaki şekil 1’de bazı önişlem sürelerine göre belirlenmiş reaktörlerin anaerobik
süreçleri verilmiştir. Buna göre önişlem uygulanmayan R 1 reaktöründe önişlem süresi 80.
Günden sonra dengeye gelirken, R2 reaktöründe 55, R3 reaktöründe 50, R4 reaktöründe 48 ve
R5 reaktöründe ise 52. günden sonra dengeye gelmiştir. Yapılan önişlem sayesinde anaerobik
fermantasyon süresi en fazla 34 gün, en az 27 gün kısalmıştır.
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biyogaz üretim hızı (L/kg)

250
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150
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Şekil 1. Belirli önişlem sürelerine göre isimlendirilmiş reaktörlerin anaerobik süreçleri
Biyogaz üretiminde bütün organik atıklardan yararlanılabilir. Fakat bazı organiklerin
yapısındaki lignoselülozik bileşenler olması biyogaz üretimindeki hidroliz aşamasının çok
uzun sürmesine neden olur. Aynı zamanda üretim verimi de çok düşük olmaktadır. Bu sebeple
önişlem teknolojilerin geliştirilmesi üretim verimini artırmasının yanında ve hidroliz
aşamasını kısaltır. Fakat özellikle termal önişlem sıcaklığının yüksek oluşu, bu sıcaklığa
çıkma maliyetini doğurmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada uygulanan önişlem süresi ve
sıcaklığı ile ilgili bir optimizasyon çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışma uygulanan farklı
önişlem sıcaklığı ile farklı çalışma süreleri maliyeti düşürme açısından önem kazanmaktadır.
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1. Esnek Küme Teorisi
Tanım 1.1: Evrensel U kümesi üzerinde tanımlanan bir (F, A) ikilisi eğer bir F fonksiyonu üzerinde
F : A P(U)
şeklinde tanımlanırsa (F, A) ikilisine esnek küme denir.
Tanım 1.2: U üzerinde tanımlanan (F, A) ve (G, B) iki esnek küme olsun. Eğer ;
(i) A ⊂ B
(ii) ∀ x ∈ A için, F(x) ve G(x) aynı değerlere sahip,
Şartlarını sağlıyorsa (F,A) kümesi (G,B) nin bir esnek alt kümesidir. (F,A)⊂(G,B) şeklinde ifade
edilir.
Tanım 1.3: U üzerinde tanımlanan (F, A) ve (G, B) iki esnek küme olsun. Eğer (F, A) kümesi (G, B)
nin esnek alt kümesi ve (G, B) de (F, A) nın bir esnek alt kümesi ise, o zaman (F, A) ve (G, B)
kümelerine eşit esnek küme denir.
Tanım 1.4: Eğer (F, A) ve (G, B) iki esnek küme ise o zaman “(F, A) VE (G, B)” ifadesi (F, A) ˄ (G,
B) ile ifade edilir. (F, A) ˄ (G, B) = (H, A x B) dir.
∀ (α, β) ∈ A x B için H(α, β) = F(α) ∩ G(β)
olur.
Tanım 1.5: Eğer (F, A) ve (G, B) iki esnek küme ise o zaman “(F, A) VEYA (G, B)” ifadesi (F, A)
V (G, B) ile ifade edilir. (F, A) V (G, B) = (0. A x B) dir.
∀ (α, β) ∈ AxBiçin H(α, β) = F(α) U G(β)
olur.
Önerme 1.6:
(i) ((F, A) ˅ (G, B))” = (F, A)” ˄ (G, B)“.
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(ii) ((F, A) ˄ (G, B))” = (F, A)” ˅ (G, B)”.
Tanım 1.7: U üzerinde tanımlı (F, A) ve (G, B) iki esnek kümenin kesişimi (H,C) olsun. Eğer C = A
∩ B ve ∀x ∈ C için H(x) = F(x) veya G(x) oluyorsa (H,C) kümesi esnek kümedir. O zaman
(F, A) ∩ (G, B) = (H, C)
şeklinde gösterilir.

2. Esnek Neutrosophic Modüller
Tanım 2.1: (R,A) bir esnek değişmeli halka ve ((G,A),+,.) da (R,A) halkası üzerinde tanımlanan
herhangi bir esnek R-modül olsun. Ayrıca (G,A)(I) kümeside (G,A) ve I tarafından oluşturulan bir
esnek neutrosophic küme olsun. O zaman ((G,A)(I),+,.) değişmeli bir esnek R halkası üzerinde bir
esnek neutrosophic modüldür ve buna weak esnek neutrosophic modül denir.
Tanım 2.2: (R,A)(I) bir değişmeli esnek neutrosophic halka ve ((G,A)(I),+,.), (R,A)(I) halkası
üzerinde esnek neutrosophic modül ise, o zaman (G,A)(I) kümesine strong esnek neutrosophic modül
denir.
Tanım 2.3: (G,A)(I) kümesinin elemanlarına esnek neutrosophic vektörler ve (R,A)(I) halkasının
elemanlarına esnek neutrosophic skaler denir.
Eğer x,y,z,t(G,A) için q=x+yI, qı=z+tI∈(G,A)(I) ve u,v(R,A) için α=u+vI∈ (R,A)(I) ise o zaman
esnek neutrosophic kümelerde toplama işlemi
q+qı=(x+yI)+(z+tI)=(x+z)+(y+t)I,
çarpma işlemi
αq = (u+vI).(x+yI) = ux+(uy+xv+vy)I.
olarak tanımlanır.
Örnek 2.4: (G,A)(I) bir (R,A) esnek halkası üzerinde weak esnek neutrosophic R-modül ve esnek
neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde bir strong R-modül olsun.
1) (G,A)n(I) bir (R,A) halkası üzerinde weak esnek neutrosophic R-modül ve esnek neutrosophic
(R,A)(I) halkası üzerinde strong esnek neutrosophic R-modüldür.
2) (G,A)m*n(I)={[aij]: aij∈(R,A)(I)} bir (R,A) halkası üzerinde weak esnek neutrosophic modül ve
neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde strong esnek neutrosophic R-modüldür.
Teorem 2.5: Her strong esnek neutrosophic modül aynı zamanda bir weak esnek neutrosophic
modüldür.
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Teorem 2.6: Her weak ve strong esnek neutrosophic modül aynı zamanda bir modüldür.
Tanım 2.7: (G,A)(I) bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde strong esnek neutrosophic Rmodül ve (G,A)1(I) da (G,A)(I) nın boş kümeden farklı bir alt kümesi olsun. Eğer (N,A)(I) bir esnek
neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde strong esnek neutrosophic R-modül ise o zaman (G,A)1(I)
kümesine (G,A)(I) esnek neutrosophic modülünün strong esnek neutrosophic alt modülü denir ve
(G,A)1(I) esnek neutrosophic alt modülünün bir esnek öz alt modülü vardır.
Tanım 2.8: (G,A)(I) bir esnek (R,A) halkası üzerinde weak esnek neutrosophic R-modül ve
(G,A)1(I) da (G,A)(I) nın boş kümeden farklı bir alt kümesi olsun. Eğer (G,A)1(I) bir neutrosophic
(R,A)(I) halkası üzerinde weak esnek neutrosophic R-modül ise o zaman (G,A)1(I) kümesine
(G,A)(I) esnek neutrosophic modülünün weak esnek neutrosophic alt modülü denir ve (G,A)1(I)
esnek neutrosophic alt modülünün bir esnek öz alt modülü vardır.
Tanım 2.9: (G,A)(I) bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde strong esnek neutrosophic Rmodül ve (G,A)1(I) neutrosophic kümesi (G,A)(I) esnek neutrosophic modülünün boş kümeden
farklı bir alt kümesi olsun. (G,A)1(I) kümesi
(1) a, b ∈ (G,A)1(I) için a + b ∈ (G,A)1(I)
(2) a ∈ (G,A)1(I) ve her µR(I) µa ∈ (G,A)1(I)
(3) (G,A)1(I) kümesi bir öz alt modül içermelidir
şartlarını sağlıyorsa (G,A)1(I) ya (G,A)(I) nın esnek neutrosophic alt modülü denir.
Örnek 2.10: (G,A)(I) bir weak (strong) esnek neutrosophic modül olsun. (G,A)(I) nın bir weak
(strong) esnek neutrosophic alt modülüne aşikar weak (strong) esnek neutrosophic alt modül denir.
Tanım 2.11: (G,A)1(I) bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerindeki strong esnek neutrosophic
R-modül (G,A)(I) nın bir strong esnek neutrosophic alt modülü olsun. (G,A)(I)/ (G,A)1(I) bölümü
{n+ (G,A)1(I) : n∈ (G,A)(I)} kümesi ile tanımlanır. Eğer (k+ (G,A) 1(I)), (n+ (G,A)1(I)) (G,A)(I) /
(G,A)1(I) ve (R,A)(I) için toplama işlemi
(k+ (G,A)1(I))+(n+ (G,A)1(I))=(k+n)+ (G,A)1(I)
olarak ve çarpma işlemi ise
(k+ (G,A)1(I))= k+ (G,A)1(I)
olarak tanımlanırsa (G,A)(I) / (G,A)1(I) bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde strong
neutrosophic R-modül olabilir. Bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerindeki strong esnek
neutrosophic R-modül olan ((G,A)(I)/(G,A)1(I),+,.) ya bir strong esnek neutrosophic bölüm modülü
denir.
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Örnek 2.12: (G,A)(I) bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde herhangi bir strong esnek
neutrosophic R-modül olsun. O zaman (G,A)(I)/(G,A)(I) bir strong esnek neutrosophic sıfır
modüldür.
Teorem 2.13: (M,A)(I) bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde herhangi bir strong esnek
neutrosophic R-modül ve (K,A)[I] ve (N,A)[I] da (M,A)(I) nın (K,A)[I]  (N,A)(I) şartını sağlayan
iki alt kümesi olsun. Eğer (M,A)(I) da (K,A)[I] lineer bağımlı ise, o zaman (N,A)[I] lineer bağımlıdır.
Örnek 2.14: (G,A)(I) (R,A)(I) bir esnek neutrosophic (R,A) halkası üzerinde bir weak esnek
neutrosophic R-modül olsun. g724I(G,A)(I) elemanı g112I, g223I(G,A)(I) elemanlarının
lineer kombinasyonudur. Çünkü 7+24I=27(1+2I)-10(2+3I) dır.
Teorem 2.15: (R,A)(I) bir esnek neutrosophic değişmeli halka (G,A)(I) esnek neutrosophic R(I)
halkası üzerinde bir strong esnek neutrosophic R-modül ve g1, g2, ... ,gn(G,A)(I) olsun. O zaman
g(G,A)(I) elemanı gis nin lineer kombinasyonu sınırsız olarak ifade edilir.
Teorem 2.16: (R,A)(I) bir esnek neutrosophic değişmeli halka (G,A)(I), esnek neutrosophic R(I)
halkası üzerinde bir strong esnek neutrosophic R-modül ve 0i mR için g1 m1m1I, g2
m2m2I, … , gnmnmnI olsun. O zaman {g1, g2, ... ,gn} kümesi lineer bağımlı bir kümedir.
Örnek 2.17: (G,A)(I) = (R3,A)(I) bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde bir strong esnek
neutrosophic R-modül olsun. O zaman (G,A)(I) modülündeki {g1=(1,0,0,…,0), g2=(0,1,0,…,0),…,
gn=(0,0,0,…,1)} kümesi lineer bağımsız kümedir.
Tanım 2.18: (G,A)1(I) ve (G,A)2(I) bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde iki strong esnek
neutrosophic R-modül ve : (G,A)1(I)  (G,A)2(I) bir dönüşüm olsun. Eğer
(1)  R-module homomorfizma
(2) (I)I.
ise o zaman bir esnek neutrosophic modül homomorfizmasıdır. Eğer bire-bir ve örten esnek
neutrosophic modül homomorfizması ise, o zaman bir esnek neutrosophic modül izomorfizmasıdır
ve (G,A)1(I)  (G,A)2(I) ile gösterilir.
Tanım 2.19: (G,A)1(I) ve (G,A)2(I) bir esnek neutrosophic (R,A)(I) halkası üzerinde iki strong esnek
neutrosophic R-modül ve : (G,A)1(I)  (G,A)2(I) bir esnek neutrosophic R-module
homomorfizması olsun. O zaman
(1)  çekirdeği {g(G,A)1(I) : (g)0} kümesi ile tanımlanır ve Çekile gösterilir.
(2) nin görüntüsü {g (G,A)1(I) h (G,A)2(I):(g) h} kümesi ile tanımlanır ve Imile
gösterilir
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Örnek 2.20: (R,A)(I) bir esnek neutrosophic değişmeli halka (G,A)(I), esnek (R,A)(I) halkası
üzerinde strong esnek neutrosophic R-modül olsun.
(1) Her g(G,A)(I) için (g)g ile tanımlanan :(G,A)(I) (G,A)(I) dönüşümü bir esnek
neutrosophic R-module homomorfizmasıdır ve Çek= 0.
(2) Her g(G,A)(I) için (g)0 ile tanımlanan :(G,A)(I) (G,A)(I) dönüşümü bir esnek
neutrosophic R-module homomorfizmasıdır. Çünkü I(G,A)(I) dır. Fakat (I) 0 dır.
Tanım 2.21: (R,A)(I) bir esnek neutrosophic değişmeli halka, (M,A)1(I) ve (M,A)2(I), esnek
(R,A)(I) halkası üzerinde iki strong esnek neutrosophic R-modül ve : (M,A)1(I)  (M,A)2(I) bir
neutrosophic R-module homomorfizması olsun. O zaman
(1) Çek (M,A)1(I) nın bir strong esnek neutrosophic modülü değildir. Fakat (M,A)1 nin alt
modülüdür.
(2) Im (M,A)2(I) nın bir strong neutrosophic alt modülüdür.
Teorem 2.22: (R,A)(I) bir esnek neutrosophic değişmeli halka, (M,A)1(I), (M,A)2(I) ve (M,A)3(I) de
(R,A)(I) üzerinde strong esnek neutrosophic R-modüller ve : (M,A)1(I)  (M,A)2(I), :(M,A)2(I)
(M,A)3(I) iki esnek neutrosophic R-module homomorfizması olsun. O zaman : (M,A)1(I) 
(M,A)3(I) dönüşümü bir esnek neutrosophic R-module homomorfizmasıdır.
Teorem 2.23: (R,A)(I) bir esnek neutrosophic halka, (M,A)1(I), (M,A)2(I) ve (M,A)3(I) de (R,A)(I)
üzerinde strong esnek neutrosophic R-modül ve : (M,A)1(I)  (M,A)2(I), : (M,A)2(I)  (M,A)3(I)
iki esnek neutrosophic R-module homomorfizması olsun.
(1) Eğer bire-bir homomorfizma ise , o zaman  bire-birdir
(2) Eğer örten ise, o zaman örten.
(3) Eğerve  bire-bir ise, o zaman  bire-birdir.
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NEUTROSOPHIC TRIPLET CEBİRSEL YAPILAR
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U bir evrensel küme ve (N, *), * işlemi üzerinde iyi tanımlı bir alt kümesi olsun.
Tanım: Bir neutrosophic genişletilmiş triplet x∊N için eneut x ve eanti x N olsun. O zaman, bir
neutrosophic genişletilmiş triplet (x, eneut x , eanti x ) yapısına sahiptir. Burada x, N kümesinin
herhangi bir elemanı, eneut x ise x elemanın birimi ve eanti x de x’ in tersidir. Buradan
x ∗ eneut

x

= eneut

x

∗ x = x

ve
x ∗ eanti

x

= eanti

x

∗ x = eneut

x

olup, eneut x ve eanti x elemanları klasik cebirdeki birim ve ters elemanlarından farklıdır. Genelde
her bir x’in birden fazla eneut x , eanti x elemanı vardır.
Tanım : Bir neutrosophic genişletilmiş triplet olan (N,*)’ deki bir y elemanı için, Eğer
x ∗ y = y ∗ x = x
x ∗ z = z ∗ x = y
olacak şekilde x,zN elemanları varsa, y elemanına neutrosophic genişletilmiş tripletin ikinci
kordinatı denir, neut(y) şeklinde ifade edilir. Yeni neutrosophic triplet (x,y,z) şeklinde yazılır.
Buradan z ∊ (N, ∗)’ de üçüncü kordinat olarak aynı şekilde tanımlanabilir.
Tanım : Herhangi bir xN için eneut
genişletilmiş triplet denir.

x

∊ N ve eanti

x

∊ N oluyorsa N kümesine bir neutrosophic

Örnek : Klasik çarma işlemi üzerinde modül 12 göre neutrosophic genişletilmiş tripletleri
(0,0,0),(0,0,1),(0,0,2),...,(0, 0, 11),
(1, 1, 1),(3,9,3),(3,9,7),(3,9,11),(4,4,4),(4,4,7),(4,4,10),
(5,1,5),(7,1,7),(8,4,2),(8,4,5),(8,4,8),(8,4,11), (9,9,5),(9,9,9), (11,1,11)
olur.
Neutrosophic genişletilmiş tripletler genelde klasik gurup degildir. Çünkü neutrosophic genişletilmiş
tripletin bir klasik birim elemanı yada klasik ters elemanı olmayabilir. Fakat neutrosophic neutral
elemanlar klasik birim elemanı olarak yazılabilir. Aynı şekilde neutrosophic opposite elemanlar
klasik ters eleman olarak yazılabilir.
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Teorem : (N,∗), * işlemi üzerinde bir değişmeli neutrosophic genişletilmiş triplet ve a, b ∊ N olsun.
O zaman
(1) neut(a) ∗ neut(b) = neut(a ∗ b)
(2) anti(a) ∗ anti(b) = anti(a ∗ b)
olur.
Teorem : (N,∗), * işlemi üzerinde bir değişmeli neutrosophic genişletilmiş triplet ve a, ∊ N olsun. O
zaman
(1) neut(a) ∗ neut(a) = neut(a);
(2) anti(a) ∗ neut(a) = neut(a) ∗ anti(a) = anti(a);
Neutrosophic genişletilmiş neutral elemanlar klasik birim elemanı olur ve neutrosophic genişletilmiş
opposite elemanlar klasik ters elemanı olarak yazılabilir. O zaman neutrosophic genişletilmiş triplet
grupları her zaman klasik grupları kapsar ve neutrosophic genişletilmiş triplet gruplar klasik
grupların genel yapısıdır. Çünkü daha fazla genişletilmiş neutral ve opposite elemanı vardır.
Tanım: X'in bir permütasyon kümesi üzerinde tanımlanan bir σ : x ⟶x şeklindeki dönüşümü birebir ve örten fonksiyondur. Permütasyon fonksiyonları bire-bir ve örten oldukları için neutral
elemanın tersi var ve fonksiyonların bileşkesi altında bileşik neutral özelliği bulunmaktadır. X = {1,
2, 3, ..., n} kümesi için σ(k) = k olarak ifade edilen σ: x ⟶x permütasyon fonksiyonunun neutral
permütasyonu vardır. Bu nedenle bir, X = {1,2,3 , ..., n} kümesinin tüm permütasyon bileşkeleri
altında bir neutrosophic genişletilmiş triplet grup oluşturur. Bu gruba n dereceli simetrik neutrosophic
genişletilmiş triplet grup denir. (eSn) şeklinde gösterilir ve derecesi n dir.
Tanım : (N1,∗ , (N2,○) iki neutrosophic genişletilmiş triplet grup olsun.
f: N1⟶N2 dönüşümü için
1) Herhangi x, y ∊ N1 için f(x ∗ y) = f(x) ○ f(y)
2) Eğer (x,neut(x), anti(x)), N1 de bir neutrosophic genişletilmiş triplet ise, o zaman
f(neut(x)) = neut f x ve f(anti(x)) = anti(f(x))
oluyorsa, o zaman bir bir neutral homomorfizmadır.
Örnek : N1={0,2,4} klasik çarpma işlemi üzerinde (Z6,×) göre bir neutrosophic genişletilmiş triplet
grup, N2 = {0,2,4,6,8} bir diğer (Z10,×) göre neutrosophic genişletilmiş triplet grup ve f : N 1⟶ N2
dönüşümüde f(0) = 0, f (2) = 4, f (4) = 6 olarak tanımlanan bir fonksiyon olsun. O zaman f bir
neutral homomorfizmadır. Çünkü (1) ve (2) şartlarını sağlamaktadır.
Tanım : (N1,∗) ve (N2, ∗) iki neutrosophic genişletilmiş triplet grup ve f: N 1⟶ N2 ise (N1,∗)’den
(N2,∗)’ ye bir neutral homomorfizma olsun. O zaman f fonksiyonunun neutrosophic görüntüsü
Im(f) = {f(g): g ∊N1, ∗}
N2 ’nin bir alt kümesidir.
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Tanım : (N1,∗) ve (N2, ∗) iki neutrosophic genişletilmiş triplet grup, f: N 1⟶ N2 bir neutral
homomorfizma ve B ⊆ N2 olsun. O zaman
f -1(B) = {x ∊ N1: f(x) ∊ B}
f fonksiyonu altında B nin neutrosophic ters görüntüsüdür.
Tanım : (N1,∗) ve (N2, ∗) iki neutrosophic genişletilmiş triplet grup, f: N 1⟶ N2 bir neutral
homomorfizma olsun. f nin neutrosophic çekirdeği
ker(f) = {x ∊ N1 ∶ f(x) = neut(x)}
N1’in bir alt kümedir. Burada neut(x), N2’nin neutral elemanıdır.
Tanım : (N,∗) bir neutrosophic genişletilmiş triplet grup ve H kümesi N’ nin boş kümeden farklı bir
alt kümesi olsun. Eğer
(1) The genişletilmiş neutral eleman eneut

x

∊H

(2) Herhangi x, y ∊ H için, x ∗ y ∊ H
(3) Eğer x ∊ H ise, o zaman eanti (x) ∊ H
oluyorsa, H kümesine N’ nin bir neutrosophic genişletilmiş triplet altgrubu denir.
Her H kümesi N’ nin bir neutrosophic genişletilmiş triplet altgrubu olduğundan H ≤ N olur. .∅ ≠ H ⊆
N, (2) ve (3) şartını sağlıyorsa, o zaman x∊H için (2)’ den eanti (x) ∊H ve (3)’ den x∗ eanti (x) =
eneut x ∊ H elde edilir.
Tanım : N bir neutrosophic genişletilmiş triplet grup ve H⊆N olsun. Her x ∊ N için, xh/ h ∊H
kümesi xH ile tanımlanır. Benzer olarak,
Hx = hx/h ∊ H
ve
(xH)anti(x) = (xh)anti(x)/ h ∊ H.
yazılabilir.
Örnek : N = S3 ve H = {(1), (12)} olsun. S3 neutrosophic genişletilmiş triplet grubunun her
elemanının sağ ve sol neutrosophic triplet H kosetleri

g

gH

Hg

(1)

{(1), (12)}

{(1), (12)}

(12)

{(1), (12)}

{(1), (12)}
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(13)

{(13), (123)} {(13), (132)}

(23)

{(23), (132)} {(23), (123)}

(123) {(13), (123)} {(23), (123)}
(132) {(23), (132)} {(23), (123)}

şeklinde olur.
Her şeyden önce bu kosetler genellikle neutrosophic genişletilmiş triplet altgrup değildir. Hatta
bazılarının genişletilmiş neutral elemanı dahi yoktur. Ayrıca, (13)H ≠ H(13) olduğunda sağ ve sol
neutrosophic triplet H kosetleri farklı elemanlara sahiptir. (13)H=H(13) olursa farklı elemanlar aynı
sol neutrosophic triplet H-kosetlerine sahip olabilir.
Teorem (Lagrange Teoremi) : Eğer N bir sınırlı neutrosophic genişletilmiş triplet grup and H ≤ N
ise, o zaman ∣H∣/∣N∣ dir. Üstelik N’ deki H’ nin sağ ve sol neutrosophic triplet kosetlerin farklı
elemanlarının sayısı ∣N∣/∣H∣ dir.
İspat : N’ deki H’ nin sol neutrosophic triplet kosetleri x1H, x2H, . . ., xrH olsun. O zaman her x∊N
için, xH = xiH (i = 1,2,..., r) olur. x ∊xH olduğundan,
N = x1H ∪ x2H ∪ ... ∪ xrH
olur. Buradan i = 1,2,..., r için ∣xiH∣ = ∣xH∣ olduğundan
∣N∣ = ∣x1H∣ + ∣x2H∣ +...+∣xrH = r∣H∣
olur.
Teorem : f : N⟶H bir neutrosophic genişletilmiş triplet N grubundan bir neutrosophic genişletilmiş
triplet H grubuna bir neutral homomorfizma olsun. O zaman Kerf ⊴ N olur.
Tanım : N bir neutrosophic genişletilmiş triplet grup ve H ⊴ N bir neutrosophic triplet normal alt
grup olsun. O zaman H’ nin neutrosophic triplet kosetleri için neutrosophic triplet bölüm grubu olan
N/H’ nin xH : x∊N olacak şekilde elemanları vardır ve
(xH)(yH) = (xy)H
işlemi ile tanımlanır.
Teorem : N bir neutrosophic genişletilmiş triplet grup ve H, N’ nin neutrosophic triplet normal alt
grubu olsun. (xH)(yH) = xyH işlemi üzerinde x ∊ N için N/H = xH kümesi bir neutrosophic
genişletilmiş triplet gruptur.
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ÖZET
Sertlik izafi bir ölçü olup malzemelerin çizilmeye, kesilmeye, aşınmaya ve delinmeye karşı
gösterdiği dirençtir. Sertlik, malzemeler üzerinde yapılan en genel deney olup, deneyin basit oluşu,
diğer mekanik testlere kıyasla numuneyi daha az tahrip etmesi ve bir malzemenin sertliği ile diğer
mekanik özellikleri arasında paralel bir ilişkinin bulunması olarak sıralayabilirz. Genellikle çekme
mukavemeti sertlik ile doğru orantılıdır ve dolayısıyla sertlik testi ile malzemenin mukavemeti
hakkında bir fikir edinilebilir. Özellikle aşınmaya dayanıklı malzmelerin üretilmesi neticesinde daha
sert malzemelerin üretilmesi ve aşınma dayanımlarının arttırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmada,
40 nm çapındaki nano magnezyum oksit ve 1,5 mikron uzunluğundaki ve 9,5 nm çapındaki çoğul
duvarlı karbon nano tüp ayrı ayrı Al-Cu-Mg alaşımına ilave edilmiştir. Güçlendiriciler ağırlıkça
%0,2, 0,5, 1,0 ve 1,5 oranarında matris malzemesine ilave edilmiş ve kompozit malzemeler yarı-katı
karıştırma metoduyla üretimişlerdir. İlave edilen güçlendiricilerin kompozit malzemenin sertliği
üzerine etkileri araştırılmıştır. Güçlendirici içeriğiyle malzemelerin sertliğinde artış gözlenmiştir.
Kentsel açık alanlar kent içerisinde sıkışmış ekolojik, ekonomik, toplumsal ve işlevsel açıdan yaşam
kalitesi yüksek alanlardır. Bu alanlar, kent insanı için geleceğe yönelik bugünün ihtiyaçlarını gelecek
koşullara aktarma olgusunda sürdürülebilir ilkesini karşılamayı amaçlar.
Anahtar kelimeler: Kompozit, CNT, MgO, Hibrid.

THE EFFECT OF NANO MGO and MWCNT PARTICLES ON HARDNESS OF ALCU-MG ALLOYS
ABSTRACT
Hardness is a relative measure of resistance to scratches, cuts, abrasions and perforations.
Hardness is the most common test performed on materials, which can be listed as simple testing, less
damage to the sample than other mechanical tests, and the presence of a parallel relationship between
the hardness of a material and other mechanical properties. Generally the tensile strength is directly
proportional to the hardness, and hence an idea of the strength of the material by the hardness test.
Particularly, it is aimed to produce more hard materials and to increase the wear resistance as a result
of the production of wear resistant materials. In this study, the nanofibers of 40 nm in diameter and
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1.5 microns in length and 9.5 nm in diameter were added to the Al-Cu-Mg alloy. Reinforcements
were added to the matrix material of 0.2, 0.5, 1.0 and 1.5 percent by weight, and the composite
materials were produced by the semi-solid mixing method. The effects of added enhancers on the
hardness of the composite material were investigated. An increase in the hardness of the materials
was observed with the reinforcing material. Urban open spaces are areas of high quality of life that
are trapped in the city, ecological, economic, social and functional. These areas are aimed at meeting
the sustainable principle of urban people in the way of transferring today's needs to the future.
Keywords: Composite, CNT, MgO, Hiybrid.
1. GiriĢ
Günümüz teknolojik gelişmelerinin sunduğu avantajlar, birçok geleneksel üretim
teknolojilerinin gelişimine yol açmaktadır. Kompozit malzemeler, yüksek rijitlik /yoğunluk ve
mukavemet/yoğunluk oranlarına sahip ileri teknoloji yeni malzemelerin dizaynı ve üretimi açısından
endüstride önemli bir yere sahiptir. Metal matrisli kompozit (MMK) üretiminde, kompozitlerin
mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi için farklı takviye eklenmektedir. Partikül takviyeli alüminyum
matrisli kompozitler, yüksek mukavemet, yüksek spesifik modül, düşük termal genleşme katsayısı,
yüksek aşınma direnci gibi çekici özelliklere sahiptir. Parçacık takviyeli metal matrisli kompozitler
(MMK) bütün bu özellikleri birleştirmelerinden dolayı, son derece önemli mühendislik malzemeleri
haline gelmişlerdir[1]. Bu malzemeler üretilen parçaların etkinliği ve performansı benzerlerine
kıyasla önemli oranda artırmaktadır [2]. Alüminyum ve alaşımları, sahip oldukları özellikleri
nedeniyle MMK malzemeler içinde en çok talep gören matris malzemeleridir [3].
Takviye malzemeleri, matris malzemesi ile uyumluluk, rijitlik, mukavemet ve yoğunluk
değerleri açısından üstün bir birleşim oluşturan seramik malzemelerdir. Matris malzemesi ile takviye
arasında uygun bir arayüzey oluşması ile metal matrisli kompozitlerin rijitlik, aşınma dayanımı,
yorulma, sürülme, eğme ve korozyon dayanımı gibi özelliklerinin değişmesine neden olmaktadır. Bu
özelliklerin devamlı olabilmesi için oluşan arayüzeylerin yüksek sıcaklıklarda kararlılıklarını
koruyabilmesi gerekmektedir [4].
Bu çalışmada, Al-Cu-Mg alüminyum alaşımı metal matris yapısında farklı seramik parçacık
takviye hacim oranlarında eklenerek homojen mikroyapı ve daha az porozite içermesi için yarı-katı
karıştırma döküm yöntemi ile deney numuneleri üretilmiştir. Metal matrisin cinsi, takviye
parçacıklarının şekli, boyutu, dağılımı, miktarı, dağılımı, MMK üretim yöntemi ve üretim yöntemi
parametreleri, oluşan fazlar, matris ile takviyenin kimyasal uyumluluğu gibi etkenler MMK
malzemelerin özelliklerinde belirleyici olmaktadır. MgO ve çoğul duvarlı karbon nano tüp
(MWCNT) parçacık takviyesinin kompozit malzemelerinin sertlik sonuçları üzerindeki farklılıkları
incelenmiştir.
2.Malzeme ve Yöntem
Bu çalışmada alüminyum 2024 alaşımı matris malzemesi olarak kullanılmıştır. Matrisin
bileşiminde ağırlıkça Cu 4,5, Mg 1,5, Mn 0,5, Fe 0,4, Si,041, Zn 0,2, Ti 0,12, Cr 0,17 ve geri kalanını
alüminyum oluşturmaktadır. Güçlendirici olarak çoğul duvarlı karbon nanotüp ve nano magnezyum
oksit (MgO) partiküller kullanılmıştır. Karbon nano tüpün dış çapı 8-10 nm iç çapı 5-8 nm, uzunluğu
1-3 μm, gerçek yoğunluğu 2,4 gr/cm3, spesifik yüzey alanı 240 m2/gr ve saflığı > %92 üzerinde
siyah reklidir. Nano MgO ise 45 nm çapında, %99,95 saflığında, 3,58 gr/cm3 yoğunluğunda 2852 oC
ergime derecesine sahip spesifik yüzey alanı >45 m 2/gr üzerinde ve kimyasal oalrak 0,023 Na,
0,0089 K ve0,016 Ca içeren beyaz rekli katı bir bleşiktir.
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Alüminyum matris malzemesi 800oC erğitilmiş içerisine ağırlıkça %0,2, 0,5, 1,0 ve 1,5
oranında magnezyum oksit ve ağırlıkça %0,2, 0,5, 1,0 ve 1,5 oranında çoğul duvarlı karbon nano
tüp eklenmiştir. Matrisin sıcaklığı yarı-katı sıcaklık olan 640±5oC indirilerek güçlendirici karışımı
belirlenen oranlarda matrise ilave edilmiş ve 500 rpm de 10 dk karıştırılmıştır. Daha sonra 800 oC
hızlı bir şekilde ısıtılmış ve devamında 250oC ısıtılan 18x200 mm çapındaki kalıba dökülmüştür.
Eriyik curuf oluşturma ve gaz giderme işlemine tabi tutulmuş ve döküm işlemi tamamlanıncaya
kadar %99.99 saflıkta Argon gazı ile atmosfer kontrol edilmiştir. Üretilen örneklerin sertliği Brinel
sertlik yöntemi kullanılarak uluslar arası standartlara göre yapılmıştır.
3.Bulgular ve TartıĢma
Şekil 1’de üretilen kompozitlere ait Brinell sertlik ölçümü verilmiştir. Magnezyum oksit
oranındaki artışa bağlı olarak numunelerin sertliğinde artış meydana gelmektedir. Maksimum serlik
değeri %1.5 magnezyum oksit içeriğiyle elde edilmiştir. Bu artış magnezyum oksidin yüksek sertlik
değerine (910 HV) sahip olmasına bağlanabilir [5].
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Şekil 1. MgO içeren kompozitlerin Brinell sertlik değeleri
Şekil 2’de magnezyum oksit oranı ile kompozitlerin sertlik değerlerinde yüzde artış oranları
verilmiştir. Ağırlıkça yüzde 0.2 den yüzde 0.5 doğru artış oranı % 25 iken daha fazla magnezyum
oksit artış oranı ile bu değer yaklaşık %6.2 ve daha sonra ise % 1.5 kadar düşmektedir. Nano yapılı
malzemelerde, veya başka bir ifade ile nano malzemeler ile güçlendirilmiş malzemelerde seramik
partiküllerin kullanılması sertlik artışa neden olmaktadır. Seramik güçlendiricilerin artan oranları
malzemelerin sertliğinin artması ilgili literatür çalışmalarında görülebilir [6-8]. Ancak yüksek
oranlarda seramik nano güçlendiricilerin kullanılması yığılma/topaklanma ve artan yüzey alanları ile
ıslatılabilirlik özelliklerinin azlaması sonucu mekanik özelliklerin azalmasına neden olmaktadır [9].
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Şekil 2. MgO içereği ile sertlik yüzde artış oranları
Şekil 3’de çoğul duvarlı karbon nao tüp ile güçlendirilen kompozitlere ait Brinell sertlik
ölçüm değerleri verilmiştir. Artan karbon nano tüp içeriğiyle kompozit malzemelerin sertliğinde artış
meydana gelmektedir. Maksimum serlik değeri %1.5 karbon nano tüp ilave ile elde edilmiştir.
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Şekil 3. MWCNT içeren kompozitlerin Brinell sertlik değeleri
Karbon nano tüp içeriği ile kompozitlerde meydana gelen yüzde artış oranları Şekil 4’de
gösterilmiştir. Ağırlıkça yüzde 0.2 den yüzde 0.5 doğru artış oranı % 2.9 iken daha fazla magnezyum
oksit artış oranı ile bu değer yaklaşık %1.4 azalmıştır. Sertlik değerlerindeki artışının sebebi, matris
alaşımının dislokasyon yoğunluğunun karbon nanotüp ilavesi ile artması ve matris ile karbon nanotüp
arasındaki termal genleşme katsayıları (CNT:10-6.K-1 ve Matris:22.9 10-6.K-1) arasındaki fark sonucu
matrisin sertleşmesidir [10-13].
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Şekil 4. CNT ie sertlik artış oranları
4.Sonuçlar
Bu çalışmada, Al-Cu-Mg matris malzemesi olarak kullanılmış olup matris içerisine ağırlıkça
farklı oranlarda nano magnezyum oksit partiküller ve çoğul duvarlı karbon nano tüp güçlendirici
olarak ilave edilerek alüminyum matrisli kompozit malzemeler yarı-katı karıştırma yöntemiyle
dökülerek üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin sertlik analizleri Brinel sertlik metodu kullanılarak
analiz edilmiştir. Bu çalışmadan aşağıda blirtilen sonuçlar elde edilmiştir.






Magnezyum oksit artış oranıyla malzemelerin sertlik değeri artış gözlenmiştir.
Maksimum sertlik değeri ağırlıkça 1.5 magnezyum oksit içeriğiyle elde dilmiştir.
Karbon nanotüp içerğiyle malzemelerin sertlik değeri artmıştır.
Magnezyum oksit içeriğinde olduğu gibi en yüksek sertlik değeri ağırlıkça 1.5 karbon nano
tüp içeren kompozit malzemede elde edilmiştir.
Hem magnezyum oksit içeren hemde karbon nano tüp içeren kompozitlerde sertiş artış oranı
artan güçlendirici içeriğiyle azalmaktadır.
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ÖZET
Yoğunluk ve porozite malzeme ve mühendislik temelinde en önemli parametrelerden biridir.
Özellikle gelişen teknoloji ile kullandığımız taşıtların hafifletilmesi ve dolayısyla enerji/tüketim
ilişkisi açısından düşük yoğunluklu mühendislik malzemelerinin kullanılması önem arz etmektedir.
Prozite içeriği ise geliştirilen malzemenin mekanik özelliklerini zayıflatarak ürünün performansını
etkilemektedir. Bu nedenle bu iki parametre/özellik nihai ürün üzerinde öenli etkiye sahiptir. Bu
çalışmada, 40 nm çapındaki nano magnezyum oksit ve 1,5 mikron uzunluğundaki ve 9,5 nm
çapındaki çoğul duvarlı karbon nano farkı ağırlık oranınlarında karıştırılmış ve 2024 alaşımına ilave
edilmiştir. Güçlendiriciler ağırlıkça %0,2, ve 1,0 oranarında ve %75/25, %50/50 ve %25/75 ağırlık
oranında matris malzemesine ilave edilmiş ve kompozit malzemeler yarı-katı karıştırma metoduyla
üretimişlerdir. İlave edilen güçlendiricilerin kompozit malzemenin yoğunluğuna ve porozite içeriğine
etkisi araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kompozit, CNT, MgO, Hibrid.

THE ANALYSIS OF DENSITY and POROSITY OF AL2024/MgO/MWCNT
COMPOSITES
ABSTRACT
Density and porosity are one of the most important parameters on the basis of materials and
engineering. Especially with the use of developing technology, the use of low-density engineering
materials in terms of energy / consumption relationship is important. Prozite content affects the
performance of the product by weakening the mechanical properties of the developed material.
Therefore, these two parameters have special effect on the final product. In this study, nanomagnesium oxide with a diameter of 40 nm and 1.5 microns in length and a diameter of 9.5 nm were
mixed with multiple wall-weighted nano-difference weight ratios and added to the 2024 alloy. The
builders were added to the matrix material at a ratio of 0.2% to 1.0% by weight and 75% to 25%,
50% to 50% and 25% to 75% by weight, and the composite materials were produced by a semi-solid
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blending method. The effect of added enhancers on the density and porosity content of composite
materials was investigated.
Keywords: Composite, CNT, MgO, Hiybrid.
1.GiriĢ
Günümüzde istenilen özellikleri sağlamada ileri teknoloji malzemelerine ihtiyaç giderek
artmakta ve tek bileşenli malzemeler ileri mühendislik uygulamalarının ihtiyaçlarını
karşılayamamaktadır. Metal matrisli kompozitler (MMK); birçok önemli özelliği yapılarında
birleştirmesinden dolayı günümüzde üzerinde en çok araştırma yapılan mühendislik malzemeleri
olmuştur. Alüminyum esaslı metal matrisli kompozit malzemelerde, matris malzemesi olarak
alüminyum alaşımları kullanılır. Alüminyum alaşımları yolu ile saf alüminyumun oksijene olan
yüksek ilgisi azaltılabilmekte olup düşük yoğunluk ve yüksek termal iletkenlik değerlerine ulaşılması
gibi istenilen avantajlar elde edilmektedir. Alüminyum matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerinin
iyileştirilmesi için kullanılan takviyelerin bulunabilme kolaylığı, matris malzemeleri ile uyumluluğu,
malzeme özellikleri, kimyasal bileşimi gibi özellikleri belirleyicidir. Kompozit malzemenin mekanik
özellikleri matris ve takviye malzemelerinin özellikleri ile hacim oranları ve matris takviye
arasındaki bağın özellikleri etkili olmaktadır [1]. Seramik partikül takviyeli alüminyum martisli
kompozitler, seramiklerin özellikleri metallerin tokluk, süneklik ve işlenebilirlik gibi özellikleri ile
birleştirmektedirler. Hibrit MMK iki veya daha fazla birbirinden farklı takviye elemanının bir arada
bulunduğu, kullanılan takviye elemanlarının avantajlarından yararlanmak için bir araya getirilmiş
mühendislik malzemelerinin bir türünü oluşturmaktadır [2].
Bu çalışmada, farklı hacim oranlarında MgO ve çoğul duvarlı karbon nanotüp (MWCNT)
seramik parçacık takviyeli kompozit ve hibrit kompozit malzemeleri Al2024 alaşımı matris yapısında
yarı-katı karıştırma döküm metoduyla üretilmiştir. Döküm şartlarında partikül takviyeli kompozit
malzeme üretiminde kullanıma en elverişli ve en ekonomik olan yöntemdir. Bu işlem sırasında
karıştırma işleminin en büyük dezavantajı porozite oluşmasıdır. Porozitenin en aza indirilmesi için
yarı-katı eriyik oluşturulmuş ve bütün işlemler pota yüzeyine argon gazı atmosferinde yapılmıştır.
Porozite oranı, karıştırma hızına ve üretim öncesi partiküllere uygulanan ısıl işleme de bağlıdır.
Partiküllerin üzerinde bulunan nem tabakasının, sıvı metalde poroziteye neden olmasını engellemek
için, partiküllerin matrikse eklenmeden önce ısıl işleme tabi tutulmuştur.
2.Malzeme ve Yöntem
Bu çalışmada alüminyum 2024 alaşımı matris malzemesi olarak kullanılmıştır. Güçlendiri
olarak 9,5 nm çapında ve 1,5 mikron uzunluğunda çoğul duvarlı karbon nanotüp ve 40 nm çapında
nano magnezyum oksit (MgO) partiküller kullanılmıştır. Matris malzemesi 800oC erğitilmiş içerisine
ağırlıkça %0,2, ve 1,0 oranarında ve %75/25, %50/50 ve %25/75 ağırlık oranında matris
malzemesine ilave edilmiş ve kompozit malzemeler yarı-katı karıştırma metoduyla (640±5oC) 500
rpm de 10 dk karıştırılarak üretimişlerdir. Döküm sıcaklığı olarak 800oC ve amosfer kontrol gazı
olarak Argon kullanılmıştır. Üretilen kompozitlerin yoğunlukları Arşimed prensibine göre
değerlendirilmiş ve teorik ile ölçülen yoğunluklar kullanılarak porozite içeriği tespit edilmiştir.
3.Bulgular ve TartıĢma
Şekil 1 ve Şekil 2’de üretilen kompozitlere ait ölçülen yoğunluk değerlerinin değişimi
gösterilmiştir. Farklı yüzde oranlarında karıştırılan magnezyum oksit ve çoğun duvarlı karbon nano
tüp içeriğinin ve ağırlıkça oranının ölçülen yoğunluk değerleri üzerine etkileri böylece
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belirlenebilecektir. Ağırlıkça % 0.2 MgO/CNT içeren kompozitlerin ölçülen yoğunlukları önce
azalmakta sonra artış göstermektedir. CNT içeriğinin 2.4 gr/cm3 gerçek yoğunluğu ile matris
malzemesinin yoğunluğunu azaltması beklenmektedir. Ancak daha fazla CNT içeriğiyle yoğunlukta
azalma eğilimi yerini artışa bırakmaktadır. Ağırlıkça %1.0 MgO/CNT içeren kompozitlerde ise CNT
içeriğiyle yoğunluk artmıştır. Bu artış nano malzeme ve artan oranlarıyla katılaşma sırasında
gözeneklilik oluşumuna ve gaz absorbsiyonuna dayandırılabilir [3].
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Şekil 1. Ağırlıkça 0.2 MgO/CNT Kompozitlere ait Yoğuluk
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Şekil 2. Ağırlıkça 1.0 MgO/CNT Kompozitlere ait Yoğuluk
Şekil 3’de ise üretilen kompozitlere ait relatif yoğunluk değerleri verilmiştir. Ağırlıkça %0.2
ve 1.0 75/25-MgO/CNT oranında relatif yoğunluk farkı oldukça yüksektir. Ağırlıkça %0.2 ve 1.0
50/50-MgO/CNT ve 25/75-MgO/CNT relatif yoğunluk değerleri oldukça yakındır. Bu değişimler
porozite içeriğle etkileşimli olduğundan Şekil 4’de verilen porozite değişimi incelenmelidir.
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Şekil 3. Relatif Yoğunluk Oranları
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Şekil 4. Porozite Değişimi
Ağırlıkça 0.2 MgO/CNT ilavesiyle kompozitlerin porozite içeriği önce artış sonra azalma
göstermektedir. Ağırlıkça 1.0 MgO/CNT eklenmesiyle porozite içeriğinde liner bir azalma meydana
gelmektedir. Minimum porozite oranı ağırlıkça %0.2 25/75-MgO/CNT ilavesiyle elde
edilmiştir.50/50MgO/CNT karışımı ilavesiyle ağırlıkça %0.2 ve 1.0 oranlarında yaklaşık bir değer
görünsede ağırlıkça oranın artmasıyla porozite oranının artması doğal bir durumdur [4]. Ayrıca artan
güçlendirici oranıyla yığılma/topklanma eğiliminin artması ve seramik partikül ile matris arasında
bağ oluşumunun azalması porozite içeriğini arttırmaktadır [5-7].
4.Sonuçlar
Bu çalışmadan aşağıda blirtilen sonuçlar elde edilmiştir ve özetlenmiştir.
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Ağırlıkça %0.2 ve %1.0 75/25, 50/50 ve 25/75 MgO/CNT karışımı kompozit malzemeler
yarı-katı karıştırma yöntemiyle başarılı bir şekilde üretilmiştir.
Minimum ölçülen yoğunluk değeri ağırlıkça %0.2 50/50MgO/CNT elde edilirken ağırlıkça
%1.0 için 75/25MgO/CNT oranında tespit edilmiştir.
Realitf yoğunlar ağırlıkça %0.2 ve 1.0 için 25//75 MgO/CNT güçlendirici oranıyla
belirlenmiştir. %0.2 ve %1.0 ağırlıkça oranlar arasında maksimum relatif yoğunluk farkı
75/25 MgO/CNT arasında tespit edilmiştir.
Ağırlıkça %1.0 MgO/CNT içeriğiyle porozite oranı liner olarak azalmakta ancak ağırlıkça
%0.2 için önce artış sonra azalma meydana gelmekte ve minimum porozite içeriği ağırlıkça
%0.2 ve 1.0 için 25//75 MgO/CNT güçlendirici oranıyla gerçekleşmektedir.
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HEMATOLOJĠK MALĠGNĠTELERDE PROKALSĠTONĠN VE C-REAKTĠF
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GiriĢ
Ateş, hematolojik malignitelerde kemoterapi ve kemik iliği transplantasyonu sırasında
karşılaşılan major bir komplikasyondur. Ateşin en sık nedeni enfeksiyondur. Nötropenik
hastalar ciddi enfeksiyon riski altındadır. Ancak bazı hastalar herhangi bir enfeksiyon kanıtı
olmadan ateş ile başvurabilmektedir (1, 2). Enfeksiyon göstergesi olan bazı parametreler
hematolojik malignitelerde ateş nedenlerini özellikle enfeksiyon ilişkili ateşi tanımamızda
önemli bir rol oynayabilir (3). C-reaktif protein (CRP) inflamatuvar durumu tanımlamada
uzun yıllardır kullanılan altın standart bir parametredir; ancak enfeksiyonu tanımlamada yeteri
kadar spesifik ve tanı koydurucu olmayabilir. Prokalsitonin (PCT) son yıllarda kullanıma
giren bakteriyal enfeksiyonu tanımlamada kullanılan oldukça spesifik bir inflamatuvar
parametredir (4-6). Ancak; CRP ve PCT’nin febril nötropenik atak geliştiren hematolojik
malignitesi olan hastalarda enfeksiyon göstergesi olarak kullanımı hala tartışmalıdır.
Çalışmamızda; febril nötropenik atak geliştiren hematolojik malignitesi olan hastalarda PCT,
CRP düzeyleri, koagülasyon bozukluğu ve ilişkileri birlikte analiz edildi.
Gereç ve Yöntem
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nda 1 Ocak 2016-1 Temmuz
2018 tarihleri arasında hematolojik malignite tanısı ile kemoterapi alan, takipleri sırasında
febril nötropenik atak geçiren ve kültür üremesi saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi.
Hastaların ilk febril nötropeni atağı sırasındaki yaş, lökosit sayısı (WBC), Nötrofil değeri,
serum Prokalsitonin (PCT), C-reaktif protein (CRP), Aktive Parsiyel Tromboplastin Time
(aPTT), Protrombin Time (PT), International normalized ratio (INR), Fibrinojen ve D-dimer
parametreleri retrospektif olarak kaydedildi. Laboratuar parametreler yerel laboratuarın alt/üst
limiti baz alınarak hastalar iki gruba ayrıldı. Continious parametlerin karşılaştırılması için
“Independent-Samples T-test” kullanıldı. Veriler arasındaki korelasyona “Bivariate
Correlation pearson” testi ile bakıldı. Verilerin sayı, ortalama ve standart sapması hesaplandı.
Verilerin analizinde SPSS 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programı kullanıldı.
Bulgular
Çalışmaya alınan 149 hastanın 44 bayan/105 erkek ve ortalama yaş 47.40 (±16.06) idi. Febril
nötropenisi olan hastalar mutlak nötrofil sayısı baz alınarak iki gruba ayrıldı. NE˂100 (Derin
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nötropeni) ile NE: 200-500 arası olan hastalar koagülasyon ve inflamatuvar parametreler
açısından karşılaştırıldı. Derin nötropenik grupta CRP, PCT değerleri anlamlı şekilde yüksek
ve yaş ortalamasının ise daha düşük olduğu saptandı (p değerleri sırasıyla; p˂0.001, p=0.013,
p=0.012) (Tablo 1). İnflmatuvar parametrelerden PCT baz alınarak hastalar iki gruba ayrıldı.
PCT≥2 ile PCT˂2 olan hastalar koagulasyon ve inflamatuvar parametreleri açısından
karşılaştırıldı. PCT≥2 olan grupta WBC, NE değerleri daha düşük; CRP değeri daha yüksek
saptandı (p değerleri sırasıyla p=0.001, p˂0.001, p˂0.001) (Tablo 2). İnflmatuvar
parametrelerden CRP baz alınarak hastalar CRP≥5 ve CRP˂5 olarak iki gruba ayrıldı. CRP≥5
ile CRP˂5 karşılaştırıldığında; WBC, NE değerleri CRP≥5 olan grupta daha düşük
saptanırken; PCT değeri daha yüksek saptandı (p değerleri sırasıyla p=0.03, p˂0.001,
p˂0.001) (Tablo 3). Febril nötropenik hastalar koagulasyon parametrelerinden INR değeri baz
alınarak INR≥1.2 ve INR˂1.2 olarak iki gruba ayrılarak, diğer koagülasyon ve inflamatuvar
parametreleri ile karşılaştırıldı. INR≥1.2 ile INR˂1.2 karşılaştırıldığında; INR≥1.2 olan grupta
mutlak nötrofil sayısı daha düşük saptanırken; Aptt, D-dimer ve CRP daha yüksek saptandı (p
değerleri sırasıyla p=0.03, p=0.01, p˂0.001, p=0.02) (Tablo 4). Febril nötropenik atak
sırasında sıkça rastlanan koagülasyon bozukluğu üzerinde inflamatuvar parametrelerin olası
etkisini belirlemek amacıyla; PCT ve CRP ile koagulasyon parametreleri korelasyonuna
bakıldı. PCT-koagulayon parametreleri (Tablo 5) ve CRP-koagulasyon parametreleri (Tablo
6) arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmazken (p>0.05); CRP-PCT
arasında anlamlı korelasyon saptandı (p˂0.001) (Tablo 7).
Sonuç
Çalışmamızda; inflamasyon parametrelerinin febril nötropenide sık görülen koagülasyon
disfonksiyonu üzerinde etkisinin olmadığı saptandı. Derin nötropenik hastalarda inflamasyon
belirteçlerinin daha yüksek olması, nötropeni derinliğinin inflamasyon şiddetini belirleyen en
güçlü parametre olduğu gösterdi. CRP ile PCT arasında saptanan korelasyon; uzun yıllardır
inflamasyonun tanımlanmasında altın standart olarak gösterilen CRP’ye ilaveten PCT’nin de
febril nötropeni takibinde güvenle kullanabileceği ve febril nötropenide enfeksiyona bağlı
ateşin tanımlanmasında, erken antibiyotik başlanmasında yol gösterebileceği sonucuna
varıldı.
Anahtar Kelimeler: Hematolojik malignite, febril nötropeni, CRP, PCT
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Tablo 1. Nötrofil değeri ile inflamatuvar ve koagülasyon parametrelerinin karşılaştırılması
PARAMETRE
YAŞ
CRP (mg/L)
PCT (ng/mL)
APTT (sn)
INR
D-DİMER (mg/L)
FİBRİNOJEN (mg/dL)

Nötrofil < 100 (n=53)
42,92±16.32
72,279±82.53
2,54±4.19
33,34±5.79
1,22±0.19
2,70±0.94
292,83±104.72

Nötrofil 100-500 (n=96)
49,88±15.45
26,57±37.92
0,85±3.78
32,80±4.59
1,18±0.21
2,67±1.38
290,78±91.94

P
0,012
<0.001
0,013
0,561
0,248
0,870
0,905

Tablo 2. PCT değeri ile inflamatuvar ve koagülasyon parametrelerinin karşılaştırılması
PARAMETRE
YAŞ
CRP (mg/L)
INR
APTT (sn)
WBC (/µl)
NE (/µl)
FİBRİNOJEN (mg/dL )
D-DİMER (mg/L)

PCT ˂2 n=129
48.29±15.96
28.56±48.55
1.19±0.20
32.97±4.81
390.39±686.06
203.26±133.48
288.25±94.88
2.69±1.29

PCT ≥2 n=20
41.65±15.90
134.88±58.34
1.22±0.20
33.15±6.48
147.50±159.50
80±101.20
312.55±105.36
2.65±0.87

P
0.08
˂0.001
0.51
0.87
0.001
˂0.001
0.29
0.90

Tablo 3. CRP değeri ile inflamatuvar ve koagülasyon parametrelerinin karşılaştırılması
PARAMETRE
YAŞ
PCT (ng/mL)
INR
APTT (sn)
WBC (/µl)
NE (/µl)
FİBRİNOJEN (mg/dL )
D-DİMER (mg/L)

CRP˂5 n=33
50.91±17.55
0.05±0.05
1.18±0.22
32.73±4.91
485.76±241.16
300.91±143.47
274.03±93.61
2.65±1.54

CRP ≥5 n=116
46.41±15.55
1.85±4.46
1.20±0.20
33.06±5.09
321.38±717.46
154.22±115.23
296.48±96.91
2.69±1.14

P
0.15
˂0.001
0.61
0.73
0.03
˂0.001
0.23
0.96
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Tablo 4. INR değeri ile diğer inflamatuvar ve koagülasyon parametrelerinin karşılaştırılması
PARAMETRE
YAŞ
CRP (mg/L)
PCT (ng/mL)
APTT (sn)
WBC (/µl)
NE (/µl)
FİBRİNOJEN (mg/dL )
D-DİMER (mg/L)

INR ˂1.2 n=80
46.54±16.44
32.55±48.05
1.04±2.72
32.06±4.78
344.88±234.41
209±144.79
288.55±86.94
2.09±0.60

INR ≥1.2 n=69
48.41±15.67
54.75±72.90
1.92±5.08
34.07±5.15
372.75±918.61
160.87±121.04
294.94±106.74
3.37±1.42

P
0.48
0.02
0.18
0.01
0.79
0.03
0.68
˂0.001

Tablo 5. PCT ile koagülasyon parametrelerinin korelasyonu
Korelasyonu değerlendirilen parametre

P

Aptt

0,87

INR

0,22

D-Dimer

0,91

Fibrinojen

0,38

Prokalsitonin (ng/mL)

Tablo 6. CRP ile koagülasyon parametrelerinin korelasyonu
Korelasyonu değerlendirilen parametre

P

Aptt

0,68

INR

0,10

D-Dimer

0,67

Fibrinojen

0,14

CRP(mg/L)

Tablo 7. CRP ile PCT korelasyonu

CRP (mg/L)

Korelasyonu değerlendirilen parametre

P

PCT

p˂0.001
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ÖZET
Kübizm; 20.yüzyılda ortaya çıkarak sanatta köklü değişimler meydana getirmiştir. Kübizm,
sanatta eskiye dayalı tüm fikirleri yerle bir ederek bambaşka bir sanat anlayışı ortaya çıkarmıştır.
Resimle, vücut bulan Kübizm, geometrik şekillerle kendisini tanıtmaktadır. Kübist sanatçılara göre
dış dünyanın nesneleri sadece göründükleri yanıyla değil görünmeyen tüm yanları ile ele alınmalıdır.
Kübistler eşyaların geometrik yapısı ile ele alarak çok boyutlu gösterme amaçlarını
gerçekleştirmişlerdir.
Zamanın gerisine gittiğimizde, 20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan modern sanat akımları
günümüze kadar modayı etkilemeyi başarmıştır. Kübizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm moda ile
doğrudan etkileşim içinde olmuştur. Hatta sürrealist çalışmalar moda ve sanatın birer bütün
olduğunun kanıtıdır. Kübist sanatçılar yansımalarını tuval üstünde ete kemiğe büründürüp, kan
katarken, moda tasarımcıları insan bedeni üzerinde doğadan, doğal, geometrik şekillerden ilham
alarak çalışmışlardır. Moda ve sanatın birçok bağlantısı vardır. Modern moda olgusunun ortaya
çıktığı 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar bu bağlantılar birçok çalışmanın konusu
olmuştur. Kimi zaman da modern sanat akımlarının içinde yer alıp bu akımların ilke ve dinamiklerine
bağlı kalarak giyim ürünleri üretmişlerdir. Bu çalışmada Kübizm akımının ilkelerinden olan
geometrik şekillerden etkilenilerek 9 adet tasarım yapılmış ve bu tasarımlar cansız manken üzerine
giydirilmiştir. Bu tasarımların tek tek model analizleri yapılarak, model ve kullanılan materyaller
hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç olarak, sanatın tasarım ile birleşerek farklı bir boyuta taşınması
sağlanmaya çalışılmıştır. Bir döneme damgasını vuran akımlardan esinlenerek ortaya yeni ve özgün
tasarımlar çıkarılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kübizm, geometrik şekiller, giysi tasarımı, moda ve sanat
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1.GĠRĠġ
“Kübizm 20. yüzyıl başındaki temsile dayalı sanat anlayışından saparak devrim yapan Fransız
sanat akımıdır. Pablo Picasso ve Georges Braque, nesne yüzeylerinin ardına bakarak konuyu aynı
anda değişik açılardan sunabilecek geometrik şekilleri vurgulamışlardır. Başka bir tanımda”1. Beth
Gersh-Nesic Paul Cezanne için şu açıklamada bulunur. “Cezanne üç şekilde tanımlar Kübizmi;
geometrik, birçok açıdan çizilen ve tanımlama olarak. Ve bunun üzerine 4.boyuttan bahseder. Bir
nesneyi düşünür ve nesneyi hayal ederek yeniden onu yaratır. Örneğin , kupa bardak gibi. Oval
olarak değil daire olarak görsel illüzyon yaratan beyin, şekli gerçekliğe daha yakınlaştırır.”20. yüzyıl
resim akımı olarak ortaya çıkan kübizm ismini Georges Braque'ın bir tablosunu gören sanat
eleştirmeni Louis Vauxcelles'in bu tablo için “küçük küpler” sözünü kullanmasıyla ortaya çıkmıştır.
(Atasoy,2014:3).
Günümüzde birçok alanda kübizm ile ilgili farklı açıklamalar bulunmaktadır. Bazı kaynaklara
göre Picasso ve Braque ile başlayan kübizm, başka kaynaklara göre Cezanne ile başlar. Ancak bütün
açıklamaların ortak noktası geometrinin ve farklı bakış açıları veya yönlerin kübizm’in oluşmasında
etkili olduğudur. 3 boyutluluk arayışına cevap gibi görülen Kübizm akımı yapısı itibariyle de nesneye
bakışı birçok yönden resmeder. Bu resmediş sadece görüntünün 3 boyutluluğu değil, anlatımında 3
boyutluluğuna gönderme yapmaktadır. Resim sanatının perspektifle verdiği boyutluluğu kübizm
geometrik şekillerle yakalar. (Atasoy,2014:3).
Kübist sanatçılar dünyanın birebir temsilinden uzaklaşarak, doğanın geometrik şekillerden
meyana geldiği iddiasından yola çıkmış, resimlerinde doğayı geometrik formlar olarak resmetmek
için çaba harcamışlardır. Kübist ressam G.Braque’nin 1908 yılında L‟Estaque kırsalında yaptığı bir
dizi manzara resmi bu tip bir uzamsal araştırmayı örneklemektedir (Resim 1).

Resim 1. George Braque – L’Estaque Evleri, 1908
Ressamın eserlerinde formlar mümkün olduğunca sadeleştirilmiş; kayalar, yeşil alanlar ve
binalar üst üste yığılarak tuvalin bitimine değin taşınmıştır. Tuval yüzeyinde gözün hareket
edebileceği herhangi bir boşluk bırakılmamış, konturlar belirsizleştirilerek nesneler arasında geçişler
sağlanmıştır. İlerleyen çalışmalarında ressam uzamsal araştırmalarına devam ederek izleyiciyi resmin
uzamsal kompozisyonu ile optik bir mücadele gitmeye zorlamıştır. Allilaire’ın insan bedenin saran
giysinin öğeleri ile kurduğu mekanize edilmiş geometrik ilişki, Braque’ın resimlerindeki geometrik
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uzam araştırmalarını ve parça bütün ilişkisini çağrıştırmaktadır. Denebilir ki, kübist sanatçılar
doğadaki geometrik özün keşfine çıkmışlardır (Özüdoğru,2013:218).
Picasso’ya ait olan “Pipo İçen Adam” sanatla gerçeklik arasındaki tartışmada yeni bir aşamayı
simgeler. Adamın başını ve piposunu bulduktan sonra, resmim geri kalan bölümünü çözmeye
başlayabiliriz. Adam oturmuş durumdadır; tuvalin altına doğru elinde bir kâğıt tuttuğu görülür.
Adamın parçalanmış üçgen görüntüsünü çevreleyen biçimlerden bazıları, sandalyesinin parçaları
olabilir. Sol elinin yanında ise dört köşe bir şişe ile üzerinde “JOURNAL” sözcüğünün bazı harfleri
olan bir gazete görülmektedir. “est” harflerinin ise bu nesnelerin gerisindeki duvarda bazı afişler
olabileceği anlaşılmaktadır. Resmin geri kalan bölümü, bu değindiklerimizin tersine, gerçekliği
betimlemekle ilgisi olmayan bir sistemin bir araya getirilmiş gösterge ve belirtileridir. Adamın piposu
ve bıyığı özlü ve açık bir biçimde gösterilmiştir ve bunların resimde fiziksel bir bağı vardır.
Çizgilerle belirtilen kare biçimindeki şişenin bu çizgileri, şişe konusunda bir fikir vermekle birlikte,
onun fiziksel olarak yansıtılmasıdır. Resmin diğer bölümlerinde gördüğümüz bunlara benzer
işaretlerde yüzün, kolların ve sandalyenin parçalarını belirtirler. Bu işaretler açıkça görüldükleri
halde tam olarak neyle ilgili olduklarını bilemeyiz. Resmin geri kalan bölümü, açık-koyu tonlara göre
şu ya da bu yana yatan kesin çizgili yüzeylerden oluşmaktadır. Çizgilerle renk tonları genellikle
birbirini tamamlamakla birlikte, resimde belli bir yüzeyin bir yana yattığını gösteren, renk tonları ve
ton değişmesiyle ilgili olmayan, boşlukta tele benzeyen bir nesne gibi sarkan bağımsız çizgiler vardır
( Lynton, 1982: 60 ). Ancak bu işaretler ve çizgiler resmin genel geometrik yapısını oluşturmaktadır.
İkizkenar bir üçgen ile bunu karşıt yönde kesen ve ters durumdaki diğer üçgen temel geometrik
kurguyu vermektedir. Her iki üçgenin kesişim alanları içinde ve resmin merkezinde yer alan ince
uzun ve dik konumdaki dikdörtgen, üçgenler arasındaki ilişkiyi güçlendirir gibidir. (Sezer, 1993:301)
(Resim 2).

Resim 2. Pablo Picasso “Pipo Ġçen Adam” “Boy with a Pipe
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1.1 KÜBĠZM VE MODA
Kübizm ve moda arasındaki etkileşim dönemin ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerinin ve
toplumsal dönüşümlerinin ışığında vuku bulmuştur. Kübist sanatçılar bu gelişim ve dönüşümlerin
yansımalarını tuval üstünde ete kemiğe büründürürken, moda tasarımcıları insan bedenini saran
hacimler ve yüzeyler çerçevesinde bu gelişim ve dönüşümlerin sunduğu yeni yaklaşımları
deneyimlemişler, ortaya çıkan sorunlara çözümler aramışlardır. İki alandaki süre giden arayışların
benzer bir görsel yapı etrafında toplandığını söylemek olasıdır. Bu döneme özgü olarak moda
tasarımında ortaya çıkan en büyük yenilik kişiye özel üretimin esas olduğu haute couture’un doğuşu
olarak gösterilmektedir (Troy, 2003); ancak bazı araştırmacılar haute couture’un yanında sanayi
devrimi ile ortaya çıkan ve 19. yüzyılın son çeyreğinde giderek yaygınlaşan hazır giyim üretiminin de
aynı öneme sahip olduğunu iddia etmektedirler. Nancy L. Green (1994), giyim üretiminin
standartlaşmasını ve hazır giyim sanayinin gelişmesini modern moda sistemi için bir devrim olarak
nitelemektedir. Dikiş makinesinin geliştirilmesi, savaşlar nedeniyle antropometri biliminin gelişmesi,
üretimin sivil atölyelere kayması olguları hazır giyimin gelişmesinde önemli adımlar atılmasını
sağlamış; zanaatsal üretime dayalı ve kişiye özel olarak üretim yapan haute coture sektörü ile hazır
giyim sektörü arasında bir rekabet doğmuştur. 19. yüzyılın sonlarında kadınların gündelik hayata
katılımı da giyim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Bu dönemde sokakta varlıklarına pek rastlanmayan
kadınlar çeşitli spor ve hobi kulüplerinde spor kıyafetleri ile görünmeye başlamıştır. Ayrıca, otomobil
ve bisikletin gündelik hayata katılmasıyla bu araçların kullanımı için tasarlanmış basit giysiler
gerekmiştir (Watson, 2007). Bütün bu gelişmelerin yanında gündelik hayatın hızlanması ve
kadınların hakları için başlattığı feminist mücadeleler sonucu abartılı, süslemelerden arınmış, sağlığa
zararlı korseden ve hareketi zorlaştıran hacimli kıyafetlerden gündelik hayat içinde hareket kolaylığı
sağlayan modern siluete geçiş yaşanmıştır. Modern siluetin ortaya çıkması ile sadeleşen giysi
konstrüksiyonu ve kübist sanatçıların eserleri arasında paralellikler kurmak mümkündür; ancak bu
paralellikler ne sanatçıların doğrudan hazır giyimden ne moda tasarımcılarının doğrudan kübist
sanatçılardan etkilenmesinin sonucudur. Bunları iki alanda ürün veren yaratıcı kişilerin ortak bir
zamana ve bu zamanın ruhuna getirdikleri yorumlar ve aşmaları gereken zorluklarda kesiştikleri
çözüm yolları olarak ele almak daha doğru olacaktır. (Özüdoğru,2013:217).
Kübizm ile moda arasında kurulabilecek bir paralellik hazır giyim sektörünün standartlaşmış
beden ölçülerini referans alarak üretimde kullandığı kalıplar ve kübist sanatçıların dünyayı geometrik
formlar olarak temsil etme gayretidir. Hazır giyim sanayisi tarafından kullanılan kalıplarda beden
geometrik düzenlemeler olarak ele alınmakta, giysi yapısı insan bedenine oturacak şekilde çeşitli
geometrik düzenlemelerle oluşturulmaktadır. Uzun süren savaşlar nedeniyle Fransa’da zor zamanlar
geçiren tekstil sektörünü canlandırmak için alınan önemlerden bir tanesi de hazır giyim üretimin
arttırılması, diğer ülkelere ihracatın desteklenmesidir. Dönemin giyim otoritelerinden Allilaire’ın
tekstil sektörünün canlandırılması için getirdiği önerilerden bir tanesi kübist bir sanatçının ağzından
çıkmış gibidir. Allilaire, giyim ürünlerinin üniforma, iş kıyafeti, spor kıyafeti gibi belirli kategoriler
altında üretilmesi gerektiğini savunmuş; bu kıyafetlerin de cepler, manşetler, yakalar gibi belirli
öğelerinin mekanik bir biçimde ve standart olarak üretilip kıyafetlere monte edilebileceğini iddia
etmiştir (Green, 1994).
Zamanın gerisine gittiğimizde, 20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan modern sanat akımları
günümüze kadar modayı etkilemeyi başarmıştır. Kübizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm moda ile
doğrudan etkileşim içinde olmuştur. Hatta sürrealist çalışmalar moda ve sanatın birer bütün
olduğunun kanıtıdır. Kübist sanatçılar yansımalarını tuval üstünde ete kemiğe büründürüp, kan
katarken, moda tasarımcıları insan bedeni üzerinde doğadan, doğal, geometrik şekillerden ilham
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alarak çalışmışlardır. Şöyle ki, modada hazır giyim sektörünün standartlaşmış beden ölçülerini
referans alarak üretimde kullandığı kalıplar ve kübist sanatçıların dünyayı geometrik formlar olarak
algılaması; tasarımlarda ki keskin parçalar, renklerdeki zıtlıklar da kübizmin moda üzerinde birer
yansımasıdır.

Resim 3.
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Resim 8.
(www.pinterest.com)

Geometrik yapılar ve parçalanmalar
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
Bu çalışmada , Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölümü’nde bulunan 9 adet manken üzerinde çeşitli kumaş ,karton, zincir, deri, fermuar ve çok
çeşitli malzemeler kullanılarak tasarımlar yapılmıştır.
2.2. Metod
Sanat akımından esinlenerek tasarlanan modellerin drapaj tekniği ile manken üzerinden kalıpları
çıkarılmıştır. Çıkarılan kalıplar kumaşlara uygulanarak kesimleri ve dikimleri yapılmıştır. Bazı
modeller direkt manken üzerinde çalışılmış olup çok çeşitli materyallerden faydalanılmıştır.
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3. MODEL ANALĠZLERĠ
3.1. Model Analizi

Resim 9. Model 1 Önden GörünüĢ

Resim 10. Model 1 Arkadan GörünüĢ

Modelde siyah ve beyaz renklerden oluşan kareli kumaş tercih edilerek derinlik sağlanmaya
çalışılmıştır. Modelin etek kısımları sert bir malzemeden yararlanılarak dik durması amaçlanmıştır.
Bu sert malzeme kumaş ile kaplanmıştır. Üst kısım straplez kesim olup boyundan bağlamalıdır. Bel
ve etek uçlarında hardal renkte piramitler yerleştirilmiştir. Ayrıca etek kısmına boyuna doğru yine
hardal kumaş ile kaplanmış ince uzun çubuklar yerleştirilmiştir.
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3.2.Model Analizi

Resim 11. Model 2 Önden GörünüĢ

Resim 12. Model 2 Arkadan GörünüĢ

Modelde gri bir kumaş üzerine straplez mini bir elbise dikilmiştir. Arka ortası fermuar yerine
farklı bir malzeme kullanılarak kapatılmıştır. Dikdörtgen parçalar siyah deri kumaşlarla kaplanarak
,bedene belli bir düzen içerisinde yerleştirilmiştir. Papyon ve arka kısımda ise turuncu deri kumaştan
dikdörtgen parçalar yerleştirilerek farklılık sağlanmaya çalışılmıştır.
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3.3.Model Analizi

Resim 13. Model 3 Önden GörünüĢ

Resim 14. Model 3 Arkadan GörünüĢ

3.modelde siyah mini bir elbise üzerine metalik deri kumaştan farklı özellikte geometrik şekiller
çengelli iğne yardımı ile birbirine tutturulmuştur. Ön etekte kare parçalar , arka etekte ise üçgen
parçalar tercih edilmiş olup omuzlarda büyük üçgen parçalardan yardım alınarak apolet görüntüsü
verilmeye çalışılmıştır.
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3.4.Model Analizi

Resim 15. Model 4 Önden GörünüĢ

Resim 16. Model 4 Arkadan GörünüĢ

Modelde beyaz kumaş kullanılarak mini bir elbise dikilmiştir. Göğüs kısmı dekolteli olan
modelin etrafı fermuar ile temizlenerek modern bir hava verilmeye çalışılmıştır. Belden çıkan siyah
daire parça balen kullanılarak sabit durması sağlanmıştır. Yine balen kullanılarak aşağıya doğru
sarkan etek görüntüsü verilmiştir. Siyah parçanın üzerine metal ve gold renklerinden oluşan altıgen
prizma şeklinde parçalar yerleştirilmiştir.
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3.5. Model Analizi

Resim 17. Model 5 Önden GörünüĢ

Resim 18. Model 5 Arkadan GörünüĢ

Bu modelde kağıt kullanılarak tasarım yapılmıştır. Kağıt kullanılarak üç boyutlu geometrik
parçalar hazırlanmıştır. Bu parçalar bedenin sağ ve sol kısmına yerleştirilmiştir. Üçgenlerin ucu üst
bedende yukarı doğru bakacak şekilde , alt bedende ise aşağıya doğru bakacak şekilde
yerleştirilmiştir. Daha sonra simli metalik sprey boya ile renk verilmiştir.
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3.6. Model Analizi

Resim 19. Model 6 Önden GörünüĢ

Resim 20. Model 6 Arkadan GörünüĢ

Bu modelde pudra renginde düz dar bir elbise dikilmiştir. Daha sonra elbisenin kendi
kumaşından ve kahverengi tonlarda farklı bir kumaştan piramitler omuzdan başlayarak aşağıya doğru
yerleştirilmiştir. Piramitler irili ufaklı ve farklı renkte yapılarak , modele çarpıcılık katması
amaçlanmıştır. Arka kısım sade bırakılarak , ön kısmın daha ön planda olması düşünülmüştür.
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3.7. Model Analizi

Resim 21. Model 7 Önden GörünüĢ

Resim 22. Model 7 Arkadan GörünüĢ

Modelin ana malzemesini kendinden desenli sifon kumaş oluşturmuştur. Bu sifon kumaşa
manken üzerinde şekil verilmiş daha sonra demir kalın tellerle çember şekli verilmiştir. Tellerin
farklı yerlerinden sarkan üç boyutlu geometrik şekiller kırmızı ve siyah renge boyanarak tellere
monte edilmiştir.
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3.8. Model Analizi

Resim 23. Model 8 Önden GörünüĢ

Resim 24. Model 8 Arkadan GörünüĢ

8. modelimiz yuvarlak ve üçgen parçaların bordo renk kumaş ile kaplanarak ön bedene monte
edilmesi ile oluşmuştur. Alt kısım sade beyaz saten kumaş kullanılarak mini bir etek şeklinde
tasarlanmıştır.Ayrıca bele monte edilen saten yeşil kumaştan oluşan parçalar zıtlıkların uyumunu
göstermek amacı ile düşünülebilir.
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3.9. Model Analizi

Resim 25. Model 9 Önden GörünüĢ

Resim 26. Model 9 Arkadan GörünüĢ

Sarı ve su geçirmez kumaştan yapılan düz dar elbisenin üzerine siyah piramitler yerleştirilmiştir.
Piramitler göğüs bölgesinde toplanmış olup sivri uçları havada kalacak şekilde monte edilmiştir.
Önde ki yoğunluktan dolayı arka bedenin sade kalması tercih edilmiştir.
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4.) SONUÇ
Kübist resim yapıtı kendine özgü ve hatta birbirini yıkarak, karşıtlıklarla oluşan geometrik
kuruluşlu kompozisyonları beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla yapıtta yer alan son resimsel
geometri, tahrip edilmiş geometrinin sonucu olmaktadır. Ancak resme ait bu geometrinin nasıl
gelişeceği, sanatçı tarafından bile önceden bilinememektedir. Bir resimdeki geometri, yapıta ilişkin
gerekli işlemler sırasında kendine özgü bir sistem olarak gelişmektedir. Resme ait oluşum talepleri
sanatçıyı önceden bilinmeyen yeni işlemlerin serüvenine götürmektedir. İşte bu serüven, daha önce
yasal bir sonuç olarak ortaya çıkarılan ve birbirine dik ya da dike yakın yönlerden gelerek kesişen
doğrultuların oluşturulması sonucunda ortaya çıkan geometrik bir düzen ile ilgili olmaktadır. Bu
nedenle de resim yapıtı, yalnız optik görüntüyü ya da soyut tasarımların çizgi ve lekelerle saptanması
olmamaktadır. Kübist sanatçılar, en eski uygarlıklardan beri uygulanan bir takım matematiksel
ölçüleri ve çizgisel düzenlemeleri geliştirerek, soyut sanata bir geçiş dönemi oluşturmuşlardır.
Kübizm’in öncüleri sayılan Pablo Picasso, George Braque ve Juan Gris felsefeleri ile nesneleri
parçalamalarıyla ve uyguladıkları geometrik düzenlemelerle plastik sanatlara yeni bir bakış açısı
getirmişlerdir. Kübizm, modern sanata açılan bir pencere ve bu yolda atılan en önemli adımdır.
Modern moda olgusu ve modern sanat akımları da doğrudan bir etkileşim içinde olmuşlardır.
Moda ve kübizm benzer bir görsel kültür içinde benzer arayışlarda bulunmuştur. Moda tasarımcıları
ve kübist sanatçılar farklı ortamlarda çalışarak benzer bir dünyayı ve bununla birlikte ortak bir görsel
kültürü paylaşmışlardır. Kübist sanatçılar tuval üstünde doğayı geometrik şekiller olarak
çözümlemeye çalışırken, hazır giyim uygulamalarıyla bedeni çeşitli parçalara bölerek herkes için
uygulanabilecek hazır kalıplar üretmeye çalışılmıştır. Yanı sıra, Kübist ressamlar hacim, perspektif,
derinlik gibi kompozisyon öğelerinden uzak durmuşlar, bütün çalışmalarını iki boyutlu bir yüzey
üstünde gerçekleştirdiklerini vurgulamışlardır. Benzer olarak moda tasarımcılarının kıyafetlerinde de
bu dönemde geniş hacimli kıyafetlerden düz yüzeylerden meydana gelen kıyafetlere geçildiği
görülmüştür. Yine, Kübist ressamlar resimlerini kolaj tekniğini kullanarak üretirken, moda
tasarımcıları kolajlar biçiminde bir araya gelmiş kıyafetler üretmiştir. Moda ve kübizm etkileşimini
dönemin görsel kültürünü paylaşan ve bu görsel kültürde yeni arayışların peşinde olan insanların
ortaklaştığı kimi çözümler olarak değerlendirmek olanaklıdır.
Bu çalışmada dönemini büyük etkisi altına alan Kübizm akımı kısaca incelenmiş bu dönemin
öncülerinden olan ressamların eserleri incelenmiştir. Kübizm ve modanın birbiri ile olan ilişkisine
değinilmiştir , anlamaya ve yorumlamaya çalışılmıştır. Bu fikirden yola çıkılarak 9 adet tasarım
yapılıp bu tasarımların analizleri yapılmıştır. Amaç ise tasarımcının kendi ilgi alanı dışına çıkarak
farklı sanat dalları ile işbirliği yaptığında , çok daha özgün tasarımlar gerçekleştirebileceğini
göstermek olmuştur. Sonuç olarak dönemleri etkisi altına alan akımlardan etkilenerek yapılan
tasarımlar orjinallik , yenilik ve yaratıcılık değerleri yüksek giysi koleksiyonları oluşturma
konusunda ilham olabilir.
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ÖZET
Renkli ya da beyaz bir fon üzerinde bölgesel renklendirme diye tarif edebileceğimiz baskı
işlemi gün geçtikçe gelişen ve dijital teknolojiyi de yaygın kullanan bir sektördür. Tekstil
mamullerinin bölgesel renklendirmesi dokuma, örme ve nakış işlemleriyle de yapılabilir. Ancak
baskı işleminin kolay, hızlı, ucuz ve modaya çabuk uyum gibi üstün özellikleri vardır. Mozaik sanatı
da aslında bölgesel renklendirmedir ve bir nevi baskıdır. Mozaik sanatında renkler için taş, cam,
metal ve deniz kabuğu kullanılırken, tekstil baskıcılığında pigment boyalar başta olmak üzere birçok
boya çeşidi kullanılabilir. Baskıdaki tarihsel gelişim süreci, birçok ilkel baskı tekniğinden başlayarak,
günümüzde dijital baskı dediğimiz modern tekniklere evrilmiştir. Bu çalışmamızda bölgemize ün
kazandıran Zeugma mozaik kalıntılarındaki desenlerin dijital baskı ile kumaş üzerine aktarılması
yapılmıştır. Zeugma mozaikleri, Helenistik ve Doğu Roma’da resimsel sanatın eşsiz koleksiyonudur.
Zeugma aynı zamanda antik resimsel sanatın günümüze kadar gelen en önemli bir hazinesi
konumundadır. Şehrimizin bu önemli kültürel mirasını dijital baskı tekniği ile pamuk, viskon ve
poliester kumaş hammaddelerini kullanarak t-shirt, mutfak önlüğü gibi giyilebilir mamüllerin ön
yüzüne farklı motifler seçilerek baskı yapılmıştır. Baskı yapılacak motiflerden biri hepimize tanıdık
gelen, tüm tanıtım reklam ve afişlerde yer alan Zeugma mozaiklerin simgesi haline gelen “Çingene
Kızı” mozaiği seçilmiştir. Bu desenlerin farklı kumaş hammadde çeşitleri üzerine yapılan dijital baskı
ile albeni yansımaları değerlendirilmiştir. Dijital baskıdaki; işlem kolaylığı, ard işlemlerin azlığı,
müşteri isteklerine hızlı cevap verme gibi avantajları da belirtilmiştir. Ayrıca şehrimizin kimliğini
taşıyan kültürel değerlerimizi müze, kitap, broşür ve internet gibi yazılı ve dijital ortamlardan
çıkararak görünür hale getirmiş, günlük yaşantımıza eklemiş bulunmaktayız. Böylece tüketicilerin
farklı ürünleri ve etnik desenleri tercih etmeleri sağlanmış olup yepyeni bir moda ikonu haline
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Baskı, Giyilebilir Sanat, Zeugma, Mozaik, Cingene Kızı.
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DIGITAL PRINTING APPLICATIONS OF ZEUGMA MOSAIC PATTERNS
ABSTRACT
The printing process, which we can describe as regional coloring on a colored or white
background, is a day-to-day developing and widespread use of digital technology. Regional coloring
of textile products can also be done by weaving, knitting and embroidery processes. However, the
printing process has advantages such as easy, fast, cheap and quick to adapt to fashion. Mosaic art is
in fact regional coloring and a kind of pressure. While stone, glass, metal and sea shell are used for
colors in mosaic art, many paint types can be used in textile printing, especially pigment paints. The
historical development process in print has evolved from modern printing techniques to digital
printing, starting with many primitive printing techniques. In this study, the designs of the Zeugma
mosaic remnants that made our territory famous were transferred to the fabric by digital printing.
Zeugma mosaics are a unique collection of pictorial art in Hellenistic and Eastern Rome. At the same
time, Zeugma is the most important treasure of antique pictorial art. This important cultural heritage
of our city has been printed using digital printing technique and cotton, viscose and polyester fabric
raw materials by selecting different motifs on the front side of wearable products such as t-shirts and
kitchen linens. One of the motifs to be printed was the "Gypsy Girl" mosaic, which became the
symbol of the Zeugma mosaics in all the promotional banners and posters that are familiar to us.
These designs have been evaluated by digital printing on different types of fabric raw materials. In
digital printing; ease of operation, lack of follow-up, quick response to customer requests. We have
also added our daily life to our cultural values that bear the identity of our city, making it visible by
removing it from written and digital media such as museums, books, brochures and the internet. Thus
consumers have been able to choose different products and ethnic patterns and become a brand new
fashion icon.
Keywords: Digital Printing, Wearable Art, Zeugma, Mosaic, Gypsy Girl.
1.GĠRĠġ
Araştırmanın öncelikli amacı sanat ürününü uygarlıklar arası bir iletişim aracı olarak kabul
edip bu iletiye aracılık etmektir (Artut, K. 1998). Günümüzde çok farklı tekniklerle uygulamalarına
rastladığımız transfer baskının ilk ortaya çıkışı antik çağlara kadar uzanmaktadır. Sümerler
döneminde (M.Ö. 4000’ler) Mezopotamya’da kullanılan silindir mühürler ilk baskı uygulaması
olarak bilinmektedir (Wandles, 2006). Modern, yüksek hızlı mürekkep püskürtmeli yazıcıların
esnekliği ve güvenilirliği, geleneksel baskıya göre çeşitli avantajlar sunar (Keeling, M.R. 1981).
Baskıcılık giyim, iç mekân ve ya sanayiyle ilgili pazar için üretim yapan büyük bir sektör
olarak tanımlanmaktadır. Hızla ilerleyen teknolojide gelinen son nokta dijital teknolojiler olduğu
görülmektedir. Deneysel çalışmalara daha fazla olanak sağlayan, büyük ve son derece detaylı
desenleri bir defada basabilecek kapasitede olan dijital baskı makineleri sınırsız renk kullanımına da
imkân sağlamaktadır. Ekolojik acıdan geriye atık boya bırakmayan, kumaşa tutunduktan sonra
kimyasal olarak işlemden geçirilebilme özelliğine sahip olan bu teknoloji ile basma endüstrisi önemli
bir yenilik kazanmaktadır (Hoffman, 2005). Tekstil dijital baskısı 1990'larda küçük bir prototip
olarak küçük ebatlardaki pazar ürünleri kumaşları basmak için bir araç olarak ortaya çıktı. İlerleyen
yıllarda ABD ve Avrupa'da büyük uygulama alanı buldu (May-Plumlee, T. 2002). Birden fazla
sanatsal biçimi ya da teknik anlatımı bir arada kullanabilen ve plastik bir anlatım tekniği olarak da
sıkça kullanılan dijital baskı sanatı, her yeni gelişen sanat biçiminde olduğu gibi giyilebilir sanat
alanında da kullanılmaktadır ( Kodaman, L. ve Sarı, S. 2013). Boya süblimasyonu veya dispers
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baskının, tekstil baskı dünyasında en çok tercih edilen işlem olduğu genel olarak kabul edilmektedir.
Polyester üzerine boya süblimasyonuyladispers baskının iki yolu bulunmaktadır. Doğrudan malzeme
üzerine baskı veya kâğıt üzerine basıp sonradan aktarma. Aktarma baskı, moda giysileri üzerine
kişiselleştirilmiş görüntü veya metin basarken iyi sonuçlar vermektedir. Yüksek kaliteli baskıya
ihtiyaç duyanlar genellikle kâğıttan aktarma yöntemi kullanılmaktadır (Horsten, 2014). Dijital
transfer baskı yöntemi, uygun bir kâğıt üzerine basılmış uçucu dispers boyarmaddenin, kâğıt ile
materyalin birbirlerine teması halinde 180-220°C arasında değişen sıcaklıklarda ve baskı altında
tutulmasıyla kumaşa geçmesi olarak tanımlanmaktadır (Sağsöz, 2003). Dijital transfer baskı,
deneysel araştırmalara da olanak sağlanmaktadır. Orijinal çizimler, kolajlar, fotoğraflar ve hatta üç
boyutlu nesneler taranabilmekte, manipüle edilebilir ve tekrarlı desenler olarak hazırlanabilmektedir
(Clarke ve O’Mahony, 2005). Dijital transfer baskı’ da dikkat edilmesi gereken önemli faktörler
bulunmaktadır. Desenin dijital baskıya uygun halde hazırlanmasından, makinedeki çözünürlüğün
tanımlanması bu önemli faktörlerdendir (www.laminatransfer.com). Dijital transfer baskının
geleneksel baskıya göre dört ana avantajı bulunmaktadır bunlar; Tasarımın kumaş ya da başka
yüzeyler üzerine aktarılma hızı, Karmaşık ayrıntılarda ve milyonlarca renkte baskı yapma yeterliliği,
Çok geniş ölçekli görüntü üretme imkânı, Çevresel anlamda da az etki. Dijital transfer baskı tekniği
katlı görüntülerde zengin bir karışıma izin verirken; geleneksel baskı yöntemlerindeki dokunma
duyusuyla hissedilebilen, yüzey özellikleri dijital baskıda ortadan kalkmaktadır (Bowles ve Isaac,
2009). Çalışmada seçilen desenler direkt, rezerve, aşındırma ve özel baskı teknikleri ile basılmıştır.
Ayrıca baskı patının püskürtülmesiyle farklı görsel etkiler elde edilmiştir (Yüksel, D. 2009). Dijital
görüntüleme teknolojisi, tekstil baskı uygulamalarında insanlığa çok büyük fırsatlar sunacaktır
(Treadaway, C., 2004).
Bu çalışmada farklı kumaş hammaddelerine uygun çalışma şartlarında Zeugma Mozaiklerine
ait farklı desenlerin dijital baskı tekniği ile aktarılması yapılmıştır.
Çalışmanın amacı günümüzde en hızlı ilerleyen baskı tekniği olan dijital baskı ile geçmişten
geleceğe Zeugma Mozaiklerinin aktarılmasıdır.
Dijital Baskı, gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren ve farkında olmasak da günlük
yaşamımızda farklı şekillerde karşımıza çıkan bir kavramdır. Geçmişten günümüze baskı sektöründe
büyük ebatlı baskılar, serigrafi ve ofset ile yapılırdı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık bu tip
baskı metotları geri planda kalmış ve dijital baskı makinaları sayesinde sektör artık dijital baskıya
dönmüştür. İstenilen işin kalitesine göre dijital baskı çok daha uygun maliyetlere sahip olmasının
yanı sıra, hız bakımından da müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir mecraya dönüşmüştür.
Dijital baskı, adından da anlaşılacağı üzere bilgisayar üzerinde dijital bir şekilde hazırlanan
tasarımların (içeriklerin), istenilen malzeme (folyo, branda, mesh, drotrans, one way vision… gibi)
üzerinde basılması işlemidir. Bu dijital baskı işlemi yapıldıktan sonra ise istenilen alana uygulaması
yapılır. Dijital Baskı’nın Avantajları Dijital baskının geleneksel baskıya göre avantajlarına
bakıldığında öne çıkan avantajları; Uygun maliyet, hız, esneklik, kalite olarak sıralanabilir.
Zeugma Kazılarının kamuoyunun henüz gündemine girmediği 1992 yılında çıkarılan bu
mozaikteki kadın figürü gizemli bakışları ile Zeugma'nın simgesi haline geldi. İlk çıktığı yıllarda
kimliği konusunda kesin bir tanımlama yapılamayan bu mozaiğe figüründeki kadın resminin çingene
kızlarını andırması nedeniyle çingene adı verildi. Ancak bazı kaynaklar mozaikteki asma figürlerine
dikkat çekerek, çingene olarak tasvir edilen kadının yer tanrısı GAİA olduğunu ileri sürmekte. Gaia
mitolojide, içinden tanrı soylarının çıktığı ilk element olarak kabul edilmektedir. Gaia,
Hesiodos'un Theogonia'sında büyük bir rol oynamasına karşılık, Homeros'un poemlerinde hiç
görülmez. Hesiodos'a göre Gaia, Khaos'tan hemen sonra ikince olarak doğmuş, O'nun hemen
ardından da Eros (aşk) gelmiştir. Gaia, hiç bir erkek element yardımı olmaksızın, çevresini saran
Gök'u (Ouranos) ve Dağlar'ı, deniz unsurunun kişileştirilmiş erkek şekli olan Pontos'u doğurdu.
Gök'ün doğuşundan sonra, Gaia O'nunla birleşti ve böylece sahip olduğu çocuklar, artık basit
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elemanter güç olmaktan çıkarak, tam anlamıyla birer tanrı oldular.Önce altı titan: Okeanos, Koios,
Krios, Hyperion, İapetus ve Kronos ile altı titanid: Theia, Reia, Themis, Mnemosyne, Phoibe ve
Tehys doğdular.Bunlar dişi tanrısal varlıklardır. Bu kuşağın en genci Kronos'tur. Ardından
Kyklopslar geldi:yıldırıma, şimşeğe ve gök gürültüsüne hükmeden tanrısal varlıklardı
bunlar.Adları:Arges, Steropes ve Brontes di.Ve nihayet Ouranos'un aşklarından Kottos, Briareus ve
Gyges adlı yüz kollu, devasa, şiddet yanlısı varlıklar olan Hekatogkheir'ler doğdu. Çalışmada
kullanılan desenlerden en meşhuru çingene kız mozaiği şekil 1.1’de verilmiştir.

ġekil 1.1. Çingene Kızı Mozaiği (GAİA).
Fırat'ın tanrısı Euphrates’in sağında bir su perisi çimlerin üstüne sol dirseğini dayamış hafif
yan yatmış vaziyette tasvir edilmiştir. Su perisinin dirseğinin altından pınar akmaktadır. Bu da Fırat’ı
besleyen çaylara su sağlayan pınarları simgeliyor olmalıdır. Su perisi mozaiği şekil 2.1’de
görülmektedir.

ġekil 1.2. Su Perisi Mozaiği.
Antik çağlarda Akdeniz haricindeki dünyadaki bütün açık denizlerin tanrısı olan Oceanos,
denizdeki dişi unsuru sembolize eden Tethys ile birlikte yaşar. Dünyadaki bütün ırmakların ve
nehirlerin Oceanos ve Tethys'ten meydana geldiğine inanılır. Zeugma'dan çıkarılan ve villalardan
birinin havuz tabanı olduğu tahmin edilen bu mozaikte de Oceanos ve Tethys deniz canlılarıyla
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çevrelenmiş olarak betimlenmiştir. Mozaikte ayrıca yunuslara binen veya balık tutan Eroslara da
rastlanmaktadır. Oceanos ve Tethys Mozaiği şekil 1.3’te verilmiştir.

ġekil 1.3. Oceanos ve Tethys Mozaiği.
Europa Suriyeli çok güzel bir kızdı. Öyleki parlak teni göz alıcı bakışı ile dillere destan
olmuştu. Eğlenceyi ve gezmeyi çok severdi. Sabahtan akşama kadar tüm vaktini kırlarda deniz
kıyısında arkadaşları ile birlikte gezerek geçirirdi. Gene böyle bir gün, deniz kenarındaki bahçelerden
birinde arkadaşları ile çiçek toplarken Zeus Europa'yı gördü. Onun güzelliği baş tanrının aklını
başından almıştı. Karısı Hera'nın haberi olmadan güzel Suriyeliye yaklaşabilmek için altın rengi bir
boğa şekline girdi ve kızların çiçek topladıkları bahçenin etrafında gezinmeye başladı. Kızlar
boğadan korkmak bir yana onu çok sevimli bulmuşlardı, ona yaklaşarak sevmeye başladılar. Güzel
Europa ona yaklaştığı anda boğa yere yatarak kızın ayaklarına kapandı. Europa boğanın sırtını
okşayarak yavaşça üzerine oturdu. Tam arkadaşlarıda ona katılacakken boğa birden ayaklandı ve
sırtında Europa ile denize doğru koşmaya başladı. Deniz kenarına vardığında azgın dalgaların hepsi
sakinleşmiş durulmuştu. Boğa dalgaları yararak, denizde kumlu bir ovada koşuyormuş gibi hızla
oradan
uzaklaştı.
Bir süre sonra kıyıya vardıklarında Zeus genç kızı bir çınarın gölgesine bıraktı ve boğa şeklinden
sıyrılarak tekrar tanrı şekline döndü ve ona kendisini tanıttı. Horalar aceleyle Zeus ve Europa için bir
yatak hazırladılar. Bu birleşmenin yapıldığı yere gölge saldığı için o günden beri çınar ağacı
yapraklarını hiç dökmez. Kirid kralı Minos bu birlikteliğin sonucunda doğmuştur. Europa Mozaiği
şekil 1.4’te verilmiştir.
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ġekil 1.4. Europa Mozaiği.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Bu çalışmada poliester, pamuk ve viskondan oluşan 3 farklı kumaş hammaddesi
kullanılmıştır. Bu kumaşların tercih edilmesinde üst giysilerde en çok tercih edilen lifler olmasıdır.
Ayrıca liflerin kronolojik gelişimi de lif seçiminde dikkate alınmıştır. 1.nesil doğal lif olarak pamuk,
2.nesil rejenere lif olarak viskon ve 3.nesil sentetik lif olarak poliester seçilmiştir. Zeugma Mozaik
desenlerin dijital olarak desen kâğıdına aktarılması için Mutoh marka dijital baskı makinesi
kullanılmıştır (Şekil 2.1).

ġekil 2.1. Mutoh Marka Dijital Baskı Makinesi.
Kâğıdına aktarılan desenlerin kumaşa aktarılması Altaylar firmasına ait transfer baskı
makinesi tarafından yapılmıştır. Makinede kumaş besleme ve baskı işlemi el yapılmıştır. Isı ve süre
baskı işlemi öncesi ayarlanmış, basınç için bir kompresör kullanılmıştır (Şekil 2.2).
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ġekil 2.2. Transfer Baskı Makinesi.
2.2. Metot
Çalışmada baskı işlemi desen aktarma şartları kumaş hammadde cinsine göre belirlenmiştir.
Çalışmada sıcaklık kumaş hammadde cinsine göre değişmektedir. Pamuk ve viskon için sıcaklık 160170 oC, poliester için sıcaklık 180-200 oC olarak belirlenmiştir. Tüm kumaşlar için süre 15 saniye ve
basınç 6-8 atm olarak ayarlanmıştır. Dijital baskı ile elde edilen desenlerin kumaşa aktarılması
transfer kağıdı üzerindeki desen ön yüzü ile kumaş ön yüzü öpüştürülecek şekilde ısı ve basınç
yardımıyla baskı gerçekleştirilmiştir (face to face). Baskıda kullanılan desenler bilgisayar yardımıyla
sanal ortamdan bulunarak dijital baskı makinesi ile transfer kağıtlarına aktarılmıştır (Şekil 2.3).

ġekil 2.3. Bilgisayarda desenlerin belirlenmesi.
3. BULGULAR
Baskı işlemi görsel bir sanat dalı olduğu için desenlerin kumaş üzerinde net çıkması ve
albenisinin yüksek olması istenir. Ayrıca baskının ekolojik olarak çevre dostu olması önemli
renklendirme kriterlerinden birisidir. Dijital transfer baskı bu anlamda oldukça avantajlı bir baskı
tekniğidir. Atık yükü bakımından da çevre dostu bir baskı tekniğidir.
Çalışmada kullanılan kumaş hammaddelerinden poliester pürüzsüz yüzey yapısına sahip olması ve
termoplastik yapısı nedeniyle desenler daha canlı ve parlak çıkmıştır. Burada dijital olarak aktarılan
desen kağıdı üzerindeki boyarmaddenin yaklaşık %95’i kağıttan-kumaşa geçmiştir. Böylece desene
ait tüm ayrıntılar ve kontur çizgileri net bir şekilde kumaşa aktarılmıştır. Ayrıca termoplastik bir lif
olan poliesterin ısıyla birlikte yapısında meydana gelen makromoleküler değişim de transfer kağıdı
üzerindeki boyarmaddenin kolayca life bağlanmasını sağlamıştır. Poliester kumaşa basılan Zeugma
mozaik desenlerin görüntüsü şekil 3.1’de görülmektedir.
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ġekil 3.1. Poliester Kumaş Üzerine Transfer Dijital Baskı.
Viskon lifleri rejenere selülozik bir lif olduğu için birçok bakımdan doğal selülozik liflerin
özelliklerini taşır. Pekçok bakımdan pamuğa benzeyen kimyasal davranışlarının yanısıra fiziksel
bazı farklılıklar da görülür. Viskon lifleri yüzey düzgünlüğü ve yüzey pürüzsüzlüğü bakımdan
fiziksel açıdan poliestere benzer. Kumaş üzerinde desenlerin netliği ve transfer kağıdı üzerindeki
boyarmaddenin kumaşa aktarılması bakımından poliesterden kötü, pamuktan daha iyi olduğu
bulgusuna varılabilir. Viskon kumaşa basılan Zeugma Mozaik desenlerin görüntüsü şekil 3.2’de
verilmiştir.

ġekil 3.2. Viskon Kumaş Üzerine Transfer Dijital Baskı.
Pamuk doğal bir lif ve ısıya karşı davranışı termoset bir lif olduğu için transfer kağıdı üzerindeki
desene ait boyanın ancak %60’ını bünyesine almakta, bu nedenle desenlerin netliği ve parlağı
poliester kadar iyi olmamaktadır. Pamuk tişört üzerine basılan Zeugma Mozaik desenlerin görüntüsü
şekil 3.3’de görülmektedir.
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ġekil 3.3. Pamuk Tişört Üzerine Transfer Dijital Baskı.
4. SONUÇLAR
Tüm baskı tekniklerinde albeniyi sağlayan en önemli parametrelerden birisi ilgi çekici
desenler hazırlamaktır. Bu çalışma ile Zeugma Mozaiklerini baskı deseni olarak kullanarak ilgi çekici
desenler oluşturulmuştur. Desenler dijital olarak sanal ortamdan temin edilerek transfer kâğıdına
aktarılmıştır. Bu da desen hazırlamada hem zaman hem de uygun desen bulmada kolaylık sağlamıştır.
Dijital transfer baskı ile bir giyim ya da ev tekstiline çok kısa sürede moda olabilecek desenlerin
uygulanabileceği görülmüştür (Transfer baskı sadece 15 saniye). Sentetik lifli kumaşlarda yüzey
düzgünlüğü baskı kalitesine pozitif katkı sağlamıştır. Çalışmada kullanılan poliester kumaştaki
desenlerin kontur netliği bu özellikten gelmiştir.
Dijital baskı müşteri isteklerine hızlı cevap (quick response) verebilme imkânı sağlar. Dijital
baskının bu özelliği çalışmada görülmüştür. Ayrıca rotasyon, film druck ve rulo gibi baskı
tekniklerinde hazırlık süresinin oldukça fazla olduğu ve daha yüksek maliyete hazırlanabilecek bu
zor desenlerin dijital baskıda oldukça kolay elde edildiği görülmüştür.
Dijital transfer baskıda baskıyı etkileyen en önemli parametreler sıcaklık, süre ve basınçtır. Bu
çalışmada mamül hammadde cinsine göre sıcaklık değerini belirlenmiştir. Sıcaklık eğer yüksek
olursa doğal ve rejenere liflerde sararma, sentetik liflerde ise içe doğru çekme şeklinde problemler
görülmüştür. Süre hem mamül cinsi hem de sıcaklığa bağlı olarak 15 saniye olarak kullanılmıştır.
Süredeki bu ayarlama desenlerin sorunsuz bir şekilde kumaşa aktarılmasına yol açmıştır.
Dijital baskıda renk sınırlaması yoktur. Bu nedenle Zeugma Mozaikleri gibi oldukça fazla
renk tonuna sahip desenler rahatlıkla basılabilmiştir. Dijital baskıda desenler sanal ortamdan kolayca
temin edilebilmiştir. Bu şekilde desen hazırlamada geçen süreden tasarruf sağlanmıştır. Dijital baskı
tekniğinin süre, maliyet ve çevre dostu olması gibi birçok avantajı olduğu görülmüştür. Ancak bunun
yanında üretim hızının rulo, film druck ve rotasyon tekniklerine göre yavaş olması, parça kumaşlarda
verimli iken metraj kumaşlarda kullanımının kısıtlı olması gibi dezavantajlarının olduğu da
görülmüştür.
Çok zengin bir kültürel mirasa sahip ülkemizin değerlerini teknolojik gelişmelerle birlikte
geleceğe taşımak hepimizin görevleri arasındadır. Zeugma Mozaikleri topraklarımızda bulunan
dünya mirasıdır. Bu mirası aynı zamanda bir sanat olan tekstil baskıcılığının en modern tekniği dijital
baskı ile giyimde yaşatmak oldukça önemlidir. Bu çalışma ile Zeugma Mozaik desenlerini günlük
hayata adapte ederek moda olmasına katkı sağladık. Bu katkı en başta şehrin tanıtımıdır. Baskı
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boyası olarak pigment yerine kükürt boya kullanılarak antik (eskitilmiş) efekt elde ederek Zeugma
Mozaiklerine kumaş üzerinde farklı bir albeni sağlanabilir. Dijital baskı uygulamaları özellikle
pamuk/poliester karışımı kumaşlarda hem giyim konforu hem de baskı netliği sağlayabilir. Zeugma
Mozaik desenler dijital baskı ile keten kumaşlara basılarak yazlık giysilerde serin bir giyim konforu
elde edilebilir. Sadece üst giysi olarak değil aynı zamanda ev tekstillerinde Zeugma Mozaik desenli
baskılı ürünler kullanılabilir. Şehirler değerlerini ne kadar iyi tanıtırsa dünyadaki bilinirliği o kadar
yüksek olacaktır. Paris’in Eyfel Kulesi tarihi olarak bir anlam ifade etmese de tanıtım ile milyonlarca
turisti çekmesinin yanısıra birçok ürün satışına da vesile olmaktadır. Zeugma Mozaikleri bu anlamda
şehrimiz için büyük bir değerdir. Bu değer çok yönlü kullanılmalıdır. Giyimde bu desenler moda da
bir farkındalık oluşturabilir.
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ÖZET
Kadına yönelik şiddet, küresel bir insan hakları ihlali ve önemli bir kalkınma mücadelesidir.
Kadınların insan haklarının kötüye kullanımı, aynı zamanda ekonomik ve sosyal maliyetlere sahip
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kadınların %
30'undan fazlasının fiziksel ya da cinsel şiddet yaşadığını tahmin etmektedir. Evlilikte kadına yönelik
fiziksel şiddet toplumumuzda üzerinde durulması gereken önemli konuların başında yer almaktadır.
Yetişkinlerin evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla
yürütülen bu çalışmaya Ankara ilinde yaşayan, 18 yaş üzeri 507 yetişkin birey katılmıştır. Çalışmada
veri toplama aracı olarak Kula (2009) tarafından geliştirilen ve 22 maddeden oluşan “Evlilikte
Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Katılıyorum, Kısmen
katılıyorum, Pek katılmıyorum ve Katılmıyorum şeklinde 4‟lü likert tipte hazırlanmıştır. Ölçekten
alınabilecek en düşük puan 22 iken- en yüksek puan 88‟dir. Verilerin çözümlenmesinde standart
sapma, aritmetik ortalama, ikili gruplar için t testi, ikiden daha fazla grup için ise varyans analizi
kullanılmıştır. Yetişkinlerin evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlarının cinsiyete,
yaşa, eğitim ve gelir düzeyine, medeni duruma, şiddete maruz kalma durumlarına göre anlamlı bir
farklılık gösterdiği (p<0,05) tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Fiziksel şiddet, Tutum, Yetişkin.
DETERMINATION OF ADULT’S ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL VIOLENCE
AGAINST WOMEN IN MARRIAGE
ABSTRACT
Violence against women is a global human rights violation and a substantial development
challenge. It is a fundamental violation of women's human rights, and is also a significant public
health problem, with significant economic and social costs. WHO estimates that more than 30% of
women worldwide have experienced either physical or sexual violence. This study this study was
planned and conducted to determine attitudes towards physical violence against women. The study
was carried out with the participation of 507 adult person who live in Ankara. In the study, the 22item “Attitudes Towards Physical Violence Against Women in Marriage Scale” developed by Kula
(2009) was used as the data collection instrument. In addition to standard deviation and arithmetic
mean, the t-test was used for two groups and an ANOVA was conducted for more than two groups in
data analysis. The study results revealed significant differences in adults attitudes toward physical
violence against women with respect to gender, age, education level, income level, marital status,
exposure of violence (p<0.05).
Key Words: Adults, Attitudes, Marriage, Physical violence
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Giriş
İnsanlık tarihi boyunca bireysel ve toplumsal düzeyde farklı boyutlarda görülen şiddet, kimi
zaman fiziksel kimi zaman da psikolojik düzeyde kendisini gösteren, ne yazık ki yaşamın ayrılmaz
bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır (Harcar ve ark., 2008). Kadına yönelik şiddet de şiddet
türlerinden sadece bir tanesidir. Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi,
kadınlara yönelik şiddeti; “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel,
cinsel veya psikolojik acı veya ızdırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya
bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde
tanımlamaktadır (UN, 1993). 2011 yılında Avrupa Konseyi (Council of Europe) Parlamenterler
Meclisi‟nde imzalanmış olan İstanbul Sözleşmesi‟ne göre kadına yönelik şiddet bir insan hakları
ihlali ve kadınlara yönelik bir ayrımcılık biçimidir (Council of Europe, 2012). Şiddet genellikle bir
bütün olarak yaşanmakla birlikte, araştırmalarda şiddetin dört alt boyutundan söz edilmektedir.
Konumuzla ilgili olan ve ilk boyutta yer alan fiziksel şiddet, tekme, tokat, yumruk, zarar verici alet
vb. yoluyla beden bütünlüğüne verilen zarara işaret etmektedir (Mavili Aktaş, 2006). Günümüzde
aile içerisinde kadına yönelik fiziksel şiddetin ortaya çıkmasına etki eden etmenlerin başında sırasıyla
göç, yoksulluk, medya, madde bağımlılığı, stres, saldırganlık, yanlış ilişkiler, aile içindeki bireysel
huzursuzluklar gelmektedir (Ceylan, 2013).
Yaşamları boyunca en az bir kez eşlerinin şiddetine maruz kalan kadınların oranları; Kuzey
Amerika‟da %7-32, Latin Amerika ve Karayipler‟de %14-38, Avrupa‟da %13-46, Asya‟da % 6-67,
Afrika‟da %6 – 64 ve Okyanusya‟da % 17-68‟dir (UN, 2015). Aile Araştırma Kurumu tarafından 18
ilde 6480 kişiyle görüşülerek yapılan bir çalışmada, kadınların % 71,9‟unun “az”, % 25,9‟unun
“fazla” düzeyde şiddete maruz kaldığı bulunmuştur (T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu
Başkanlığı, 2000). 2007‟de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
desteğiyle Altınay ve Arat‟ın (2007) yürüttüğü çalışmada ise, Türkiye‟de kadınların % 35‟inin
eşinden en az bir kez fiziksel şiddet gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. 2009 yılında, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
araştırmanın verilerine göre ise, kadınların şiddete maruz kalma oranları fiziksel şiddet için % 39,
cinsel şiddet için % 15, duygusal şiddet için % 44 ve ekonomik şiddet için ise % 23 olarak ifade
edilmiştir.
Güler ve arkadaşlarının (2005) Sivas ilinde yaşayan 15-49 yaş arası 162 evli kadınla yaptıkları
araştırmada kadınların % 40.7‟sinin aile içi şiddete maruz kaldığı, bunların % 91‟inin kadının eşi, %
22.7‟sinin eşinin yakınları, % 19.7‟sinin ise kendi yakınları tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
Araştırmada şiddetin en çok kadınlara ve çocuklara uygulandığını belirtilmiş, şiddeti tanımlamaları
istendiğinde ise yarısından çoğu şiddeti fiziksel olarak tanımlamıştır.
Tutumlar, belirli gruplar hakkına sahip olduğumuz bilgilerin bir özetidir. Kadın ve erkeklere
ilişkin tutumların oluşmasında bilişsel kalıp yargılar ve toplumsal cinsiyet rolleri önemli rol oynar.
Genellikle toplumlarda, kadına yönelik aile içi şiddet için „hak edilen‟ ve „hak edilmeyen‟ şiddet;
„kabul edilebilir‟ ve „kabul edilemez‟ düzeylere ilişkin ayrımlar ve normlar bulunmaktadır. Bu
normlar içinde kocanın karısına şiddet uygulaması hak olarak tanınmakta, tolere edilmekte ve kabul
görmektedir (Kula,2009). Sakallı‟nın (2001) üniversite öğrencileri ile yaptığı bir araştırmada;
öğrenciler kadının aile içinde şiddete maruz kalmasına olumsuz bakmışlardır. Fakat ataerkillik ve
düşmanca cinsiyetçilik konusunda olumlu tutumlara sahip olan erkek öğrenciler, evlilik içinde kadına
yönelik fiziksel şiddeti daha kabul edilebilir bulmuşlar ve kadını bu şiddete neden olması dolayısıyla
suçlamışlardır. Görüldüğü gibi evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddet toplumumuzda üzerinde
durulması gereken önemli konuların başında yer almaktadır. Bu araştırma ile yetişkinlerin evlilikte
kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlarının belirlenmesi ve araştırma bulguları ışığında
gerekli olan kişi, kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunulması planlanmaktadır.
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Yöntem
Yetişkinlerin evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlarının belirlenmesini
amaçlayan bu çalışmanın evrenini Ankara ili Çankaya ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kurtuluş,
Kolej, Cebeci semtlerinde yaşayan 18 yaş üzerindeki bireyler oluşturmaktadır. Bu bölgeden rastgele
örneklem yöntemi ile seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 507 yetişkin ile yüz yüze
görüşme yapılmıştır.
Verilerin Toplanması
Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan
anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların cinsiyetini, yaşını,
öğrenim düzeyini, gelir düzeyini, medeni durumunu, daha önceden şiddete maruz kalma durumlarını
ve maruz kaldıkları şiddet türünü belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Anketin ikinci
bölümünde ise Kula (2009) tarafından geliştirilen ve 22 maddeden oluşan “Evlilikte Kadına Yönelik
Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Katılıyorum, Kısmen katılıyorum, Pek
katılmıyorum ve Katılmıyorum şeklinde 4‟lü likert tipte hazırlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en
düşük puan 22 iken, en yüksek puan 88‟dir.
Verilerin Değerlendirilmesi
Veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçekte yer alan olumsuz maddeler
ters çevrilerek kodlanmıştır. Verilerin analizinde kullanılmak üzere yetişkinlerin ölçekten aldıkları
toplam puanlar hesaplanmıştır. Veriler bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü anova testi kullanılarak
analiz edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi (p) .05 olarak alınmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan yetişkinlerin bireysel özelliklerine göre dağılımları Tablo 1‟de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların bireysel özelliklerine göre dağılımı
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Öğrenim
Düzeyi

Gelir
Düzeyi
Algısı

Gruplar
Kadın
Erkek
Toplam
18-25
26-32
33-39
40-46
47-53
54+
Toplam
İlköğretim ve altı
Ortaöğretim
Lise
Üniversite/Yüksekokul
Lisansüstü mezunu
Toplam
Düşük
Orta
Yüksek
Toplam

Sayı
252
255
504
232
77
66
55
37
40
504
33
37
120
297
20
504
159
320
28
504

%
49.7
50.3
100.0
45.8
15.2
13.0
10.8
7.3
7.9
100.0
6,5
7,3
23,7
58,6
3,9
100.0
31,4
63,1
5,5
100.0
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Medeni Durum

Şiddete Maruz
Kalma
Maruz Kalınan
Şiddet Türü

Bekar
Evli
Birlikte yaşıyor
Dul/boşanmış/ayrı
yaşıyor
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
Fiziksel
Duygusal
Fiziksel ve duygusal
Cinsel
Ekonomik
Toplam

300
167
12
28
504
117
390
504
43
36
29
3
6
117

59.2
32.9
2.4
5.5
100.0
23.1
76.9
100.0
36.7
30.8
24.8
2.6
5.1
100.0

Çalışmaya katılan yetişkinlerin %49.7‟sinin kadın; %50.3‟ünün erkek, %45,8‟inin 18-25 yaş
grubunda, %15,2‟sinin 26-32, %13,0‟ının 33-39, %10,8‟inin 40-46, %7,9‟unun 54 yaş ve üzeri,
%7,3‟ünün 47-43 yaş grubunda olduğu belirlenmiştir. Bireylerin öğrenim düzeyi incelendiğinde;
ilköğretim ve altı öğrenim düzeyine sahip olanlar %6.5, ortaöğretim %7.3, lise % 23.7,
üniversite/yüksekokul % 58.6, lisansüstü mezunu % 3.9 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya alınanlar
arasında gelir düzeyi algısı orta (%63.1) olanlar, bekarlar (%59.2), önde gelmektedir.
Araştırmaya alınanların çoğunluğu (%76.9) daha önceden şiddete maruz kalmadığını
belirtirken, %23.1‟i maruz kaldığını belirtmiştir. Şiddete uğradığını belirtenler uğradıkları şiddet
türleri arasında ilk sırada fiziksel şiddeti (%36.7) belirtmişler, bunu sırasıyla duygusal (%30.8) ve
fiziksel-duygusal şiddetin her ikisini birlikte yaşadığını belirtenler ( %24.8) izlemiştir.
Yetişkinlerin “Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği”nden almış
oldukları toplam puanlara ait betimsel istatistikler Tablo 2‟de özetlenmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların ölçekten almış oldukları toplam puanlara ait betimsel istatistikler
N

𝑋

Mod

Medyan

S.S

507

69.8422

73.00

73.0000

9.53808

En düşük En yüksek
puan
puan
25.00
88.00

Tablo 2 incelendiğinde Yetişkinlerin “Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin
Tutumlar Ölçeği”nden almış oldukları toplam puan ortalamalarının 𝑋=69.8422 olduğu
görülmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puanın 22, en yüksek puanın 88 olduğu göz önüne
alındığında katılımcıların evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin olumlu bir tutuma sahip
oldukları söylenebilir.
Araştırmaya alınan Yetişkinlerin “Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutum
Ölçeği”nden almış oldukları puanların bireysel özelliklerine göre karşılaştırılması Tablo 3‟te
verilmiştir.
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Tablo 3. Katılımcıların ölçekten almış oldukları toplam puanların bireysel özelliklerine göre
karşılaştırılması
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Öğrenim
Düzeyi

Gelir
Seviyesi
Algısı
Medeni Durum

Şiddete Maruz
Kalma

Gruplar
Kadın
Erkek
18-25
26-32
33-39
40-46
47-53
54+
İlköğretim ve altı
Ortaöğretim
Lise
Üniversite/Yüksekokul
Lisansüstü mezunu
Düşük
Orta
Yüksek
Bekar
Evli
Birlikte yaşıyor
Dul/boşanmış/ayrı
yaşıyor
Evet
Hayır

68.1529
71.5516
72.0603
71.1299
68.2121
67.0909
63.4324
66.9000
73.7000
71.4310
67.8750
64.2432
66.6364
72.2143
71.0656
66.9623
62.0000
68.3353
74.5833
71.223

SS
11.35314
6.86533
6.98209
8.11164
9.85357
12.47557
14.20982
10.20256
6.84490
8.05740
10.76218
13.05417
9.67864
5.02112
8.49149
11.36165
13.58376
10.39034
5.21289
8.15568

t/F
65.272

66.9573
70.7077

12.29900
8.36517

36.211



p
.000*
.000*

8.828

1-4
1-5
2-5
.000*

8.783

11.179
11.452

2-4
2-5
3-4
.000*
1-2
1-3
.000*
1-2
1-4
2-4
3-4
.0000*

*p<0.05
Araştırma kapsamına alınan yetişkinlerin cinsiyeti ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı
bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Buna göre erkeklerin kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin
tutumları daha olumlu ve şiddeti destekler niteliktedir.
Yetişkinlerin yaşları ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir
(p<0.05). Tespit edilen bu farklılıkların 18-25 yaş grubu ile 40-46 yaş grubu arasında, 18-25 yaş
grubu ile 47-53 yaş grubu arasında ve 26-32 yaş grubu ile 47-53 yaş grubu arasında olduğu
belirlenmiştir.
Araştırmaya alınan yetişkinlerin öğrenim düzeyi ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir
farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Tespit edilen bu farklılıkların ortaöğrenim mezunları ile
üniversite/yüksekokul mezunları arasında, ortaöğrenim mezunları ile lisansüstü mezunları arasında
ve lise ve üniversite/yüksekokul mezunları arasında olduğu belirlenmiştir. İlköğrenim ve altı eğitim
düzeyine sahip olanların ölçek toplam puanının daha yüksek olduğu, öğrenim düzeyi arttıkça şiddet
tutum ortalama puanının azaldığı belirlenmiştir.
Yetişkinlerin gelir düzeyi algısı ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir (p<0.05). Buna göre bu fark, düşük ve orta gelir seviyeleri ile düşük ve yüksek gelir
seviyelerinden kaynaklanmaktadır.
Araştırma kapsamına alınan yetişkinlerin medeni durumu ile ölçek toplam puanları arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutum ölçeği
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puanının “birlikte yaşadığını” belirten yetişkinlerde daha yüksek olduğu, bunu Dul/boşanmış/ ayrı
yaşayanların izlediği belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan yetişkinlerin daha önceden şiddete maruz kalma durumları ile ölçek
toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).
Tartışma
Araştırmaya katılan yetişkinlerin %76.9‟u daha önceden şiddete maruz kalmadığını
belirtirken, %23.1‟i maruz kaldığını belirtmiştir. Kula‟nın (2009) çalışmasında katılımcıların
%22,7‟si hayatları boyunca en az bir kez herhangi bir şiddete maruz kaldıklarını veya tanık
olduklarını belirtmiş ve kişilerin aileleriyle ilgili olumsuz yaşantıları aktarmada zorluk yaşadığı
belirtilerek saptanan oranların daha yüksek olduğu da vurgulanmıştır. Er Güneri‟nin (2016)
çalışmasında Öğrencilerin %26,7‟sinin şiddete maruz kaldığı belirtilmiştir. Araştırmamızda elde
edilen bu bulgular çalışma sonucu ile benzerlik göstermektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda aile içi
şiddetin ne kadar yaygın olduğunu da göstermektedir.
Çalışmada şiddete uğrayan yetişkinler arasında fiziksel şiddete (%36.7) uğradığını belirtenler
ilk sırada yer almakta, bunu sırasıyla duygusal (%30.8) ve fiziksel-duygusal şiddetin her ikisini
birlikte yaşadığını belirtenler (%24.8) izlemektedir. Er Güneri‟nin (2016) çalışmasında şiddete maruz
kalan öğrenciler arasında %71,3 ile sözel, % 48,1 ile fiziksel şiddete uğrayanların yüksek oranda
olduğu belirtilmiştir. TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü
tarafından 2014 yılında yapılan “Türkiye‟de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” sonuçlarına
göre; Ülke genelinde yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten
kadınların oranının % 36.0, cinsel şiddeti yaşayanların oranının % 12.0 olduğu belirtilmiştir. Başka
bir ifadeyle her 10 kadından yaklaşık 4‟ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz
kalmaktadır. Türkiye genelinde, 12 ayda eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz
kalmış kadınların oranı ise % 8.0 olarak bildirilmiştir. Çetinkaya Kodan‟ın (2013) çalışmasında
üniversite öğrencilerinin aile içinde en çok maruz kaldıkları şiddet türü olarak duygusal şiddet ilk
sırada, Sözel şiddet ise ikinci sırada belirtilmiştir.
Çalışmada Yetişkinlerin “Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar
Ölçeği”nden almış oldukları toplam puan ortalamalarının 𝑋=69.8422 olduğu görülmektedir. Ölçekten
alınabilecek en düşük puanın 22, en yüksek puanın 88 olduğu göz önüne alındığında katılımcıların
evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin olumlu bir tutuma sahip oldukları söylenebilir.
Gedik‟in (2016) çalışmasında katılımcıların büyük çoğunluğunun Kadına yönelik şiddeti önemli bir
insanlık sorunu olarak gördüğü ve bu durumdan rahatsız oldukları belirtilmiştir.
Araştırma kapsamına alınan yetişkinlerin cinsiyeti ile Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel
Şiddete İlişkin Tutum ölçeği toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir
(p<0.05). Buna göre göre erkeklerin kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumları daha olumlu ve
şiddeti destekler niteliktedir. Erkeklerin şiddet eğilimlerinin yüksek olması toplumun erkeğe
yüklemiş olduğu rol ile açıklanabilir. Kula‟nın (2009) çalışmasında da kadın ve erkekler kadına
yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutum toplam puanları açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmuş ve erkeklerin kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlarının daha
olumlu olduğu belirtilmiştir. Uğurlu ve Ulu‟nun (2003) çalışmasında erkek katılımcıların evlilik
içinde kadına yönelik sözel ve fiziksel şiddete karşı daha toleranslı tutumlara sahip oldukları
bulunmuştur. Ercan‟ın (2009), Bulut‟un (2015) çalışmalarında da erkeklerin “kadına yönelik fiziksel
şiddete ilişkin tutum ölçeği” puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu sonuçlar
çalışmamızın sonucu ile örtüşmektedir. Erkeklerin şiddete yönelik davranışlarını birçok etmen
etkilemektedir. Erkeğin yetiştiği aile yapısı, psikolojik sorunları, şiddeti rahatlama aracı olarak
görmesi, yaşadığı ekonomik sorunlar bireyin şiddete olan meylini arttırmaktadır. Özelikle ekonomik
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sorunlar aile içi şiddete neden olmaktadır (Kalçık, Şahan, 2018). Bu bulgu, literatürdeki diğer
çalışmaların sonuçlarıyla da tutarlılık göstermektedir (Balkıs ve ark., 2005; Kaplan ve ark., 2014;
Pişkin, 2006).
Yetişkinlerin yaşları ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir
(p<0.05). Bu farklılıkların 18-25 yaş grubu ile 40-46 yaş grubu arasında, 18-25 yaş grubu ile 47-53
yaş grubu arasında ve 26-32 yaş grubu ile 47-53 yaş grubu arasında olduğu belirlenmiştir. Yaş
arttıkça şiddet eğiliminin azaldığı görülmektedir. Gedik‟in (2016) çalışmasında katılımcıların yaşı
ilerledikçe kadına yönelik şiddete karşı rahatsızlıklarının arttığı, kadınların her türlü iş kolunda
çalışabileceklerine olan desteklerinin arttığı, aile içi şiddetin önemli bir sağlık sorunu olarak ele
alındığı belirtilmiş ve yaş seviyesinin kadına yönelik özgürlükler konusundaki tutumlara olumlu katkı
sağladığı vurgulanmıştır.
Araştırmaya alınan yetişkinlerin öğrenim düzeyi ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir
farklılık belirlenmiştir (p<0.05). İlköğrenim ve altı öğrenim düzeyine sahip olanların ölçek toplam
puanının daha yüksek olduğu, öğrenim düzeyi arttıkça şiddet tutum ortalama puanının azaldığı
belirlenmiştir. Uğurlu ve Ulu‟nun (2003) çalışmasında yüksek öğrenim düzeyine sahip bireylerin
fiziksel şiddete daha fazla karşı çıktığı belirtilmiştir.
Yetişkinlerin gelir düzeyi algısı ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık
belirlenmiştir (p<0.05). Bu fark, düşük ve orta gelir seviyeleri ile düşük ve yüksek gelir
seviyelerinden kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda gelir düzeyi algısı düşük ve orta düzeyde olanlarda
şiddete yönelik tutum puan ortalamalarının daha yüksek olduğu, Gelir algı düzeyi yükseldikçe şiddet
eğiliminin azaldığı belirlenmiştir. Kula‟nın (2009) çalışmasında yalnızca ailelerinin ekonomik
durumu düşük olan öğrencilerin kadına yönelik şiddeti daha fazla destekler yönde tutumlara sahip
oldukları belirtilmiştir. Güler ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan çalışmada kadınların yarıdan
fazlasının aile içi şiddeti artıran en önemli neden olarak ekonomik yetersizliği ifade ettiği
belirtilmiştir. Bu bulgular çalışma sonucunu destekler niteliktedir.
Araştırma kapsamına alınan yetişkinlerin medeni durumu ile ölçek toplam puanları arasında
anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (p<0.05). Kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutum ölçeği
puanının “birlikte yaşadığını” belirten yetişkinlerde daha yüksek olduğu, bunu Dul/boşanmış/ayrı
yaşayanların izlediği belirlenmiştir. TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve H.Ü. Nüfus Etütleri
Enstitüsü tarafından 2014 yılında yapılan “Türkiye‟de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”
sonuçlarında Medeni durumun şiddet düzeyi üzerinde en büyük etkiye sahip temel özellik olduğu
vurgulanmış ve boşanmış ya da ayrı yaşayan kadınların maruz kaldıkları fiziksel ve/veya cinsel
şiddet düzeyinin %75 ile tüm kadınlar arasında maruz kalınan şiddet oranının iki katı olduğu
belirtilmiştir. Evlenmemiş ancak birlikteliği olmuş kadınların maruz kaldıkları şiddet düzeyi ise
yüzde 7‟dir. Bu sonuç şiddetin bizzat kendisinin boşanma nedeni olabileceğini düşündürmektedir.
Araştırmaya katılan yetişkinlerin daha önceden şiddete maruz kalma durumları ile ölçek
toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (p<0.05). Şiddete maruz kalmadığını
belirtenlerin Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutum ölçeği puan ortalaması daha
yüksektir. TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 2014
yılında yapılan “Türkiye‟de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” sonuçlarında çocukluk
döneminde şiddete maruz kalma ya da annelerinin şiddete maruz kalmasına tanık olma, yetişkin
olduklarında şiddet uygulama eğilimlerini arttıran etmenlerden biri olabileceği vurgulanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda;
-Çalışmaya katılan yetişkinlerin %23.1‟inin şiddete maruz kaldığı,
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- Şiddete uğradığını belirtenler arasında % 36.7 ile fiziksel şiddete maruz kalanların önde geldiği,
- Yetişkinlerin “Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği”nden almış
oldukları toplam puan ortalamalarının 𝑋=69.8422 olduğu,
- Yetişkinlerin cinsiyeti, yaşları, öğrenim düzeyi, gelir düzeyi algısı, medeni durumu, daha önceden
şiddete maruz kalma durumu ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu
belirlenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre;
- Halkın büyük çoğunluğunun erişebileceği televizyon, radyo, internet gibi kitle iletişim araçlarında
Aile içi şiddetin nedenleri ve olumsuz sonuçları konularına yer verilerek farkındalık yaratılması,
-Şiddet nedenleri ve önlenmesi konularında bireyleri bilgilendirecek programların hazırlanması,
-Şiddet konusunda panel, sempozyum gibi programlar düzenlenerek halkın katılımının sağlanması,
- Şiddet konusunda çalışmaların artırılarak Türkiye genelinde kapsamlı çalışmaların yapılması
önerilebilir.
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ÖZET
Öğrenme ve eğitim kuramlarının tipik özelliklerinden birisi, değişen sosyo-ekonomik ve
teknolojik koşullara uygun yeni kuramların ve modellerin üretilebilmesine elverişli bir yapıda
olmalarıdır. Uzaktan eğitim uygulamaları, bu açıdan gösterilebilecek örneklerden birisidir.
Teknolojik dönüşümlere paralel olarak mektupla veya televizyon programlarıyla açık öğretim,
internet tabanlı öğretim, ...vb. modelleri olan uzaktan eğitim uygulamaları, klasik örgün eğitim
süreçlerinin gerçekleştirilemediği özel öğrenme ortamları sağlamaktadır. Özellikle, internet tabanlı
uzaktan eğitimin, yetişkin öğrenenlerin zaman ve mekan kısıtlılıklarını aşabilmesini sağlaması
nedeniyle büyük avantajlar sağladığı gözlemlenmiştir. Nitekim, Türkiye'deki ve dünyadaki birçok
üniversitenin web üzerinden eğitim veren okulları bu kapsamdaki eğitim hizmetlerini yürütmektedir.
Günümüzde, örgün eğitim sistemlerinin her aşamasında uygulanma alanı bulunan uzaktan
eğitimin hedef kitlesi, her yaştan öğreneni kapsamaktadır. Fakat, yetişkinlerin üniversite eğitimi ve
çalışanların hizmetiçi eğitimine dönük uzaktan eğitim çalışmaları, yetişkin öğrenmesi ve eğitimi
kapsamında değerlendirilebilir. Çeşitli bireysel ve toplumsal engeller nedeniyle örgün eğitim
süreçlerine katılamamış veya bu süreçleri yarıda bırakmış yetişkinlerin, iş yaşamını aksatmadan
öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlayan uzaktan eğitim, birçok açıdan bazı özgün
sorunları da doğurmaktadır. Literatür tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, ilgili
alanyazındaki bazı araştırmaların bulguları ile uzaktan eğitim anlayışının karakteristikleri
sergilenerek bir analiz sunulmuştur. Bir Durum Analizi kurgusuyla gerçekleştirilen çalışmada,
uzaktan eğitim modelinin zayıf ve riskli yönlerinin daha ağır basmasına rağmen, değişen sosyoekonomik koşullar nedeniyle, özellikle yetişkin öğrenenlere dönük farklı fırsatlar sunabilme gücünün
öne çıktığı savunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, internet tabanlı eğitim, durum analizi.
GĠRĠġ
Öğrenme ve eğitim kuramlarının tipik özelliklerinden birisi, değişen sosyo-ekonomik ve
teknolojik koşullara uygun yeni kuramların ve modellerin üretilebilmesine elverişli bir yapıda
olmalarıdır. Uzaktan eğitim uygulamaları, bu açıdan gösterilebilecek en iyi örneklerdendir.
Teknolojik dönüşümlere paralel olarak mektupla veya televizyon programlarıyla açık öğretim,
internet tabanlı öğretim, ...vb. modelleri olan uzaktan eğitim uygulamaları, klasik örgün eğitim
süreçlerinin gerçekleştirilemediği özel öğrenme ortamları sağlamaktadır. Öğrenenler ile öğreticilerin,
aynı anda veya farklı zamanlarda birbirlerinden farklı mekanlarda olmalarına rağmen iletişim
kurabilmelerine dayalı olan uzaktan eğitim modelleri, coğrafi engeller, bireysel ve toplumsal koşullar
gibi nedenlerle, tüm dünyada yaygınlık kazanmış durumdadır. Özellikle, internet tabanlı uzaktan
eğitimin, yetişkin öğrenenlerin zaman ve mekan kısıtlılıklarını aşabilmesini sağlaması nedeniyle
büyük avantajlar sağladığı gözlemlenmiştir. Nitekim, Türkiye'deki ve dünyadaki birçok üniversitenin
web üzerinden eğitim veren okulları bu kapsamdaki eğitim hizmetlerini yürütmektedir.
Günümüzde, örgün eğitim sistemlerinin her aşamasında uygulanma alanı bulunan uzaktan
eğitimin hedef kitlesi, her yaştan öğreneni kapsamaktadır. Fakat, yetişkinlerin üniversite eğitimi ve
çalışanların hizmetiçi eğitimine dönük uzaktan eğitim çalışmaları, yetişkin öğrenmesi ve eğitimi
kapsamında değerlendirilebilir. Çeşitli bireysel ve toplumsal engeller nedeniyle örgün eğitim
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süreçlerine katılamamış veya bu süreçleri yarıda bırakmış yetişkinlerin, iş yaşamını aksatmadan
öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlayan uzaktan eğitim, birçok açıdan bazı özgün
sorunları da doğurmaktadır.
Sınıf ortamındaki bazı olanaklardan yoksun olma nedeniyle verimli öğrenememe, bilgisayar
ile internetin yoğun kullanımından kaynaklanan bağımlılık nedeniyle doğan sorunlar, yüzyüze sosyal
ilişkilerde gerilemeler bunlardan birkaçıdır (Erturgut, 2008, 81-83; Aktürk vd., 2008, 857-859).
Dolayısıyla, eğitim politikalarını belirleyen karar alıcıların ve program tasarlayıcıların ele alması
gereken kritik boyutlara dikkat çekmek önemlidir. Bu bağlamda, öncelikle uzaktan eğitimin kuramsal
çerçevesi ile yetişkin eğitimindeki yeri üzerinde durulmuş, daha sonra ise sosyal bilimlerde sıkça
yararlanılmakta olan SWOT analizi yöntemiyle bir analiz denemesine yer verilmiştir.
UZAKTAN EĞĠTĠM ve YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ
Köklerinin 18. yüzyıla uzandığı ileri sürülen uzaktan eğitim terimi, 1972 yılındaki
Uluslararası Eğitim Antlaşmaları Birliği (ICCE)'nin "mektupla öğrenim" kavramının karşılığı olarak
kullanılmıştır. Daha sonraki süreçte, tüm dünyada yaygınlaşan televizyon yayıncılığına paralel olarak
canlanmış ve kişisel bilgisayar kullanımı ile internet teknolojisiyle birlikte daha farklı boyutlar
kazanmıştır (Erturgut, 2008, 80).
Bu eğitim modelindeki kırılma noktasının, telekomünikasyon ve sayısal tabanlı teknolojilerin
dönüşümüyle doğduğu söylenebilir. 1990'lı yıllardan itibaren bilgisayar teknolojisinin kişisel
ortamlara aktarımı ve ağ uygulamaları toplumsal yaşamın her alanında benzersiz değişimlere yol
açmıştır. Bu nedenle, uzaktan eğitimde mektup, radyo ve televizyon benzeri iletişim araçları yerine
internet teknolojilerinin ağırlık kazandığı gözlemlenmektedir.
Uzaktan eğitim modeline dönük ilk akademik çalışmalarda, bu modelin, klasik örgün
eğitimdeki öğrenme ve eğitim sorunlarının tümünü aşabilecek bir potansiyelde olduğu ve neredeyse
her derde deva sayılabileceği iddia edilmiştir. Örneğin, uzaktan eğitim sayesinde öğrenci-fakülte
iletişiminin arttığı, aktif öğrenmenin ve öğrenmeyi öğrenmenin teşvik edildiği, öğrenmede
verimliliğin yükseldiği ve ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşımın çok kolaylaştığı savunulmuştur (Eşgi,
2006, 463; Türkoğlu, 2003, 116). Oysa, ilerleyen dönemlerde yapılmış olan birçok araştırmanın da
gösterdiği üzere, diğer öğretim ve eğitim modellerinde olduğu gibi bu modelin de her öğrenen için
her koşulda yeterli veya gerekli olmayabileceği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, hiç kuşkusuz,
yaşadığımız dönemdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireysel öğrenme gereksinimleri için
sunduğu olanakları yok saymak, küçümsemek veya internet temelli öğretim etkinliklerinin yararsız
olduğunu ileri sürmek de mümkün değildir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, öğrenme ve öğretimin yeni biçimlerini olanaklı
kılarken, her yaştan öğrenenin daha esnek ve özgür koşullar altında bilgiye ve öğreticilere
ulaşabilmesini de sağlamıştır. Dolayısıyla, öğretici/öğretmen merkezli ve okulun fiziksel mekanına
bağımlı öğrenme-öğretme süreçleri ortadan kalkmış ve okula uzak mekanlarda bile örgün öğretimden
yararlanabilmenin araçları ve yöntemleri artmış olup, birçok Avrupa ülkesinde de internet tabanlı
öğretim sistemleri yaygınlaşmıştır (Kanvaria, 2012, 100-101; Tuncer, 2007, 26-27). Bilgisayar ve
internet teknolojilerinin bireysel kullanımda yaygınlaşmasıyla birlikte, e-öğrenme, internet temelli
öğrenme ve eğitim, web tabanlı eğitim, sanal öğrenme benzeri öğrenme ve eğitim terimleri
doğmuştur (Aktürk vd., 2008, 856).
Uzaktan eğitim uygulamalarının Türkiye'deki seyri, ilk kez 1982 yılında Anadolu
Üniversitesi'nin açık öğretim modeliyle başlayıp, 2000'li yıllardan itibaren diğer üniversitelerde
yaygınlaşma biçiminde olmuştur. Nitekim, Mersin Üniversitesi de 2002 yılında kurmuş olduğu
uzaktan eğitim birimiyle, bu alandaki öncülerden biri olmuştur. Günümüzde, Mersin Meslek
Yüksekokulu, toplam on üç programın eğitim hizmetlerini uzaktan eğitim modeliyle yürütmektedir.
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Günümüzde Türkiye'deki açık öğretim ve uzaktan eğitim sistemlerinin öğrenen kitlesine
baktığımızda, yaşamının belli bir düzeyine erişmiş ve ekonomik bağımsızlığını kazanmış yetişkin
bireylerin çoğunlukta olduğu görülür. Yaşları 20-40 arasındaki bu bireyler, yüksek gelirli olmayan
toplumsal kesimlerden olup, kişisel gelişim ve kariyer için güdülenmiş ve farklı eğitim geçmişleri
olan yetişkinlerden oluşmaktadır (Çakmak, 2013, 269).
Nitekim, yetişkin eğitimi olgusu, bu tür bireylere yönelik uzaktan eğitim uygulamalarının
doğal yapısına eklemlenmiştir. Başka bir ifadeyle, yetişkin eğitiminin kuramsal ve görgül
karakteristiği, uzaktan eğitim anlayışından yararlanmayı zorunlu kılmıştır. Çünkü, yetişkin eğitimini
gerektiren toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, eğitimsel, teknolojik ve mesleki düzlemde birçok
neden, uzaktan eğitimin varlık nedeniyle çakışır.
Alanyazındaki yerli ve yabancı birçok araştırmacının farklı biçimlerde sınıflandırabildiği bu
nedenler, örgün eğitim süreçlerinin yetersiz veya bireysel koşullarla uyumsuz olmasından
kaynaklanabilmektedir (Ünlühisarcıklı, 2013, 88-89). Yetişkin eğitimi felsefesinin temel hedefleri de,
bu tür sorunların aşılabilmesine dönüktür. Örneğin, okullarda yürütülen örgün eğitim hizmetlerinin
niteliğindeki düşüşler, mesleki becerilerin ve kişisel gelişimin korunmasına ve geliştirilebilmesine
olanak vermeyebilir. Benzer biçimde, küreselleşmiş ekonomik koşulların dayattığı yoğun çalışma
koşulları, bireylerin iş yaşamı dışındaki diğer toplumsal etkinliklere zaman ayırabilmesini engeller.
Bunun gibi etkenlerle bireysel ihtiyaçlara odaklanan yetişkin eğitimi kuramları ve uygulamaları, özyönelimli öğrenme, dönüştürücü öğrenme ve bağlam temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla bu
ihtiyaçların doğduğu ortamı ve karşılanma koşullarını tanımlamaya çalışmıştır (Merriam, 2013, 108119). Bu noktada, teknolojiyle birlikte biçimlenen ihtiyaçların ve öğrenmeye ilişkin engellerin
aşılması, internet tabanlı uzaktan eğitim modelleriyle kısmen kolaylaşabilir görünmektedir. Elearning ve genel olarak internet teknolojisinin sunduğu bilgi-işlem olanakları, hızlı ve etkili sonuç
verme gücüne sahiptir (Çakmak, 2013, 265-270; Komşu, 2012, 6-9).
UZAKTAN EĞĠTĠMĠN DURUM ANALĠZĠ
Bu analiz denemesinde, uzaktan eğitim olgusunun, günümüz internet tabanlı/web temelli
eğitim modelini kapsamasından ve bilgisayar ile internet kullanımının yaygınlaşmasından hareketle,
ağırlıklı olarak internet tabanlı bir model olduğu varsayılmıştır.
Stratejik yönetim araçlarından biri olan Durum Analizi (diğer adıyla SWOT analizi), geçen
yüzyılın işletmecilik uygulamalarında ve stratejik yönetim kuramında sıkça kullanılmış bir
yöntemdir. Bir kurumu veya örgütü temel olarak dört boyutuyla (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar
ve tehlikeler) değerlendiren bu analiz yöntemi (Helms ve Nixon, 2010, 216), çoğunlukla işletmecilik
ve pazarlama alanlarında kullanılmış olsa da, sosyal bilimlerin diğer alanlarında da kullanılabilir
esnekliktedir. Aşağıda, alanyazında bulunan bazı çalışmalardan derlenmiş saptamalar
sınıflandırılarak uzaktan eğitim anlayışına yönelik bir profil ortaya konulmuş, böylece bir durum
analizi oluşturulmuştur.
Uzaktan eğitim modelinin güçlü yönleri
- Öğrenme ve öğretim etkinliklerinde, mekana ve zamana dayalı sınırlılıkları ortadan kaldırabilir
(Aktürk vd., 2008, 855-856; Erturgut, 2008, 81).
- Öğrenenlerin kendi kendine öğrenme becerisini kazanmasına katkı sağlayabilir (Erturgut, 2008, 82;
Herand ve Hatipoğlu, 2014, 67).
- Zaman ve mekana ilişkin engelleri aşabilmek, öğrenme ve öğretme maliyetlerinde düşüş
sağlayabilecektir (Aktürk vd., 2008, 856; Tuncer, 2007, 27).
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- Öğrenenlerin bireysel gereksinimlerine uygun özel öğretim tekniklerinin kullanılmasına elverişli bir
altyapıya sahiptir (Aktürk vd., 2008, 856; Herand ve Hatipoğlu, 2014, 67).
- Öğrenme ve öğretme süreçlerinde bilgisayarın ve bilişim teknolojilerinin kullanılması, hem
çocukların hem de gençlerin algılama, yorumlama, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini
geliştirebilmesine katkı yapar (Tuncer, 2007, 29; Çakmak, 2013, 266-269).
Uzaktan eğitim modelinin zayıf yönleri
- Öğrenmenin yeterli düzeyde ve doğru biçimde gerçekleşmesi güç ve geç olabilir (Aktürk vd., 2008,
857; Erturgut, 2008, 82).
- E-öğrenme, yüzyüze ilişkilerin kurulduğu sınıf ortamının yerini tutamayabilir. Öğrenenlerin
toplumsal ilişkilerden yalıtılmasına ve yalnızlığa saplanmasına yol açabilir (Aktürk vd., 2008, 857;
Erturgut, 2008, 82-83; Eşgi, 2006, 460).
- Duyuşsal ve psiko-motor becerilerin kazandırılmasında çok etkili olmayabilir (Aktürk vd., 2008,
857).
- Öğrenenlerin, bir kılavuz rolü oynayabilen bir öğretici eşliğinde öğrenebilme şansına sahip olması
gerekir. Böyle bir etkileşimden mahrum kalanların öğrenmeye karşı yaklaşımı olumsuz olabilir
(Aktürk vd. 2008, 857-859).
- Her derde deva gibi gösterilmeye çalışılmış olsa da, etkili ve başarılı bir eğitim programının
öğrenme hedefleri, öğrenenlerin özellikleri ve öğreticilerin nitelikleri gibi değişkenlere bağımlı
olduğu açıktır. Bu nedenle çoklu öğrenme ortamının teknolojik kurgusundan, müfredatın
özelliklerine ve web sitesinin elverişli biçimde tasarımına kadar uzanan zorlu bir süreç gerektirir
(Aktürk vd., 2008, 857-860; Türkoğlu, 2003, 118-119).
- Yöntemsel anlamdaki temel sorun, bir araç olarak web sisteminin kendi kısıtlılıkları nedeniyle
eğitimin veya öğretimin sınırlanmasına yol açmasıdır. Örneğin, bir web sayfasının grafik büyüklüğü,
kullanılan bilgisayarların özellikleri, bant genişliği ve erişim hızı, internet tabanlı bir uzaktan
öğrenme ve öğretim sürecinin teknik sınırlılıklarını gösterir. Nitekim, yapılan bazı araştırmalarda,
öğrenenler, bilgisayar ortamının ve kullandıkları web sitesinin, öğrenme özgürlüklerini kısıtlayıcı
sınırlamalar getirdiğini keşfettiklerini beyan etmiştir (Aktürk vd., 2008, 857; Eşgi, 2006, 460).
- Öğrenenin, öğrendiklerine ilişkin geri besleme yapabilmesi ve öğreticiyle iletişime geçerek
özgüvenini geliştirebilmesi gerekir. Yeterli geri besleme ve interaktif katılım sağlamayan uzaktan
eğitim uygulamaları, güvensizlik ve yetersizlik algılarına yol açabilir (Eşgi, 2006, 462).
Uzaktan eğitim modelinin geleceğine ilişkin fırsatlar
- Öğreticinin rolü, herşeyi öğretmekten, öğrenilmek istenileni öğrenebilmeyi öğretmeye doğru
dönüşebilecektir. Başka bir deyişle, öğrenenin bilgisayar başındaki bireysel çabaları, öğrenmeyi
öğrenebilme becerisinin kazanılmasını kolaylaştırabilecektir (Erturgut, 2008, 82).
- Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte, öğrenme ve eğitim etkinliklerinin web üzerinden çoklu
ortamda yürütülebilmesi daha da kolay ve düşük maliyetli olabilecektir (Aktürk vd., 2008, 858).
- Her bir öğrenenin kişisel niteliklerine ve hedefleriyle uyumlu ve özgün öğretim programlarının
düzenlenmesi daha kolay ve düşük maliyetli olabilecektir (Aktürk vd., 2008, 857-860; Tuncer, 2007,
27-29).
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- Değişen ve gelişen teknolojik ürünlerin ve sistemlerin öğrenme ve öğretim süreçlerinde
kullanılması, öğrenenlerin zeka, beceri ve bilişsel düzeylerinde farklı artışlar veya değişimler
sağlayabilir (Eşgi, 2006, 460-461; Tezci, 2003, 161-162).
- İdeal bir internet tabanlı uzaktan eğitim programı, basılı materyal ve yüzyüze öğretim süreçlerini de
kapsamalıdır. Yapılan araştırmalar, bu gereksinimlerin vurgulandığını göstermiştir (Eşgi, 2006, 469).
Dolayısıyla, uzaktan eğitimin zayıf yönlerini oluşturan eksikliklerin giderilebilmesi, öğrenenin
düzeyine uygun basılı kaynakların ve öğreticiyle periyodik yüzyüze iletişimin sağlandığı
uygulamaların yaygınlaşmasına bağlıdır.
- Türkiye'de ve benzeri üçüncü dünya ülkelerinde, uzaktan eğitimin gerektirdiği teknolojik ürünlerin
ve sistemlerin yeterli düzeyde bilindiği ve işletilebildiği savunulamaz. Bu nedenle, uzaktan eğitime
uygun yazılım programlamacıları ile bu programlara ve paket sistemlere hakim öğretici kadroların
yetiştirilmesi gereklidir (Aktürk vd., 2008, 858). Dolayısıyla, daha nitelikli uzaktan eğitim
modellerine olan ihtiyacın, daha nitelikli bilgisayar programcıları ile öğreticilerin yetiştirilebilmesi
için bir fırsata dönüştürülmesi de olanaklıdır.
- Bu model, hem yaşamboyu öğrenme felsefesi hem de yetişkin eğitimi uygulamaları için son derece
uygun bir yapıdadır. Günlük toplumsal rolleri ve yükümlülükleri nedeniyle örgün eğitim sürecinde
ilerleyememiş, örgün eğitimin bir aşamasında eğitimi yarım bırakmak zorunda kalmış veya örgün
eğitim süreçlerini tamamlamış olduğu halde mesleki ve kişisel gelişimin sürekliliği nedeniyle sürekli
olarak yeni öğrenme yaşantıları deneyimlemek isteyen tüm yetişkinlerin, internet tabanlı uzaktan
eğitimin esnek yapısından daha yaygın ve etkin biçimde yararlanabileceği düşünülebilir.
Uzaktan eğitim modelinin taşıdığı riskler
- Öğrenen ve öğretici arasındaki uzaklık ve kopukluk yanlış anlama, yanlış öğrenme ve öğrenenlerin
beklentilerini karşılayamama olasılıklarını taşır (Aktürk vd. 2008, 859-860; Erturgut, 2008, 82).
- Karşılıklı etkileşimin ve interaktif iletişimin olmadığı ve tek yönlü bilgi aktarımı sağlayan web
sitelerine dayalı uzaktan eğitim uygulamaları, öğrenenlerin öğrenmeye ve kendi kendine öğrenme
deneyimlerini olumsuz etkileyebilir. Öğrenenler arasında işbirliğinin ve takım ruhunun olmadığı
öğrenme etkinlikleri, etkili öğrenme sağlamayabilir (Aktürk vd., 2008, 857-859).
- Bilgisayar ve internet kullanımının bağımlılığa yol açma potansiyeli nedeniyle, uzaktan eğitimin
öğrenme ortamları da aynı riski taşımaktadır (Tuncer, 2007, 28-29).
DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ
Yukarıda yer verilmiş olan saptamalardan görüldüğü üzere, uzaktan eğitim modelinin zayıf ve
riskli özellikleri, diğer özelliklerine kıyasla daha baskın bir yapıdadır. İletişim teknolojilerindeki
gelişmelere paralel olarak, günlük yaşamın parçası olan araçlar ve eylemler değişmekteyse de,
yüzyüze iletişimin ve interaktif etkileşimin toplumsal ve bireysel önemi sürmektedir. Bununla
birlikte, teknolojik gelişmelerin toplumsal yaşamda doğurduğu değişimlerin, eğitimi ve okul
kurumunu etkilememesi de olanaksızdır.
Bu analiz denemesinde yer verilmiş olan zayıf ve tehlikeli yönler, genel olarak uzaktan eğitim
uygulamalarında hem teknik yeniliklerle hem de bilgisayar kullanımına ilişkin alışkanlıkların
değiştirilmesiyle aşılabilecek nitelikte sorunlardır. Bu tür sorunların aşılması, uzaktan eğitim
süreçlerine eklemlenebilecek yüzyüze etkileşim fırsatı veren müfredatlarla olanaklıdır. Ayrıca, örgün
eğitim sistemlerinin uzaktan eğitime göre yeniden tasarlanmasına ilişkin teknik altyapı kurgusu,
personel niteliklerinin ve öğrenen kitlesinin ihtiyaçlarının güncellenmesi gibi gereklilikler de
bulunmaktadır.
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Yetişkin eğitiminin geleceği açısından bakıldığında, gelişimi gittikçe ivmelenen iletişim ve
bilgi-işlem teknolojilerinin öğrenmeye ve eğitim hizmetlerine daha çok katkı yapabileceği açıktır. Bu
tür potansiyel katkıları ortaya koyabilmek için, öğrenme ve öğretim ortamlarının, güncel teknolojik
olanaklar ile günümüz küresel koşullarındaki bireysel ihtiyaçlara göre kurgulanması gerekir. Buna
yönelik ilk adım ise, teknoloji ve ekonomi ikilisini, bireylerin ihtiyaçları ve hakları çerçevesinde
yeniden konumlandırmak olmalıdır.
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Özet
Bilgi ve iletişim tabanlı yeni ekonomi tüm dünya ticaret ağını etkilemektedir. Sürekli değişim
gösteren teknolojik gelişmeler, bilgi yoğun faaliyetler, küresel piyasa, sanayi kolları arasındaki
farkların belirsizleşmesi ve bilişim ağlarının kurulması, makro düzeyde yeni ekonomiyi tanımlayan
özelliklerin başında gelmektedir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak günümüzde işletmeler çok
sayıda işletme ile ortak hareket ettikleri karmaşık iş süreçlerine sahiptir. Üretim ve satış faaliyetlerini
yürüten işletmeler tedarikçi-üretici-satıcı döngüsü içerisinde yoğun ve karmaşık bir bilgi akışı
içerisinde yer almaktadır. Bu bilgi akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve kontrolü amacıyla
işletmeler son dönemde iç denetim faaliyetlerine ağırlık vermektedirler. İç denetim; işletmede
gerçekleşen her türlü etkinliği denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve işletmenin katma değer
yaratan faaliyetlerini artırmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde işletmede gerçekleşen
faaliyetleri yorumlamaktır. Teknolojinin gelişmesi ile tüm bu işlemler daha hızlı ve her yerden
ulaşabilecek şekilde yürütülmektedir. İşletmeler muhasebe kayıtları, stok sayımları gibi işlemleri
akıllı ve öğrenen sistemler aracılığıyla yapabilmektedir. Bu türdeki kümülatif veriler denetime hazır
halde işletmenin bilgi işleme sürecinde kullanılmakta olup, iç denetim faaliyetlerinin etkin bir bilgi
işleme sistemi üzerinden yürütülmesi gerekmektedir.
Son dönemde birçok işletme tarafından incelenen, test edilen, kullanılmaya başlanan ve
Sanayi 4.0 altyapısını kullanan bilgi işleme ve takip sistemi sayesinde iç denetim faaliyetlerinin daha
etkin şekilde yürütülebileceği düşünülmektedir. Özellikle fiziksel olarak yerinde görmeden, fiilen
ilgili birimde bulunmadan, oluşturulan bilgi ağı üzerinden istenilen veriye ulaşma imkânı sayesinde
iç denetim faaliyetlerinin daha kolay şekilde yürütülmesi mümkün olabilmektedir. Sanayi 4.0’ın
işletmelere sunduğu nesnelerin interneti, büyük veri, entegre sistemler ve bulut bilişim sistemleri
hizmetlerinin iç denetim faaliyetlerine olumlu katkısı olacağı söylenebilir. Bu nedenle bu çalışmada
Sanayi 4.0 bileşenlerinden bahsedilmekte olup, iç denetim faaliyetlerinde nasıl kullanıldığı
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, İç Denetim, Yeni Ekonomi, Ağ Ekonomisi
1.GĠRĠġ
İşletmeler mal, hizmet, para ve bilgi gibi unsurlarla ilgili değer hareketlerini dijital ve
bilgisayar ortamlarda hazırlayarak; müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, iş ortakları ve toplum ile olan
ilişkilerini yürütmektedirler. Bilgi teknolojilerinden faydalanarak iç ve dış çevreler ile sağlanan
iletişimde şeffaflık, paylaşım ve entegrasyonun sağlanması, günümüz iş dünyasında iş yapmanın
kaçınılmaz gereğidir (Lai and Yang, 2009: 263’ten aktaran Memiş ve Tüm, 2011: 146). Denetçiler
açısından, finansal bilginin kalitesi çok önemlidir. Bu nedenle denetçiler, mali tablolar hakkındaki
düşüncelerini açıklamadan önce, firmanın muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen bilgilerin
güvenilirliğini sağlamak durumundadırlar (Pathak vd., 2005: 62’den aktaran Memiş ve Tüm, 2011:
146). İnternetin yaygın kullanılmaya başlanması ile birlikte yapısal olmayan verilerin (özellikle
metinsel veriler) miktarı çok fazlalaştığı belirtilmektedir. Metinsel verilerin olmadığı hiçbir veri
analizi yeterli sonucu vermeyecektir. Merrill Lynch'e göre kullanılabilen iş bilgilerinin %85'inden
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fazlası yapısal olmayan verilerden çıkarılmaktadır. Bununla birlikte, metinsel verilerle çalışmak,
onları anlamlı hale getirmek kolay bir iş değildir. Elektronik postalar, kişisel web sayfaları, anket
sonuçları, internet sayfalarında yer alan forum bilgileri gibi yapısal olmayan verilerin analizi için veri
madenciliğinin metinler üzerinde çalışan, daha farklı özelliklere sahip bir uyarlaması olan metin
madenciliği kavramı tanımlanmıştır. Metin madenciliği; yapısal olmayan veriden ilginç, önceden
bilinmeyen ve önemsiz olmayan bilgileri keşfeden, çok sayıda dokümanı analiz eden bir teknolojidir.
Bu teknoloji; doğal dil işleme, bilişsel istatistik gibi disiplinlerden teknikler kullanır. Her yıl birkaç
misline çıkan verilere en hızlı şekilde erişim eskisinden daha fazla önem kazanmaktadır (Karadağ,
Takçı, 2010: 1-2).
Bu yüzyıl başında dünya çapında yaşanan muhasebe ve denetim skandalları (Enron, World
Com, Parmalat vb. şirketlerde meydana gelen ve dünya genelinde çok önemli etkileri görülen
muhasebe ve denetim hileleri) 2008 yılı sonrasında dünyada pek çok şirketin darboğaza girmesi gibi
olumsuz mali sonuçlar doğurmuş, sermaye şirketlerine duyulan güven duygusu oldukça azalmıştır.
Sermaye piyasalarında kaybolan bu güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olabilmek için
dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde oluşturulacak sistematik bir yapı ve kamuyu aydınlatma
ve bilgilendirme yükümlülüğünü benimsemiş; buna bağlı olarak düzenleyici kurum ve kuruluşlar,
paydaşların haklarının korunması ve dünya genelinde oluşan olumsuz algıyı ve etkiyi ortadan
kaldırmak üzere ayrıntılı ve etkin bir risk yönetim üzerinde çalışmaya başlayarak kurumsal yönetim
anlayışını öngören birçok yeni düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu yönüyle bakıldığında kurumsal
yönetim işletmelerde daha çok önem kazanmıştır. İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) iç denetim ile risk
yönetiminin bir bütün olarak faaliyet göstermelerinin risklere karşı daha etkili bir işletme stratejisi
oluşturacağını savunmaktadır. İç denetim, kurum ya da işletmede tüm faaliyet ve
işlemlerin(uygulamaların), etkin ve verimli yürütülüp yürütülmediği ile ilgilidir. İç denetim ise, bir
kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve faaliyetlerine değer katmak amacı taşıyan bağımsız, objektif
güven sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. (Tuan, 2015: 320; Türedi, Zor, ve
Gürbüz, 2015: 2).
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler neticesinde uluslararası
muhasebe firmaları yüksek teknoloji denetim araçlarını geliştirmeye yönelik ciddi harcamalar
yapmaktadırlar. KPMG ile IBM Watson'ın yapay zekâ ünitesi projesi buna örnek olarak verilebilir.
Ayrıca teknolojik gelişmeler neticesinde muhasebe mesleğinin gelecekteki fırsatları ve risklerini
değerlendirmek için bulut sistemleri, dijitalleşme, teknolojik değişim gibi alanlarda çalışmalar
yapıldığı görülmektedir (Tekbaş, 2017: 1). Sanayi 4.0 ile birlikte yaşamın her alanında dijitalleşme
daha fazla kendini hissettireceğinden Sanayi 4.0’ın özellikle bazı bileşenlerinin iç denetim açısından
etkiler oluşturacağı açıkça görülmektedir.
AraĢtırmanın Amacı ve AraĢtırma Soruları
Bu çalışmada; Sanayi (Endüstri 4.0) bileşenlerinden bahsedilmekte olup, iç denetim
faaliyetlerinde nasıl kullanıldığını inceleyerek bu konuda literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda oluşturulan araştırma soruları şu şekildedir:



Sanayi 4.0’ın bileşenleri ile iç denetim arasında ilişki var mıdır?
Sanayi 4.0’ın bileşenlerinin iç denetime etkileri var mıdır?

2.DENETĠM KAVRAMI
Batı dillerinde “denetim” demek olan “audit” kelimesinin kökeni Latince “audire”
kelimesinden gelmektedir. “Audire” kelimesinin Türkçe karşılığı ise “dikkatlice dinlemek”tir. Çok
eski çağlarda, çoğu kimse okuma yazma bilmediğinden, denetçiler (auditors), kralın yanında durarak,
kralın diğerlerine olan talimatını dikkatlice dinler, daha sonra uygulamaların, söz konusu talimatlar
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doğrultusunda yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, unutulanları veya yanlışlıkları ortaya koyarlardı
(Ulusoy, 2005: 269; Alçin, 2009: 3). Türk Dil Kurumu ise denetim kelimesini kamu ya da özel bir
kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi
amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci olarak tanımlamaktadır
(www.tdk.gov.tr).
2.1.Muhasebe Denetiminin Tarihçesi
Muhasebe denetiminin ilk defa ne zaman ve nerde yapılmış olduğu hakkında bir bilgi mevcut
olmamakla birlikte aşağıda Tablo 1’de denetimin tarihsel süreçte izlediği yol görülmektedir.
Tablo 1. Denetimin Tarihsel GeliĢimi
%100’lük bir inceleme

Yanıltmaların tespiti

Ġlgili taraflar (Bilgiyi
Kullananlar)
İşletme sahipleri

%100’lük bir inceleme

Yanıltmaların tespiti

Ortaklar ve işletmeye borç verenler

1900-1930

%100’lük bir inceleme ve
örneklemeye başvurma

1930’dan Bugüne

Finansal Verilerin Örnekleme
Yoluyla İncelenmesi

Bilanço ve Gelir Tablosunun
Doğruluğunu Onaylama
Finansal Tabloların Doğruluk
ve Dürüstlüğü Hakkında bir
Görüş Oluşturma

Ortaklar, İşletmeye Borç Verenler
ve Devlet
Ortaklar, İşletmeye Borç Verenler,
Devlet, Sendikalar, Parlamento,
Tüketiciler ve Diğer Gruplar

Zaman Dilimi
Sanayi Devrimi Öncesi
Sanayi Devrimi - 1900
Yılları Arası

Denetim YaklaĢımı

Denetimin Amacı

Kaynak: Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, 2007: 14

2.2.Denetim Türleri
Denetim türleri; denetimin amacına, niteliğine, yapılış nedenine ve denetçinin statüsüne göre
olmak üzere dörde ayrılır (Kaya, 2016: 7-12; Alçin, 2009: 7-13):
2.2.1.Denetimin Amacına Göre Denetim Türleri:
Denetimin amacına göre denetim türleri finansal denetim (mali tablolar denetimi), faaliyet
denetimi ve uygunluk denetimi olmak üzere üçe ayrılır (www.archive.ismmmo.org.tr).
Finansal Denetim (Mali Tablolar Denetimi): Bir işletmenin ekonomik birimlerinin hazırladığı,
mali tabloların önceden belirlenen kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesidir. Hedefi mali
tabloların güvenilirliğinin sağlanmasıdır (Kaval, 2008: 10; Güredin, 2010: 16-17).
Faaliyet Denetimi: Faaliyet denetimi, bir işletmenin bölümlerinin aktifliğinin ve verimliliğinin
değerlendirilmesi amacıyla, bölümlerin faaliyetlerine ait yöntemlerin incelenmesidir (Güredin, 2007:
17). Faaliyet denetimi finansal tablo denetiminden ve uygunluk denetiminden daha güç olup, zorluk
faaliyetlerinin etkinliğinin ve randımanlı olarak yapılışının objektif olarak saptanmasıdır. Faaliyet
denetimi çok kapsamlı olduğundan danışmanlık hizmeti olarak da kabul edilebilir. Bu tür denetimi
her türlü denetçinin yapılabilmesi düşünülse de uygulamada iç denetçiler ve kamu denetçilerin
yapabileceği görülmektedir (Güredin, 2007: 19).
Uygunluk Denetimi: İşletme içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin hedeflere ulaşılabilmesinde uygun
olup olmadığının, bu faaliyetlerin mevzuata ve düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesidir.
Uygunluk denetiminde uygunluk derecesinin kıstasları işletme yönetimi ya da işletme dışından bir
yetkili tarafından belirlenebilir (Bozkurt, 2012: 29).
2.2.2.Denetimin Niteliğine Göre Denetim Türleri:
Denetimin niteliğine göre denetim türleri sürekli, ara (sınırlı) ve özel denetimdir.
Sürekli Denetim: Sürekli denetim kâğıtsız ve muhasebe ortamında hazırlanan finansal tabloların
uygun görüş verebilmesi için elektronik denetim kanıtlarının toplanmasıdır. Finansal tabloların
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doğruluğuna ve güvenilirliğine dair görüş için, bilgisayar destekli denetim teknikleri ve analitik
prosedürleri kullanılarak, elektronik denetim kanıtları toplamaya ve kanıtlardan bir denetim raporu
oluşturarak bilgi kullanıcılarına sunma sürekli denetim kapsamındadır. İşletme içindeki faaliyetlerin
etkinlik ve verimliliğinin denetlenmesidir. Denetçiler işletme kaynaklarını inceleyerek yönetiminin
performansını değerlendirirler, geniş bir denetim türüdür. Kuruma ait tüm fonksiyon ve faaliyetleri
kapsar. Sürekli denetimin iki bileşeni vardır (Gönen ve Rasgen, 2015: 182):
a) Sürekli kontrol değerlendirmesi: Kontrol açıkları üzerine imkân oldukça hızlı denetim
yapılmasıdır.
b) Sürekli risk değerlendirmesi: Beklenen risk düzeyinin üstündeki sistem ve süreçlerin
belirlenmesini gösterir.
Ara Denetim (Sınırlı Denetim): İşletmenin aylık, üç aylık, altı aylık dönemlerle bu dönemlerde
gerçekleştirilen faaliyetlerin denetlenmesidir. Ara denetimin amacı, ara dönemlerdeki kar ve zararı
belirleyerek, ana dönemde temettüleri dağıtmak, dönem aralarında özel kredi temini ve işletmenin
finansal durumu hakkında bilgi edinmektir (Dalak, 2000: 69; Ulusoy, 2005: 276).
Özel Denetim: Sermaye piyasası araçlarının halka arzında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda ya
da birleşme, bölünme, devir ve tasfiye durumundaki ortaklıklarla aynı düzeydeki sermaye piyasası
kurumlarınca düzenlenmiş mali tabloların denetlenmesidir (Ulusoy, 2005: 276- 277).
2.2.3.YapılıĢ Nedenine Göre Denetim Türleri
Yapılış nedenine göre denetim türleri zorunlu (yasal) denetim ve isteğe bağlı denetim olmak
üzere ikiye ayrılır:
Zorunlu (Yasal) Denetim: Kanunlar gereğince yapılan ve yasal zorunluluğu olan denetim
çalışmaları zorunlu (yasal) denetimdir. Bu denetim türünde çalışmaların nasıl belirleneceği, kanunlar,
yönetmelikler ve genelgelerle olur (Aksoy, 2006: 67).
Ġsteğe Göre Denetim: İşletmelerin aldığı kararlar doğrultusunda yasal bir mükellefiyet olmadan
yapılan denetimdir. Denetim çalışmalarının sınırları, denetimi planlayanlar tarafından belirlenir.
İsteğe bağlı denetimde de denetim faaliyeti dikkatlice ve özenlice yapılır (Aksoy, 2006: 68).
2.2.4.Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri
Denetçinin statüsüne göre denetim türleri iç denetim ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılır.
Ġç Denetim: Mali ve mali nitelikte olmayan faaliyetlerin gözden geçirilerek değerlemesinin
yapıldığı, işletmenin tüm faaliyetlerinin ve uygulamalarının etkili ve randımanlı şekilde yürütülüp
yürütülmediğini inceleyen bir denetim türü, bir hizmettir. Amacı işletme varlıklarının her türlü
zararlara karşı korunup korunmadığını, faaliyetlerin saptanmış politikalarla uyum içinde yürütülüp
yürütülmediğini araştırmaktır. Ayrıca, iç denetim işletmede kurumsal yönetim, iç kontrol ve risk
yönetimi faaliyetlerini planlayarak, etkin ve verimli biçimde uygulanıp, uygulanmadığını ortaya
çıkararak, varsa risklere karşı alınacak önlemlerin geliştirilmesini sağlayarak işletmeye güvence
sağlayan ve danışmanlık hizmeti veren bir hizmettir (Türedi, Zor ve Gürbüz, 2015: 2; Güredin, 2007:
20). 2003 yılındaki 5018 sayılı kanunda iç denetim, “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve
geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence
sağlama ve danışmanlık faaliyetleri” şeklinde tanımlanmaktadır. İç denetim faaliyetleri, idarelerin
yönetim ve kontrol yapısı ile malî işlemlerinin, risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla,
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genel kabul görmüş uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim; faaliyetlere
güvence vermeyi, objektif şekilde bilgi sağlamayı, faaliyetlerin iyileştirilmesi ve sürekli geliştirilmesi
yönündeki önerileri ile danışmanlık yapmayı amaçlamaktadır (https://www.sgb.gov.tr; Korkmaz,
2007: 5).
Ġç Denetim Türleri
İç denetim türleri aşağıdaki gibi kategorize edilmiştir (http://www.pau.edu.tr).
Uygunluk Denetimi: İdarelerin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer
mevzuata uygunluğunun denetimidir.
Sistem Denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına
katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun
araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle
değerlendirilmesidir.
Performans Denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin
planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin
değerlendirilmesidir.
Mali Denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali
sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.
Bilgi Teknolojisi Denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve
güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.
Bilgi Teknolojileri Denetimi: Sürekli denetim (continuous auditing) adı verilen bu denetim türünde
müşteri işletmenin elektronik ortamında gerçekleşen işlemlere ilişkin verilerin ve bilgilerin, ortaya
çıkar çıkmaz incelenebilmesi ve bu işlemlerin hemen ardından denetim raporunun oluşturulması
mümkündür (http://www.selcuk.edu.tr).
İç denetimin tarihi açıdan gelişimi incelendiğinde, akademik açıdan ilk olarak 1900’lü
yıllarda Kıta Avrupa’sı ülkelerde ele alınmaya başladığı görülmüştür. İç denetim faaliyeti Amerika
Birleşik Devletleri özel sektör işletmelerinde 1940’lı yıllarda görülmeye başlanmış ve 1941 yılında
New York’ta Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) kurulmuştur. Avrupa’da ilk kez iç denetim
meslek birlikleri 1948 yılında Londra’da kurulmuş ve daha sonra Avrupa’daki diğer ülkelerde
yaygınlaşmıştır. Ülkemizde ise özel sektörün öncülüğünde 1995 yılında kurulan (TİDE) Türkiye İç
Denetim Enstitüsü ile ulusal örgütlenme gerçekleşmiştir. Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA)
tarafından iç denetçiler ve iç denetim için; “İç Denetimin Tanımı Etik Kurallar ve Uluslararası İç
Denetim Mesleki Uygulama Standartları” belirlenmiştir. İç denetim mesleğinin hızlı gelişimi ve özel
sektördeki başarılı uygulamaları görüldükten sonra iç denetimin kamu kurumlarında da tatbik
edilmesi fikri yaygınlaşmıştır. Bu çerçevede iç denetim kamuda 1980’li yıllardan itibaren
Anglosakson ülkelerinde uygulanmaya başlamış olup, bu gün AB Komisyonu, IMF, Dünya Bankası,
Birleşmiş Milletler, NATO, OECD, Avrupa Merkez Bankası’nda iç denetim uygulanmaktadır.
Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında uluslararası standartlara uygun olarak iç denetim
birimlerinin kurulması konusu, Avrupa Birliği müzakere sürecinde 32. fasıl kapsamında ele
alınmıştır. Bu fasıl kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmış,
böylelikle iç denetim sistemi kamuya girmiştir. 5018 sayılı Kanunun 67’inci maddesince Maliye
Bakanlığına bağlı olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Kurulun kamu
idarelerindeki iç denetim sistemlerini izlemek, iç denetim ile ilgili mevzuat hazırlamak, denetim
standartlarını belirlemek gibi görevleri vardır (http://www.pau.edu.tr).
DıĢ Denetim
Denetlenen kuruluşun kendisi ile herhangi bir organik ilişkisi olmayan, hiyerarşisi dışındaki
kişi ya da kuruluşlarca yapılan denetimdir. Denetlenen kuruluş kamu kurumu veya özel bir şirket
olabilir. Bağımsız denetim ve kamu denetimi olmak üzere ikiye ayrılır.
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Bağımsız Denetim: İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve
bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş
veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel
kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim
tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek
rapora bağlanmasını ifade eder (http://www.spk.gov.tr). Bağımsız denetim, işletmenin, finansal
tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, önceden belirlenen kriterlere uygunluğu konusunda
güvence sağlayan hizmettir. Bağımsız bir uzman tarafından tüm bağımsız denetim teknikleri
uygulanarak defter, kayıt ve belgeler denetlenir, değerlendirilir ve bir rapor oluşturulur
(http://www.spk.gov.tr). Bağımsız denetim işletmeye ait kayıt ve belgelere dayanan finansal
tabloların gerçeğe uygunluğunun bağımsız bir uzman tarafından incelenmesidir. İşletme
faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu araştırarak, uygunsuzluk varsa düzeltilir. Finansal
tablolar, vergi beyannamelerini oluşturacağından tablolara olan güvenilir artar (Oktay, 2013: 44-46).
Kamu Denetimi: Bir kurumun belirli plan, program ve projenin önceden belirlenen standartlara
uygunluğunun, araştırma, sorgulama gibi yöntemler sonucu objektif olarak ilgili taraflara
iletilmesidir. Kamu denetimi, kurumun faaliyetlerinin kanunlara uygunluğunu araştırır. Kamu yararı
ön plandadır. Kamu denetçileri, kendi kurumlarındaki çalışmalarında iç denetim, özel sektör
çalışmalarındaki çalışmalarda kamu denetimi görevini yerine getirirler (Selimoğlu vd. 2015).
Aşağıdaki paragrafta dış denetimin tarihçesi ile ilgili bilgi yer almaktadır.
Dış denetimin önemli bir işlev olarak kabul edilmesi, denetim mesleğinin tanınması ve
bugünkü anlamda ilk uygulaması İngiltere’de on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşmiştir.
Dış denetim sistemi ve uygulamasında ekonomik gelişmelere koşut olarak zaman içerisinde
değişiklikler olmuştur. Denetçi kelimesi ilk defa 1289 yılında İngiltere’de kullanılmıştır. Ayrıca
Mısır ve Asurlular gibi eski medeniyetlerde de vergilerin saptanması için devlet görevlileri tarafından
tarım ürünleri ile ilgili olarak yapıldığı belirtilmektedir. Mesleki anlamda dış denetimin ilk örgütü
1581 yılında “Collegio Dei Rexonati” adıyla Venedik’te kurulmuştur. Daha sonra Milano’da 1658
yılında “Academia Del Regionieri” adlı benzer bir örgüt kurulmuştur.1813 yılında Bologna’da
muhasebe denetçisi yetiştirmek üzere kurlan ve sonra akademi haline dönüştürülen bir okul
kurulmuştur. Modern anlamda dış denetim 1870 ve 1880 yıllarında İngiltere’de ve buradan ABD ve
Kanada’ya göç eden muhasebeciler 1880 yılında Quebec ve 1886 yılında New York’ta “Amerikan
Kamu Muhasebecileri Birliği”ni kurmuşlardır. Fransa 1879, Hollanda 1893, Almanya 1896,
Hindistan 1909, İsviçre 1941, Arjantin 1945, Brezilya ve Meksika’da 1946, İtalya- Yunanistan ve
Nijerya’da 1955 yıllarında denetim mesleği yasal olarak uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde ise
yapılan ilk uygulamanın 1987 yılında Bankalar Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Devlet Bakanlığı
ve Başbakanlık Yardımcılığının çıkarmış olduğu tebliğ ile başlatılmış olduğu bilinmektedir
(Beyazıtlı, 1994: 151-153).
2.3.Denetçi Türleri
Denetçi, denetim faaliyetlerini yürüten, mesleki bilgi ve denetime sahip, bağımsız
davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan uzman bir kişidir. Denetçiler genel olarak üç gruba
ayrılmaktadır (Güredin, 2007: 19):
Bağımsız Denetçiler: Denetimini yaptıkları işletmeyle isçi-işveren ilişkisi olmayan, işletmelere
denetim ve diğer hizmetleri sunan kişilerdir. Bağımsız denetçiler işletme yönetimi ile işletme ilgilileri
arasında bir köprü görevi üstlendiklerinden toplumda çok önemli bir yere ve sorumluluğa sahiptirler.
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Bu kapsama giren denetçiler Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Dış Denetçilerdir (Bozkurt, 2012:
31).
Ġç Denetçiler: İşletmenin sürekli çalışanı olarak, işletme bünyesinde denetim faaliyetlerini yürüten
kişilere iç denetçi denir. İç denetçilerin temel amacı, işletme tepe yönetiminin istekleri doğrultusunda
denetim hizmeti vermektir. İç denetçiler bir işletmede kurmay görevi üstlenmiş kişilerdir (Güredin,
2007: 19; Bozkurt, 2012: 33). Ayrıca; 5018 sayılı kanunda kamu idarelerinde iç denetimin iç
denetçiler tarafından yürütüleceği öngörülmektedir. Kamu idarelerinde iç denetçi olarak atanabilmek
için İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip
olmak zorunludur. İç denetçi; kurumun amaçlarını gerçekleştirmesi, kaynaklarını etkili, ekonomik ve
verimli kullanması yönünde profesyonel bir yaklaşımla, yönetime danışmanlık ve güvence hizmetleri
sağlayan sertifikalı bir meslek elemanıdır. Görevinde bağımsız olan iç denetçiler, bu görevlerini
yerine getirirken İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından uluslararası kabul görmüş
denetim standartları çerçevesinde belirlenen “Kamu İç Denetim Standartları”na ve Kamu İç
Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarına uyarlar. İç denetçilerin faaliyetleri sonucu ulaştıkları sonuçlar
o işletmenin yöneticileri ve yönetim kurulları tarafından kullanılır. Bunun yanı sıra, iç denetim
kurulunun işletmedeki iç kontrol sistemi ile ilgili olarak hazırladığı rapor bağımsız denetçinin
çalışmalarına ışık tutar. İç denetçiler, bağımsız denetçilerin gerekli gördüğü hallerde onlara yardımcı
olur. İç denetçilerin faaliyetlerini sürdürmede ve iç denetim raporunu düzenlemede tarafsız
davranmaları beklenir (https://www.sgb.gov.tr).
Kamu Denetçileri: Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışıp, kamu yararına denetim yapan kişilere,
kamu denetçisi adı verilmektedir. Kamu denetçileri, oluşturulmuş olan yasa, yönetmelik ve genel
politikalara göre denetim faaliyetinde bulunurlar. Kamu denetçileri, kendi kurumlarında yaptıkları
çalışmalarda iç denetim, özel sektör kuruluşlarında yaptıkları çalışmalarda kamu denetimi görevini
yerine getirirler. Kamu denetçileri, kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan denetçilerdir. Çeşitli devlet
kurumları içinde kurulup örgütlendirilmiş olan bu denetim birimleri kamu ve özel işletmelerin
yasalara, yönetmeliklere, devletin ekonomik politikasına ve kamu yararına bağlılık derecesini izler ve
denetler. Devlet denetçileri olarak da adlandırabileceğimiz kamu denetçileri, istihdam edildikleri
kendi kuruluşlarının denetimlerini yapmalarının yanı sıra, vergi yükümlülerinin de vergi yasalarına
uyup uymadıklarını ve beyanlarının doğru olup olmadığını incelerler (Bozkurt, 2012: 33-34).
3.SANAYĠ (ENDÜSTRĠ) 4.0
Endüstri (Sanayi) 4.0 ismi Almanya’nın kamusal bir programla sanayiyi dönüştürme ve
yenileştirme isteğinden kaynaklanmaktadır (Banger, 2017: 38). İlk kez 2011 yılında Hannover Sanayi
Fuarında ortaya konulmuş ve daha sonra Alman hükümeti tarafından geliştirilmiştir
(http://haber.tobb.org.tr). Alman hükümetinin 2011 yılında başlattığı Sanayi 4.0 “Yüksek Teknoloji
Stratejisi” projesi 2013 yılında geliştirilerek bir araştırma gündemine dönüştürülmüş, Federal
Araştırma Bakanlığı bu projeye 120 milyon Euro tutarında fon sağladığını açıklamıştır bu projede
Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer’in1 Alman Hükümetinin ortağı ve öncüsü olduğu bilinmektedir.
Projenin amacının, Alman üretim sanayisinin gelecekte rekabet gücüne sahip olmasını sağlamak
olduğu görülmektedir (http://www.kalder.org). Benzer bir yaklaşımın “İnternet +” ismiyle Çin’de ve
dönüşüm ihtiyacı ve süreci “Endüstriyel İnternet (Nesnelerin Endüstriyel İnterneti)” şeklinde
isimlendirilerek ABD’de görülmektedir (Banger, 2017: 38).
Önceki üç sanayi devrimiyle kıyaslandığında, dördüncü sanayi devriminin Siber Fiziksel
Sistemler (SFS) - Cyber-Physical System (CPS) ve Türkçe’de “Nesnelerin İnterneti” olarak bilinen
“Internet of Things” ilkelerine dayanarak, akıllı üretimi amaçladığı, Sanayi 4.0 ile modüler yapılı
1

Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer: Saarland Üniversitesi Bilgi Sistemleri Enstitüsü (IWi) direktörü, dijital ekonominin beyni ve
öncüsü ve Alman Hükümeti tarafından başlatılan Endüstri 4.0 projesinin öncüsü ve ortağı olan bilim insanı (http://www.kalder.org).
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akıllı fabrikalarda, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnelerin birbirleriyle ve
insanlarla iletişime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan kararların verilmesini hedeflediği
görülmektedir (http://haber.tobb.org.tr). Sanayi 4.0 internete bağlı her nesnenin üretim alanında daha
fazla kullanımını içeren sanayide pek çok köklü değişimi de beraberinde getirmektedir. Dördüncü
sanayi devriminin bütün sektörlerdeki şirketler üzerinde başlıca dört etkisi vardır (Schwab, 2016: 62):





Müşteri beklentileri değişmektedir,
Veri, ürünleri iyileştirmekte bu da varlık üretkenliğini arttırmaktadır,
Şirketler işbirliğinin yeni biçimlerinin önemini öğrendikçe yeni partnerlikler oluşmaktadır,
Operasyon modelleri yeni dijital modeller haline gelmektedir.

Sanayi 4.0 çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır aşağıdaki bölümde Sanayi 4.0 için önem arz
eden bileşenler ile ilgili bilgiler görülmektedir (Banger, 2017: 38-50; Özdoğan, 2017: 76-102):
3.1. Sanayi 4.0’ın BileĢenleri
Sanayi 4.0’ın bileşenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Banger, 2017: 38-50; Özdoğan, 2017:
76-102):
Nesneler: Sanayi 4.0’ın temeli “nesne2” kavramıdır. Aslında buradaki nesne kavramından “akıllı
nesneler” kastedilmektedir. Sanayi 4.0 bağlamında “akıllı nesne”; içine sensör/ aktüatör, küçük bir
mikroişlemci, bir iletişim aygıtı ve bir güç kaynağı yerleştirilmiş yazılım ve donanım yüklenebilen ve
böylece akıllı nesneye fiziksel dünya ile etkileşime girme yeteneği kazandırabilen her türlü fiziki
varlık akıllı nesne olarak tanımlanmaktadır. İletişim aygıtı, akıllı nesnenin sensör okumalarını dış
dünyaya iletmesini ve diğer akıllı nesnelerden girdi almasını sağlamaktadır (Vasseur ve Dunkels,
2010: 3). Nesnenin akıllı olarak nitelenmesi içindeki yazılım ve donanım sayesinde bazı kararları
verebilme ve uygulayabilmesinden kaynaklanmakta olup bunu yapay zekâ uygulaması ile başarır.
Dolayısıyla Sanayi 4.0 veya nesnelerin interneti; nesnesi duruma göre bir sistem, cihaz, araç,
aksesuar veya herhangi bir fiziksel eşya olabilir (Banger, 2017: 38).
Sensör ve Aktüatör: Sensör; bir elektronik sistemde bilgilerin toplanması için özel olarak
tasarlanmış bir aksamdır. Teknik olarak; ısı, ışık, nem, ses, basınç, kuvvet, elektrik, uzaklık, ivme
pH3 gibi fiziksel veya kimyasal büyüklükleri elektrik sinyallerine çeviren düzeneklere verilen genel
isimdir (www.issuu.com; Banger, 2017: 39). Aktüatör ise; düşük voltaj bir DC motorun dönme
hareketini, doğrusal harekete (itme ve çekme hareketleri) dönüştüren bir cihazdır
(www.linak.com.tr).
ĠletiĢim ve Bağlantılılık: Akıllı ve bağlantılı nesne sensörler aracılığı ile elde ettiği verilerin veya
bunlara bağlı olarak ürettiği bilginin tümünü kendisi kullanmaz. Başka yerlerde (başka sistem, cihaz
veya kişiler tarafından) kullanılması gereken verileri ve iletişim donanım ve protokollerini kullanarak
ilgili noktalara iletir. Verilerin veya enformasyonun iletildiği nokta bir başka akıllı nesne (sistem
veya cihaz), bir mobil cihaz taşıyan insan operatör veya verilerin kaydedileceği “bulut bilişim”
deposu olabilir. Bulut bilişim ortamına kaydedilen veriler gerçek zamanlı olarak ya da daha sonraki
bir zamanda “analitikler” adı verilen analiz yazılımları tarafından incelenir veya ilgili kişilerin
(örneğin yöneticilerin) yorumlanması için yazılı ve/veya görsel rapora dönüştürülür. Akıllı ve
bağlantılı nesneler genel olarak kablosuz şekilde iletişim kurar. Bu amaçla kablosuz bağlantı
donanım ve protokollerinden yararlanırlar. Hangi donanım veya protokolün kullanılacağı sorusu
iletilecek veri hacmi, haberleşme sıklığı, iletim hızı ve alıcının uzaklığı gibi kriterlere bağlı olarak
cevaplanır. Örneğin akıllı ve bağlantılı, sürücüsüz taşıtlar için 4G/5G gibi yüksek hız ve kaliteye
2
3

Nesne: Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje (www.tdk.gov.tr).
pH: Hidrojen potansiyeli’nin kısaltması veya bir çözeltinin hidrojen iyonu konsantrasyonunun ölçüsüdür (www.dustylips.com).
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sahip bir bağlantı biçimi gerekirken, akıllı ev veya akıllı tarım uygulamaları için biraz daha düşük
özellikli bağlantılar tercih edilebilir. Akıllı ve bağlantılı nesnelerin iletişim amacıyla kullandığı çok
sayıda kablosuz teknoloji ve standart vardır. Bunlar arasında Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, NFC,
Hücresel G3/G4/G5, LPWA, LTE uydu gibi bazılarını sayabiliriz. Kablosuz bağlantı aracılığı ile çok
uzak mesafelere ulaşmak henüz kolay ve ucuz olmadığından akıllı ve bağlantılı nesneler ilk aşamada
makul uzaklıkta bulunan “ağ geçidi” ismi verilen bir bağlantı cihazına erişir, bu cihaz aracılığı ile
internet ağına bağlanırlar. Nitelikli bir ağ geçidinin birden fazla sayıda kablosuz bağlantı biçimini
(standardını) destekliyor olması istenir. 2015 yılına kadar olan süre içinde akıllı ve bağlantılı nesne
sayısının 50 milyarı aşacağı yönünde tahminler var (Banger, 2017: 39-40).
Büyük Veri ve Analitikler: Büyük veri zamanla elde edilen yapılandırılmış ya da
yapılandırılmamış, yani henüz geleneksel yöntem veya araçlarla işlenerek kullanılabilir hale
getirilmemiş verilerdir (Görçün, 2016: 165). Büyük veri, sadece verinin büyük olması ile ilgili bir
kavram değildir. Veri çok kıymetlidir. Veriyi anlamlandırmak ve bir değer elde etmek çok daha
önemlidir. Elimizde büyük veri varsa onu yönetebilmek, gerçek zamanlı olarak anlamlandırabilmek
ve ona göre adımlar atabilmek, günümüzdeki büyük hedeflerden biridir (Özdoğan, 2016: 11-12).
Büyük veri Endüstri 4.0’ın evrilmesinde ve organizasyonların dönüşümlerinde önemli rol
oynamaktadır. Büyük veriyi tanımlayacak olursak şöyle diyebiliriz; geleneksel olarak bildiğimiz
ilişkisel veri tabanlarında, sahip olduğumuz veriyi saklamanın ve işlemenin maliyetli olacağı
durumlar için geliştirilmiş bir teknolojidir. Temelleri ilk olarak Google tarafından atılan büyük veri
kavramı, daha sonra pek çok firmanın geliştirdiği açık kaynak kodlu yazılım araçları ile çoğaltılmıştır
(Özdoğan, 2017: 80). Büyük veri alışılmış kapsayıcılara sığmayan veriler için kullanılan geniş
kapsamlı bir terimdir. Bu terim tek bir sunucuya sığamayacak ölçüde büyük, satır-sütun yapılı veri
tabanlarına uyabilecek ölçüde yapılandırılmamış veya statik bir veri ambarına sığamayacak şekilde
sürekli akan veriler için kullanılır. Tüm ilgi verinin boyutuna yöneltilse de, büyük verinin en
zorlayıcı yanı aslında yapılandırılmış bir formdan yoksun oluşudur (Davenport, 2014: 7). Bazıları
büyük veriyi üç V (Volume: Hacim, Variety: Çeşitlilik ve Velocity: Sürat) ile tanımlamaktadır
(Davenport, 2014: 14). Diğer bir kısım da büyük veriyi anlatmak için hep 4V kuralı kullanmaktadır;
Volume (Hacim), Variety (Çeşitlilik), Velocity (Sürat) ve Value (Değer). Verinin hacmi üstel olarak
artmaya ve yoğunlaşmaya devam etmektedir. Özellikle makinelerin veya akıllı okuyucuların ürettiği
veriler, verideki hacmi genişletmektedir. Hayatımızda gigabaytlar varken şimdi terabayt hatta
petabayt konuşulmaktadır. Artan veri hacmini geleneksel metotlarla analiz etmek güçleşmektedir.
Yapısı bozuk, bir düzene uymayan ve karmaşık üreyen verilerin analizi bugün daha kıymetlidir.
Endüstri 4.0 üç V’yi tanımlamaktadır ancak dördüncü V’yi kendi başına tanımlayamamaktadır. Bu
V, veriden elde edilecek değeri temsil etmekte ve bunu bizim tamamlamamız gerekmektedir. Yani
büyük veriye sadece sahip olmak yetmez, endüstri 4.0 kavramı içinde bu veriden anlam ve bilgi
söküp alabilmek, son derece önem arz etmektedir (Özdoğan, 2017: 81-82). Akıllı fabrikalarda akıllı
makineler tarafından aynı anda yüzlerce, binlerce farklı yapıdaki ve farklı özellikteki veriler
sensörlerden elde edilerek akıllı, birbiriyle bağlantılı nesneler vasıtasıyla bulut tabanlı platformlara
(bilişim depoları) iletilmektedir. Bulut ortamında biriken veriler yığınları oluşturduğunu düşünebiliriz
(Foidl ve Felderer, 2016: 13, 1). Bu yığınların bir hububat deposuna benzemekle birlikte, buğday,
arpa, yulaf ve çavdar gibi farklı ürünlerden karışık biçimde oluştuğunu hayal edebiliriz. Farklı
kaynaklardan gelen ve karışık biçimde depolanmak durumunda kalan bu veri yığınlarına “Büyük
Veri” adı verilmektedir. Büyük veri yığınları, karışık ve karmaşık yapıları nedeniyle geleneksel veri
tabanı ve dosya sistemlerinden farklıdır. Bu yığınların analiz edilmesi, ayıklanması ve işlenmesi
amacıyla “Analitikler” adı verilen özel yazılımlar kullanılır. Büyük veri ve analitikler Endüstri 4.0
çatısını oluşturan ana teknolojilerden birisi olarak kabul edilmektedir. Büyük veri; internet sunucu
bilgisayarlarının günlük (bağlantı) kayıtları, internet istatistikleri, sosyal medya içerikleri, bloglar,
(sıcaklık, basınç, nem, hareket vb.) farklı özelliklere sahip sensörlerden gelen ölçümler, GSM
operatörlerinden elde edilen arama kayıtları gibi büyük miktardaki verilerden oluşmaktadır. Büyük
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veri doğru seçilmiş analiz yöntemleri ile yorumlandığında kuruluşların stratejik kararlarını sağlam
biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve inovasyon fırsatı yaratmalarına imkân
sağlamaktadır. Geleneksel veri tabanı ve dosyalama sistemleri hızlı ve yoğun biçimde büyüyen veri
yığınlarını depolamakta yeterli değildir. Bu yetersizlik hem verinin çok büyük hacmi ve düzensiz
yapısı hem de veriye aynı anda çoklu erişim açısından oluşur. Bu nedenle büyük veriyi depolamak,
analiz etmek ve işlemek için geleneksel veri tabanı ve dosyalama sistemlerine oranla farklı
yaklaşımlar kullanılmaktadır. Büyük Veri değerlendirme boyutları aşağıdaki şekilde görülebilir
(Banger, 2017: 41-42).
ġekil 1: Büyük Veri Değerlendirme Boyutları
İnsanlar
Miktar
Yönetişim

BÜYÜK
VERĠ

Çeşitlilik

Değer

Doğruluk

Hız

Kaynak: Gürcan Banger, 2017: 41
Hızla değişim gösteren dünyada endüstriler ve işletmeler rekabet edebilmek için benzer
biçimde kendilerine akan ve aynı hızla işlemsel bir hale getirilerek, operasyonlarda katma değer
yaratmak üzere kullanılacak verilere çok ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla verilerin elde edilmesi,
sisteme transferi, işlenmesi ve kullanımı kabul edilebilir bir hızda olmalıdır. Aksi durumda meydana
gelen hızlı değişimlere reaksiyon gösterme konusunda işletmeler yavaş kalabilmekte, rekabette
geriye düşebilmektedir. Büyük veri müşterilerden gelen verilerin toplanması ve gerçek zamanlı karar
verme süreçlerinde kullanılan stratejik bilgilerdir (Brynjolfsson ve McAfee, 2015: 90; Görçün, 2016:
166).
Bulut BiliĢim Sistemleri ve Veri Merkezleri: Bulut bilişim; dış müşterilerin talebi üzerine internet
üzerinden ölçek ekonomileri tarafından yönlendirilip; soyutlanmış, sanallaştırılmış, dinamik olarak
ölçeklenebilir, yönetilen bir havuzundan bilgi işleme, veri depolama ve saklama, platform hizmetleri
veren büyük ölçekli dağıtılmış bir hesaplama paradigmasıdır şeklinde tanımlanmaktadır (Foster,
Zhao, Raicu ve Lu, 2008: 1). Ekonomik ve teknolojik faktörler sonucu ortaya çıkan Bulut Bilişim;
Amazon, IBM, Microsoft, Google gibi büyük firmaların yazılım ve hesaplama kaynaklarını hizmet
olarak sağlamaları şeklinde uygulanmaktadır. Bulut bilişimin küresel altyapısı Google, Amazon,
Microsoft, eBay gibi önce kendi işleriyle ilgili büyük şirketler tarafından oluşturuldu. Birçok ülkede
hızlı bağlantılı çok büyük veri merkezleri kuran bu şirketler, diğer şirketlere veri saklama ve bilişim
hizmeti verme konusunda bir getiri potansiyeli olduğunun farkına vardılar. Kullandıkları sunucular,
işletim sistemi yazılımlarını müşterileri için sanallaştırılmış ortamlarda ve aynı sunucuda çalışan
diğer programlara müdahale etmeden çalıştırabiliyorlardı. IBM, HP ve Citrix gibi şirketler
sanallaştırma sürecini etkin olarak yöneten ve ek olarak güvenlik ve güvenilirlikle ilgili çeşitli
kolaylıklar sağlayan sistemler sattılar. Bulut hizmetlerine genellikle web tarayıcıları ile kişisel
bilgisayarlarla, tabletlerle veya akıllı telefonlarla indirilen uygulamalarla erişilebilmektedir
(Gürsakal, 2014: 156). Bulut Bilişim, bilişim teknolojilerine ait her nevi çözümün bir ürün olmaktan
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öte, bir hizmet olarak sunulmasıdır. Mesela bir donanım satın almak yerine o donanımı bir bulut veri
merkezinden hizmet olarak alınabilmektedir. Yani sürekli olarak kiralanabilmektedir. Bulut bilişimde
en önemli nokta, istenen hizmetin hızlı bir şekilde kullanıma alınmasıdır (provizyonlama). Bulut
bilişimden en çok Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) etkilenmektedir. Bir araştırmaya
göre KOBİ’lerin bulut bilişim kullanması, kendi sistemlerini kurmasına göre 40 kat daha az maliyetli
olarak gösterilmiş, işletmelerin %70’i bulut bilişime geçtikten sonra elde edilen maddi avantajı
işletmelerine geri kazandırmış, KOBİ’lerin %59’u bulut bilişim hizmetleri ile ciddi üretim avantajları
kazandığını, %94’ü daha önce kendi yönettikleri sisteme nazaran daha iyi güvenlik unsurları tecrübe
ettiklerini söylemektedir. Bulut bilişim hizmetlerinin sürdürülebilirlik oranları da yüksek ve olası bir
felaket durumunda geri dönüş süreleri de kısadır ve bu hizmeti veren pek çok veri merkezinde enerji
sistemleri, donanımlar, yazılımlar, veri tabanları vb. tüm verilen hizmetler yedekli çalışmakta,
olabilecek en kötü durum içinse verilerin tamamı yedeklenebilmektedir. Bunlar hizmet paketinin
içinde yer almaktadır. Böylece bilişim sistemlerinin yönetimini devretmiş olmakta, şirketin temel
yeteneğine odaklanabilmekte, para tasarrufu yapılabilmekte dolayısıyla maliyet, güvenlik ve şirketin
işlevselliği açısından avantajlar elde edilebilmektedir. Örneğin, ABD Federal Hükümeti, bulut bilişim
servislerini tercih ederek her sene 5,5 milyar dolar maddi avantaj sağlamaktadır (Özdoğan, 2017: 8385). Geleneksel bilgisayar kullanımında işletilen yazılım ile ilgili veriler yararlanılmakta olan
bilgisayarın üzerinde kayıtlıdır. Örneğin kullanıcı kişi kendi bilgisayarında kayıtlı olan bir ofis
yazılımını işletir, ürettiği dokümanı gene aynı bilgisayar (örneğin bu cihazın sabit diskine) kaydeder.
Tekrar aynı programa ve dokümana erişmek istendiğinde aynı bilgisayarı kullanmak durumundadır.
İnternetin bilişim dünyasına getirdiği imkânlar sayesinde söz konusu yazılım ve doküman internet
ortamında yer alan sunucu bilgisayarlara kayıtlı halde bulunur. İnternete bağlanarak söz konusu
programa ve dokümana erişme imkânımız olur. İnternet erişimi olan herhangi bir bilgisayar (örneğin
bir akıllı telefon, tablet veya taşınabilir bilgisayar)bu tür kullanım için uygundur. Endüstri 4.0’ın ana
teknolojilerinden biri olan “Bulut Bilişim”e ait şekil aşağıdaki gibidir (Banger, 2017: 42).
ġekil 2: Bulut Bilişim
Bulut Hizmet
Sağlayıcılar

Ġstemciler

Uygulama
Sunucusu

Tablet

Kontrol
Paneli

BULUT

Mobil Cihaz

Veri Tabanı

Hizmet
Sağlayıcılar
Bilgisayar

Kaynak: Gürcan Banger, 2017: 42
“Bulut Bilişim”; bilgisayarlar ve diğer benzeri cihazlar için istendiği zaman kullanılabilen ve
kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerine
verilen genel isimdir. Bulut bilişim; temel kaynaktaki (örneğin internet sunucularındaki) yazılım ve
bilgilerin paylaşımı sağlanarak ağ üzerinden kullanılmasıdır. Bulut bilişim hizmeti veren kuruluşların
varlığı nedeniyle işletmelerin bilişim alanında yatırım yapma ihtiyaçları azalır. Bunun yerine bulut
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bilişim platformuna internet ortamından erişerek yazılımlarını işletir ve verilerini bu platformdaki
sunucular üzerine kaydederler. Bulut bilişim firmaları uzmanlık becerilerine bağlı olarak yazılım ve
veri depolama, bunlara erişme, yedekleme ve güvenlik gibi hizmetleri sunmaktadırlar. Endüstri 4.0
açısından bulut bilişimin önemi büyük veri yığınlarının ve analitiklerin (analiz yazılımlarının) bulut
ortamına kaydedilip saklanması ve analiz programları aracılığı ile işlenmesidir (Banger, 2017: 43).
Nesnelerin Ġnterneti ve Endüstriyel Ġnternet: Nesnelerin İnterneti-Nİ (Internet of Things-IoT);
fiziksel dünyadaki nesnelerin, bunların içinde gömülü halde veya yanında bulunan sensörlerin
kablosuz ve kablolu bağlantılar aracılığı ile internete bağlanmalarına imkân veren bir sistemi ifade
eder. Sensörler nesnelerin interneti ağında yer alan nesnelerin veri toplama cihazlarıdır. Nesneler ve
sensörler iletişim kurmak için RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth ve Zigbee vb. yerel kablosuz ağ bağlantı
türlerinden birini kullanır. İnternet çıkışı ağ geçidi türünde cihazlarla sağlanır. Öte yandan gene
nesneler ve sensörler geniş alan ağlarına erişimde GSM, GPRS, 3G/4G/4,5G/5G ve LTE gibi
teknolojilerden yararlanır. Özetle, Nİ fiziksel cihazların, makinelerin, taşıtların, binaların ve çeşitli
elektronik ve/veya mekanik donanım ile yazılım içeren nesnelerin veri toplamak, dağıtmak ve
iletişim kurmak için oluşturduğu ağ sistemidir. Uygulama endüstriyel cihazların bir ağa bağlanmasını
da kapsadı ve günlük yaşamda yer alan tüm nesnelere doğru genişleyebileceğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Bunlar arasında vanalar, aktüatörler, kontrol panelleri, tezgahlar, motorlar, türbinler,
taşıtlar, giyilebilir cihazlar, dijital sağlık aygıtları, evde kullanılan hizmet sistemleri gibi çok çeşitli
unsurlar yer alacaktır. Böylece iletişim yaşamın her alanını ve nesnesini ilgilendiren bir fonksiyon
haline dönüşecek; enformasyon daha akışkan hale gelirken akışın kendisi de hızlanacaktır. Nİ’nin
getirdiği bir başka yenilik yaşam ve çalışma alanlarının her noktasında veri toplanmasına imkân
sağlamasıdır. Ağda yer alan fiziksel nesneler kendi bünyelerinde bir ya da daha fazla sensör
barındırarak ortamdan veri toplayacak ve ağ üzerinden bunları başka nesnelerle paylaşacaktır. Bu
bağlamda akıllı telefon, tablet, taşınabilir bilgisayar, kontrol paneli gibi ve giyilebilir teknolojik
cihazlar (gözlük, baret, tulum, saat vb.) sayesinde yönetici ve çalışanların da Nİ’de yer alan bileşenler
olacağını söyleyebiliriz. Ağda yer alan sensörler miktar, konum, titreşim, hız, hareket, sıcaklık,
basınç, nem vb. durumları izleyerek elde ettikleri sayısal sonuçları gerekli noktalara iletecek. Gene ağ
içinde yer alan donanım ve yapay zekâlı yazılımla geliştirilmiş akıllı sistemler kendilerine akan
verileri anlama, bilgi verilmesi gereken diğer sistemlere aktarma ve imkân varsa verilerden
çözümlenen sonuçlara göre gerekli eylemi gerçekleştirme performansı gösterecek. Sonuçta sensörler
sayesinde işletmenin bilişim sistemleri, yöneticileri ve çalışanları doğru kararları vermek ve doğru
eylemlerde bulunmak için ihtiyaç duydukları enformasyonu elde etmiş olacak. Nİ; sanayi
sektörlerine ve sınai işletmelere odaklı olarak ele alındığında “Nesnelerin Endüstriyel İnterneti-NEİ
(Industrial Internet of Thingsi-IIOT), özellikle ABD’de, adını almaktadır. NEİ; karmaşık makineleri
nitelikli yazılım uygulamaları ve sensörler ile bütünleştiren, böylece verileri analiz ederek verimliliği
arttırmayı ve operasyonel maliyetlerle yararsız kaynak tüketimini azaltmayı hedefleyen bir sistemdir
(Banger, 2017: 43-44; Özdoğan, 2017: 95-100; Görçün, 2016: 153-159; Brynjolfsson ve McAfee,
2015: 96-101).
Siber Güvenlik: Ev, iş veya dış mekân olmak üzere herhangi bir ortamdaki neredeyse tüm
nesnelerin (sistemlerin, cihazların, araçların) internete bağlantılı hale gelmesi yeni türden bir
enformatik mahremiyet ve güvenlik problemini gündeme getirmektedir. Bireylerin veya kuruluşların
açıkça paylaşmayı istemeyecekleri enformasyon kolayca erişilebilen ağlar üzerinde nasıl korunacak?
Bireylerin veya işletmelerin enformasyon ağlarına yetkisiz ve hukuksuz erişimler nasıl engellenecek?
Siber güvenlik; enformasyonun izinsiz ve yetkisiz kullanımı, açıklanması, yok edilmesi,
değiştirilmesi, enformasyona zarar verilmesine yönelik erişimleri engelleme ile enformasyonun
korunması işlemlerini içerir. Siber güvenlik; genel olarak enformasyonun yetkisiz kullanıma karşı
korunması anlamına gelen gizlilik, enformasyonun eksiksiz, tam, tutarlı ve doğru olması anlamına
gelen bütünlük ve enformasyona ihtiyaç duyulduğunda erişilmesi anlamına gelen kullanılabilirlik
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gibi başlıklar altında ele alınır. Siber güvenlik ihtiyacı iki ayrı aşama halinde çözülür. Öncelikle;
akıllı ve bağlantılı nesne kendi mahremiyetini ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bu gereklilik
söz konusu nesnenin tasarımcısı ve geliştiricisi tarafından sağlanır. İkinci çözüm enformasyonun
üzerinde aktığı ağın ve bu ağda yer alan nesnelerin donanım ve yazılım bazında bir bütünsel sistem
olarak enformasyon güvenliğinin sağlanmasıdır (Banger, 2017: 45; Davenport, 2014: 125-138).
Otonom Robotlar, Akıllı Makineler: İçerdiği gömülü bilişim donanımı ve yazılımı nedeniyle yapay
zekâ uygulamaları gerçekleştirebilen, karar seçenekleri üretebilen, bunlardan uygun olanı eyleme
dönüştürebilen, çevreden veri toplayan, başka akıllı ve bağlantılı nesnelerle iletişim kurabilen makine
olarak tanımlanır. “Akıllı makine” ve “öğrenen makine” olarak da isimlendirilmektedir. Akıllı
makine; tasarımı sırasında öngörülen fonksiyonları yerine getirmesi yanında, donanım ve yazılım
olarak gömülü halde yapay zekâ (karar üretebilme ve verebilme otonomisi) içeren, kendi durumunun
farkındalığına, ağ üzerinden çalışanlar ve diğer sistemlerle iletişim kurabilme özelliklerine sahip olan
makine (tezgâh, sistem, cihaz, nesne) türüdür. Akıllı makinenin kendi durumunu izliyor olması,
önleyici bakım konusunda ihtiyaç duyulan verileri sağlar. Böylece makinenin kendisinde veya
işlemekte olduğu malzemede bir arıza oluşmadan operatöre ve bakım-onarım takımına gönderilen
durum iletileri ile gerekli önlem girişimi yapılmış olur. Sonuçta; zamanında gerçekleştirilen bakım
planlama ve çizelgelemesiyle hem makinenin durma süresi azaltılır, hem de üretim kesintiye uğramaz
(Banger, 2017: 46; Özdoğan, 2017: 90-91).
Siber Fiziksel Sistemler ve Simülasyon: Bir Siber Fiziksel Sistem (SFS); gömülü bilgisayar
yazılımı olarak kurgulanmış algoritmalar tarafından izlenen veya denetlenen bir fiziksel ve bilişsel
mekanizmadır. SFS; iletişimi, fiziksel süreçleri ve sistemleri yönetmek veya izlemek için
enformasyon teknolojisinden (bilgisayarlar, yazılım ve ağlardan) yararlanır. SFS’lere örnek olarak
akıllı şebekeler, otonom taşıt sistemleri, medikal izleme, endüstriyel süreç denetim sistemleri, robotik
cihazlar ve otomatik kumanda elektroniği sayılabilir. SFS iki önemli bileşenden oluşur: Birincisi;
birbirleri ile endüstriyel internet üzerinden, atanmış internet adresleri ile iletişim kuran (sistem, cihaz,
makine, sensör, artifakt gibi) nesnelerin oluşturduğu ağdır. İkincisi; fiziksel nesnelerin ve
davranışların bilişim ortamında simülasyonuyla oluşturulmuş sanal uygulamadır. Birisi gerçek
dünyada fiziksel, diğeri bilgisayar ortamında sanal olmak üzere iki sistem paralel ve uyumlu olarak
işler. Endüstri 4.0 bağlamında akıllı fabrika yaklaşımının gerçekleştirilmesi SFS sayesinde
oluşmaktadır. SFS’nin iki boyutu vardır. Birincisi; akıllı ve iletişebilir makinelerin (tezgah, aygıt vb.)
oluşturdukları bağlantılı, büyük fiziksel sistemdir. İkincisi ise aynı sistemin bilişim ortamındaki
simülasyonudur. Fiziksel sistem bir yandan gerçek ortamda çalışmasını sürdürürken, sürecin bir sanal
kopyası bilişim ortamında gerçekleşir. Dolayısıyla sanal sistemi izleyerek fiziksel sistemde ne olup
bittiğine hâkim olma fırsatı yaratılmış olur. Mesela üretim hattı simülasyonu fiziksel sistem henüz
kurulmadan bilgisayar üzerinde kurulup işletilebilir. Böylece kurulacak fiziksel sistemin en iyi
şartlarda oluşturulması için gerekli ön hazırlık yapılmış olur.
Çok Yönlü Sistem Entegrasyonu: Endüstri 4.0’ın bu bileşeni işletmenin kendi içindeki fonksiyon
ve kaynaklarla dikey, kendi dışındaki (ekosistemdeki) paydaşlarla yatay entegrasyonunu ifade eder.
İşletme içi dikey entegrasyon sayesinde üretim alanı ile yönetim-ofis kademesi arasındaki kopukluğu
ve ilişkisizliği ortadan kaldırarak verimliliği arttırır. İşletmenin ekosistemdeki paydaşlarla etkileşimi
olan yatay entegrasyon ise hammadde tedarikçilerinden teçhizat üreticilerine kadar diğer paydaşlarla
kaliteli işbirliğini sağlar. Dikey entegrasyon fabrikada var olan tüm fonksiyonların birbirleri ile olan
bağlantısını ifade eder. Ağ yapılı üretim teknolojisinde takımlar, birimler ve işletmeler- dolayısıyla
farklı işletmelerin ilişkili birimleri- arasında iletişim ve etkileşim artacak. Böylece işletme içindeki
dikey entegrasyondan ayrı olarak ekosistemdeki diğer paydaşları da içine alan bir yatay entegrasyon
oluşacak (Banger, 2017: 47-48).
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Katmanlı Ġmalat ve Üç Boyutlu Yazıcılar: Sanal ortamlarda tasarlanan herhangi bir üründen, üç
boyutlu olarak çıktı alınmasını sağlayan makinelerdir. Endüstri 4.0’ı güçlendiren ve bu kavramın
ilerlemesinde önemli rol oynayan bir teknolojidir. Üç boyutlu yazıcıların temel amacı, adında
anlaşılacağı gibi, üç boyutlu cisimler üretmektir. Bu bilgisayar üzerinden alınan bir komut ile
tamamlanabilmektedir. Bir silgiden büyük hacimli beton bloklara hatta gelecekte insan dokusunu bile
bu yazıcılarla üretebilmenin mümkün olacağı görülmektedir. Bu ve benzeri gelişmelerin ışığında, üç
boyutlu yazıcıların tamamen yeni ve daha önce hiç tecrübe etme şansımızın olmadığı bir endüstri
üreteceği rahatlıkla görülebilmektedir. Bu bağlamda Endüstri 4.0’ın bileşenlerinden otonom robotlarakıllı makinelerle birlikte en önemli diğer unsurun üç boyutlu yazıcılar olacağı, üç boyutlu yazıcıların
Endüstri 4.0’ı en çok dönüştürecek donanımsal girişim ve teknoloji olacağı söylenmektedir
(Özdoğan, 2017: 76-78). Üç boyutlu yazıcıların geniş ölçüde benimsenmesi dağıtık imalatı ve yedek
parça bakımını daha kolay ve ucuz hale getirecektir (Schwab, 2016: 60, 172). Bilgisayarlarla
etkileşebilen (veya kendisi aynı zamanda bilgisayar olan) makineler insan müdahalesine gerek
kalmadan üretim yapmaya başladılar. Üç boyutlu baskı sistemleri küçük yedek parçalardan insan
uzuvlarına, gıda ürünlerinden ev ve arabalara kadar her şeyi üretme yeteneğine sahiptirler. Bunları
veri işleme yetenekleri ile birlikte geçekleştirdiklerinde geleneksel fabrikalardan farklı bir üretim
mekânına geçiş yapacağımız kolayca anlaşılabilmelidir (Banger, 2017: 48-49).
ArttırılmıĢ Gerçeklik: Sanal Gerçeklik (SG) bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan
ortamlara denir. Artırılmış Gerçeklik (AG) ise gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar
tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı,
doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümdür. Bu kavram, gerçek dünyanın sanal eklemelerle
bilgisayar tarafından artırılması ve zenginleştirilmesidir. Sanal Gerçeklik uygulamasında oluşturulan
dünya tümüyle sanal iken Artırılmış Gerçeklik uygulamasında (aynen insanların anime karakterlerle
birlikte rol aldıkları filmlerde olduğu gibi) gerçek ve sanal olan birlikte iç içe yer alır (Banger, 2017:
50; Schwab, 2016: 51-60). Aşağıda insan ve işletmelerin yaşamının her alanını etkileyecek Sanayi
(Endüstri) 4.0’ın iç denetim üzerine etkilerinin neler olabileceği kısmı yer almaktadır.
4.SANAYĠ 4.0 VE ĠÇ DENETĠM
Bilgi teknolojileri kavram olarak; verilerin kayıt edilmesi, saklanması, belirli bir işlem
sürecinden geçirmek suretiyle bilgiler üretilmesi, üretilen bu bilgilere erişilmesi ve nakledilmesi gibi
işlemlerin etkili ve verimli bir biçimde yapılmasına imkân tanıyan teknolojileri tanımlamada
kullanılan bir terimdir (Ömürbek, 2003:1’den aktaran Memiş ve Tüm, 2011: 147). Bir başka ifadeyle
bilgi teknolojisi “bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi, erişilmesi ve dağıtılmasına hizmet eden
teknolojiler, uygulama ve hizmetlerin bütünü ve sistem üzerindeki bilgilerin tümü” olarak da
tanımlanabilir (Tekin vd., 2005: 386). Sanayi 4.0’ın bileşenlerinin etkisiyle birlikte internetin bilgiyi
sadece insanlardan değil nesnelerden de toplamasının mümkün olacağı böylece insan kaynaklı
yapılan hataların ve zararların azalacağı öngörülmektedir. Ayrıca maliyetlerin düşeceği ve çeşitli
cihaz, makine, parça, alet ve edevatın ne zaman bakımının yapılması ya da değiştirilmesi gerektiği
gibi konularda önceden bilgi verebileceği düşünülmektedir. Sanayi 4.0 sanayide değişiklikler
gerçekleştirecek, kullanılan akıllı makineler dünyadaki diğer makinelerle iletişime geçecektir. Akıllı
işletmelere, akıllı şehirlere doğru giderken elbette Sanayi 4.0’ın muhasebe ve denetim alanında da
etkiler oluşturması beklenmektedir. Şirketler faaliyetlerini şirket içinde kurdukları iç denetim ile
izlemekte ve denetim alanında uzman bağımsız denetçilerden hizmet alarak finansal tabloların
denetimini yapmaktadır (Selimoğu vd. 2015). İşletmelerde muhasebe girişleri, stok sayımları gibi
işlemler akıllı ve öğrenen sistemlerle yapılabilecek, denetime hazır halde işletmenin bilgi işleme
sürecine işlenebilecektir. İç denetim için gerekli bilgilere her zaman iç denetçiler işletmedeki
faaliyetler gerçekleştirilirken bilgi sahibi olabilecek ve aykırı durumlarda yöneticileri uyarabilecek ve
bu işlemleri fiziksel olarak yerinde görmeden ya da fiilen gitmeden, internet üzerinden,
gerçekleştirme imkânı bulabilecektir (Mesela facetime veya telekonferansla yöneticilerle/ işçilerle
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iletişim kurabilme, robotlar, insansız hava araçları, parmak izi vb. teknolojiler yardımıyla işlem
yapabilme kabiliyeti gibi). Bilgiye ulaşımın hızlanması ve bilginin görünür olması ile işletmedeki
süreçlerin daha şeffaf ve hızlı olacağı, bu sayede denetim süreçlerine olumlu etkilerinin olacağı
düşünülmektedir.
5.SONUÇ
Tüm yukarıda anlatılanlar ile sanayi 4.0 işletmelere maliyet avantajı sunacaktır ve telafi
edilemeyecek olan zaman kayıplarının da önüne geçecektir. Tüm sistemler fiber optik ağ yapısıyla
internet üzerinden birbirine entegre olduğundan iç denetim için yer ve zaman önemsizleşecek,
işletmeye ait veriler ağ yapısıyla dünya çapında yetki tanımlaması yapılanlara açık olacaktır. Böylece
iç denetçi kendi şifresiyle işletmenin ana veri merkezindeki kayıtlara, bilgi ve belgelere ulaşabilecek,
personelle görüntülü bilgi alışverişinde bulunabilecektir.
Sanayi 4.0 ile hata, hile, fiziki çalınma, çürüme, bozulma gibi kavramlar önlenebilecektir.
Bilgi hırsızlığının hızla artması dolayısıyla siber güvenliğin oldukça önemli hale gelmesi
beklenmektedir. Endüstri 4.0 ile iç denetimin işletme amaçlarının gerçekleşmesine yardım eden siber
güvenliği en üst düzeyde tutarak işletme paydaşlarına güvenilir danışmanlık hizmeti vermesi gereken
bir rol üstleneceği düşünülmektedir. Sanayi 4.0 ile gelişmiş ülkeler özellikle Uzakdoğu ülkelerine
kaptırdıkları rekabet ve üretim üstünlüğünü geri kazanmaya çalışmaktadır.
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ÖZET
Disiplinlerarası eğitimde “Yaratıcılık ve Oyun” kavramlarının insanlığın geliĢim
sürecine paralel olarak aktif rolleri olmuĢtur. Yaratıcılığın geliĢiminde önemli bir basamak
olan “oyun” çocuğu hayata hazırlayıcı bir eğitim aĢamasıdır. Eğitimin amacı öncelikle
yaratıcı bireyler yetiĢtirmektir. Bu sadece sanat alanındaki bir yaratıcılık değil aynı zamanda
bilim ve teknoloji alanındaki yaratıcılığı da kapsar. Oyun bireyin hayata hazırlanması
devresinde ortaya çıkan en temel davranıĢ biçimidir. Çocuk oyun içerisinde hayata dair
ipuçları edinir ve hayata hazırlanır. Oyun “Mimetik” bir davranıĢ olarak değerlendirilirse
çocuğun oyun içinde kullandığı araçlar, gerçek hayattaki nesnelerin birer küçük taklididir.
Oyunun özgür bir biçimde gerçekleĢmesi ise çocuğun yaratıcılığının geliĢimi için gereklidir.
Aritoteles‟in “Mimesis Kuramı”na bakıĢı ile sanat ve oyun arasındaki iliĢkiyi
değerlendirecek olursak oyun da sanat gibi doğayı basite indirgeme aracıdır diyebiliriz.
Sanatçı da oyun oynayan bir çocuk gibi eserinden bir çıkar beklemez. Bu nedenle sanat ve
oyun “Ototelos” bir yapı taĢıması nedeni ile benzerlik gösterir. Oyun ve sanat arasındaki en
temel benzerliklerden birisi de ikisinin de özgür ortamlarda geliĢebilmesidir. Çocuk oyununu
oynarken ya da resim yaparken bir sanatçı gibi bilinçli bir tavır sergilemez. Algı düzeyine
göre ifadeler kullanır. Çocuğun algısı geliĢimine göre değiĢtiği için resim ve oyunları da buna
bağlı olarak değiĢir. Bu nedenle çocuk resimlerini sanat eseri olarak göremeyiz. Sanatçı ise
eserini bilinçli bir tavırla dünyayı yorumlayarak meydana getirir. Çocuğun dünyayı basite
indirgeme çabası ile sanatçının dünyayı yorumlama çabası birbirinden farklıdır.
Bireyin doğuĢtan getirdiği yaratıcılık eylemi iyi bir sanat eğitimi ile geliĢtirilebilir.
Sanat ünlü düĢünürlerin dediği gibi bir oyundur. Oyun zevkli bir süreç olduğu için çocuğun
oyun içinde öğrendikleri daha kalıcı ve daha eğlendiricidir. Yaratıcılığın geliĢimi ile toplumun
sanatsal, bilimsel ve teknolojik alanlarda yüksek seviyelere ulaĢacağını bilmek ve geçmiĢte
olduğu gibi günümüz Ģartlarında da ileri düzeydeki ülkelerden geride kalmamak gerçeğini
kabul etmek gerekir. Dolayısıyla bu araĢtırmanın amacı sanat eğitiminde ototelos bir tavır
olarak yaratıcılık ve oyun kavramlarının tartıĢılarak daha iyi bir sanat eğitimi ile yetiĢtirilen
bireylerin toplumların geleceği üzerindeki etkisidir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Eğitim, Ototelos, Yaratıcılık, Oyun
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CREATIVITY AND GAMES AS AN AUTO TELOS ATTITUDE IN ART
EDUCATION
ABSTRACT
Concepts of creativity and game have had effective roles in interdisciplinary education
in a parallel process with the journey of mankind throughout history. Child games, which are
an important stage in the development of creativity in children, are a step which prepares a
child for later life. The objective of education is to raise creative individuals in the first place.
Creativity in this context should be understood in its broadest sense: Creativity not only in art
but also in science and technology. A child game is the most basic behavior pattern, which
plays a significant role in the stage where the child is prepared for later life in that he or she
acquires clues about life. If a game is considered as a mimetic behavior, the tools a child use
in a game can be regarded as small replicas of those in real life. The fact that a game should
develop freely is essential for a child‟s creativity development.
If we assess the relationship between art and child games through Aristotelian
conception of mimesis, it would not be wrong to comment that a child game, just like art, is a
way of objectifying nature. An artist, just like a child playing a game, does not expect to gain
anything from his or her work. Therefore, art and child games have similarities in that they
both have autotelos structures. One of the most basic similarities between art and child games
is the fact that they can only develop in a free environment. However, as a child is playing a
game or painting a picture, he or she does not demonstrate a conscious attitude as an artist
does. The child uses expressions suitable for his or her level of perception. As a child‟s level
of perception develops, his or her pictures or games develop as well. Therefore, we cannot
regard a picture painted by a child as a work of art. On the other hand, an artist creates his
work interpreting the world around him with a conscious attitude. A child‟s effort of
objectifying the world around and an artist‟s interpreting it are different concepts.
An individual‟s innate creative talents can be refined with a good art education. Art, as
some famous thinkers say, is a game because it is a pleasurable process and whatever a child
learns during this process is more lasting. With the development of creativity in individuals, a
society can reach high levels of art, science and technology. It is essential that a society must
keep up with the contemporary world. To conclude with, this study seeks to determine the
influence on the society‟s future of individuals who receive a good art education by
discussing creativity and child games as an autotelos attitude in art education.
Key Words: Art, Education, Auto Telos, Creativity, Games
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GĠRĠġ
Ġnsanlığın kültür katmanı sanat eğitimi ile bir bütün olarak düĢünüldüğünde, çağımızın
eğitim anlayıĢı bireyin sanat ve bilimde hem kendi toplumunda hem de diğer toplumlarla
iliĢkilerinde güçlü bir varlık olmasını gerektirmektedir. 21. yüzyıl toplumlarının zihinler arası
rekabetinde çağımız insanını yabancılaĢma tehlikesinden korumak ve geliĢmiĢ uygar bir
toplum yaratmak için en etkin yol sanatsal üretim ve tüketimdir. Sanatsal üretim de tüketim de
geliĢmiĢ ve iyi planlanmıĢ bir sanat eğitimini gerektirmektedir. Bu doğrultuda bireye
çocukluğundan itibaren sağlanacak sağlıklı bir ortam ve kaliteli bir eğitim onun yaratıcılığını
en iyi Ģekilde geliĢtirip kullanabilmesinde önemlidir. Sanat eğitimini, sadece sanatsal
yaratıcılığı geliĢtirmek olarak değil, aynı zamanda diğer alanlardaki yaratıcılığı geliĢtirmek
için de kullanılan bir eğitim yöntemi olarak algılamak gerekir. Özellikle oyun yöntemi,
çocuğun oyun oynama dönemlerinde eğitimin her alanında kullanılan ve baĢarılı sonuçlar
alınan bir yöntemdir.
Bütün canlılar, yaĢam çevrimlerinde hayatta kalabilmek için gerekli davranıĢları
göstermek zorundadır. Ġlkel canlılarda oyun davranıĢının görülmesi mümkün değildir. Ancak
memeli hayvanlarda oyun, sürekli gördüğümüz davranıĢ biçimlerinden biridir. Bir hayvan
yavrusunun, içgüdülerinden kaynaklanan bir itkiyle oyun oynadığı söylenebilir. Ya da oyun,
yaĢama hazırlanmak için zorunludur denilebilir (Karayağmurlar, 1990: 55). Oyun hakkında
düĢünürler çok çeĢitli kuramlar ortaya atmıĢtır. Kimine göre oyun; bir boĢalma, kimine göre
enerji fazlasını atma, kimine göre çocukların büyürken acıyı hissetmemeleri için fizyolojik bir
itki, kimine göre ise taklit içgüdüsünün doygunluğunu sağlamak olduğunu ileri sürmüĢtür. Bir
kurama göre, oyun, genç insanın ya da hayvanın ileriki yaĢamın gerektirdiği uğraĢ ve
eylemlere hazırlık aĢamasıdır. Bir baĢka düĢünceye göre ise insanda imgelemin yardımı ile
doğuĢtan var olan yeteneği geliĢtirme itkisi, yarıĢma, üstün gelme içgüdüsü oyunu ortaya
çıkarmaktadır (Nutku, 2006; 16-17). Aslında ileri sürülen tüm bu düĢünceler oyunu doğru
olarak açıklamaktadır.
Canlı, oyun içinde gelecek yaĢam için bir takım deneyimler kazanmaktadır. Benzer bir
yaklaĢımla, insanın geleceğe hazırlanması için doğanın zorlamasıyla, içgüdüsel bir tavırla
oyun ortaya çıkmaktadır. Çünkü insan davranıĢları, her zaman amaçlı davranıĢlar olarak
değerlendirilemez. KarĢılık beklemeden yapılan, amacı yalnızca kendisi olan insan
davranıĢları „ototelos‟ özellik gösterir. Örneğin insanın oyun içindeki tavırları ototelos
tavırlara örnektir. Ġnsanların aynı tavırları bir doğa parçası karĢısında ya da sanat yapıtları
karĢısında gösterdiğini de söyleyebiliriz. Bir çocuğun oyun içindeki davranıĢları ile bir sanat
yapıtını üreten ve izleyen insanın davranıĢları özde aynı kaynaklıdır (Karayağmurlar, 1990:
55). Her ikisi de „ototelos‟ dur. Çünkü her ikisinde de hoĢa gitme, haz duyma gibi estetik
tavırlar vardır. Maddi veya pratik bir yarar gütmez. Amacı kendindedir.
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Resim 1: Çocuk ve oyun dünyası.
https://ebeveynlikakademisi.wordpress.com/2012/02/13/cocuk-ve-oyun/ (E. T. 05/09/2018)
Eğitim Olgusu ve Sanat Eğitimi
Eğitimin ontolojisini oluĢturan, ya da eğitimin gerçekleĢmesini ve ortaya çıkmasını
sağlayan birden fazla fenomen, durum, özellik veya varlıktan söz edilebilir. Eğitimin söz
konusu olabilmesi için, „eğitimci‟ adını verdiğimiz kiĢilerin, „eğitilen‟ olarak nitelenen bazı
kimseleri, belirli bazı koĢullar altında, belirli bir takım amaçlar doğrultusunda ve belli
Ģekillerde değiĢtirmesi, dönüĢtürmesi, etkilemesi veya forme etmesi gerekir. Çünkü eğitim,
bireyin fiziki yetenekleri, karakteri veya zihni üzerinde gerçekleĢtirilen biçim verici veya
Ģekillendirici eylemlerin bir fonksiyonu olarak anlaĢılır (Cevizci, 2012; 241). Eğitim en
yaygın tanımıyla bireylerin yaĢam içindeki yerlerini almalarını sağlamaya yönelik olarak
istendik davranıĢ değiĢikliği meydana getirme, geliĢim ve uyum sürecidir. Birey dünyaya gelir
gelmez eğitim sürecine girmiĢ olur ve hayata hazırlanmaya baĢlar.
Demirel (2005; 6)‟in aktarımıyla VarıĢ (1981), eğitim yoluyla bireyin amaçları,
bilgileri, davranıĢları, tavırları ve ahlak ölçülerinin değiĢtiğini ifade eder. Eğitim sürecine
giren kiĢilerde bu değiĢmenin istenilen yönde olması beklenir. Alman düĢünür Kant ise, insanı
eğitime ihtiyaç duyan tek varlık olarak nitelendirerek insanın bakım-gözetim ve eğitime
ihtiyaç duyan bir varlık olduğunu ve bir neslin bir sonraki nesli eğittiğini ifade eder. O‟na
göre insan, ancak eğitimle insan olabilir. Bazı Ģeyler insana eğitimle verilir, bazı Ģeyler ise
ancak eğitimle geliĢtirilir (Kant, 2009; 31-35). Çünkü insanın yaĢam serüveninde içinde
bulunduğu çevre ve toplum bazı zorunlulukları beraberinde getirir. Ġçinde yaĢanılan toplumda
kanunların koyduğu kurallar, toplumu toplum yapan kültürel öğeler ve değerler eğitimle
kazanılır. Ġnsanın yaĢama uyum sağlaması ve varlığını devam ettirmesi biliĢsel ve duyuĢsal
eğitim almasını gerekli kılmaktadır.
Ergun (2005; 66-67)‟ a göre; Ġsmail Baltacıoğlu, tüm eğitim olgusunu ve tüm öğrenme
eylemini çocuğun yaratıcılığında görmek istemiĢ, çocuğun her Ģeyden önce yaratıcı bir varlık
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olduğunu vurgulayarak çocuğa yani bireye öncelik vermiĢtir. “Yüzmek, yüzmenin ne
olduğunu anlatarak öğretilmez; yüzmek yüzerek öğrenilir” diyerek, “Oyunda, iĢte, sıra
baĢında, günlük iĢlerinde çocuk, kendisine öğretileni yapmıyor; eliyle ve kafasıyla iĢlediği
sırada kendiliğinden öğreniyor” diyerek gerçek bir eğitimin uygulamadan ibaret olduğunu
savunur. Nitekim sözlü olarak aktarılan bilginin eğitici rolü, uygulamayla aktarılan bilgiden
daha zayıftır ve unutulma daha çabuk olmaktadır. Kalıcılıktan söz edebilmek için göstererek
ve uygulatarak öğretmek her zaman daha baĢarılı sonuçlar verir.
Eğitim, insanlara yaĢamaları için gerekli olan Ģeyleri öğretir ve yaĢamlarını baĢarılı bir
Ģekilde geçirebilmeleri için yönlendirir. Eğitimde öğretilebilecek en büyük kazanç erdemdir.
Ġnsan ancak erdemli olursa edindiği bilgileri doğru ve yerinde kullanır. Sokrates, eğitimde
görev alacak her kiĢinin “Bütün hayatını, henüz erdeme eriĢememiĢleri teĢvik ile geçirmeleri
gerekir” der. Bu yüzden her Ģeyden önce yeni yetiĢecek çocuklara erdemli olmayı öğretmek
ve insan soyunu yüceltmek gerekir. Erdem olmadıkça hayatta yapılacak her iĢin sonunda
utanç ve kötülük vardır (Küken, 1996; 86-88).
Bireylerin yeteneklerinin iĢletilip, yaratıcı, kendine güvenli, üretken, estetik duyguları
geliĢtirilmiĢ kiĢi olmalarını amaçlayan sanat eğitimi, uygar bir toplum yaratmak için genel
düzeyleri nasıl olursa olsun tüm toplumlar için kaçınılmaz bir gereksinimdir (Artut, 2004;
102). Çünkü toplumu oluĢturan her birey doğuĢtan ya da sonradan kazanılan sayısal, sözel,
bedensel ya da sanatsal yetilere ve çeĢitli düzeylerde yaratıcılığa sahiptir. Kimileri olağanüstü
yeteneği ve yaratıcı gücü olan dâhiler, kimileri normal, kimileri de orta veya vasat
denilebilecek yeteneği ve yaratıcı gücü olanlardır. Her birinin ilgi alanı farklıdır. Sanat
eğitiminin amacı birey hangi alana ilgi duyarsa duysun, o alandaki yeteneğini ve yaratıcılığını
geliĢtirmeye yöneliktir.

Resim 2: Sanat eğitimi.
https://www.iyihisset.com/sev/cocuk/resim-yapmanin-cocuga-faydalari (E. T. 05/09/2018)
Eğitimden beklentileri arttıran ve yaratıcılığın geliĢtirilmesinde önemli bir payı olan
sanat eğitimi, sanat dallarının tümüyle ilgili olarak okul öncesinden yükseköğretime kadar her
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aĢamadaki sanat eğitimi ve öğretimiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı çalıĢmaları kapsar. Aynı
zamanda tüm sanat dallarının birbiriyle iliĢkisini düĢünsel boyutta sanatçı, izleyici, toplum,
kültür ve eğitim bağlamında irdeler. GeniĢ anlamıyla sanat eğitimi, eğitim bilimin bir dalı
olarak sanatın, estetiğin, sanat tarihinin eğitim ve öğretimle ilgili bütün sorunlarıyla ilgilenir.
Bireyin sanatsal ve estetik geliĢimi, sanatta öğrenme ve yaratıcılık eğitimi, sanat öğretiminin
araĢtırma konuları içinde yer alır. Kısaca sanat eğitiminin metodolojisi (yöntembilimi) ile
ilgili sorunlara felsefe, psikoloji, toplumbilim ve antropoloji gibi bilim dallarıyla disiplinler
arası iliĢkiler kurarak üst düzeyde çözümler arar ve bu çözümleri uygulamaya sunar
(KırıĢoğlu, 2005; 2-3).
Yaratıcılık
Yaratıcılık „doğurmak, yaratmak, meydana getirmek‟ anlamına gelir ve bu sözcük
„devingen‟, „dirik (dinamik)‟ bir süreç olma özelliğini içinde saklı bulundurur. Ġnsanlık tarihi
kadar eski olmasına karĢın, özellikle on beĢ ile on dokuzuncu yüzyıllar arasında sadece güzel
sanatlar alanına iliĢkin bir olgu olarak benimsenmesi ve üstelik bir „deha‟ ya da tanrısal ve
olağanüstü bir güç olarak açıklanması bu kavramın yalın tanımlara sığmayacak kadar derin
anlamlar ifade ettiğini göstermektedir (San, 2008: 13). Dolayısıyla yaratıcılık kavramı
felsefeciler tarafından sürekli tartıĢılan bir konu olmuĢtur. Yaratıcılık zaman zaman korkulan
bir eylem olabildiği gibi zaman zaman da saygı duyulan bir davranıĢ ve deha olarak da
değerlendirilmiĢtir. Kavramın zaman içinde anlamı değiĢtiği gibi yaratıcılığa bakıĢ da
değiĢmiĢtir. On dokuzuncu yüzyıldan sonra toplumlar hem sanatta ki hem de bilim ve teknikte
ki yaratıcılıktan söz etmeye baĢlamıĢ ve insanı yaratıcı olmaya iten sebepler araĢtırma ve
tartıĢma konusu olmuĢtur.
Yaratıcılık kavramı, insanın aklını ve ellerini kullanma becerisini kazanması ile ortaya
çıkmıĢtır. Ġlkel insan ellerini kullanmaya baĢladıktan sonra ilk aleti yapmıĢ, elleri ve aklı ile
doğa koĢullarına karĢı yaĢam mücadelesi vermiĢtir. Aquinolu Thomas: “Ġnsana her tür
eksikliği tamamlayan eller verilmiĢtir” (Eco, 2012; 159) Ģeklinde ellerin önemine değinmiĢtir.
Ġnsan; sezgileri ve duyuları geliĢmiĢ, yeterli zihinsel ve bedensel yetilere sahip üstün bir
varlıktır. Tarihsel süreçte insanlığın geldiği noktaya bakıldığında bilim ve teknolojideki
geliĢmeler, Ģüphesiz insanın sahip olduğu yaratıcılık özelliğini ne kadar iyi kullanabildiğini
göstermektedir.

Resim 3: Çocuğun oyun hamurunu Ģekillendirme çabası.
https://www.ilkelihaber.com/eglenceli-tatil-aktivitesi-oyun-hamuru-yapimi/ (E. T. 05/09/2018)
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Yaratıcılık konusuna birçok filozof değiĢik yorumlar getirmiĢtir. Yaratıcılığı eğitimle
iliĢkilendiren en önemli filozof Platon, „Devlet‟ adlı eserinde çocukların eğitiminin nasıl
olması gerektiğini ayrıntılarıyla belirtir. Platon‟a göre; çocukların eğitimi ailelerine
bırakılmamalı, ailelerinden, koruyucu sınıfına alınarak hangi iĢ için yetenekli oldukları
belirlenmeli ve bu doğrultuda eğitilmelidir. Çocuklar iyi bir eğitimle aydınlanmıĢsa bütün
sorunları çözebilir. Böylece kusursuz bir eğitim ve öğretimden değerli varlıklar çıkar. Bu
varlıklar da o eğitimle yoğrularak her bakımdan eskilerden daha da iyi olurlar (Platon, 2013;
120) diyerek algı düzeyi geliĢmiĢ, problemlere kolayca çözüm yolları üretebilen, yaratıcı,
yeteneği doğrultusunda eğitilmiĢ ve kendini yetiĢtirebilmiĢ bireylerin yaĢamında, eğitimin
önemini vurgular.
Yaratıcılık süreci, San (2008; 13-15)‟a göre; kolay tanımlanamayan, tüm duyuĢsal ve
düĢünsel etkinliklerde, her türlü çalıĢma ve uğraĢın içerisinde vardır. Yaratıcılık yalnız
sanatsal süreçlerde ya da sanat eğitimi ve öğretiminde rol oynayan bir yeti değil, insan
yaĢamının ve insanlığın evriminin tüm yönlerinde yer alan temel bir yetenektir. Sanatta
yaratıcılık üzerinde duran Ġngiliz Ģair ve eleĢtirmen Herbert Read: “var olan malzemenin yeni
biçimde kullanımı” olarak, edebiyatçı Boris Suchkov: “yaratma, gerçeklik dediğimiz bütün‟ün
parçalarını yeni bir biçimde düzenlemekten ve yeniden ortaya koymaktan baĢka bir Ģey
değildir” diyerek yaratıcılığı yorumlamıĢlardır. Psikolog Erika Landau ise; “daha önceden
kurulmamıĢ iliĢkiler arasındaki iliĢkileri kurabilme, böylece yeni bir düĢünce Ģeması içinde,
yeni yaĢantılar, deneyimler, yeni düĢünüler (fikirler) ve yeni ürünler ortaya koyabilme yetisi”
diyerek yaratıcılık için en çağdaĢ yorumu getirmiĢtir.
Oyun
Oyun, kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk ve rahatlık getiren serbest
bir aktivitedir. Duyu organlarında, sinir ve kaslarda, zihinsel düzeyde oluĢur ve bu üç düzey
birlikte iĢler. Oyunda deneyimler tekrarlanır, çevre taklit edilir, yeni Ģeyler denenir ve
keĢfedilir. Oyun zaman ve mekânı kendi sınırlar. Bunların yanı sıra oyun çocuğun iç
dünyasını dıĢtaki sosyal dünya ile birleĢtirmesine yardım eder ve düzenli geliĢim aĢamaları
gösterir. KarmaĢık bir insan davranıĢı olarak dinamik bir süreçtir. Ġlgi, kendiliğindenlik ve
eğlenceyi içerir (Özdoğan, 2000; 101). Oyun aynı zamanda çocuğun dileklerini ve kaygılarını
dile getirir ve katarsis yoluyla kaygılarını aĢmasına yardımcı olur. Aktif oyun, ruh sağlığının
bir göstergesi olarak görülebilir. Oyunun yokluğu doğuĢtan bir bozukluğun ya da ruh
hastalığının belirtisi olabilir (Onur, 2014; 81). Oyunun belirli bir zaman periyodu yoktur.
Çocuk istediği zaman istediği Ģekilde bir oyun kurgular. Yalnız baĢına oynayabildiği gibi
sevdiği arkadaĢlarını ve sevdiği oyuncaklarını oyununa dahil eder. En yakınındakileri
özellikle anne ve babasını taklit ederek oynar. Ailesinde huzursuzluk varsa, çocuk oyuna
sığınarak istediği huzurlu ortamı kendi kendine yaratabilir. Oyuncak olmayan ancak
çevresinde bulduğu ve sevdiği nesneleri oyun aracı haline getirebilir. Çocuğun oyun dönemi
algılama ve öğrenmenin en yüksek seviyede olduğu dönemdir.
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Resim 4: Çocuk ve oyun dünyası.
http://www.milliyet.com.tr/cocuk--oyun--terapi-pembenar-detay-cocuk-1864955/ (E. T. 05/09/2018)

Çocuk oyun oynadıkça duyuları keskinleĢir, yetenekleri serpilir, becerisi artar ve
yaratıcılığı geliĢir. Çünkü çocuk için en doğal öğrenme ortamı oyundur. Oyun, çocuğun
duyduklarını, gördüklerini sınayıp denediği, öğrendiklerini pekiĢtirdiği bir deney odasına
benzer. Oynayan çocuk, kendi küçük dünyasındadır ve o dünyaya kendisi egemendir.
Kuralları kendisi koyup, kendisi bozar. Sadece yaĢıtlarını bu dünyaya almak ister (Yörükoğlu,
2006; 67). Zaman, mekân, kullanılan araçlar her Ģey onun kontrolündedir. Oyun akılla
kurulan duygu ile Ģekillenen dolayısıyla yaratıcılığın sınırsız ve özgür bir biçimde kullanıldığı
bir etkinliktir. Oyun ile var olan yaratıcılık ve hayal gücü daha da geliĢir. Ancak çocuk bu
amaçla oynamaz. Aslında farkında olmadan oyun yoluyla eğitilir.
Ototelos Tavır
“Auto-telos” Grekçe bir söz olup „ereği kendinde olmak‟ anlamına gelir ve estetik
tavrın „auto-telos‟u vardır demek; ereği kendinde bulunan tavır demektir. Örneğin, ünlü
“Mona Lisa” (Resim 5) tablosunu ele alırsak; biri, bu tabloyu salt sanat tarihi yönünden,
üslubu, tekniği, renk ve biçim uyumu yönünden görebilirken, bir baĢkası da figürün giysileri
yönünden görebilir. Her iki kiĢinin de almıĢ olduğu tavır bilgisel-intellektüel tavırdır. Bir
baĢkası ise “Mona Lisa”nın kadınsal yanına ilgi duyabilir ki bu pratik-maddi bir tavır olur. Bir
baĢkası tablonun parasal değerinin ne olduğunun üzerinde durabilir. Bu tavır da pratikekonomik bir tavır olmuĢ olur. Ancak bir baĢkası sadece hoĢlanmak, haz duymak için tabloya
bakarsa böyle bir tavır estetik tavır olmuĢ olur. Estetik tavrın ereği, estetik tavrın içinde
bulunur ve estetik tavrın bu özelliğini görenler bu tavrı çocukların oyun oynamalarına
benzetmiĢler ve her iki tavırda da ototelos‟un bulunduğunu görmüĢlerdir. Bu düĢünürlerin
baĢında Alman ozan Friedrich Schiller gelir (Tunalı, 2012: 24-25).
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Resim 5: Leonardo da Vinci (1503-1506 dolayları).
Mona Lisa (Lisa del Giocondo‟nun Portresi), AhĢap üzerine yağlıboya, 77 x 53 cm, Louvre Müzesi, Paris,
Fransa.
https://www.pivada.com/leonardo-da-vinci-mona-lisa (E. T. 05/09/2018)

Schiller “Ġnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup” adlı eserindeki 15.
mektubunda; maddeye bağlı içtepinin nesnesi, geniĢ anlamıyla hayat (leben) adını alır ve bu
kavram bütün madde varlığını ve içinde yaĢanılan anı, duyularla ifade eder. ġekil içtepisinin
nesnesi ise Ģekil (gestalt) adını alır ve eĢyanın bütün Ģekillerini ve onların fikirlerle olan tüm
münasebetlerini içine alır. O halde oyun içtepisinin nesnesi, umumi bir Ģema içinde „canlı
Ģekil‟ (lebende gestalt) adını alacaktır. Bu anlam bütün görünüĢlerin estetik Ģekillerini yani tek
kelime ile „güzel olan‟ her Ģeyi ifadeye yarar (Schiller, 1999: 57-58). GeĢtalt psikolojisine
göre bir nesneyi, tüm boyut ve olabilirlikleriyle estetik diye anlamlandırabilen, algılayabilen
ve ardından da kendi boyutları içinde o nesne üzerine düĢünmeye ve soyutlamaya geçebilen
kimse, bu davranıĢlarından haz duyabiliyorsa o nesne, onun için bir sanat eseri olur (Erinç,
2004; 46).
Dolayısıyla güzellik ne canlı varlıkların bütün alanlarına uzanır, ne de bu alanda kapalı
kalır. Bir mermer blok cansız olmasına rağmen bir mimarın ve heykeltraĢın elinde canlı bir
Ģekil olabilir. Ġnsan hem canlı hem Ģekli olmasına rağmen, „canlı Ģekil‟ olabilmesi için,
Ģeklinin canı ve canının Ģekli olması gerekir. Biz onu sadece Ģekli üzerinde düĢündüğümüz
sürece o cansızdır, yani soyuttur. Onun yalnız canını duyduğumuz sürece de Ģekilsizdir, yani
sırf tesirdir. Ancak Ģekil duygularımızda yaĢadığı ve bunun yanında, canlılığı aklımızda Ģekil
aldığı sürece „canlı bir Ģekil‟dir. ĠĢte „güzel‟ diye hüküm verdiğimiz her Ģey için de bu
böyledir (Schiller, 1999: 57-58).
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Eğitim ve sanat iliĢkisine ıĢık tutan Schiller'de oyun içtepisi üçüncü bir içtepi
olmaktadır. Schiller‟in 18. mektubunda üç içtepiden söz edilir. Doğa yanına duygusal-madde
içtepisini, akıl yanına biçim içtepisini alır. Bu iki içtepi ait oldukları doğa ve aklın birbirine
karĢıt olması gibi aynı zamanda iki karĢı kuvvettir. Ġnsan varlığı yalnızca bu iki kuvvetin
egemenliğinde olsaydı bu iki içtepinin karĢıt kuvvetlerinin sürekli bir çatıĢma alanı olurdu.
Ġnsanın doğa yanındaki „madde içtepisi‟ ile akıl yanındaki „biçim içtepisi‟ arasındaki
çatıĢmayı ortadan kaldıran, düzensizlikten kurtaran insanın sahip olduğu üçüncü bir içtepi
olan „oyun içtepisi‟dir. Duyu içtepisi yaĢama, biçim içtepisi ise biçime, akla yönelir.
Dolayısıyla oyun içtepisi her iki içtepiyi kendi içinde kuĢatır ve onların objelerini birleĢtirip
canlı-biçime yönelir. Duyu ile yaĢamı, akıl ile biçimi birleĢtirerek canlı-biçimi oluĢturur. ĠĢte
bu canlı-biçim ise „güzellik‟ adını alır (Karayağmurlar, 1990: 188). Bu durumda güzelliğin
diğer adı canlı-biçim olan sanat yapıtıdır. „Güzel‟, oyunda canlı bir içtepi olmaktadır ve oyun
içtepisinin en önemli özelliği güzel‟dir.

Resim 6: Oyun Hamuru ile yaratıcı üç boyutlu Ģekillendirmeler.
http://www.pudra.com/anne-cocuk/cocuk-hastaliklari/hasta-cocugunuzla-yapabileceginiz-aktiviteler-26516.htm
(E. T. 05/09/2018)

Sanatın ortaya çıkıĢ nedenleri arasında sanatın; psikolojik boyutu, insanın doğaya karĢı
savunma yöntemi olarak geliĢtirdiği büyüye dayalı inanıĢ, ya da oyun içtepisine bağlı olarak
geliĢen aktif bir süreç olduğuna dair farklı görüĢler vardır. Ancak oyun yöntemindeki içtepi
ile sanat yapıtı üreten bir sanatçıdaki içtepi aynıdır. Dolayısıyla çocuğun oyun oynarken,
sanatçının ise yapıtını ortaya koyarken gösterdiği yaratıcılık „ototelos‟ bir tavırdır. Turgut
(2002; 39-40)‟un ifadesiyle oyun çocuğu dıĢ dünyaya açan penceredir. Oyun çocuğu
sosyalleĢtirir, yaratıcı ve ahlaklı yapar. Sorgulayıcı ve aktif bir öğrenme yöntemidir ve
çocuğun dilidir. Çocuk yaĢamı bir oyun gibi görür ve yaĢamla oyun içinde iletiĢim kurar.
Oyun çocuğu özgürleĢtirir ve onun varoluĢunu sağlar. Çocuk oynadığı sürece vardır. Oyun
çok keyiflidir, haz vericidir ve bu nedenle „güzel‟dir. Aynı Ģekilde sanat da sanatçının dilidir.
Sanatçı yapıtını üretirken bir oyun içindedir ve özgürdür. Yapıt ürettiği sürece, vardır. Çocuk
oyunda, sanatçı yapıt üretiminde „güzel‟i oynamaktadır. Oyun içtepisi, akıl ve algılamanın
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üstünde bir içtepidir. Akılla algılamanın üzerine çıkılarak „güzel‟ yakalanmaya çalıĢılır. Akıl
ve algılama sınırlı olduğu halde, oyun kendi içtepisiyle güzel‟in sınırsızlığını yakalar.
DüĢünürlerin oyun üzerinde en çok birleĢtikleri nokta; oyun içinde insanın
özelliklerinin güzel kavramından özgürlüğe dek ilginç bir boyut göstermesidir. Alman filozof
Kant‟a göre „güzel‟; hem duyusal hem de akılsal olandır ve insanı duyu dünyasından alıp akıl
dünyasına götüren araçtır. Özgürlük ise duyular dünyasında değil akılsal dünyadadır. Oysa
Schiller‟de özgürlük oyun‟un nesnesi olan güzel‟dedir. Kant‟ta akıl ve duyu ya da akıl ve
madde gibi iki içtepi birbirine karĢıt iken Schiller‟in oyun içtepisinde bu iki karĢıt içtepi
birleĢmektedir (Karayağmurlar, 1990: 188). Kant, anlayıĢımızın basit bir biçimde
çevremizdeki nesnel dünyanın bir yansısı olmadığını, ancak anlayıĢımızın da dünyayı
kurduğunu ileri sürer. O‟na göre nesneler bizimle, basit bir biçimde konuĢmazlar aynı
zamanda kendilerini, bizim onları bilme yollarımıza uydururlar. O halde zihin dünyayı etkin
bir biçimlendirme ve tekrar biçimlendirme süreci olarak algılanır. Bu biçim tutkusu, yaĢamın
anlamını bulmaya ve kurmaya uğraĢmanın bir yoludur. ĠĢte has yaratıcılık budur (May, 2013;
142).
Aslında her yaratıcılığın kaynağında oyun vardır. Resim çizgilerle oynanan oyundur.
Müzik seslerle oynanan, Ģiir sözlerle, dans hareketle. Tiyatro ise kiĢilerle olayların oyunudur.
Diğer bir deyiĢle sanatçı da çocuk gibi hayal gücünü ve biçimlendirme yetisini özgürce
kullanarak, mantık bağlarından sıyrılarak seslerden, sözlerden, ya da çizgi ve renklerden
kurulu yeni bir yaratıcı bileĢim ortaya çıkarır. Tıpkı çocuk gibi olaylar, kiĢiler, sesler, sözler,
çizgiler ve renklerle oynar (Yörükoğlu, 2006; 69).

Resim 7: Resim yapan bir çocuğun yaratıcı tavrı.
https://www.iyihisset.com/sev/cocuk/resim-yapmanin-cocuga-faydalari (E. T. 05/09/2018)
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Taklit ve yansıtma çocukluktan beri tüm insanlarda ortak olan bir içgüdüdür (San,
2008; 45). Aristoteles sanatı, yansıma (mimesis) olarak değerlendirir. Taklit etmek gerçeğe
yöneliktir ve gerçeğe dayanarak tasvir edilen Ģeyler, aslında hep gerçeğe ulaĢmak için gidilen
yollardır. Sanat bize var olan Ģeyi yani gerçeği göstermeye çalıĢır. Ancak sanatın ulaĢmaya
çalıĢtığı gerçeklik ve doğruluğun yanında güzellik‟tir (Artut, 2004; 33). Aritoteles‟in
“Mimesis Kuramı”na bakıĢı ile sanat ve oyun arasındaki iliĢkiyi değerlendirecek olursak;
oyun da sanat gibi doğayı basite indirgeme aracıdır diyebiliriz. Mimesis kuramına göre sanat
bir taklittir. Sanatçı doğayı taklit eder ve yansıtır. „Taklit etme‟ niteliği ile oyun, sanatın
önemli kaynaklarından birini oluĢturmaktadır. Aslında oyun da yaĢamın bir taklididir.
Gelecekle ilgili bir deneme ve alıĢtırma sürecidir. Eğer sanat taklitten doğmuĢsa, oyun iyi bir
taklit aracıdır. Bu anlamda, bir taklit aracı olan oyun sanatın kaynağını oluĢturacak nitelikler
gösterir. Çünkü her ikisinde de özgür bir biçimde duyguların ifadesi söz konusudur. Ġnsan
„varlığı‟ taklit ederek görünür kılmaktadır. Oyun da sanat gibi içinde özgürlüğü taĢımaktadır
(Karayağmurlar, 1990: 195-196) “Ġnsan, oyun yoluyla, bugüne dek „gerçeklik‟ diye
adlandırılagelinmiĢ her Ģeyden, baskı ve kısıtlamalardan özgürleĢerek, yalnızca güzel olanla,
yani özgürlüğün kendiyle oynayacaktır” (Nutku, 2006; 28-29). Çünkü sanatın özgür oluĢu,
yaratıcısının özgürlüğü ile iliĢkilidir. Sanat ve oyunda ortaya çıkan bu özgür tavır, yalnız
sanatçıyı ve oyundaki insanı değil, onunla iletiĢim kurabilen bütün insanları da
özgürleĢtirebilecektir. Çünkü Clive Bell'e göre; oyun da sanat gibi, "ereği kendi içinde olan
„ototelos‟ bir davranıĢtır” (Karayağmurlar, 1990: 196-197).

Resim 8: Mimetik (Taklit) davranıĢ.
http://www.acevokuloncesi.org/oyun-drama-ve-performans-etkinlikleri/kavramlar-ve-perspektif/1014-oyunkavrami (E. T. 05/09/2018)
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Çocuk bilinçsiz ve çıkarsız bir tavırla oyun oynarken, farkında olmadan pek çok
beceriyi kazanmaktadır. Taklit ve basite indirgeme davranıĢı tıpkı sanatsal yaratım sürecinde
olduğu gibi iĢlemektedir. Örneğin oyuncak arabasını sürerken, arabanın yolda giderken
çıkardığı sesi taklit eder. Annesinin giysilerini giyerek annesine öykünerek oynar. Oyunun
senaryosu ona aittir ve istediği gibi oyunu yönetir. Oyunun süresini istediği gibi ayarlar.
Oyunda yer alacak arkadaĢlarını isteğine göre seçer. Olmayı hayal ettiği ya da sevdiği bir
mesleği oynar. Örneğin doktorculuk oynarken, bir doktorun yaptığı bedensel hareketlere,
kullandığı cümlelere öykünerek rol yapabilir. ÇeĢitli boya ve kalemlerle duvarları veya
koltukları boyayabilir. Ya da oyun hamurlarıyla küçük heykelcikler yapar. Bütün bu
aktivitelerin her biri sanat türlerinden birini açıklamaktadır. Bir müzisyen, bir yönetmen, bir
senarist, bir yazar, bir tiyatrocu, bir ressam ya da bir heykeltraĢ gibi estetik bir tavırla hareket
eder. Bedensel, zihinsel yetileri ve estetik duyguları geliĢir. Hayatını planlamayı, yönetmeyi
öğrenir. Sevgiyi, saygıyı, adaleti ve eĢitliği kavrar. Toplumun değer yargılarını özümseyerek
iyi bir insan olur. Dolayısıyla „ototelos tavırlı‟ bir sanat eğitimi içinde kullanılan oyun
yöntemi çocuğun yaratıcılığını önemli derecede geliĢtirmektedir. Çünkü bu kadar keyifli bir
süreçte öğrenme en yüksek seviyededir.
SONUÇ
Ġnsanın dıĢ dünyaya karĢı aldığı tavırlar, gerek bilgisel-intellektüel tavır, gerek pratikmaddi tavır, gerek pratik-ekonomik tavır, gerekse estetik tavır olabilir. Ancak bunların en
özeli ve en değerlisi insanın estetik tavrıdır. Çünkü estetik tavır çıkar gütmez, pratik bir yarar
beklemez. Haz duyulan, beğeni duygularına hitap eden, keyifli, yoğun duygulanım ve
heyecan içinde yapılan her davranıĢta estetik tavır vardır. Çocuğu hayata hazırlayıcı bir
etkinlik olan oyun ve sanat arasında da bu bağlamda güçlü benzerlikler bulunmaktadır.
Sanatsal yaratım sürecinde, yani sanatçı yapıtını üretirken ki eylem etkinliği ile oyun oynayan
bir çocuğun eylem etkinliği aynıdır. Sanatsal yaratmadaki estetik tavırda özgürlüğün yanı sıra
çeĢitli öznel duygular yer alır. Sanatçı özgür bir ortamda, estetik bir tavırla yapıtını üretirken
beklentilerden uzaktır. Aynı Ģekilde oyun da özgür bir ortamda ve estetik bir tavırla oynanır.
Çocuk oyun oynarken belli bir çıkar gözetmeden oynar. Hem sanatçı hem çocuk yoğun bir
duygulanım ve heyecan içindedir. Sanat „ereği kendi içinde olan‟ bir davranıĢtır. Oyun da
„ereği kendi içinde olan‟ bir davranıĢtır. Dolayısıyla her ikisi de „ototelos‟ bir tavır özelliği
gösterir. Sadece oyunda bilinçli bir tavır yoktur. Sanat ve oyun arasındaki tek ayrılık
sanatçının bilinçli bir tavırla dünyayı yorumlama çabası içinde olması, oyunda ise çocuğun
tamamen bilinçsiz bir tavır göstermesidir. Özgür bir ortamda üretilen yapıt, canlı-biçim olarak
yani „güzellik‟ olarak ortaya çıkar. Bilinçsiz bir tavırla oynayan çocuğun da eylem etkinliği
ona göre „güzel‟dir. Çünkü ancak „güzel olan‟ insanda ruhsal doyum yaratır ve bu etkinlik
tekrar tekrar bıkmadan yapılmak istenir. Sanat ve oyun tüm canlılığıyla her zaman „güzel‟dir,
keyiflidir ve haz verir. Bu nedenle sanat ve oyun “ototelos” bir yapı taĢıması nedeni ile
benzerlik gösterir. Oyun yöntemine dayalı bir sanat eğitimi, sadece salt görsel ve plastik
alandaki bir eğitim değil, zekâya dayalı tüm duyumların ve duyguların eğitimidir. Ġyi
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planlanmıĢ, oyun içerisinde uygulanan bir sanat eğitimi ile kiĢiliği geliĢtirmek, güçlü değer
yargıları kazandırmak, sezgileri güçlendirmek, algı alanını geniĢletmek, anlamlandırma
yetisini yükseltmek, bilinç, zekâ ve yaratıcılığı daha da ileri seviyeye götürmek mümkündür.
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ABSTRACT
In this study, the applicability of adsorption of Cu (II) ion in wastewaters using
activated carbon (surface area is 835.503 m2/g) prepared from chemical activation with zinc
chloride (ZnCl2) of milled commercial polyurethane as adsorbent was investigated. For this,
the experiments were carried out under optimum conditions with response surface
methodology (RSM) using a predetermined operating range of parameters such as pH,
Temperature, Concentration and Dosage which are effective on the results. The parametric
values required for maximum adsorption of copper metal ion within the restricted values were
determined by means of Box-Behnken design method. The parametric values required for
maximum adsorption of copper metal ion within the restricted values were determined by
means of Box-Behnken design method. The maximum adsorption yield of Cu (II) metal was
found to be approximately 80%. The optimum conditions for adsorption were found to be
pH:5.7; temperature: 53°C; initial metal concentration: 27 mg / L and adsorbent dose:4.2 g.
Keywords: Adsorption, Activated Carbon, Heavy Metal, Box-Behnken.

INTRODUCTION
Nowadays, heavy metals are commonly used for production process and other
secondary process in many industries, because of leaking in surface and underground water
and creating a potential risk on the living organisms have became an important issue in recent
years. Heavy metals display toxic effect as well very low concentration and they have
accumulation potential. Removal of heavy metals in contaminated water because of their
higher toxicities has an importance for environment. Industrial wastewaters containing heavy
metals should be purified before being given to the environment and reduced below the
permissible values for various water standards. One of the commonly used processes in the
treatment of wastewaters is adsorption. Adsorption is a common method of treatment, which
is preferred due to its low cost and environmentally friendly in waste water treatment [1-10].
MATERIALS AND METHODS
In this experimental study was used activated carbon prepared from commercial
polyurethane having a surface area of 835.503 m2/g. CuSO4.5H2O salt was used for the
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solution of copper (II). 62.38 g was taken from the copper salt and dissolved in some distilled
water, then 1000 ml of distilled water was added to prepare a stock solution containing 0.25
M copper. The working solutions (25-125 mg/l) and analysis standards were prepared by
diluting the stock solution with distilled water. pH adjustments were made by using H 2SO4
and NaOH solutions in various concentrations. All the chemicals used in the study were of
analytical reagent grade. The pH of the liquids was measured using a Metler Delta 350 pH
meter. Analyzes of the copper in the filtrates were performed with a Perkin Elmer AAnalyst400 Atomic Absorption Spectrophotometer.
Adsorption experiments of Cu (II) with activated carbon were carried out by
considering operating parameters such as pH, Temperature, Concentration and Dosage using
the Zhcheng ZHWY-200D brand a shaking incubator, which can adjust the agitation speed
and temperature in a 300 mL Erlenmeyer flask. The conditions of the experimental studies
were determined from values in the range of pH 2-6, temperature 10-60 C, concentration 25125 mg/L and adsorbent dosage 0.25-5.25 g using RSM (response surface methodology)
method and then the experiments were carried out under the optimum conditions. For this, the
initial pH levels of the prepared copper solutions were measured and pH adjustments were
made. After addition of the required amount of active carbon to the solutions prepared, the
mixtures were agitated at a rate of 200 rpm for the specified time and temperature. The
mixtures were filtered through filter paper (Double Rings-203). The pH was measured in the
filtrate and the copper concentration was determined.
The Cu (II) removal efficiency and the amount of Cu (II) adsorbed per activated carbon
amount was calculated using the following equations,

Cu (II) removal efficiency (%) =

qe =

(Co -Ce )
100
Co

(Co-Ce )
V
m

where, Co-initial Cu(II) concentration in the solution (mg/L), C e-concentration of Cu(II) in the
solution at equilibrium (mg/L), qe-Cu(II) adsorption capacity at equilibrium (mg/g), m-dose of
the adsorbent (g) and V-volume of the solution (L).
RESULTS
Removal of the Cu (II) metal ion from the aqueous solutions was carried out by
adsorption of activated carbon prepared from commercial polyurethane. From the BET
surface area results, the surface area of active carbon was 835.503 m2/g, the total pore volume
was 0.415 cm3/g and the average pore size was 1.987 nm.
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In this experimental work, experiments were carried out under optimum conditions using the
RSM method for Cu (II) metal adsorption. As a result, the planning of experiments to achieve
maximum information through less experiment, performing of experiments according to this
plan and the analysis was performed to include meaningful results from the experimental data
obtained.
The parametric values required for the maximum adsorption of Cu (II) ions within the
values restricted by the plan matrix were determined by Box-Behnken design method which is
one of RSM methods. The maximum adsorption yield of Cu (II) metal was found to be
approximately 80%. The optimum conditions for adsorption were found to be pH:5.7;
temperature: 53 C; initial metal concentration: 27 mg / L and adsorbent dose:4.2 g. The
value of R2 is 0.92.
It has been found that the results obtained from the experiments performed under
optimum conditions obtained with the Box-Behnken model in the adsorption of Cu (II) are in
agreement with the theoretical values.
Table 1. Experimental design and results obtained with three-factor Box-Behnken adsorption in Cu (II)
adsorption..
1
2
10
75
2,75
39,7
2
6
10
75
2,75
49,9
3
2
60
75
2,75
52,1
4
6
60
75
2,75
62,8
5
4
35
25
0,25
35,2
6
4
35
125
0,25
18,6
7
4
35
25
5,25
68,3
8
4
35
125
5,25
48,5
9
2
35
75
0,25
32,1
10
6
35
75
0,25
39,5
11
2
35
75
5,25
48,5
12
6
35
75
5,25
66,9
13
4
10
25
2,75
61,5
14
4
60
25
2,75
79,4
15
4
10
125
2,75
28,6
16
4
60
125
2,75
48,9
17
2
35
25
2,75
39,1
18
6
35
25
2,75
77,6
19
2
35
125
2,75
34,7
20
6
35
125
2,75
44,3
21
4
10
75
0,25
27,6
22
4
60
75
0,25
35,9
23
4
10
75
5,25
48,4
24
4
60
75
5,25
55,6
25
4
35
75
2,75
53,2
26
4
35
75
2,75
52,9
27
4
35
75
2,75
53,8
28
4
35
75
2,75
53,5
29
4
35
75
2,75
53,1
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Table 2. ANOVA results of quadratic response surface model in Box-Behnken with three factors in Cu (II)
adsorption.
Source
Model
A-pH
B-Sıcaklık
C-Kons.
D-Dozaj
AB
AC
AD
BC
BD
CD
A2
B2
C2
D2

Sum of Squares
5394,25
748,92
520,08
1575,52
1808,11
0,063
208,80
30,25
1,44
0,30
2,56
5,30
1,65
9,60
487,21

S.D
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Squares Mean
385,30
748,92
520,08
1575,52
1808,11
0,063
208,80
30,25
1,44
0,30
2,56
5,30
1,65
9,60
487,21

F
Value

Prob > F

11,27
21,91
15,22
46,10
52,90
1,829E-003
6,11
0,89
0,042
8,850E-003
0,075
0,16
0,048
0,28
14,25

< 0.0001
0.0004
0,0016
< 0,0001
< 0,0001
0,9665
0,0269
0,3628
0,8403
0,9264
0,7883
0,6996
0,8293
0,6044
0,0020

S.D: Degree of liberalization

Table 3. Comparison of solution points and experimental results obtained by Box-Behnken model in the
adsorption of Cu (II).
Solution
pH
Temperature Concentration
Dosage
Theoric
Experimental
Number
(A)
(B)
(C)
(D)
% Ads.
% Ads.
1
5,85
41,08
37,04
4,63
72,4
71,5
2

5,55

59,36

25,62

2,66

80,3

81,0

3

5,72

52,69

26,99

4,22

81,9

82,0

4

5,25

49,98

30,77

3,92

75,2

74,6
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Salvia syriaca L.FARKLI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL VE
FİTOTOKSİK ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Melih YILAR, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAYAR
Ahi Evran Üniversitesi, melih.yılar@ahievran.edu.tr
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ÖZET
Bu çalışma Salvia syriaca L. bitkisinin fitotoksik ve antifungal etkinliğinin
araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla Kırşehir İli’nden çiçeklenme aşamasında
toplanan S. syriaca bitki materyali gölgede kurutulmuş ve öğütülmüştür. Öğütülmüş bitki
materyali kullanılarak methanol ve hekzan ekstraktları elde edilmiştir. Evaporatör ile
methanol ve hekzan uçurulmuş, kalan madde aseton-su ile çözülerek stok çözelti elde
edilmiştir. Fitotoksite etkinliğinde S. syriaca ekstraktları 250, 500, 1000 ppm dozlarında
Lactuca sativa L., Lepidium sativum L., Triticum vulgare L. karşı kullanılmıştır. İki katlı filtre
kağıdı konulmuş 9 cm çaplı petri kaplarına bitkilerinin tohumları 25 er adet yerleştirilmiştir.
Petri kaplarıkontrol amaçlı saf su ve bitki ekstraktları ile nemlendirilerek(5 ml/petri kabı) 24
o
C±1 koşullarda 15 gün süre ile inkubasyona bırakılmıştır. Süre sonunda tohum çimlenme
yüzdeleri, fidelerin kök-sürgün gelişimleri ile yaş ve kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Antifungal
çalışmalarda ise bitki methanol ve hekzan ekstraktları son konsantrasyon 125, 250, 500, 1000
ppm doz olacak şekilde hazırlanan PDA ortamlarına ilave edilmiştir. Çalışmada negatif
kontrol ve pozitif kontrol olarak Thiram etkili fungusit kullanılmıştır. Ekstrakt ve Thiram
ilave edilmiş PDA’lar 60 mm çaplı petri kaplarına aktarılmıştır. Daha sonra bu petri kaplarına
Rhizoctonia solani Kühn, Alternaria solani (Ell. And G. Martin), Fusarium oxysporum fsp
radicis lycopersici, Verticillum dahliae potojenlerin miselyumları aktarılmış ve inkubasyona
bırakılmıştır. 7 gün sonra patojenlerin gelişen miselyum çapları kumpas ile ölçülmüştür.
Sonuçta, S. syriaca methanol ekstraktı A. solani ve R. solani potojenleri üzerine etki
göstermezken diğer patojenlerin miselyum gelişimlerini kontrole kıyasla azaltmıştır. Hekzan
ekstraktı ise doza bağlı olarak patojenlerin miselyım gelişimini kontrole göre engellemiştir.
Bitki ekstraktları test bitkilerine, ekstrakta ve uygulama dozuna bağlı olarak farklı düzeylerde
fitotoksik etki sergilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Antifungal aktivite, ekstrakt, fitotoksik etki, Salviasyriaca
GİRİŞ
Dünyada 250 cins 7133 türü ile Lamiaceae familyası geniş bir yayılış alanına sahiptir
(Harley ve ark., 2004; Kaya ve ark., 2017). Bu familya üyeleri tropikal ve ılıman bölgelerde
yüksek rakımlı düzlüklerde dağılış göstermektedir (Cantino ve ark., 1992). Ülkemiz
florasında en büyük 3. familyası olan Lamiaceae 45 cins, 558 tür ve 742 takson ile temsil
edilmekte olup endemizm oranı %42.2'dir (Koyuncu ve ark., 2010; Belen, 2012; Kaya ve ark.,
2017). Bu familya içerisinde yer alan bitkiler uçucu yağlar ve sekonder bileşiklerce zengin
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olmasından dolayı tıp gibi pek çok alanda önemli bir yere sahiptir (Kahraman ve ark., 2009).
Lamiaceae famiyasının en büyük cinslerinden biri olan Salvia L. yaklaşık 1000 türü
kapsamaktadır (Özler ve ark., 2013). Ülkemizde Salvia tür sayısı 99’a ulaşmış ve endemizm
oranı %50’dir (Kaya ve ark., 2017), Salvia türleri gerek tıp gerekse ekonomik açıdan önemli
olup, halk arasında değişik rahatsızlıklara karşı farklı şekillerde tüketilmektedir (Bayram,
2001; Amiri, 2007; Yılmaz ve Güvenç, 2007). Salvia türleri çalı formunda olup tek, çok ve iki
yıllık bitkileri içermektedir (Özer, 2016).
Salvia cinsinde yer alan Salvia syriaca L. rizomlu çok yıllık, yaklaşık 30 cm’ye kadar
boylanabilen otsu bir bitkidir. S. syriaca bitkileri bozkır, ekilmiş, nadas, step alanlarda ve
450-1850 m rakımlı yerleri tercih etmektedir. Ülkemizde Karasal Anadolu'da yayılış
göstermektedir(Anonim, 2017; Özer, 2016; Bagherpour, 2010). S. syriaca türü flavonoid ve
terpenoid(Bahadori ve ark., 2017) içermekte olup antimikrobiyal(Karamian ve ark., 2014),
antioksidan(Orhan ve ark., 2013), antidiabetik(Bahadori ve ark., 2017), allelopati(Qasem,
2001) etki göstermektedir.
Bu çalışmada Kırşehir İlinde doğal yayılış gösteren ve farklı araştırmacılarla biyolojik
aktiviteye sahip olduğu belirlenmiş S. syriaca bitkisinin antifungal ve fitotoksik etkinliğinin
ortaya konması amaçlanmıştır.
MATERYAL-YÖNTEM
Bitki materyali
Denemede kullanılan Salvia syriaca L. bitkisi. 2018 yılı vejetasyon peryodunda Kırşehir
ilinde toplanmıştır. Çiçeklenme aşamasında toplanan bitki materyalleri laboratuar ortamında
gölgede kurutularak elektrikli öğütücüde parçalanmıştır.
Fungus kültürleri
Çalışmada, Rhizoctonia solani Kühn, Alternaria solani (Ell. And G. Martin), Fusarium
oxysporum fsp radicis lycopersici (Jarvis & Shoemaker), Verticillum dahliae (Kleb) bitki
patojenleri kullanılmıştır. Bu bitki patojenleri Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki
Koruma Bölümü, Fitopatoloji laboratuarında bulunan stok kültürlerden elde edilmiştir.
Ekstraktların Hazırlanması
500 gr öğütülmüş bitki materyali 2 litrelik erlenmayere konularak üzerine 1000 ml steril saf
su ilave edilmiştir. Bu çözelti oda sıcaklığında çalkalayıcıda 24 saat ekstraksiyon işlemine tabi
tutulmuştur. Ekstraksiyon işleminden sonra çözelti filtre kağıdından süzülmüştür.
Çözeltilerdeki methanol ve hekzan bir rotary evaporator kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Son
çözelti denemede kullanılana kadar +4oC’de muhafaza edilmiştir.
Bitki ekstraktının in vitro koşullarda antifungal aktivitesi
Elde edilen maddeler aseton-su karışımıyla çözülerek stok çözelti elde edilmiştir. Elde edilen
özgün çözeltilerden son konsantrasyon 125, 250, 500 ve 1000 ppm olacak şekilde 45-50
o
C’ye kadar soğutulan PDA ortamlarına ilave edilmiştir (Onaran and Yılar, 2012). Kontrol
olarak, funguslar sadece PDA içeren petri kaplarına ekimi yapılmıştır. Ayrıca denemelerde
pozitif kontrol olarak Thiram etkili maddeli bir fungusit kullanılmıştır. Farklı dozlardaki bu
PDA ortamları 60 mm çaplı petri kaplarına 10 ml olacak şekilde dökülmüştür. Denemelerden
7-10 günlük önce geliştirilmiş bitki patojeni kültürlerinden alınan 5 mm çaplı miselyum
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diskleri ekstrakt ilaveli PDA ortamı içeren petri kaplarına ekimi yapılmıştır. Fungus kültürleri
inokulasyondan sonra gelişme kabininde 25±1oC’de 7 gün boyunca inkubasyona
bırakılmıştır. Bu çalışma 4 tekerrürlü olarak 2 defa tekrarlanmıştır. Petri kaplarındaki gelişen
miselyum çapları digital Caliper aleti ile ölçülmüştür. Ekstraktların miselyum gelişmesi
engelleme yüzdesi aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır:
I:100x(dc-dt)/dc
I:Yüzde miselyum gelişimi engelleme oranı
dc: Kontroldeki miselyum gelişimi
dt: Uygulamadaki miselyum gelişimi(Pandey etal., 1982)
Fitotoksik etki çalışması
Bu çalışmalar 90 mm çaplı plastik petri kaplarında 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 2 kat
halinde kurutma kağıdı yerleştirilmiş petri kaplarına test bitkilerine ait tohumlar (25er adet)
homojen olarak dağıtılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda(250, 500 ve 1000 ppm) bitki
ekstraktları ve kontrol amaçlı saf su petri kaplarına 6 ml ilave edilerek nemlendirilmiştir. Petri
kapları ortalama 24 oC±1oC de 12 saat aydınlık-12 saat karanlık koşullarda 3 hafta süre ile
inkübasyona bırakılmıştır. Bu süre sonunda test bitkilerine ait tohumların çimlenme oranı ile
kökve sürgün boyları belirlenmiştir. Deneme 2 kez tekrarlanmıştır(Yılar et al., 2014).
Verilerin Değerlendirilmesi
Denemelerde muameleler arasındaki farklılıkların önem dereceleri varyans analizi (ANOVA)
ile belirlenmiş, DUNCAN testi kullanılarak ortalamalar karşılaştırılmıştır. İstatistiksel
analizler SPSS -15 bilgisayar programı kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Salvia syriaca bitki methanol ve hekzan ekstraktlarının tere, buğday ve marul bitkileri üzerine
fitotoksik, A.solani, V.dahliae, F. oxysporm fsp.radicis lycopersici, R.solani patojenleri
üzerine antifungal etkinliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 1, 2, 3
ve 4; Şekil 1, 2’ de özetlenmiştir.
Kültür bitkileri üzerine S. syriaca ekstraktın fitotoksik etkisi ekstrakta, doza ve test bitkisine
bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. S. syriaca hekzan ekstraktı tere, buğday ve marul tohum
çimlenmesi, kök ve sürgün gelişimini kontrole kıyasla istatistiki olarak önemli derecede
azaltmıştır(Çizelge 1). Bitki methanol ekstraktıda yine test bitkileri üzerine fitotoksik etki
göstermiştir. Bu etki hekzan ekstraktına göre yüksek seviyede gerçekleşmiştir.
Çizelge1. Salvia syriaca hekzan ekstraktının test bitkiler üzerine fitotoksik etkisi.
Doz

Kontrol
250ppm
500ppm
1000ppm

Çimlenme
(%)

Tere
SU
(mm)*

KU
(mm)*

Çimlenme
(%)

97.33a**
57.33b
49.33b
28.00c

26.11a
26.01a
19.53a
19.50a

41.72a
33.51a
25.08a
23.45a

100.00a
98.66a
98.66a
86.66b

Buğday
SU
(mm)
102.94a
94.53a
75.96ab
55.07b

KU
(mm)

Çimlenme
(%)

101.08a
69.36ab
58.75ab
30.17b

93.33a
78.66a
26.66b
9.33b

Marul
SU
(mm)
12.54a
12.10a
5.66b
2.08b

KU
(mm)
17.58a
15.42ab
5.82bc
2.14c

*SU:Sürgün uzunluğu; KU:Kök uzunluğu; **Aynı sütunda farklı harflere sahip ortalamalar
DUNCAN’ a göre p<0.05 önem seviyesinde farklıdır.
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Çizelge 2. Salvia syriaca methanol ekstraktının test bitkiler üzerine fitotoksik etkisi.
Doz

Buğday

Tere

Marul

Çimlenme
(%)

SU
(mm)*

KU
(mm)*

Çimlenme
(%)

SU
(mm)

KU
(mm)

Çimlenme
(%)

SU
(mm)

KU
(mm)

97.33a**

26.11a

41.72a

100.00a

102.94a

101.08a

93.33a

12.54a

17.58a

70.66b

6.11b

4.18b

93.33a

48.28b

35.48b

40.00b

10.48ab

9.67ab

500ppm

48.00c

3.87b

2.93b

92.00a

31.52b

25.31b

30.66b

4.82ab

2.68b

1000ppm

24.00d

0.00b

0.00b

86.66a

29.74b

23.18b

9.33b

2.71b

2.34b

Kontrol
250ppm

**

*SU:Sürgün uzunluğu; KU:Kök uzunluğu; Aynı sütunda farklı harflere sahip ortalamalar
DUNCAN’ a göre p<0.05 önem seviyesinde farklıdır.
Salvia syriaca methanol ve hekzan ekstraktı ekstrakta, uygulama dozuna ve bitki patojenine
göre faklılık göstermekle birlikte antifungal potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir. S. syriaca
methanol ekstraktı V.dahliae, F. oxysporm fsp.radicis lycopersici patojenlerinin miselyum
gelişimini kontrole kıyasla önemli derecede engellemiştir. Buna karşın A.solani ve R.solani
miselyum gelişimi üzerine herhangi bir etki göstermediği saptanmıştır(Çizelge 3, Şekil 1).
Çizelge 3.Salvia syriaca methanol ekstraktının antifungal etkisi
Doz

A.solani

V.dahliae

F. oxysporm fsp.radicis
lycopersici

R.solani

Kontrol+
Kontrol-

0.00b*

0.00e

0.00f

0.00b

60.00a

60.00a

51.18a

60.00a

125ppm

60.00a

60.00a

44.58b

60.00a

250ppm

60.00a
60.00a

53.82b
44.69c

41.13c
38.67d

60.00a
60.00a

60.00a

37.74d

36.50e

60.00a

500ppm
1000ppm
*

Aynı sütunda farklı harflere sahip ortalamalar DUNCAN’ a göre p<0.05 önem seviyesinde
farklıdır.

Şekil 1. Salvia syriaca methanol ekstraktının hastalıkların miselyum gelişimini üzerine %
engelleme oranı
www.zeugmakongresi.org/ TAM METİN KİTABI www.iksadkongre.org/ Sayfa 1366

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

S. syriaca hekzan ekstraktı tüm patojenlerin miselyum gelişimini kontrole kıyasla
engellemiştir. Hekzan ekstraktına en toleranslı patojen olarak R.solani, en hassasın ise
V.dahliae olduğu belirlenmiştir(Çizelge 4, Şekil 2).
Çizelge 4.Salvia syriaca hekzan ekstraktının antifungal etkisi
Doz

A.solani

V.dahliae

F. oxysporm fsp.radicis R.solani
lycopersici

Kontrol+
0.00e*
0.00d
Kontrol
60.00a
60.00a
125ppm
60.00a
45.94b
250ppm
53.72b
45.59b
500ppm
47.92c
44.13b
1000ppm
42.81d
33.14c
*
Aynı sütunda farklı harflere sahip ortalamalar DUNCAN’ a
farklıdır.

0.00e

0.00c

51.18a

60.00a

38.45b

60.00a

36.68bc

60.00a

34.70c

60.00a

32.21d

58.54b

göre p<0.05 önem seviyesinde

Şekil 2. Salvia syriaca hekzan ekstraktının hastalıkların miselyum gelişimini üzerine %
engelleme oranı

Yürütülen çalışmalarda bitki ekstrat ve uçucu yağlarının bitki patojenlerine karşı önemli
ölçüde etki ettiği rapor edilmiştir (Isman 2000; Kalemba ve Kunicka, 2003; Burt, 2004).
Salvia türlerinin de yer aldığı Lamiaceae familyası biyolojik aktivite etkiye sahip fenolik
bileşikler, flavonoid ve özellikle terpenoidler bakımından zengindir(Durling ve ark., 2007;
Bisio ve ark., 2011; Al-Qudah ve ark., 2014). Salvia türleri antibakteriyal, antioksidant,
herbicidal gibi bir çok aktivite sergilemektedirler(Kawahara ve ark., 2004; Lakhal ve ark.,
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2013; Bouajaj ve ark., 2013; Rowshan ve Karimi, 2013). S. syriaca türüde nadir
sesterterpenoidleri ve fenolik bileşikleri ihtiva etmekte olup antioksidant, antimikrobiyal
aktivite sergilemektedir (Firuzi ve ark., 2013). Salvia tigrina ethanol ekstraktının F. oxsporum
patojeni üzerine etki gösterdiği rapor edilmiştir(Dulger ve Hacioglu, 2008).Mevcut bu
çalışmada da önceki yürütülen benzer çalışmalarda elde dilen bulgulara paralel sonuçlar
bulunmuştur.
Sonuç olarak, Salvia syriaca methanol ve hekzan ekstraktlarının tere, buğday ve marul
bitkilerine fitotoksik, önemli bitki patojeni funguslar olan A.solani, V.dahliae, F. oxysporm
fsp.radicis lycopersici, R.solani üzerine ise antifungal etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur.
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ÖZET
Bu
çalışmada,
Isatis
glauca
Aucher
Ex
Boiss.
toprak
üstü
kısımlarından(sürgün+yaprak+çiçek) elde edilen su ekstraktlarının farklı kültür bitkilerin
(Lactuca sativa L., Lepidium sativum L., Triticum vulgare L.) tohum çimlenmesi ve fide
gelişimi üzerine fitotoksik etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla I. glauca bitkileri 2017-2018
vejetasyon döneminde Kırşehir İli çevresinden toplanmıştır. Bitkiler gölgede kurutulduktan
sonra bir değirmen ile öğütülmüştür. 1 litre suya 400gr bitki örneği konularak bir %40’lık
stok çözelti hazırlanmıştır. L.sativa, L. sativum ve T vulgare tohumları(25 edet/petri) iki kat
kurutma kağıdı yerleştirilmiş 9 cm çaplı petri kaplarına hömejen olacak şekilde dağıtılmış ve
filtre kağıtları kontrol olarak saf su ve %1, %5, %10, %20 dozlarında bitki ekstraktları ile
nemlendirilmiştir. Petri kapları paraflım ile iyice sarılmış ve ortalama 24 oC±1 sıcaklıkta, 12
saat aydınlık 12 saat karanlık koşullarda iki hafta süreyle inkubasyona bırakılmışlardır. Bu
süre sonunda test bitkilerin tohum çimlenme oranları, kök ve sürgün uzunlukları
belirlenmiştir. I. glauca’nın bitki su ekstraktı L. sativum ve L. sativa tohum çimlenmesi, kök
ve sürgün gelişimini % 5’lik dozda tamamen inhibe etmiştir. I. glauca’nın bitki su ekstraktı
T. vulgare tohum çimlenmesi, kök ve sürgün gelişimini % 20’lik dozda tamamen inhibe
etmiştir. Sonuç olarak I. glauca su ekstraktının kültür bitkileri üzerine fitotoksik olduğu
saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: İsatis glauca Aucher ex Boiss., Kırşehir, fitotoksik etki, su
ekstraktı
ABSTRACT
In this study, the phytotoxic effects of water extract obtained from ground parts
(shoots + leaves + flowers) of İsatis glauca Aucher ex Boiss. plant on seed germination and
seedling growth of different cultivated(Lactuca sativa L., Lepidium sativum L., Triticum
vulgare L.) plant species were investigated. For this purpose, I. glauca plants were collected
in 2017-2018 vegetation period from Kirsehir province. After drying them the shadows, the
plants were pulverized with a grinder. A 40% stock solution was prepared by placing 400gr
plant sample in 1 lt water. L.sativa, L. sativum and T vulgare seeds (25 piece/petri) were
homogeneously distributed in two layers of fitler paper in 9 cm diameter petri dishes placed
and the filter papers were thoroughly moistened using distilled water(control) for 1%, 5%,
10% and 20% extract doses. The petri dishes were tightly wrapped with parafilm and petri
dishes were incubated at 12 hours dark -12 hours light periods with an average temperature of
24 oC±1 for two weeks. At the end of this period, seed germination rates, root and shoot
lengths of the test plants were determined. Plant water extracts of I. glauca were completely
inhibited seed germination, root and shoot growth with 5% dose of L. sativum and L. sativa.
The I. glauca water extracts completely inhibited seed germination, root and shoot growth
with 20% doses of T. vulgare. As a result, I. glauca plant water extract was found phytotoxic
on cultivated plants.
Keywords: İsatis glauca Aucher ex Boiss., Kirsehir, phytotoxic effect, water extract
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GİRİŞ
Tarımsal alanlarda hastalık, zararlı ve yabancı otlar ürünlerde önemli derecede verim
kayıpları meydana getirmektedirler. Bu unsurlardan yabancı otlar ışık, ortamdaki besin
maddeleri ve su için kültür bitkileri ile rekabet etmeleri yanında allelopati olayı ile de verim
kayıplarına yol açmaktadırlar(Kong ve ark., 2007; Shah ve ark., 2017). Allelopati bir bitkinin
salgılamış olduğu bileşikler sayesinde diğer bitkilerin gelişimini olumlu veya olumsuz olarak
etkilemesidir(Bajalan ve ark., 2013). Allelokimyasallar olarak adlandırılan bu bileşikler diğer
bitkiler üzerinde fitotoksik etkiler meydana getirebilmektedir(Alam ve Islam, 2002). Bu
fitotoksik etkiyi meydana getiren bileşikler bitkilerin farklı kısımlarında bulunabilmekte(Zeng
ve ark., 2008) ve ortama bırakıldıklarında diğer bitkilerde olumsuz etkiler meydana
getirmektedirler. Bu özelliğe sahip kültür bitkileri tarım sisteminde yabancı ot mücadelesinde
başarılı olarak kullanılabilmektedir. Ancak bu bileşiklere sahip yabancı ot ise kültür
bitkilerinde fitotoksik etkiler meydana getirmektedir. İşte kültür alanında yoğun şekilde
bulunan yabancı otlar sahip oldukları bu fitotoksinlerle kültür bitkilerinde verim de
azalmalara sebep olmaktadırlar.
Isatis cinsi Brassicaceae familyasında yer alan tek, iki veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Daha
çok bozkır, nadaslı araziler, yol ve tarla kenarları gibi habitatları tercih etmektedirler(Görgülü,
2012). Isatis cinsinde yer alan Isatis glauca Aucher ex Boiss. Soğut ot diye anılan, çok yıllık
otsu formda, Türkiye’de pek çok bölgede doğal yayılış gösteren bir bitkidir(Anonim, 2018a;
Anonim, 2018b). Isatis cinsi bitkilerin terpenoid, flavonoid içerdiği belirtilmektedir(Chen ve
ark., 2013). Yine Isatis cinsine mensup Isatis tinctoria bitkisinin insektisidal ve antifungal
aktivitesi rapor edilmiştir(Seifert ve Unger, 1994).
Bu çalışmada, Lactuca sativa L., Lepidium sativum L. and Triticum vulgare L. kültür
bitkileri üzerine Isatis glauca su ekstraktının fitotoksik potansiyelinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Bitki materyalleri: Denemenin ana materyali olan Isatis glauca bitkisi 2017-2018
vejetasyon döneminde çiçeklenme aşamasında Kırşehir ilinde toplanmıştır. Bitkiler laboratuar
ortamında gölgede kurutularak denemelerde kullanılana kadar muhafaza edilmişlerdir.
2.2. Bitki Su Ekstraktlarının Hazırlanması:
Bitkisel materyal bitki öğütme değirmeninden geçirilerek toz haline getirilmiştir. Bitki
materyalinden 1000 ml saf su içerisine 400 gr konularak stok çözelti hazırlanmıştır. Bu çözelti
orbital çalkalayıcıda 120 rpm de 24 saat çalkalandıktan sonra filtre kağıdından süzülerek katı
artıklar uzaklaştırılmıştır. Ekstraktlar denemede kullanılıncaya kadar +4 oC’de muhafaza
edilmiştir (Yılar ve ark., 2014).
2.3. Bitki Ekstraktlarının Test Bitkilerinin Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimine Etkisi:
Denemeler 9 cm çaplı petri kaplarında yürütülmüştür. 2 kat halinde kurutma kağıdı
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yerleştirilmiş petri kaplarına, test bitkilerine ait tohumlar (25’er adet) homojen olarak
dağıtılmıştır. Hazırlanmış stok çözeltiden(%40’lık) saf su eklenerek 1%, 5%, 10% and
20%’lik dozlar elde edilmiştir. Farklı konsantrasyonlardaki bitki ekstraktları ve kontrol amaçlı
saf su ile petri kapları iyice nemlendirilmiştir(5ml/petri kabı). Petri kapları ortalama
24oC±1’de iki hafta süre ile inkübasyona bırakılmıştır. Bu süre sonunda test bitkilerine ait
tohumların çimlenme oranları ile kökçük ve sürgün boyları belirlenmiştir (Yılar ve ark.,
2014). Denemeler 3 tekerrürlü ve 2 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.
2.4. Verilerin Değerlendirilmesi: Denemelerde muameleler arasındaki farklılıkların önem
dereceleri varyans analizi (ANOVA) ile belirlenmiş, DUNCAN testi kullanılarak ortalamalar
karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 13 bilgisayar programı kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR
Çok değişik vejetasyonlarda özellikle buğday, çavdar ve arpa gibi ürünlerin içerisinde yetişen
Isatis glauca bitki su ekstraktının Lepidium sativum, Lactuca. sativa ve Triticum vulgare
üzerine fitotoksik etkisine ait sonuçlar aşağıda Çizelge ve Şekillerde verilmiştir.
Deneme bulgularına göre I. glauca su ekstraktı uygulama dozuna ve test bitkilere göre farklı
düzeylerde fitotoksik etki sergilemiştir. I. glauca su ekstraktı L. sativum(tere) bitkisi tohum
çimlenmesi, kök ve sürgün uzamasını %5 lik dozda %100 engellemiştir(Çizelge1 ve Şekil 1).
Çizelge 1. Isatis glauca su ekstraktının L. sativum tohum çimlenmesi ve fide gelişimine etkisi
Doz
Kontrol
%1
%5
%10
%20
*

Çimlenme(%)
100.0a*±0.00
13.3b±9.61
0.0b±0.00
0.0b±0.00
0.0b±0.00

Kök(mm)
29.9a±6.44
0.9b±0.49
0.0b±0.00
0.0b±0.00
0.0b±0.00

Sürgün(mm)
15.0a±1.48
1.9b±1.00
0.0b±0.00
0.0b±0.00
0.0b±0.00

Aynı sütunda farklı harflere sahip ortalamalar Anova ( α=0.05) önem seviyesinde farklıdır.
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Şekil 1. Isatis glauca su ekstraktının tere bitki tohum çimlenmesi, kök ve sürgün
gelişimi üzerine % Engelleme Oranları
Yine mevcut çalışmada I. glauca su ekstraktına diğer test bitkilerine göre daha
toleranslı olduğu belirlenen T. vulgare tohum çimlenmesi, kök ve sürgün gelişiminde kontrole
kıyasla azalma meydana gelmiştir. T. vulgare tohum çimlenmesini, kök ve sürgün gelişimini
bitki ekstraktı %20’lik dozda % 100 oranında engellemiştir (Çizelge 2; Şekil 2).
I. glauca su ekstraktı marul bitkisinde de tere bitkisindekine benzer sonuçlar ortaya
çıkmıştır. Buna göre bitki su ekstraktı marul tohum çimlenmesini, kök ve sürgün gelişimini
%5’lik dozda tamamen inhibe etmiştir(Çizelge 3 ve Şekil 3).
Çizelge 2. Isatis glauca su ekstraktının T. vulgare tohum çimlenmesi ve fide gelişimine etkisi
Doz
Kontrol
%1
%5
%10
%20
*

Çimlenme(%)
100.0a±0.00
96.0ab±2.30
90.6b±1.33
66.6c±3.52
0.0d±0.00

Kök(mm)
47.5a±0.35
17.5b±0.33
16.4b±0.78
4.8c±0.01
0.0d±0.00

Sürgün(mm)
50.5a±0.30
30.0b±0.07
5.6c±0.00
3.7d±0.02
0.0e±0.00

Aynı sütunda farklı harflere sahip ortalamalar Anova ( α=0.05) önem seviyesinde farklıdır.

Şekil 2. Isatis glauca su ekstraktının buğday bitki tohum çimlenmesi, kök ve sürgün
gelişimi üzerine % Engelleme Oranları
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Çizelge 3. Isatis glauca su ekstraktının L. sativa tohum çimlenmesi ve fide gelişimine etkisi
Doz
Kontrol
%1
%5
%10
%20
*

Çimlenme(%)
100.0a±0.00
69.3b±7.05
0.0c±0.00
0.0c±0.00
0.0c±0.00

Kök(mm)
5.9a±0.07
3.3b±0.01
0.0c±0.00
0.0c±0.00
0.0c±0.00

Sürgün(mm)
3.9a±0.02
2.9b±0.01
0.0c±0.00
0.0c±0.00
0.0c±0.00

Aynı sütunda farklı harflere sahip ortalamalar Anova ( α=0.05) önem seviyesinde farklıdır.

Grafik 3. Isatis glauca su ekstraktının marul bitki tohum çimlenmesi, kök ve sürgün
gelişimi üzerine % Engelleme Oranları

TARTIŞMA
Yabancı otların kültür bitkileri üzerine fitotoksik etkileri farklılık göstermektedir. Bu
farklılık yabancı ot bitkisinin türüne, kültür bitkisine ve yabancı otun ihtiva ettiği
allelokimyasalların kompozisyonuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir(Obaid ve
Qasem, 2005). Bitkilere göre değişkenlik gösteren alkoloid, saponin, terpeneidler gibi
allelokimyasalları pek çok araştırmacı izole etmişlerdir (Lovett ve Lynch, 1979; Lehle
ve ark., 1983; Agero ve Baland, 1985). İsatis indigotica bitkisinden flavonoid ve
terpenoidleri izole edilmişti(Chen ve ark., 2013).
Farklı yabancı otların bazı kültür bitkileri üzerine fitotoksik etkiler mrydana
getirmektedirler(Qasem, 2001; Obaid ve Qasem, 2002). Cassia angustifolia Vahl.
bitkisinin Triticum aestivum, Zea mays, Oryza sativa Sorghum bicolor üzerine
fitotoksik etki göstermiştir(Hussein ve ark., 2007). Bu çalışmada da Isatis glauca su
ekstraktının kültür bitkisine göre değişmekle beraber fitotoksik olduğu ortaya
konmuştur. İsatis glauca yüksek şekilde antinociceptive etki gösterdiği(Kupeli ve ark.,
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2007), önemli bitki patojeni funguslar üzerine antifungal aktiviteye sahip
olduğu(Onaran, 2016) bildirilmiştir. İsatis glauca, I. tinctoria, I. aleppica ve I.
trachycarpa bitkilerinin farklı düzeylerde antifungal, antibacterial etkileri
raporedilmiştir(Ferenczy ve ark., 1972). Isatis tinctoria’nın dört farklı kısmının(sürgün,
çiçek, yaprak, kök) farklı çözücüler ile elde edilen ekstraktları antifungal, antibakterial
etki göstermiştir(Ullah ve ark., 2017). İsatis tinctoria bitkisinden izole edilen
Trptanthrin, indole-3-acetonitrile ve ρ-coumaric acid methylester bileşikler insektisidal
ve fungusidal etki göstermiştir(Seifert ve Unger,1994).
Sonuç olarak yabancı otların ekstraktları farklı bitki patojenleri, bakteri ve böcekler
üzerine biyolojik aktiviteye sahiptirler. Bununla birlikte bitki ekstratları kültür bitkileri
üzerine de fitotoksik etki göstermektedir. Bu çalışmada I. glauca su ekstraktlarının
buğday, tere ve marul bitkisi üzerine fitotoksik etkiye sahip olduğu göstermiştir.
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ÖZET
Bu çalışma Ceza İnfaz Kurumu tarafından tarımsal ürünlerden sebze yetiştirmek amacıyla
kullanılan tarım alanı toprakları üzerinde yürütülmüştür. Toprakların özelliklerini belirlemek için
standart olarak kullanılan prosedürlere göre analizleri yapılmıştır. Toprak örneklerinde tekstür, toprak
reaksiyonu (pH), elektrik iletkenliği (EC), kireç, organik maddenin belirlenmesinin yanında, bitkiye
yarayışlı fosfor (P), demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn), mangan (Mn) ve değişebilir sodyum (Na),
kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve potasyum (K) analizleri yapılmıştır. Topraktaki değişebilir
potasyum değeri flame fotometre, yarayışlı fosfor içeriği UV-VIS spektrofotometre ve diğer besin
elementleri atomik absorbsiyon spektrofotometresi cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmadan
elde edilen sonuçlara göre; genel olarak alan topraklarının ağırlıklı olarak kumlu tın bünyeli, hafif
alkalin, elektriki iletkenlik yönünden sorun taşımadığı ve orta kireçli olduğu bulunmuştur.
Toprakların ortalama değişebilir potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ile yarayışlı fosfor ve
bakır konsantrasyonları bakımından noksanlık görülmediği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra yarayışlı
demir, çinko ve mangan konsantrasyonu bakımından ise yetersiz olduğu saptanmıştır. Toprağın en
önemli kimyasal özelliklerinden biri olan organik madde içeriğinin (ortalama %3.42) iyi seviyede
bulunması bitki besin elementlerinin bitki tarafından kullanılabilir formda olmasında önemli bir rol
oynadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Verimlilik durumu, toprak özellikleri, bitki besin elementleri, makro
element, mikro element
KIRSEHIR PROVINCES OPEN PRISON INVESTIGATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SOIL AREAS OF AGRICULTURAL PRODUCTION
ABSTRACT
This study has been carried out by the Penal Execution Agency on agricultural land that is used
to grow vegetables from agricultural products. Analyzes were made according to the procedures used
as standard to determine soil properties. In addition to determination of texturing, soil reaksiyon
(pH), electrically conductive (EC), total lime (CaCO3) and organic matter (OM) in soil samples,
harvest phosphorus (P), iron (Fe), copper (Cu), zinc (Zn), manganese (Mn) and exchangeable sodium
(Na), calcium (Ca), magnesium (Mg) and potassium (K). Exchangeable potassium value flame
photometer in the ground was determined using a UV-VIS spectrophotometer with useful phosphorus
content and other plant nutrients elements using an atomic absorption spectrophotometer. According
to the results obtained from the research; it has been found that the field soils in general are not
predominantly sandy loamy, slightly alkaline, electrically conductive and medium-lime. It has been
determined that soil does not show deficiencies the average exchangeable of potassium, calcium,
www.zeugmakongresi.org/
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sodium, magnesium concentrations with available phosphorus and copper concentrations. In addition,
it was determined that the available iron, zinc and manganese concentrations were inadequate. It has
been found that the content of organic matter (3.42% on average), which is one of the most important
chemical properties of the soil, plays an important role in the fact that the plant nutrients are in a form
usable by the plant.
Keywords: Fertility status, soil properties, plant nutrients, macro element, micro element
1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun artışına paralel olarak gıda üretimi ve kimyasal gübre tüketimi her geçen gün
hızla artmakla birlikte tarımda kullanılan gübreler nedeniyle toprakların kimyasal, fiziksel ve
biyolojik özellikleri bozulmaktadır. Verimlilik, bitkilerin genetik potansiyeline bağlılığın yanı sıra
toprakta bulunan ve toprağa uygulanan besin maddeleri bu potansiyelin arttırılmasında önemli rol
oynamaktadır. Bitkinin toprakta iyi bir gelişim sağlayabilmesi için toprağın fiziksel, kimyasal ve
biyolojik yapısının yakından bilinmesi gerekmektedir.
Topraktan kaldırılan ürün miktarı; toprak, bitki, iklim, zaman ve yetiştirme tekniği gibi birçok
faktöre bağlıdır. Toprakların besin elementi durumunun tespiti ve gübrelemenin bu analiz sonuçlarına
göre yapılması önem taşımaktadır.
Toprak analizleri sayesinde çiftçiler toprağın ve toprakta yetiştirdikleri bitkilerin besin
elementleri durumlarını kontrol edebilmektedirler (İbrikçi ve ark., 2000). Toprak analiz
yöntemlerinin uygulanması ile bitki besin maddelerinin noksanlıklarına sebep olan faktörler ortaya
konularak, bu noksanlıkların devamlı olarak giderilmesi sağlanmış olmaktadır (Özbek, 1975).
Türkiye’de tarım yapılan arazilerin büyük çoğunluğunda toprağın organik madde seviyesi % 1’in
altındadır. Sürdürülebilir tarım içerisinde hem verim ve kaliteyi artırmak hem de toprağın yapısını
iyileştirmek için topraklarımızın organik madde seviyesini yükseltmek gerekmektedir (Kaçar ve
Katkat, 2011).
Bütün bitkilerde olduğu gibi bitki yaşamını sürdürebilmesi, gelişmesi ve mahsul verebilmesi
için gerekli olan besin elementlerini iyonik formlar şeklinde su ile birlikte topraktan almaları
gerekmektedir. Makro ve mikro elementler, bitkilerin düzenli büyümesi, bol ve kaliteli ürün vermesi
için büyük önem taşımaktadır. Bitki besin elementlerinin bitki bünyesinde eksik ya da fazla olması
durumunda, bitki gelişiminde birtakım olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunun tarımsal ürün ürettikleri toprakların makro
ve mikro bitki besin elementi analizleri ile birlikte fiziksel ve kimyasal analizler ortaya konulması
amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’na ait tarım arazisi alanı 395.128 m2’dir. Çalışma alanı
olarak Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu tarım alan topraklarından rastgele örnekleme yöntemi ile 030 cm derinliklerinden yaklaşık 1 kg olacak şekilde bozulmuş toprak örnekleri alınmış ve plastik
poşetlere konulmuştur. Örnekler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama
Laboratuvarında topraklar, normal atmosfer koşullarında kurutulduktan sonra tahta tokmak ile
dövülmüş ve yapılacak analizlerin gerektirdiği eleklerden geçirilmiştir. Toprak tekstürü hidrometre
yöntemi ile (Bouyocous, 1951), saturasyon yüzdesi (Demiralay, 1993), pH ve EC saturasyon çamuru
karışımında cam elektrotlu pH ve EC metre ile ölçülmüştür (Thomas, 1996; Tüzüner, 1990), toplam
CaCO3 içeriği Scheibler kalsimetre metodu ile (Gülçur, 1974), organik madde içeriği Walkey-Black
yaş yakma yöntemi ile (Nelson ve Sommers, 1996) belirlenmiştir. Toprak örneklerinde bitkiye
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yarayışlı fosfor miktarı Olsen ve ark., (1954)’e göre toprakların 0.5N NaHCO 3 (pH 8.5) ile ekstrakte
edilmesiyle; değişebilir Na+, K+, Ca++ ve Mg++ miktarları Helmke ve Sparks, (1996)’ a göre
toprakların 1N NH4OAc (pH 7.0) ile ekstrakte edilmesiyle; bitkiye yarayışlı Zn, Fe, Cu ve Mn
miktarları Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirildiği şekilde toprakların 0.005M
DTPA+0.01M CaCl2+0.1M TEA (pH 7.3) ile ekstrakte edilmesiyle çözelti fazına geçen elementler
Atomik absorbsiyon spektrometresi cihazı ile belirlenmiştir.
Araştırma alanı topraklardan elde edilen sonuçlar ve belirlenen parametreler arasındaki ilişkiler
minitab paket programı kullanılarak varyans analizi hesaplanarak değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Patates, karpuz, biber gibi farklı sebze ürünlerinin ekili olduğu cezaevi tarımsal alan
topraklarının bitkiye yarayışlı besin elementleri (P, Fe, Cu, Zn ve Mn) ve değişebilir besin
elementleri (K, Ca, Mg, Na) ile genel olarak toprağın bünyesi, suyla doygunluk yüzdesi, pH’sı,
EC’si, toplam kireç içeriği ve organik madde tayinleri belirlenmiştir.
Araştırma alanından alınan toprak örneklerinin bazı genel fiziksel ve kimyasal analiz
sonuçlarına ait en düşük ve en yüksek ve ortalama değerler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’e göre
toprak örneklerinin pH değerleri 8.13 ile 8.80 arasında değişmiştir. Tarım için ideal toprak pH’sının
6.5 ile 7 arasında olması istenmektedir (Rosen ve ark., 1999). Araştırma alanı topraklarından 3 nolu
toprağın pH değeri kuvvetli alkalin (pH>8.5), diğer topraklar hafif alkalin (pH 7.5-8.4) grubunda
bulunmaktadır (Anonim, 1988). Toprak pH’sının yüksek olması başta çinko noksanlığı yaratması
yanında, tarım yapılan alanlarda fiksasyondan dolayı fosforlu gübre kullanım miktarı ile gaz halinde
azotlu gübrelerden kayıpların artmasına neden olmaktadır (Kaçar ve Katkat, 2009).
Tablo 1. Toprak örneklerinin bazı genel fiziksel ve kimyasal özellikleri
Toprak
örnekleri

Suyla
doygunluk
yüzdesi

pH

%

EC

CaCO3

Organik
madde

Kum

Silt

Kil

%

%

%

%

%

%

En küçük

51.00

8.13

0.005

10.91

2.55

53.97

6.65

10.16

En büyük

69.55

8.80

0.020

19.47

5.00

71.05

33.51

24.58

Ortalama

57.49

8.28

0.009

13.76

3.42

66.77

18.55

14.74

pH: Toprak reaksiyonu; EC: Toplam tuzluluk; CaCO3: Toplam kireç

Tarım yapılan toprakların tamamında tuz yönünden bir sorunun olmadığı, toplam kireç
bakımından ise oldukça zengin olduğu görülmüştür. Toprakların toplam kireç içerikleri
incelendiğinde %10.91 ile 19.47 arasında olduğu bulunmuştur. Araştırma alanındaki 1-2-4-5-6-7 ve 9
nolu topraklar orta kireçli iken 3 ve 8 nolu topraklar fazla kireçli (%19.47 ve % 16.15) değerlerde
bulunmuştur (Anonim, 1988). Kireç içeriğinin yüksek olması, başta fosfor ve çinko yarayışlılığını
olumsuz yönde etkilemesi yanında diğer mikro elementlerin alınımını da güçleştirmektedir (Kaçar ve
Katkat, 2009; Mengel ve Kirkby, 1982).
Toprakların ortalama organik madde içerikleri %2.55 ile %5.0 arasında değiştiği belirlenmiştir.
Topraklardan 5 ve 7 nolu toprakların orta (%2-3), 9 nolu toprağın yüksek (>4%) ve diğer toprakların
iyi (%3-4) organik madde içeriğine sahip olduğu bulunmuştur. Organik madde içeriğinin yetersiz
olduğu alanlarda iyi kompostlanmış çiftlik gübresinden yaklaşık 2-3 ton da-1 uygulanmasının yararlı
olacağı Rosen ve ark. (1999) tarafından önerilmektedir. Ayrıca organik maddenin düşük oranda
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bulunması bitkinin beslenme problemine neden olmaktadır. Araştırma alanı toprak örneklerinin
tekstür sınıflarının ağırlıklı olarak kumlu tınlı bünyede olduğu ve bunu kumlu killi tın tekstür
sınıfının izlediği belirlenmiştir.
Toprakların analiz edilen bazı makro ve mikro element miktarlarına göre ilişkin sonuçlar Tablo
2’de verilmiştir. Söz konusu çizelge incelendiğinde toprak örneklerinin elverişli P miktarı 6.61 ile
143.77 mgkg-1 arasında değişmektedir. Elverişli fosfor düzeylerinde 6 nolu toprak örneğinde az (2.58 mgkg-1), 3-4-5 ve 8 nolu toprak örneğinde yeterli (8-25 mgkg-1), 2 ve 7 nolu toprak örneğinde fazla
(25-80 mgkg-1), 1 ve 9 nolu toprak örneğinde çok fazla (>80 mgkg-1) olarak bulunmuştur (FAO,
1990; Olsen ve Dean, 1965).
Tablo 2. Topraklarda makro ve mikro bitki besin elementleri konsantrasyonları (mg kg-1)
Değ. K

Değ. Ca

Değ. Mg

Değ. Na

Yarayışlı
P

Yarayışlı
Fe

Yarayışlı
Cu

Yarayışlı
Mn

Yarayışlı
Zn

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

1

574.5

5550.0

615.1

558.96

143.77

0.34

0.45

1.24

0.64

2

552.5

5550.0

448.8

293.98

45.61

0.24

1.00

0.88

0.33

3

1230.

7300.0

685.8

704.09

18.08

0.19

0.41

1.23

0.24

4

524.5

5300.0

659.0

674.91

15.13

0.27

0.61

1.15

0.49

5

363.5

7000.0

505.6

784.51

19.58

0.44

0.66

0.74

0.16

6

465.5

5750.0

440.15

441.20

6.61

0.35

0.49

0.79

0.13

7

407.0

6150.0

402.65

544.58

35.29

0.37

0.76

0.88

0.27

8

1134.0

6800.0

428.6

518.13

25.08

0.21

1.47

0.95

0.34

9

1334.5

7850.0

730.09

636.33

48.94

0.34

0.54

0.93

0.32

En küçük

363.5

5300.0

402.65

293.98

6.61

0.19

0.41

0.74

0.13

En büyük

1334.5

7850.0

730.09

784.51

143.77

0.44

1.47

1.24

0.64

Ortalama

731.78

6361.11

546.20

572.96

39.79

0.31

0.71

0.98

0.33

Toprak
No

Araştırma alanı topraklarının değişebilir potasyum içeriği 407.0 ile 1334.5 mgkg -1 arasında
değişmektedir. Değişebilir potasyum kapsamında 3-8 ve 9 nolu örnekler çok fazla (>1000 mgkg-1)
bulunurken, 5 nolu örnek yeterli (140-370 mgkg-1) ve diğer örnekler fazla (370-1000 mgkg-1)
değerde bulunmuştur. Değişebilir K içerikleri yönünden toprakların çoğunluğunun fazla sınıfında yer
aldığı tespit edilmiştir (FAO, 1990; Pizer, 1967). Sıcak ve kuru iklim koşuluna sahip İç Anadolu
bölgesi toprak yapısı dikkate alındığında yüksek kil yapısı nedeniyle toprakların değişebilir potasyum
miktarının yüksek olmasını ortaya çıkarmıştır (Eyüpoğlu, 1999). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay
tarımı yapılan alanlardan alınan toprak örneklerinde; toprakların K konsantrasyonları ile P, Ca ve Mg
konsantrasyonları arasında önemli pozitif, Ca konsantrasyonları ile K ve Mg konsantrasyonları
arasında önemli pozitif, Mg konsantrasyonları ile ise P konsantrasyonları arasında önemli negatif
ilişkiler belirlenmiştir (Taşkın ve ark., 2015). Değişebilir Na elementi için tüm toprak örneklerinde
yüksek değerde bulunmuştur. Değişebilir % Ca miktarı tüm topraklar için yüksek değerde (>0.28%)
bulunmuştur. Değişebilir Mg miktarı tüm topraklar için yüksek (>0.01%) olarak bulunmuştur (Loue,
1968).
Araştırma alanı toprak örneklerinde bitkiye yarayışlı bakır değeri 0.41 ile 1.47 mgkg-1 arasında
değişmiş ve toprakların bitkiye yarayışlı bakır kapsamının yeterli (>0.2 mgkg-1) sınıfında olduğu
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tespit edilmiştir (Follett, 1969). Topraklarda bitkiye yarayışlı demir konsantrasyonu 0.19 ile 0.44
mgkg-1 arasında değişmiş ve az sınıfında (<2.5 mgkg-1) bulunmuştur (Lindsay ve Norvell, 1969;
Viets ve Lindsay, 1978). Cu içerikleri yönünden toprakların hepsi yeterli sınıfında, demir bakımından
toprakların hepsi az sınıfta yer almaktadır. Araştırma alanı topraklarında bitkiye yarayışlı çinko
konsantrasyonu 0.13 ile 0.64 mgkg-1 arasında değişmektedir. 5 ve 6 nolu toprak örneklerinin çinko
içeriği çok az (<0.2 mgkg-1) bulunurken diğer toprak örneklerinin çinko değeri az (0.2-0,7 mgkg-1)
olarak bulunmuştur (FAO, 1990). Zn içerikleri yönünden toprakların büyük bir çoğunluğu düşük
sınıfında yer almaktadır. Bitkiye yarayışlı mangan içeriği 0.74-1.24 mgkg-1 arasında değişmiştir.
Toprakların hepsinde yarayışlı mangan miktarı çok az (<4 mgkg-1) olarak tespit edilmiştir (FAO,
1990). Taşköprü yöresi topraklarında % 97,5 çinko ve mangan, % 7,5 demir ve % 67,5 bor noksanlığı
tespit edilmiştir (Taban ve ar., 2004). Başka bir çalışmada toprakların Fe konsantrasyonu ile Cu ve
Zn konsantrasyonları arasında önemli pozitif ilişkiler belirlenmiştir (p<0.001) (Balcı ve ark., 2016).
Araştırma alanından alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri arasında
önemli pozitif ve negatif ilişkiler olduğu tablo 3’te gösterilmiştir (Tablo 3). Mikro element noksanlığı
genel olarak kireçli, toprak pH’sının yüksek olduğu, toprak neminin ve organik madde miktarının
düşük olduğu bölgelerde yaygın olarak görülmektedir (Marschner, 1995). Çalışma alanının yaprak
örneklerinde belirlenen çinko noksanlığının nedenleri arasında, bölgenin topraklarının genelde
alkalin olması ve organik maddenin düşük olması literatür tarafından desteklenmektedir. Benzer
çalışmada, Halfeti topraklarında çinko noksanlığı olduğu ve bu durumun nedenlerinin en başında
toprak pH’ sının yüksek olması belirtilmiştir (Yıldırm, 2018). Başka bir çalışmada, çay tarımı yapılan
alandan alınan toprak örneklerinde değişebilir potasyum konsantrasyonu ile kalsiyum ve magnezyum
konsantrasyonları arasından önemli pozitif, değişebilir kalsiyum konsantrasyonu ile magnezyum
arasında önemli pozitif ilişki olduğu bulunmuş ve birçok literatürde desteklenmiştir (Taşkın ve ark.,
2015). Toprakların verimlilik durumları ile yapılan çalışmada da toprakların mangan, demir, çinko,
fosfor ve organik maddenin düşük olduğu, bunun yanı sıra potasyum, kalsiyum, magnezyum ve bakır
konsantrasyonu bakımından noksanlık görülmediği belirtilmiştir (Akça ve ar., 2017). Bursa ili
alüviyal tarım topraklarının verimlilik durumları ve potansiyel beslenme problemlerinin ortaya
konulmasını amaçlayan bir çalışmada toprak bünyesi, toprakların kireç içerikleri ve toprak tuzluluğu
açısından her hangi bir problem bulunmazken, toprak reaksiyonunun hafif alkali olması ve organik
madde içeriklerinin yetersizliği görülmüştür (Turan ve ark., 2010).
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Tablo 3. Toprak ve toprak özellikleri arasındaki istatistiki ilişkiler
SD

pH

EC

CaCO3

OM

K

Ca

Na

Mg

P

Cu

Fe

Mn

Zn

Kum

Silt

SD

1

pH

-

1

EC

0,848**

-

1

CaCO3

-

0,759**

-

1

OM

0,944**

-

0,773**

-

1

K

0,749**

-

-

0,612**

0,777**

1

Ca

0,573*

-

0,551*

-

0,580*

0,728**

1

Na

-

-

-

-

-

0,507*

1

Mg

0,522*

0,492*

-

-

0,586*

0,530*

-

0,558*

1

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Cu

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,591**

-

1

Fe

-

-

-

-0,642**

-0,554*

-

-

-

-

-

1

Mn

-

0,470*

-

0,477*

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Zn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,767**

-

-

-

1

Kum

-0,746**

-0,741**

-0,579*

-0,758**

-0,626**

-0,747**

-0,572*

-

-0,625**

-

-

-

-

-

1

Silt

0,604*

0,666**

0,593**

0,524*

-

0,578*

0,624*

-

-

-0,607**

-

-

-

-0,505*

-0,813**

1

Kil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,802**

-

-

-

0,611**

-

-0,641**

Kil

1

SD: suyla doygunluk yüzdesi; pH: toprak reaksiyonu; EC: toplam tuzluluk; CaCO 3: toplam kireç; K: değişebilir potasyum; Ca: değişebilir kalsiyum; Na: Değişebilir sodyum; Mg: Değişebilir magnezyum; P:yarayışlı fosfor; Cu: elverişli
bakır; Fe: elverişli demir; Mn: elverişli mangan; Zn: elverişli çinko. (*: <0.05, **:<0.01)
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4. SONUÇLAR
Çalışma alanı toprak analiz sonuçlarına göre; topraklar kumlu tın bünyeli toprak sınıfına
girmektedir. Toprak reaksiyonu hafif alkalin ve kuvvetli alkalin özellik göstermektedir. Tuzsuz olan
toprakların toplam kireç içerikleri orta kireçli olup, topraklar orta, iyi ve yüksek düzeyde organik
madde içermektedir.
Toprakların ana besin maddeleri arasında bulunan yarayışlı fosfor içerikleri yeterli, fazla ve çok
fazla olarak sınıflandırılmıştır. Değişebilir potasyum içeriği yeterli, fazla ve çok fazla, değişebilir
kalsiyum, magnezyum ve sodyum içerikleri ise yüksek olarak bulunmuştur. Mikro elementlerden
yarayışlı demir az düzeyde, yarayışlı bakır yeterli düzeyde bulunmuştur. Yarayışlı çinko içeriği çok
az ve az sınıfında, yarayışlı mangan içeriği ise çok az düzeyde bulunmuştur.
Toprakların alkali reaksiyonda oluşu, değişebilir kalsiyum ve bakırın yeterli miktarda
bulunması topraktan demir ve manganın bitki tarafından alınmasını sınırlamaktadır. Çinko noksanlığı
daha çok çinkonun toprakta yeterli düzeyde bulunmaması ile bağlantılıdır. Bakırın toprakta fazla
bulunması bakırlı zirai mücadele ilaçlarının değişik miktarlarda kullanılması ile açıklanmaktadır.
Toprak pH’sının yüksek değerlerde seyretmesi ve mikro element noksanlıklarının görülmesi ile
toprakta yetiştirilen ürünlerde kloroz hastalığı görülebilmektedir. Bundan dolayı araştırma alanı
topraklarında yetiştirilen tarım ürünlerinde gübrelemeye karar vermeden önce toprak analizinin yanı
sıra yaprak analizinin de yaptırılması gerekmektedir.
Elde edilen sonuçlara göre araştırma alanı topraklarının özellikle bakır elementi hariç diğer
mikro besin elementleri yönünden yetersiz olduğu görülmüştür. Bunun için uygulanacak gübreleme
programlarında mikro besin elementlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Makro bitki besin
elementleri yönünden kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum element miktarlarının fazla
olmasından dolayı gübreleme durumunda dikkat edilmesi gerekmektedir. Gübreleme yaparken başta
çinko olmak üzere mikro elementli gübrelerin de gübreleme programlarına dahil edilmesi ve element
noksanlığı belirlenen alanlarda organik kökenli tercih edilmesi daha yararlı olmaktadır.
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ÖZET
Propiconazole, çiftçilerin yoğunlukla kullandığı sistemik mantar öldürücüdür. Yoğun
kullanımdan dolayı çevre, su ve canlılar için ciddi toksisiteye neden olmaktadır. Çalışmamızın amacı,
propiconazole’un 1ppb ve 3 ppb farklı derişim etkilerinde 7 gün süreyle bırakılan Oreochromis
niloticus balık karaciğer dokusunda süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve Glutatyon S
transferaz (GST) enzim aktiviteleri belirlemektir. Karaciğer dokusundaki antioksidan enzim
parametreleri spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiştir. Çalışmamızda karaciğer dokusunda SOD
ve GST aktivitesi artarken, CAT aktivitesi azalmıştır. Çalışma sonuçlarına göre propiconazole
etkisinde O. niloticus’da antioksidan enzim aktivitelerindeki değişiklikler antioksidan savunmanın
yetersiz kaldığı ve karaciğer dokusunda toksisiteye neden olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelime: Propiconazole, Oreochromis niloticus, antioksidan

THE EFFECTS OF PROPICONAZOLE TOXICITY ON SOME ANTIOXIDANT ENZYME
PARAMETERS IN LIVER TISSUE Oreochromis niloticus
ABSTRACT
Propiconazole is a systemic fungicide used by farmers. Due to intensive use, it causes serious
toxicity for the environment, water and living things. The aim of this study was to determine
superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and Glutathione S transferase (GST) enzyme activities
in fish liver tissue of Oreochromis niloticus which were released for 7 days in different
concentrations of 1 ppb and 3 ppb of propiconazole. Antioxidant enzyme parameters in liver tissue
were determined by spectrophotometric methods. In our study, SOD and GST activity increased and
CAT activity decreased in liver tissue. According to the results of the study, antioxidant enzyme
activities were insufficient in antioxidant enzyme activities in O. niloticus and it caused toxicity in
liver tissue.
Keywords: Propiconazole, Oreochromis niloticus, antioxidant
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GİRİŞ
Pestisidlerin tarımda farklı türlerinin geniş bir şekilde kullanımı sonucu canlı organizmalar
üzerine ciddi toksik etkilere ve çevresel problemlere neden olmaktadır (De Forest et al., 2007).
Triazol fungusidler geniş pestisid uygulamaları içerisinden en fazla kullanıma sahip olan gruplardan
biridir. Tarımda bitkiler üzerinde fungal gelişimi önlemek amacıyla soya, tahıl çeşitleri, meyve ve
sebzelerin korunmasında kullanılmaktadır (Roberts and Hudson, 1999). Azol içerikli fungusidler
lipofilik özellikli olup yarı ömürleri haftalardan aylara kadar sürdürebilecek dayanıklılığıyla hedef
olmayan organizmalar üzerinde de bu süreler içerisinde potansiyel toksik etkisini gösterebilir
özelliğiyle çevre için önemli bir kirlilik ve toksik etken kaynağıdır (Bordagaray et al., 2011).
Propiconazole (PPC), a triazol fungisid, (CAS:60207-90-1,1-(2-(2,4-dichlorophenyl)−4propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl)−1H-1,2,4-triazole) birçok ülkede en yoğun kullanılan fungusid
çeşididir. PPC toksik etkilerinin belirlenmesi için sucul ekosistem özellikle de balıklar insan sağlığına
etkilerininde belirlenmesi açısından önem taşımaktadır (Begum and Vijayaraghavan, 1996). Toksik
kirleticilerin etkisinde aerobik canlılarda redoks sistem tetiklenerek reaktif oksijen türleri (ROS)
oluşur.
Hücresel düzeyde detoksifikasyon, antioksidan koruma ve stres yanıtları temel savunma
mekanizmalarını oluşturmaktadır. ROS üretimine karşı enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidan
elemanları oksidatif stres ve oksidatif hasara karşı hücresel düzeyde koruma sağlamaktadır. Oksidatif
stres, ROS üretiminin artışı sonucu antioksidan savunma kapasitesinin aşılması durumunda ortaya
çıkar ve potansiyel olarak hücrenin zarar görmesine hatta ölümüne neden olmaktadır (Kubrak et al.,
2013; Narra, 2016). Sağlıklı organizmada ROS üretimi ve eliminasyonu denge halinde
bulunmaktadır. Antioksidan enzimleri katalaz (CAT), glutatyon S transferaz (GST), süperoksit
dismutaz (SOD) biyotransformasyonda görev alan başlıca enzimlerdir (Limon- Pacheco and
Gonsebatt, 2009).
Bu çalışmanın amacı fungusid PPC etkisine 7 gün süreyle bırakılan O. niloticus’un
karaciğerinde antioksidan sistem elemanları CAT, SOD ve GST enzim aktivitelerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOD
Deney balıkları O. niloticus, Çukurova Üniversitesi balık yetiştirme çiftliğinden alınarak
deney ortamıyla aynı şartlarda olan laboratuvar ortamında 2 hafta boyunca akklimatize edildi. Deney
balıklarının ortalama olarak boyu 12.4±1.05 cm, ağırlığı 32.3±2.09 gr bulunmuştur. 40 cm x 50 cm x
40 cm boyutta cam akvaryumlar dinlendirilmiş musluk suyu ile 40 L doldurulmuştur, akvaryumlarda
merkezi sistem ile havalandırma yapılmıştır. Laboratuvar ortamında 12/12 saat fotoperiyod
uygulanmıştır. Deneyde kullanılan su kalitesi sıcaklık 24±2 0C, pH 7.59±0.64, çözünmüş oksijen
7.55±0.27 mg/L, alkalinite 256 mg/L CaCO 3 ve sertlik 274 mg/L CaCO3 olarak belirlenmiştir.
Balıklar günde iki kez hazır yem ile beslenmişlerdir (Pınar, Türkiye). Kontrol akvaryumuyla birlikte
yürütülen deneylerde toksik kimyasal olan Propiconazole etken maddesi ticari adı Bumper (25 EC)
Adama marka şirketten elde edilmiştir. Toksik deneylerde kimyasal miktarında azalmayı önlemek
amacıyla 24 saat aralıkla su değişimi ve toksik madde eklemesi yapılmıştır. 7. günün sonunda
dekapitasyon yöntemiyle öldürülen balıklardan karaciğer dokuları disekte edilerek çıkarılmıştır
(n=6). Karaciğer dokusu fizyolojik tuz çözeltisi (% 0.59 NaCl) ile yıkandıktan sonra biyokimyasal
analizler yapılana kadar -80 oC’ye kaldırılmıştır.
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Karaciğer dokusu %1.17 KCl içeren pH 7.4, 0.1M sodyum-fosfat tamponunda, 1/10 oranında
seyreltilerek 4 dk homojenize edilmiştir. Homojenatların +4 oC’de 16000 rpm’de 20 dakika
santrifüjünden sonra elde edilen süpernatant katalaz (CAT) (Beutler, 1975), süperoksit dismutaz
(SOD) (McCord ve Fridovich, 1969) ve glutatyon S-transferaz (GST) (Habig ve ark., 1974)
aktiviteleri ve protein (Bradford, 1976) miktarlarının spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmesinde
kullanılmıştır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
7 günlük süreyle PPC etkisine bırakılan O. niloticus’un karaciğer dokusunda CAT, SOD, GST
aktivitesi (U/mg protein)

CAT

SOD

GST

Kontrol

122.86±4.56a

3.99±0.23a

32.34±1.87a

1ppb PPC

109.32±3.48b

4.29±0.41b

37.68±2.06b

3ppb PPC

94.65±4.69c

6.01±0.34c

40.67±2.58c

X±Sẋ : Aritmetik ortalama±Standart hata.
Farklı harfle gösterilen veriler arasında p<0.05 istatistiksel ayrım bulunmaktadır. (n=6). a, b ve c harfleri aynı süredeki
gruplar arasındaki ayrımı belirtmek amacıyla kullanılmıştır.

7 günün sonunda kontrole göre CAT aktivitesinde 1ppb ve 3ppb etkisinde sırasıyla %11 ve
%23 azalma, SOD aktivitesinde sırasıyla %8 ve %51 artış, GST aktivitesinde sırasıyla %17 ve %26
artış belirlenmiştir.
CAT ve SOD oksijen radikallerine karşı ilk savunma hattını oluşturur ve pestisid
toksisitesinde ROS oluşumu için önemli markırlar olarak kabul edilirler. CAT, başlıca
peroksizomlarda (hücrelerde hidrojen peroksitleri parçalayan organ) bulunur ve
peroksizomlarda uzun zincirli yağ asitlerinin metabolizmasından üretilen H2O2'nin
azaltılmasından glutatyon peroksidazla birlikte sorumludur CAT aktivitesindeki azalma
enzim aktivitesini inhibe ettiği belirlenen süperoksit anyon radikalinin (Ballesteros ve ark., 2009)
PPC etkisinde artan üretimiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Hücreler CAT aktivitesindeki azalan
aktiviteye bağlı olarak daha savunmasız duruma düşebilmektedirler. Benzer sonuçlar Yan ve ark.,
(2016) Danio rerio balıklarında da gözlenmiştir. Bu araştırmada CAT aktivitesindeki bu
azalma PPC’Nin CAT düzeylerini değiştirerek karaciğerde peroksidatif hasara neden
olduğunu gösterir
Bu arştırmada SOD aktivitesinin indüksiyonu, balıkların ciddi oksidatif strese
maruz kaldığını ortaya koymuştur PPC etkisinde SOD enzim aktivitelerinde gözlenen artışların
artan süperoksit anyon radikaline karşı bir savunma yanıtı olarak oluştuğu ve ROS’un oluşumunu
nötralize etme girişimi olduğu düşünülmektedir. Bu şekildeki bir yanıt hem süperoksitin doğrudan
hem de bir takım reaksiyonlar sonucunda hidroksil radikaline dönüşümüne bağlı olarak dolaylı
yoldan hücrede oluşturacağı zararlı etkilere karşı hücresel yapı ve bileşenlerin korumasında önemli
olabileceği öngörülmektedir. (Kavitha ve Rao 2007).
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GST kirleticilerin etkisinde biyomarkır olarak kullanımı kirliliğin izlenmesinde güvenli bir
parametre olarak dikkati çekmektedir (Livingstone, 1998).Biyotransformasyon faz II enzim üyesi
olan GST, kirleticilerin detoksifikasyonunda rol oynar (Hamed ve ark., 2003). Çalışmamızda GST
aktivitesi kontrol grubuna göre artış gözlenmiştir. GST düzeylerinde artışın PPC’ye karşı hücresel bir
yanıt olduğu düşünülmektedir. Deltametrinin etkisine bırakılan Channa punctatus’da karaciğer
dokusu GST aktivitesinin arttığı saptanmıştır, araştırıcılar bu artışın dokuyu ROS hasarına karşı
koruma amacıyla olduğunu bildirmişlerdir (Sayeed ve ark., 2003).
Antioksidan sistemlerin bu şekilde bozulması, ROS üretimini arttırmakta ve
karaciğer dokusuna daha ciddi oksidatif hasar vermektedir.
KAYNAKÇA
Ballesteros, M.L., Wunderlin, D.A. ve Bistoni, M.A., 2009 Oxidative stress responses in
different organs of Jenynsia multidentata exposed to endosulfan, Ecotoxicology and Environmental
Safety, 72, 199–205.
Begum, G., Vijayaraghavan, S., 1996. Alterations in protein metabolism of muscle tissue in the
fish Clarias batrachus (Linn) by commercial grade dimethoate. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 57,
223–228.
Beutler, E., 1975. Red Cell Metabolism. A Manual of Biochemical Methods. Grune and
Stration, New York, London, 67-69.
Bordagaray, A., Garcia-Arrona, R., Millán, E., 2011. Optimization of solid-phase
microextraction procedure coupled to GC-ECD for triazole fungicides determination in juice
samples. Food Anal. Methods 4, 293–299.
Bradford, M.M., 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram
quantitites of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72: 248254.
De Forest, D.K., Brix, K.V., William, J.A., 2007. Assessing metal bioaccumulation in aquatic
environments: the inverse relationship between bioaccumulation factors, trophic transfer factors and
exposure concentration. Aquat. Toxicol. 84, 236–246.
Habig, W.H., Pabst, M.J., Jakoby, W.B., 1974. Glutathione S-transferases. The First Enzymatic
Step in Mercapturic Acid Formation. The Journal of Biochemistry, 25(249): 7130-7139.
Hamed, R.R., Farid, N.M., Elowa, S.H.F., Abdalla, A.M. 2003. Glutathione related enzyme
levels of freshwater fish as bioindicators of pollution. The Environmentalist, 23: 313-322.
Kavitha, P. ve Venkateswara Rao, J., Oxidative stress and locomotor behaviour response as
biomarkers for assessing recovery status of mosquito fish, Gambusia affinis after lethal effect of an
organophosphate pesticide, monocrotophos. Pesticide Biochemistry and Physiology, 87, 182–188,
(2007).
Kubrak, O.I., Atamaniuk, T.M., Storey, K.B., Lushchak, V.I., 2013. Goldfish can recover after
short term exposure to 2,4-dichlorophenoxyacetate: use of blood parameters as vital biomarkers.
Comp. Biochem. Physiol. C 157, 259-265.
Limon-Pacheco, J., Gonsebatt, M.E., 2009. The role of antioxidants and antioxidant- related
enzymes in protective responses to environmentally induced oxidative stress. Mutat. Res. 674,137–
147.

www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1391

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Livingstone, D.R., 1998. The fate of organic xenobiotics in aquatic ecosystems: quantitative
and qualitative differences in biotransformation by invertebrates and fish. Comparative Biochemistry
and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 120(1), 43-49.
McCord, J.M., Fridovich, I., 1969. Superoxide Dismutase; an Enzymatic Function for
Erythrocuprein (Hemocuprein). The Journal of Biochemistry, 244: 6049-6053.
Narra, M.R., 2016. Single and cartel effect of pesticides on biochemical and haematological
status of Clarias batrachus: a long-term monitoring. Chemosphere 144, 966-974.
Roberts, T., Hudson, D., 1999. Metabolic Pathway of Agrochemicals. Part 2: Insecticides and
Fungicides 1st ed.. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, United Kindom.
Sayeed, I., Parvez, S., Pandey, S., Bin-Hafeez, B., Haque, R., & Raisuddin, S., 2003. Oxidative
stress biomarkers of exposure to deltamethrin in freshwater fish, Channa punctatus
Bloch. Ecotoxicology and environmental safety,56(2), 295-301.
Yan, S.H., Wang, J.H., Zhu, L.S., Chen, A.M. ve Wang, J., Thiamethoxam induces oxidative
stress and antioxidant response in zebrafish (Danio rerio) Livers, Environmental Toxicology, 3,
2006-2015, (2016).

www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1392

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
GELECEĞĠN TEHLĠKESĠ: TALYUM
Doç. Dr. Hikmet Yeter ÇOĞUN
Çukurova Üniversitesi, hcogun@cu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Tüzin AYTEKĠN
Çukurova Üniversitesi, tuzunay@cu.edu.tr
Prof. Dr. Ferit KARGIN
Çukurova Üniversitesi, fkargin@cu.edu.tr

ÖZET
Dünyada yıllık üretimi 30 ton olan talyum (Tl) doğada gümüşden 10 kat daha fazla
bulunmaktadır. Yeryüzünde çok nadir bulunan ve akuatik ortamda yaygın bir dağılımı olan Talyum
(Tl), canlılar için önemli bir potansiyel risktir. Talyum sanayide özel cam yapımında
kullanılmaktadır. Yaygın olarak fare zehirlerinde (talyum sülfat) talyumun kullanılması göze çarpan
bir örnektir. Talyum, doğal ortamda az miktarlarda bulunmasına rağmen civa, kurşun, bakır ve çinko
gibi ağır metallerden daha toksiktir. Bu derleme çalışmasının amacı talyumun doğaya olan etkileri ve
sucul canlılara olan etkilerini incelemektir. Talyum toksisitesi şu an itibariyle büyük küresel önemi
olmayabilir, fakat halk sağlığına toksisitesi nedeniyle talyum seviyelerini en aza indirgemek gerekir.
Anahtar Kelimeler: Talyum, çevre kirliliği, ağır metal, atık

THE DANGER OF FUTURE: THALIUM
ABSTRACT
Thallium (Tl), which is 30 tons per year in the world, is 10 times more abundant in nature than
silver. Thallium (Tl), very rare on earth and has a widespread distribution in the aquatic environment,
is an important potential risk for living things. Thallium is used in making glass in the industry. The
use of thallium in mouse poisons (thallium sulphate) is an example. Thallium is more toxic than
heavy metals such as mercury, lead, copper and zinc, although it is too found in natural environment.
This review study of the objective is the effects thallium on nature and its aquatic effects. Thallium
toxicity may not currently be a major global benefit, but it is best to reduce thallium levels for the
public health due to toxicity.
Keywords: Thallium, environmental pollution, heavy metal, waste
GĠRĠġ
Talyum (Tl) 1861 yılında keşif edilmiş (Schoer, 1984) ve masum bir metal olarak
adlandırılmıştır (Kazantzis 2000; Peter ve Viraraghavan 2005). Dünyada yıllık üretimi 30 ton olan
talyum (Tl) doğada gümüşden 10 kat daha fazla bulunmaktadır. Yeryüzünde çok nadir bulunan ve
akuatik ortamda yaygın bir dağılımı olan Talyum (Tl), canlılar için önemli bir potansiyel risktir.
Talyum sanayide özel cam yapımında kullanılmaktadır. Yaygın olarak fare zehirlerinde (talyum
sülfat) talyumun kullanılması göze çarpan bir örnektir. Talyum, doğal ortamda az miktarlarda
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bulunmasına rağmen civa, kurşun, bakır ve çinko gibi ağır metallerden daha toksiktir (Kemper ve
Bertram 1991).
Talyumun ekotoksikolojik önemi, canlı organizmalar üzerinde akut toksisitesinin yüksek
olması nedeniyle kurşun ve cıva ile karşılaştırılabilir (Kemper ve Bertram, 1991). Artan teknoloji ve
gelecek teknoloji alanlarında talyum’a olan ilgi artmaktadır (Nriagu, 2003). Artan bu teknolojik
gelişme içerisinde süper iletken bileşenlerin keşfi ile Tl gelecekte büyük bir olasılıkla kirlilik kaynağı
olarak dikkat çekmektedir (Asami ve ark. 1996). Talyum toksisitesi şu an itibariyle büyük küresel
önemi olmayabilir, fakat halk sağlığına toksisitesi nedeniyle talyum seviyelerini en aza indirgemek
gerekir.
Doğal sularda Talyum
Doğada çok az düzeylerde olmasına rağmen deniz suyunda 10-15 ng/L, kirliliğin etkisinde
olan yerlerde 20-50 ng/L ve temiz bölgelerde ise 5-10 ng/L düzeylerinde tespit edilmiştir (Flegal ve
Patterson 1985; Cheam ve ark., 1995). Tatlı su, nehir ve yeraltı sularında talyum düzeyleri 0.04 µg/L
ve 800 µg/L olduğu rapor edilmiştir (Delvalls ve ark., 1999).

Standart Kurum

Talyum Düzeyi

Swiss Clean Air Ordinance

2 µg/m3

Russian Standart

0.01 mg/m3

Canadian (CCME)

0.8 µg/L

EPA

>0.14 mg/L

Tablo 1. Çeşitli ülkelerin sulardaki talyum standart düzeyleri (Peter ve Viraraghavan 2005).
Talyum Kirliliği
EPA’nın da açıkladığı gibi talyum Hg, Cd, Pb, Zn ve Cu gibi gibi metaller gibi memeliler için
çok toksik elementtir (Cheam 2001). Yapılan araştırmalarda canlılarda talyum birikimleri genelde
kemik, böbrek ve sininir sisteminde olmaktadır. Yarılanma süresi 3-8 gün arası sürmektedir (Zitko
1975). Özellikle seksüel davranış ve üreme üzerine etkileri olduğu gözlenmiştir (Smit ve Carson
1977).
Özellikle talyumun fare zehirlerinde son yıllarda çok kullanılması sadece farelere değil diğer
hayvanlara da zehir etki yapmaktadır. Schoer (1984) yaptığı çalışmada yoğun Tl kullanımına bağlı
atlarda ve tavşanlarda kıl dökülmesi görülmüştür.
Yapılan bir araştırmada zebra balıkları Danio rerio üzerine talyumun etkisi incelenmiş, bazı
doku ve organlarda antioksidan parametrelerini değişiklik yaptığı gözlenmiştir (Hou ve ark., 2017).
Talyum Toksik mekanizması
Uçucu bir metal olmayan talyum (Tl+) sularda monovalent (tek yüklü) olarak bulunur. Tl+
formları sülfür, oksijen ve halojenlerle solüsyonlarda kompleks yaparlar (Lee 1971). Talyum iyonları
nükleer manyetik rezonans (NMR) özelliklerine sahiptir ve özellikle K + ve Na+ 'nın biyolojik
işlevlerini taklit etmektedir (Nriagu, 1998). Talyumun bu özelliği birçok biyolojik işlev yapan iyonlar
ve mekanizmalar için çok önemlidir.
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Talyumun diğer ağır metallerin yaptığı gibi proteinlerin sülfidril gruplarına bağlanması ve
mitekondri zarlarına etkileyerek enzimatik reaksiyonları etkilemektedir (Ramsed 2002).
Sonuç ve öneriler
Tl su sistemlerine olan kirlilik potansiyelleri hakkında daha çok dikkat edilmeli,
Tl ortam kirliliğinde insan ve hayvan sağlığına olan etkilerine dikkat edilmeli
Teknolojik gelişmelerle birlikte artan Talyum’un çevreye olabilecek etkisini insanlara
bilgilendirmeyi arttırmak gerekmektedir.
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TEMSĠL DEĞERLERĠ VE YENĠDENLEġME… NECĠP FAZIL ġĠĠRĠNDE “HĠÇ”LĠK

Doç. Dr. Fatih ARSLAN
Fırat Üniversitesi, farslan@firat.edu.tr
ÖZET
Türk Ģiir geleneği içinde anlam değerleri söz konusunda olduğunda Necip Fazıl farklı bir
değer olarak karĢılar bizi. ġiirin kökünü yüküne bağlayan, zor bilmeceleri mısralarında dindiren Ģair,
ruhunu sıkan pek çok konuyu sağlam bir derinlikle cevaplama gayretindedir. Çile’nin ördüğü ruh hali
inanç ve inançsızlık boyutlarında çeliĢkiler yaĢasa da çoğu kez olumludan yana bir tavır sergilemiĢtir.
Bu yönüyle Necip Fazıl Ģiir poetiği bir sanatsal sunum olmanın ötesine geçerek farklı bir değere,
ütopyaya, manifestoya dönüĢür. Tabi ki mutlak varlığın sorgulanmadığı bir değer dünyasına. Necip
Fazıl’ın Ģiir boyutunda ele alıp büyüte büyüte bir sınır ihlaline, ihtilaline taĢıdığı söz değerlerden
birisi de “hiç”lik kavramıdır. Batı metodolojisinin daha çok inançsızlık temelli nihilizmle
kuramsallaĢtırdığı hiçlik, doğu ve Ġslam felsefesinde farklı anlam yükleri taĢımaktadır. Bütün
daraltan, boğan yanına rağmen bir açılma, ferahlama öncesidir. Ölüm, yalnızlık, zaman, kader gibi
imgesel karĢılıklarını Ģiirine açan Fazıl, küçülmek ve yok olmak yerine “hiç”liği olumlamayı tercih
etmiĢtir. Tek baĢına soyut bir değer olmasına karĢın taĢıdığı simgesel yükleri oldukça yoğun olan
“hiç”lik N.Fazıl poetikasının da temel açılım niteliklerindendir. Kendince cevapları olan bir kafatası
örgütlenmesi içinde anlamını arayan bir değerdir. Bu açıdan bakıldığında Türk Ģiir geleneğinin anlam
yapılanmasında da önemli soruların karĢılığıdır. Gerek anlam gerek kelime olarak Çile’nin sağlam
kayıt aracısıdır.
Anahtar kelimeler: Necip Fazıl, Ģiir, Çile, hiçlik.

REPRESENTATIONS AND REFRESHING… NOTHINGNESS IN NECIP FAZIL POETRY
ABSTRACT
Necip Fazıl meets us as a different value when it comes to mentioning the values of meaning
within the Turkish poetry tradition. The poet, who ties the root of the poem to his burden, relieves
difficult riddles in his verse, endeavors to answer with a deep depth the many issues that are boring
his soul. Even though the mood of the hank stems from contradictions in the dimensions of belief and
unbelief, it has often been in favor of a positive attitude. In this respect, the poetic poetry of Necip
Fazıl goes beyond being an artistic presentation and becomes a different value, utopia and manifesto.
Of course, a world of absolute value is not questioned. One of the promises that Necip Fazıl carried
out in his poetry as a tool of magnifying his border and enlarge it to a unda nothing ’is his concept of
unda nothing Necip Fazıl. The nothingness of the Western methodology, which is mostly theorized
by nihilism based on disbelief, carries different meanings loads in eastern and Islamic philosophy.
The whole constrictor, before the bullshit, is an opening and relief. Fazıl, who opened his imaginary
equivalents such as death, loneliness, time and fate to his poetry, preferred to affirm ın nothing ine
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instead of shrinking and disappearing. Although it is an abstract value alone, it is one of the basic
opening qualities of the N. Fazıl poetics which has a very heavy symbolic charge. It is a value that
looks for its meaning within a skull organization that has its own answers. From this point of view, it
is the answer to important questions in the construction of the meaning of Turkish poetry tradition.
Both the meaning and the word is the robust registration agent of Çile.
Keywords: Necip Fazıl, poem, Çile, nothingness.
GiriĢ / Bir Hiç’lik Etrafında
Hiç, bir kavram olarak düĢünsel alanın her dalında kullanılır. Edebiyatta, müzikte, sanatta,
resimde, heykelde ve en önemlisi de felsefede. Genel tanımıyla bir “var olmama durumu” olarak
tanımlanabilir. Varlıkta ortaya çıkan bir eksiklik, tamamlanamamıĢ hal olarak nitelendirildiğinden
dolayı eksiklik ya da bulunmayıĢ durumu, mevcut olmama hali olarak belirtilir. Bu anlamda “hiç”lik
felsefi bir kategori olarak anlaĢılır ve yokluk ya da namevcudiyet Ģeklinde kullanılır. Ġnkar ya da
yadsıma nedeniyle gerçeklikteki durumların, özelliklerin ortadan kaldırılması, meydana gelen var
olmayıĢ durumu olarak da belirtilir. Etikte, bilgi teorisinde ve siyasal felsefede hiççilik akımları
(Akarsu, 2014: 78) vardır. Hiççilik bir tutum olarak hiçliği benimser.
Necip Fazıl’da ise “hiç” bir kavram olarak; boĢluk, yokluk, sonsuzluk, anlamsızlık, maddeden
öte, dünya kavramlarının anlam çerçevelerinde ifadelerini bulur. N. Fazıl’daki sonsuzluk, “1934„e
kadar uçarılıkta sonsuzluk, 1934‟ten sonra imanda sonsuzluk, imana teslimiyette sonsuzluk ve de
sonsuzlukta sonsuzluk“(OğuzbaĢaran, 1988: 183) Ģeklinde bir geliĢim arz etmektedir.. Bu anlamda
Ģairin “Hiçlik Risalesi” isimli metni önemli değerler taĢıyan bir söz yapısıdır. Necip Fazıl, kavrama
kesin bir tanımlama getirmekten çok, “hiç“lik adına ne yapmak istediğinin coğrafyasını çizmek
istemiĢtir. Yalnızlık, fikirsizlik, dıĢlanmıĢlık, takdir edilmemek, inancını yaĢayamamak vs.: “Hangi
duvara yaslasam başımı / Yıkık bir harabe gibi kalırım “ (Hiç‟lik Risalesi, ÇİLE, s.358). Necip Fazıl
çoğu yerde Ģiirini melale açar. Tipik bir Baudelaire çağrıĢımı olarak bütünü kuĢatmıĢ bir değerdir.
“Bilmiyorlar sızımı dürttüklerini melâl
Bilmiyorlar, battığını kelimelerin içime
Oysa canıma kastediyor sustuğum her bir hece
Yolcusu yitik, çıkmaz bir yolda kurban oldum ben melâl
Aransa bulunmaz siluetim
Saçlarıma zifiri rüzgârlar değdi
Kayıptır gölgesi ellerimin melâl!”* (s.358)
Necip Fazıl’ın her zamanki gibi düĢünceleri ile hayallerinin birbirine karıĢtığını görürüz.
Necip Fazıl’ın metafizik ötesini bağlanma kavramı ile anlatmaya koyulur. ġiir öznesi metafizik bir
uzantıyla Ģiirini ele almıĢtır. Ġlk çağla baĢlayıp 17. yüzyılda bir ivme kazanmıĢ ve bugüne dek gelmiĢ
hiçlik düĢüncesi, Necip Fazıl’da karĢılığını bulmuĢtur. KırılmıĢ bir dünyada insan umutsuzluğun ve
nihilizmin kucağına düĢmüĢtür. Varlığın esrarına giden yol aĢk, iman, sadakat ve umuttan geçer. Bu
aĢamaları yaĢamayan insanoğlu yokluğun düĢüncesine saplanmıĢtır. Modern insan hem varlık sebebi
hususunda Ģüphe içindedir, hem de yeryüzünü yok etme gücüne sahiptir. Arvasi insanı tanımlarken,
onun Ģahsiyetinin teĢekkülünde önemli bir etken olan çevreyi de göz önünde bulundurarak, insan
gerçeğini anlamaya ve anlamlandırmaya çalıĢır. O, insanın bulunduğu varlık ortamını, “bizi etkisi
altında bulunduran ve bizden de etki alan bir âlemde doğduğumuz bir gerçeklik” (Arvasi, 1968: 9)
olarak nitelendirir. Böylece kendi varlığı, kendisi için bir problem olmaktadır. Rahatsızlığının baĢlıca
belirtilerinden biri aĢkınlık ihtiyacını yitiriĢidir. Varlığın vakur ve kutsal olduğu bilinci çağdaĢ
dünyada giderek artan ölçüde gölgede kalmakta ve yerini iĢlev fikrine bırakmaktadır. Kendimizi ve
baĢkalarını karmaĢık, bağlantılı iĢlev sistemleri olarak görmekteyiz: biyolojik, zihinsel, toplumsal
*

ġiir alıntıları Çile, Büyük Doğu Yayınları 2012, Ġstanbul isimli kitaptan alınmıĢtır.

www.zeugmakongresi.org/

KONGRE TAM METİN KİTABI

www.iksadkongre.org/ Sayfa1397

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
sistemler. Vakar ve liyakat duygumuz, sadece insan olmakta doğal bir kutluluk bulunduğu bilincine
değil, toplum içinde yerine getirdiğimiz iĢlevlere dayanmaktadır. Ġnsanın ne yapıyorsa o olduğu,
değerinin yaptığı iĢe eĢit olduğu yargısına varılınca, ontolojik duygu kısmen yitirilir.
ĠĢlevselleĢtirilmiĢ bir dünya, hedefsiz bir yolculuktur. Hayatta vakar ve gaye sahibi olma duygusu
yitirildiği zaman, son kertede hiçbir Ģeyin önemi kalmaz. Hiçlik düĢüncesine sahip insanların
arayıĢlar içinde olup herhangi bir Ģeye bağlanamayınca her Ģeyi reddetmeye kalkar: “İki hiç arasında
varlık olur mu ki hiç?..”. Ġki hiç derken dünya ve ahiret hayatları kastedilmektedir. Bu mısradaki açar
ibare “varlık” kelimesidir. DüĢünce, hakikat ve bilgi problemleri varlık probleminden çıktığı gibi;
yokluk, olumsuzluk ve hata gibi kavramlar da varlık probleminden kaynaklanmaktadır. Ġslâm
düĢüncesi literatüründe varlık vücut, var olan mevcut terimleriyle; yokluk adem, yok olan ise
ma`dûm sözcükleriyle tanımlanır. Mutasavvıfların dünya görüĢüne göre, “gerçeklik ve varlık” olarak
algılanan mevcut dünya, aslında mutlak varlığın tecellilerinden sadece bir görünüĢü temsil etmekte
olup bundan baĢka, mutlak varlığın (yaratıcının), tecellilerinin tezahür ettiği farklı varlık âlemleri
(Ġzutsu, 1999: 21) de mevcuttur. Gerçek anlamda yokluk diye bir Ģey yoktur; sadece görünüĢte bir
yokluk vardır; baĢka bir ifadeyle adem-i mutlak yok, adem-i zahir vardır.
Hayatın Sessizliği / Ölümün HaykırıĢı…
Allah’ın iki çeĢit yaratması vardır. Birisi sebepler olmaksızın yoktan bir anda var etmesi
(ibda), diğeri ise var olanlarla aĢama aĢama yaratmasıdır (inĢa). ġairde bu varlıkların yoktan
oluĢtuğunu ama gayesiz bir hiç uğruna yaratılmadıklarını nihilistler gibi varlığın bir hiç olmadığını
dile getirmiĢtir. BaĢın ve sonun hiç olduğunu söylemekle varlığın hiç olmayacağını asıl olarak hiçin
içinde hiç yaratıldığını bu iki hiçtende hiç oluĢmayacağını, varlığın elbet bir yaratıcı tarafından var
edildiği dile getirilmiĢtir. Necip Fazıl da hiçlik düĢüncesiyle yoğrulan insanın çıkmazını ruhunun
derinliklerinde duyan hisseden biri olduğu için dünya hayatı içerisindeki insanın çıkmazını hiçlik
fikrinden ziyade bir tutunma ihtiyacına yönelik tasavvufi bir sığınma yoluyla Allah’ın yaratma
kudretinin sonsuzluğuna sığınarak hiçlik olgusunu kendi ruh dünyasından bertaraf etme çabasındadır.
Necip Fazıl’ı aslında korkutan asıl gerçek, “hiç”liktir. Onun dünyasında hiçlik, mutlak varlığın
kendisinde uyandırdığı yaratma kudretinin sonsuzluğudur. ġair olarak kendi kendisini de küçük bir
yaratıcı olarak düĢünecek kadar sanatına güvenmiĢtir. Ancak hayallerinde yaĢadığı bu halin,
gözlerinin her açılmasında kaybolduğunu görmesi, onda bir gerçeklik dehĢeti uyandırmıĢ, hakikat ve
yalanların zıtlıkları ile birbirlerini erittiğini ifade etmekten çekinmemiĢtir.
“Ne yalanlarda var, ne hakikatta,
Gözümü yumdukça gördüğüm nakış.” (s.19)
Yokluk, hiçlik değildir. Hiç denildiği varlığın bir Ģey ifade etmeyiĢidir. Oysa yok, reddetmenin
dıĢında bir yaklaĢımla olmayan bir Ģeye söz olarak iĢaret etmektir. Necip Fazıl’ın felsefe ile
meĢguliyeti içinde yer alan dil polemiklerinin bu türden kelimeler yürümesi onun Ģairlik özelliğinin
bir parçası olarak görebilir. Ne var ki kafasında ve ruhunda var olan her Ģeyi aynı anda ifade etmeye
çalıĢması bazı kavramların iç içe geçmesine neden olmuĢtur. ġiir öznesine göre yaĢamın durması,
suyun donmasına benzer. Yokluk, yok olmak anlamında değildir. Yokluk zaten vardır. Bizler
yokluğu bir varlık olarak algılamaktayız ki bu algılamanın birden yanlıĢa dönüĢmesi, karanlık
kelimesi ile örtüĢmektedir: “Yokluk, o donduran buz, o öldüren karanlık” (s.138). Ġnsanlar yok
oluĢun veya yokluğun, insan yaĢamında ne gibi felaketler doğuracağını bilir. Beynin boĢluğu,
yokluğu düĢünmesi, gerçeğin tarafı gibi bir eylem bileĢkesini ortaya çıkarmaktadır:
“Sanki burnum, değdi burnuna (yok)un,
Kustum, öz ağzımdan kafatasımı.” (s.16)
Ayak Sesleri Ģiirinde ölümün karĢısında duyduğu tedirginlik, yokluk hissiyle anlatılır. ġiirde
ölüm korkusunu açığa çıkaran Ģey ayak sesleridir. Ayak sesleri ölüyü mezara koyduktan sonra birer
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ikiĢer mezarlıktan uzaklaĢan yakınların ayak sesleridir. Bu açıdan bakıldığında Ģiirde ölüm yokluk
korkusunu besleyen esas unsurun yokluk olduğu söylenebilir.
“Ey şimdi bir felâket gibi bana yaklaşan,
Sonra saadet olup yanımdan uzaklaşan
Sesler, ayak sesleri, kesilmez çıtırdılar!
Bana gelen müjdeyi galiba caydırdılar.
Böyle adım atarlar, ayrılanlar eşinden,
Böyle yürür, gidenler, bir tabutun peşinden.
Kimsesiz gecelerim, bu kesik sesle doldu,
Artık, atan kalbim de bir ayak sesi oldu.
Bir gün sönük göğsüme düştüğü vakit başım,
Benden ayrılıyormuş gibi bir can yoldaşım,
Gittikçe uzaklaşan bu sesi duya duya
Yavaşça dalacağım, o kalkılmaz uykuya…” (s.214)
ġair, henüz ölüm düĢüncesine hazır değildir. Yukarıdaki mısralardan da anlaĢılacağı gibi
böyle büyük bir düĢünceyi kabullenmekte zorlanmaktadır. Ancak ölümü bir türlü kabullenemeyiĢinin
veya bu düĢüncenin kendisinde bu derece korku, tedirginlik ve yokluk fikrini uyandırmasının asıl
sebebi, hayata karĢı duyduğu sevgidir. Daha çocukluğunda marazi bir hassasiyet, acıtan bir hayal
kuvveti ve dehĢetli bir korkuya sahip olduğu bilinen Necip Fazıl’ın özellikle Paris’te geçirmiĢ olduğu
yılların bunalım ve arayıĢ yılları olduğu da bilinmektedir. Ülkeye döndükten sonra da bu bohem
hayatı sürdürür. Böyle bir hayat, Ģairin Ģiirinin alt katmanında ölüm duygusuna uç veren derin bir
keder tabakası oluĢturmuĢtur. Bu dönemde ortaya konulan ürünlerde dile gelen ölüm düĢüncesinin
endiĢe ve korkuyla birlikte yürüdüğü görülecektir. ġiir öznesi Ölünün Odası baĢlığını taĢıyan metinde
de aynı endiĢeli ve korkulu tavrını devam ettirir.
“Yatıyor yatağında, dimdik, upuzun, ölü;
Üstü, boynuna kadar bir çarşafla örtülü.
Bezin üstünde, ayak parmaklarının izi;
Mumun alevinden sarı, baygın ve donuk benzi.
Belli ki, birdenbire gitmiş çırpmamadan.
Bu benim kendi ölüm, bu benim kendi ölüm;
Bana geldiği zaman, böyle gelecek ölüm…” (s.120)
Ölümün verdiği yokluk hissi kahredici olandır. Necip Fazıl için yokluk bir noktada yalanın
kendisidir. Çünkü yalanın sonu yoktur. Gerçeğin ortaya çıkması ile kendisi de yok olacaktır. Bir
bakıma inanmanın en büyük unsurlarından birisi yalansız bir yaĢamı yaĢama davet etmek, gerçekle
yaĢamanın mutluluğunu idrakten etmektir. Yalan en büyük hiçliğe teslimiyettir. Bazen de zıtlıklar
Fazıl Ģiirinde dilsel demagoji ve ĢaĢırtmacalar, fikirsel sapma oyunlarıyla yerini almıĢtır. Onun
poetikasının önemli malzemelerinden birisidir:
“(yok) bir vardır
(yok)bir (yok)tur
(Var) bir (yok) tur
(Var) bir (var) dır.” (s.30)
Necip Fazıl, yaratanın yoklukta var olduğunu, varlıkta var olduğunu, görmek isteyenlere ve
görmek istemeyenlere karĢı varlık ve yokluğun hallerinin hangi hallere girebileceğini söylerken,
kelimelerle oynamaya çalıĢmaktadır. Yoklukla hiç yok olmayan bir varlığın ebediliğini haykırması,
naranın ulaĢacağı hedefin belirsizliğinde bir hiç olarak ortaya çıkmaktadır. Ölüm bu dualiteyi
besleyen en önemli katmandır:
“Ağzıma soğuk kurtlar dolacak, gözüme kum,
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Dipsiz kuyu, sürdükçe zaman, sürecek uykum…” (s.137)
Her Ģeyin aslında hiçbir Ģey olmadığını söyleyen bir idrakin söylettiği mısralar, dünya
nesnelliğinin inkârını da beraberinde getirmektedir: “Ne sen varsın, ne ben, ne yar, ne kimse” (s.32).
Necip Fazıl’ın zaman zaman aynı tabirleri Ģiirlerine koyması, belli bir inancın belli bir öğesini
vurgulamaktan çok, dünyaya bakıĢındaki arzuyu besleyen kaynakların da ifadesi olarak
nitelendirilebilir.
Sonuç / Hep Yokluğun EĢiğinde…
Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet dönemi Türk Ģiirinde ölüm, yokluk, hiçlik vs. metafizik
ile ilgili kavramları en çok dile getiren Ģairlerdendir. O, metafiziğin derin manasını anlamıĢ; ölüme,
teslimiyetçi duygularla yaklaĢmıĢtır. Ölümden sonra yaĢanacak olan ebedi hayat ve o hayatın
mahiyeti de Necip Fazıl’ın Ģiirlerinde önemli yer tutar her ne kadar hayatının evrelerinde değiĢik
düĢüncelerin etkisinde kalsa da Arvasi’den sonra inanç krizleri onu daha çok tefekküre yöneltmiĢtir.
Ölümle çepeçevre sarılan insanın var olma sürecini özgürce ortaya koyamaması, Necip Fazıl’a göre
insanın tek trajik gerçeğidir. Ruhun sonsuzluk iĢtiyakı, hayatın elden alınıĢı ve zamanın insanı
kısıtlaması onun Ģiirlerinin temel çatıĢma noktasıdır. Ölüm, hayatla kendini insana sunar. Ġnsan ise bu
durumu bilmeye ve anlamaya çalıĢarak kendi varoluĢ sürecini tamamlar. Nitekim insan, hayat ve
ölüme anlam veren tek canlıdır. Bu yönüyle Necip Fazıl Ģiirlerinde hayat ve ölüm trajedisini bütün
insanlık adına duyumsar ve ortaya koyar. Hiçliğin kahredici yalnızlığını sorgulayan tavır, hem kendi
çıkmazlarına hem insanlık çıkmazlarına bir yol açmak sevdasındadır.
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ŞİİRİN VE İNTİHARIN KIYISINDA… BİR SANAT OTOPSİSİ / NİLGÜN MARMARA
Doç. Dr. Fatih ARSLAN
Fırat Üniversitesi, farslan@firat.edu.tr
ÖZET
İnsan okuduklarının sonucudur. Türk şiir geleneğinin kadın yazarlara çok da sıcak bakmadığı
bir sanat eyleminde Nilgün Marmara biraz da popüler kültürün etkisiyle hayatı, şiir kimliğinin önüne
geçmiş bir sanatçıdır. Yaşadıkları, okudukları, etkilendikleri ve etkiledikleri psikanalist bir
yaklaşımla daha somut çıkarımlara taşınabilir. Mutlaka Nilgün Marmara bunların ve hayatın sonudur.
Sonlanmış bir hayatın eşiğe yavaş yavaş taşıyan adımları bir kadın kimliğinde çelişkinin, boğuntunun
bütün yönlerini yaşamak zorunda bırakılmıştır. Çifte soyutluluk ister istemez nihai bir zaman
çağırmaktadır. Puslu, belirsiz temsil değerleri, nesneler şiiri adım adım intihara taşımış, şair de bunu
eşlik etmiştir.
Nilgün Marmara son yüzyıl Türk şiirinde yazma değerlerinin ötesinde bir anlam, anlamsızlık
taşır. Kısacık yazdıkları etki alanı açık bir coğrafya için önemli sayılabilecek saptamalar
taşımaktadır. Bunaltı, mani depresif durum içimizde bulunduğumuz zamanları bir ucundan yakarken
farklı yaşanmışlıklar neticesinde bir kadın ruhunun asra teslim olan yapısı yaşatmaktan çok bunalım
ve ölümü çağırmıştır. Türk şiirinde bu soyut sesi maalesef ciddiye alanlardan birisi de Nilgün
Marmara‟dır. Çıkmazlarını daha da çıkmaz yokuşlara sürmesi, etkisinde kaldığı yazarları
içselleştirmesi onun şiirini en nihai insan protestosu olan ölüme taşımıştır. Ölümü yazmak yerine
ölümle yazılmak bir ruh hafifletmesini en basit ifadesiyle müphemleştirmiştir. Türk şiirinin ölümle
yüzleşen, hesaplaşan onlarca mısraı onunla bir anlam otopsisine yaklaşmıştır. Yaşadıkların çok
etkilendikleri hayatını bambaşka bir noktaya taşımıştır. Marmara‟nın şiir macerası başka bir iklimin
duyma biçimleriyle örülmüş siyah bir kozadır. Onu zamanla nefessiz bırakmış ve ölümle
yüzleşmesini sadece sanatla değil gerçekle de yapmıştır. Belki de iki hayatı bir noktada toplamış ve
bitirmiştir.
Anahtar kelimeler: Nilgün Marmara, şiir, ölüm, intihar.
AN ART OTOPSIS / NİLGÜN MARMARA… IN THE COAST OF POETRY AND SUICIDE

ABSTRACT
Human is the result of what they read. Nilgün Marmara is an artist who pre-stolen his poetry
identity with the influence of popular culture. The psychoanalyst, in which they live, read, and
influence, can be moved to more concrete conclusions with an approach. Nilgün Marmara is the end
of these and life. The steps of a life terminated slowly on the threshold were forced to experience all
aspects of contradiction and majority in a female identity. The dual perfection invariably calls for a
final time. Misty, ambiguous representation values, objects carried poetry step by step, the poet
accompanied it.
In the last century Turkish poetry, Nilgün Marmara carries meaning and meaning. The
domain they have written in the short story has important determinants for an open geography. The
mania depressive situation calls for depression and death rather than giving life to a woman's soul as
a result of different experiences while burning one end of our time. In Turkish poetry, Nilgün
Marmara is one of those who take this abstract sound seriously. The fact that he drove his dilemmas
to the more deadly slopes and internalized the writers he influenced carried his poetry to death, the
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ultimate human protest. Written by death instead of writing the death is a simple expression of the
alleviation of a soul. Dozens of verses of Turkish poetry faced with death and approached him to a
meaning autopsy. They have moved their lives to a different point of life. The poetry adventure of
Marmara is a black cocoon woven with the hearing styles of another climate. He left him breathless
and did not only confront death with art, but also reality. May be he just picked up two lives at one
point.
Keywords: Nilgün Marmara, poetry, death, suicide.
Giriş / Etkilenme Arzusu
Şiir geleneğimiz içinde şiiri hayatına, hayatı şiirine malolmuş bir karakterdir Nilgün
Marmara. Bir ölüm pratiğini yavaş yavaş örgütlemiş ve nihai noktasını bırakmıştır. Marmara‟da
ölüm hayatın anlamsız bırakılmışlığına alternatiftir. Hayat acının her daim yaşandığı bir
bırakılmışlıklar serüvenidir. Bir boyutuyla doğmuş olmak “…bir referans mektubunu nereye ve kime
götüreceğimizi…” (Marmara, 1993: 62) bilememek gibidir. Muhatabını arayan, bulamayan hayat salt
bir çöküntü, kargaşadır. Tanımsız süflileşme, umarsız bir iktidar olan ruhta kendini anlatamayacağı,
yadsıyamayacağı için basitleşen hayatın yırtıklarından görülen dünyaya dair sessiz bir içtenlik
protestosu olarak gerçekleşecektir. Nilgün Marmara da ruhsal yadsımaları sonucunda yaşadığı
ötekileşme/dışlaşma eğilimlerinin vurucu imgelerini intiharla ortaya koyanlardan olmuştur. Böyle
coşkunlukları yaşayan ve rahatlama eylemi olarak “söz”e sığındığında da ortaya edebiyat adına
marjinal bir söylemin sancılı doğumları çıkacaktır. “Ay kamarasında / Kristal kafatasları çarpışırken /
makaranın üzerinde dağılan mürekkep” (Marmara, 1993: 63) ile yazılan ritim ölçüleri sözün
sınırsızlığına delalet eder. Yaşadığı zamanın bireyleşen, yalnızlaşan kimlikleri hayatı daha çok
olumsuzlayıcı yapılarla kuranların sonucu iken sessiz bir tepki entelektüellerin ruhlarını sarmıştır.
Oğuz Atay‟ın direnciyle Nilgün Maramara‟nınki aynıdır aslında; sadece biri hayatı diğeri intiharı
seçmiştir. Şiirin damarlarından akan kırmızı besleyici kan, dışarıya taştığı anlarda hayatın nabzını
durma noktasına getirmiştir. Marmara‟nın şiirinde “…düşman bir dünyanın özneleri kuşatmış
bulunan canavarsı…” (Oktay, 2008: 72) varlıklarını buluruz. Gölgelerin sardığı mısralar soyut
uğraşılarla tarifi asla olamayacak mahfillere, mahzenlere inmiştir. Gölgenin ko(r)kusu, şiirsel
şizofrenik söylemleri kışkırtmıştır. İç bunaltı, dış bunaltıyla ruh çıkmazını söz relaksına
yönlendirmiştir.
Marmara‟nın şiirinde doğal oluşum ve etkiler dışında bazı isimler de vardır. Ece Ayhan
bunlardan biridir. Benzer duyguları yaşamış, büyük oranda iç ve toplumsal hesaplaşmasını
tamamlamış birisi olarak Ayhan‟ın başkaldırmış dizeleri, dolayımlı sentaksı, südremiş harflerinin
izleri Nilgün Marmara şiirini kavramıştır. Günlüğünde “Şiir, ölüm ve yaşam dolayısıyla / Şimdi ve
daima açıktır.” (Marmara, 1993: 78) gibi Ayhan‟ın mısralarına sıkça rastlarız. Tarifi ve tahribi
yüksek bir patlamanın eşiğinde olan söz için Ayhan ekstra bir etki yaratmıştır. Yaşamın acı öz
suyunu biteviye içen Nilgün Marmara için şiir, bütün makûs diriminin çıkrıklarını işlediği bir yontu
olmuştur. 20. yüzyılda büyük temsilcileriyle karşımıza çıkan gizdökümcü türün şiir dünyasının
Nilgün Marmara üzerinde de güçlü bir etki bıraktığını söyleyebiliriz. Kendince tanımında
“…geleneksel olarak kişilik denen şeye isyan etmeleri ve tepkileri yok edilmiş bir benliğin çifte
olarak, hem kendi benliklerinin hem de başkalarının benliklerinin yorumlanışıyla…” (Marmara,
2007: 9) birleştiren bir yaklaşım olarak karşılaştığımız gizdökümcü şairlerin dikkat çeken en önemli
özelliği, deliliği dünyevileştirmeleri, normalleştirmeleridir. Varoluş sorunsalında kendini yitirme,
duyulan ıstırabın evrenselleştirilmesi güdüsündeki Marmara şiirinin de bu anlamda en tipik
normalleşme eğilimidir. Gizdökümcü türün güçlü temsilcilerinden olan Sylvia Plath üzerine derin bir
incelemeler yapan Nilgün Marmara, kendisi gibi güzel ve başarılı bir şair olan bu „cömert‟ kadın
ruhundan fazlasıyla etkilenmiş, çalışmasını içselleştirmiştir. Lowell, Plath, Ginsberg… gibi benzer
şairlerden bahsettikten sonra bu şairleri bir genellemeyle “…kendi şeytani derinliklerinin varlığını
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belirtmiş, öylece feodal etik ile tarihsel gerçeklerin sergilediği birikimlerden kaynaklanan bir
farkındalık arasındaki farkı…” (Marmara, 2007: 10) insanlar olarak öncüller. Tabi Sylvia Plath‟ın
“…kendini öldürecek kadar uç bir noktada doğrulayarak, sonuçta cinayet işleyebileceğini göstermiş”
(Marmara, 2007: 10) fazla bir dozaj olmuş; kendisi de bu farkındalığın çöküşü üzerinden şiirlerini
yazmış ve tıpkı Plath gibi bunu en uç sessizliğe kadar ulaştırmıştır. Yaşama biçimlerinin ve
ölümlerinin benzerliği üzerinde uzun uzadıya durulması gereken bir konudur. Marmara, insan
ruhuyla dışsal gerçeklik arasında sayıklayan bütün hisleri kadınsı bir duyarlılıkla anlatmıştır; ancak
her satırda hiç susmayan, hep takip mesafesinde takılı kalan bir besleyici, mayalayıcı mutlak sözcük
vardır: ölüm. Yaralı ve boşlukta sallanan ruhları, baskıla(y/n)an bütün varlıklara inat şiirle
özgürleşmiştir.
Plath‟ın insan ötekisi özlemi Marmara‟nın kendi beniyle ötekileşme eğilimlerine çıkar.
Böylece ötekileşmenin intikamını almak, öteki olan ruhuyla hesaplaşmanın tarifli tek çıkar yolu
olarak intihar kalır. İki kadın düşsel yolculuğu aynı tecrübeyle, bitiş, haykırışla sonlanır.
Çalışmasının başınca “Umarım böylesine emsalsiz ve belirgin bir konuda, şiirlerini ölüm kavramını
derinden algılayarak yazmış ve intiharında da sanatındaki kadar başarılı olmuş bir kadının analizini
yapabilme konusunda başarısız olmam.” (Marmara, 2007: 3) demesi etkilenme niyetinin belirgin bir
yansımasıdır. Ölüm Nilgün Marmara‟nın sözcüklerinin arasına sıkışmak için onu kovalamış, viladi
olgusudur. Her ikisi de dünyaya „kadın‟ olarak terk edilmişliğin, tabiatın tarihsellikteki akışkanlığı
içerisinde kişioğlunun kaybolmasının verdiği ölüm paradoksunun sonuçlandırdığı dizelerle şiirlerini
kurmuştur.
Ölüme Yaşamak… / Aşmak
“Karanlığın sınırında kupkuru yürüyorum / İyi bir yere sürgün edilmedim.” (Marmara, 2007:
55) diyen Palth gibi Marmara da ölümü, yalnız ruhunun bütün boşluklarını, dehlizlerini doldurma
çabasıyla çağırır:
“Zor bilgilenmek bir bulutun
içinden ve peşinden,
Yerde bir kuyruk; ortasındayız,
tepside ölüm!”* (s.129)
Mevcudun zehirlediği her soluk için Nilgün Marmara ölümü yâd etmiştir. Metalarla çevrili
küstah benlikler arasından sıyrılışını ve içtimaisizliğin kutbundaki iç beninin donukluğuna katarak
adını ölüm koyduğu bir yazınsallığa ulaştırmıştır. Onun için hayat hiçbir zaman erginleşmemiş bir
çocuktur ve bu çocuğun doğumu ancak ölümle gerçekleşecektir. Bu bekleyiş uzamsızlığında olan
Nilgün Marmara, şiirinde daima bir çağrı içerisindedir. Bu çağrı ölümedir. Bu lüzumsuz kaosa olan
hayatta kim ve ne için beklediğini bilmeyen birey, tuhaf bir illiyetsizlik içerisinde yaşamamışlığını
sürdürme gayretindedir. Marmara için artık “…sahip oluş yoktur, sadece oluş, son nefesi vermeyi,
nefessiz kalarak boğulmayı özleyen…” (Kafka, 2004: 27) salt bir oluş vardır. Bu oluş konuşma ve
yazmanın rahatlatıcı terapisiyle yeni bir kendilik oluşturur. Konuşmak, varlığın en büyük
kanıtlarındandır. İç benlik ve dış benlik arasındaki konuşma, kişiyi diğer “ben”lerle iletişime sokar ve
benliğin dışavurumunu sağlar. Ne var ki kendi varoluşunu sorun olarak gören birey için benlik
*

Şiir alıntıları Nilgün Marmara (2010), Daktiloya Çekilmiş Şiirler, Everest Yayınları, İstanbul isimli kaynaktan
alınmıştır.
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iletişimi böyle gerçekleşmez. Cevapsızlaşanlar için artık her şey yalnızca soru kalıbındadır. Nilgün
Marmara da bu tekil sağaltma içerisinde “yazma”ya sığınmıştır. Sürekli kendi sessizliğinde anlamı ve
huzur arayan bir ritüel zamanlarına sığınır; “…şu an ses çıkarmak istemiyorum; ayinsi bir yazma
eylemini yaşamak…” (Marmara, 1990: 24) düşüncesi yaşamın kaynağının yazı olduğuna dair
eklemle ruhunu büyük oranda doyuran bir eylemdir. Yaşamak gerçeklik olsa da Marmara,
tekilliğinin içerisinde yalpalayan varlığıyla gerçek olarak görülen hayat çizgisinin ötesinde
ölümseviliği kuşanmıştır. Ölüm, pembe umutlu bir ihtimaldir. Pembe; şefkat, uyum rengidir ve
içerisinde bütün dişiliği ile hayatı barındırır. Aklaşan ölüm, bu anlamsız varlığın karanlığa gömüt
oluşu karşısında, şair için ruhunun masumiyete erişeceği, kozmosa kendini ulaştıracak saflığı
yakalayacağı bir olgudur. Bu sebepledir ki umudun pembe tonunda, ak olan ölüm beklenmektedir.
Yaşama başkaldırının boğuk bir ses olarak çığlık attığı Savrulan Beden şiirinde şair, artık
ölmek için gereken ruh/beden bütünlüğünü tamamlamış gibi görünür:
“Pek az zamanı kaldı bu zora koşulmuş bedenimin,
Olduğum gibi ölmeliyim, olduğum gibi…
Tüy, kan ve hiçbir salgıyı düşünmeden,
Kesmeliyim soluğunu doğmuş olmanın!
Nasıl da biçilmiş kaftan ölüm
bu solgun yürek için.
Sevinçlerle sevinçleri bağlamayan zaman bir,
bir boz köprü ve onun dayanılmaz gölgesi.” (s.97)
Tinsel olarak öncüllenmiş görünen “varlıktan kurtuluş”un nasıl gerçekleştirileceğinin şair
tarafından belirginleştirilmiş olması da dikkat çekicidir. 1987 yılında kendini evinin balkonundan
boşluğa bırakan Nilgün Marmara, daha beş yıl önce bunu nasıl yapacağına karar vermiş
görünmektedir. Nitekim dizelerinde de belirttiği şekilde “tüy, kan ve hiçbir salgı düşünmeden”
sadece olduğu gibi ölmüştür. Şiirinin devamında ölümü yüreği için biçilmiş kaftan olarak gören
Marmara, artık bu ikiyüzlü ve köhne zamanı ve onun gölgesini dayanılmaz bulmaktadır. Şubat 1982
tarihli bir başka şiirinde de dirim ve ölüm arasında kalmışlığına rağmen ölüme ne kadar yakın
durduğuna tanık oluruz. Fakat bu şiirde kulağımıza çalan keskin kokulardan bir tanesi de kuşkusuz
itilmiş, soyutlanmış ve kabası alınmamış bir varoluş içerisinde olan “ben”in bütün iğretilere çığlık
olarak bıraktığı “isyan” kokusudur.
“Dirim çürüyor yanıbaşımızda!
Dağılıyor kokusu ölümün
bu bezgin şafaktan.
Sırt dönüşler, yalanlar, aşağılamalarla
daha da ıralıyor canı
varoluş sevincinin.
…………
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Ölümse bilir nasıl çıkacağını
-elden ve ayaktanKendi kararı ve sonsuzluğuyla
yakın kılar artık,
cansız olmayı! “ (s.100)
Şiir öznesi yaşama dair bütün itilmişlikler ve çirkinliklerle ıramış bu varoluş sevincinin canı,
ölüme teslim için kendini hazır duruma getirmiştir. Nasıl ve ne zaman ölüneceğine uzun süre önce
karar verilmiş gibidir. Ölüm bir kendilik kararıdır. Ötelerde ışık olma arzusudur. Bir dost olarak
gördüğü yıldızın masumiyetinden başka sığınacak bir yeri/kimsesi olmayan şair için yıldız,
dolayısıyla gökyüzü yerküreden kaçacağı, inşirah bulacağı bir boyuttur:
“Yıldız güzel yıldız
Gereksiniyorum kollarını doğmazdan önceden
ve ölüm sonrasızlığında
Boşluğu, dayanıksızlığı, kırılganlığı
unutturacak o korkunç gücün
Gizlediğini sende Candaş Üzüntüdaş
Arkadaş Yıldız biliyorum” (s. 20)
Gizdökümcü türün bireylerinde etkin olan kendini açma duygusuyla Nilgün Marmara şiirinde
de karşılaşmaktayız. Kendi benini ucuz olarak gören şair; yok sayılmışlık, itilmişlik içindeki varlığını
çekip alacak bir gücün peşindedir. Başka bir şiirinde de Marmara, cehennemin yerküre üzerindeki
yansımalarını zakkumun öz suyunun tiksinçliğinde imgeler:
“Endişe…
Zakkumun acı yapışkan özsuyu
ve cesedi bakışın.” (s.29)
İnsandaki çıkmazları, çatışmaları, kendi sınırlarını aşan/zorlayan olaylar karşısındaki
zayıflığını, çaresizliğini, çelişkilerini trajiğin en üst boyutunda yaşayan âdemoğlu için ölüm, kendi
varlığıyla beslenen derin bir mahzendir. Mahzen sembolik olarak düşünüldükçe endişe uyandıran bir
olgudur. Ve bu endişe tıpkı cehennem çiçeği zakkum gibi acı ve bir cesedin bakışı kadar yapışkandır.
“Sözcüklerse, başıboş, bir bahçede
Kimi zaman yomsuz zakkumu put bilir,
Trajik ölüseverlikle bu bakışa tapınarak
-AÇILIRLAR- “ (s.30)
www.zeugmakongresi.org/
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Zakkumun cehennem çiçeği olduğu için olumsuzlanır. Modern psikolojide nekrofili olarak
adlandırılan ölüseverlik ise tiksinç olana/ölüme duyulan arzunun yüceltilmesidir. Ölüseverlik profan
bir duruşun ölük hayat karşısındaki iğreti övgüsüdür. Varoluşun bir eskiz olduğu bu yerküre üzerinde
her sözcük, tekilliğini kutsayan birey için az da olsa bir endişe pratiğidir. Bir çıkış eşiğinde duran
“ben”i sonsuzluk/hiçlik çizgisinde doğruların birey için ölüm, muhakkaktır. Şair için sözcüklerse,
ölümün noktalama işaretlerini doğuracak imsel olguların kanıksandığı tipik bulgulardır.
“Bu sonsuz yeryüzü satırında
Kararması gözlerin, dönüşü başın
“Al, geri ver ve yoket kendini” der
Kısa kesik hecelerle.” (s.111)
Marmara şiirinde ölüme duyulan yoğun istek ve sevgiye karşın ilginç bir gelgite de tanıklı
ederiz. Her ne kadar ruh/benden ikilemini çürümüşlüğün gömütü olarak görse de bazı şiirlerinde
anlık hislerle her şeye rağmen hayata bir çağrı, yaşamı özümseme arzusu biz karşılar. Yaşama onu
bağlayan en belirgin duyumsama aşktır. Aşka ve aşkın hayata bağlayan gücüne hep itaat etmiştir.
“Üşümüşüm…
Bu yaklaşan kışla değil,
Deniz ürpertisi, göğün alacasıyla değil,
Ellerimin soğukluğu hep bir kalabalıkta.
Kaçışının gizini gönlünde tuttuğun
Bilisiz aşkı
(nı) ver bana!
Üşümeyeyim…“ (s.93)
Günlüğüne düşürdüğü notlardan bazılarında tiksinç ve uzlaşımsız olarak tanımladığı bu
hayatın, bütün körebelere rağmen hale umut taşıdığını vurgulamaktadır. “Dönmek, İstanbul‟a,
istiyorum. Ama sonrası da beni çok ürkütüyor; binlerce binlerce düşüm, dileğim, gerçekleştirmek
istediğim şey var… Arzu yeterince varsa dönüştürme kolaylaşır.” (Marmara, 1993: 114). Kısıtlı da
olsa hayata yeniden karışma niyeti gidiş gelişlerle yıpratılmış bir kalpte atmaya çalışmıştır. Bütün
olumlalarına rağmen entelektüel kimliği, okumaları, kadın ruhu gibi faktörler sadece bir sağaltma
biçimi olarak şiirini doğurmuş, büyütmüş ve öldürmüştür. Nilgün Marmara; bütün bu ara istekli
durumlara rağmen yeterince yaşama arzusu duymamış olsa gerek ki ürkünç sonraya dairliğini idame
ettirememiş, soluğun yumuşaklığında boğmuştur düşlerini.

Sonuç Mutlak Sonuç
Marmara, pop kültür eğitmenleri bir kenara bırakıldığında dahi tüm yalnızlığı ve
burukluğuyla sevilen bir şiir öznesi olmuştur. Bunda şairin derin imgelemelerinin ve sağlam
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üslubunun etkisi büyüktür. Bu büyük şairin yaşadığı kısacık ömrüne rağmen yazmış olduğu şiirleri
ve günlükleri ve hatta karalamaları edebiyat denizimize çok şey katmıştır. Açar metinleri
yorumladığında yalnızca hisseden ve hissettiğinden başka bir şeyi yazmayan bir şair bizi karşılar.
Nilgün Marmara, etkileşim ve etkileşim biçimleriyle, kullandığı dille, şiirinde bilinçaltını afallatan,
şaşırtan ve yer yer tahrib eden imge ve cümle yapılarıyla Türk edebiyatının en farklı simalarından
biri olmayı başarmıştır. Hayatında ve şiirinde Sylvia Plath‟ın derin izlerini taşıyan, ölüm
manifestosunu şiirine söylettiği karanlık şarkılarla fısıldayan ve bu fısıltıları imgelerinin içine
sıkıştırdığı çığlıklara dönüştüren Marmara‟nın şiirinin tek bir yorumu vardır o da “kendisi”dir.
Kendiliğini atlatmaya çalışması suskun, ürkek, tedirgin ruhların ikliminde derin boğuntuları yol
açtığı için sonucunda bir kendilik çatışmasına neden olmuştur. Başkalık kendiliğe baskın gelmiş ve
nihai itirafını kendiliğini ve şiirini öldürerek sunmuştur. Boşlukta büyük büyü bozulmuştur.
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YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJĠLERĠNĠN UYGULAMA
ALANLARI
Öğr. Gör. Ferit ARTKIN
Kocaeli Üniversitesi, artkinf@yahoo.com

ÖZET
Enerji günümüz yüzyılında en önemli tüketim parametrelerinden biridir. Dünya genelinde
kullanılan enerjinin büyük çoğunluğu fosil yakıtlardan, geri kalanı ise nükleer enerji ve yenilenebilir
enerji santrallerinden karşılanmaktadır. Günümüzde dünyada gelişen teknoloji ve nüfus artışıyla
beraber enerji tüketiminin hızla artması paralel olarak geleneksel enerji kaynaklarının yakın bir
gelecekte tükeneceği bilimsel verilerle ispatlanmış bir gerçektir. Yenilenebilir enerji kullanımının
sosyal ve ekonomik nedenleri, çevresel nedenleri, sürdürülebilir kalkınmaya katkısı gibi önemli
avantajları bulunmaktadır. Bu nedenle enerji çeşitlendirilmesi enerji güvenliği ve sürekliliği
açısından oldukça önemlidir. Günümüzde kullanılan başlıca yenilenebilir enerji kaynakları; Güneş,
Rüzgar, Hidroelektrik, Hidrojen, Jeotermal, Biyokütle ve Deniz enerjisi (Dalga, akıntı, gelgit)’dir.
Günümüzde dünyadaki ülkelerin kalkınmalarını gerçekleştirebilmesi, endüstrinin ihtiyaç duyduğu
enerji kaynaklarına bağlıdır. Bu sayede ülkelerin toplumsal refahlarının yükseltilmesi ve küresel
alanda rekabet güçlerini arttırması enerji potansiyellerine bağlıdır. Türkiye’nin yakın gelecekte enerji
bağımlılığını azaltmak ve alternatif enerji kaynaklarının getireceği teknoloji çalışmalarını, know-how
(teknoloji transferi), iş gücü istihdamını ve yenilenebilir enerji ve teknolojileri konusunda yetişecek
insan gücü, bilgi ve beraberindeki teknolojinin kullanımı konusunda önemli adımlar atmalıdır.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji üretimine entegre olabilmesi için
gerekli teşvik ve yasal düzenlemelerinin yanında teknolojilerini de geliştirmesi gerekmektedir.
Alternatif enerji kaynaklarının potansiyeli göz önüne alındığında; geliştirilecek teknolojinin önemi
ortaya çıkmaktadır. Türkiye yenilenebilir enerji teknolojileri açısından önemli bir pazardır. Gelişen
yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojilerinde yerli ve milli teknolojileri oluşturmak zorundadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları teknolojilerinin geliştirilememesi ülkemizin artan enerji talebi
içerisinde gelişen teknolojilere ayak uydurabilmesi için ödeyeceği rakamlar neredeyse tamamen
yurtdışına bağımlı olduğu fosil yakıtlardan fazla olacaktır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji
kaynakları potansiyeli en iyi şekilde nasıl analiz edilmeli ve doğru politikalarla desteklenmesi
gerektiği ayrıntılı açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mühendislik Bilimleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yenilenebilir
Enerji Teknolojileri, Enerji Sistemleri.
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APPLICATION AREAS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES AND
TECHNOLOGIES

ABSTRACT
Energy is one of the most important consumption parameters in this century. Most of the
energy used worldwide is covered by fossil fuels, while the rest is covered by nuclear power and
renewable energy plants. Today, with the increasing technology and population increase in the world,
energy consumption is increasing rapidly and it is a fact that the traditional energy resources will be
depleted in the near future. There are important advantages such as social and economic reasons of
renewable energy use, environmental reasons and contribution to sustainable development.
Therefore, energy diversification is very important in terms of energy security and continuity. Main
renewable energy sources used today are; Solar, Wind, Hydroelectric, Hydrogen, Geothermal,
Biomass and Marine energy (Wave etc.). Today, the development of countries around the world
depends on the energy resources needed by the industry. In this way, increasing the social welfare of
the countries and increasing their competitiveness in the global arena depend on their energy
potential. Turkey's close to reducing the future energy dependence and alternative sources of energy
will bring technology work, know-how (technology transfer), labor employment and to grow in
renewable energy and technology manpower, knowledge and should take important steps in the use
of the accompanying technology. Besides the necessary technologies and regulations to encourage
Turkey to be integrated into the use of renewable energy sources and energy production also needs to
improve. Given the potential of alternative energy sources; The importance of the technology to be
developed is emerging. Turkey is an important market for renewable energy technologies. It has to
create domestic and national technologies in renewable energy sources and technologies. Failure to
develop renewable energy sources technologies will be higher than the fossil fuels that our country is
almost entirely dependent on abroad. In this study, it will be explained in detail how the potential of
renewable energy sources should be analyzed in the best way and supported by the right policies.
Keywords: Engineering Sciences, Renewable Energy Resources, Renewable Energy
Technologies, Energy Systems.
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GĠRĠġ
Enerji, çağımızda en önemli tüketim araçlarından biridir ayrıca vazgeçilmez bir uygarlık
aracıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında gelen enerji tüketimi,
sürekli artmaktadır. Bugün sahip olduğumuz teknolojik gelişmelerin devam etmesi ve sunduğu
imkanların yaşantımızda sürmesi için doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız.
Tüketmek zorunda olduğumuz enerjinin bugün büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlarından, geri kalanı
ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının çevre ve
insan sağlığına verdiği zararlar inanılmaz boyutlardadır. Hava, su, toprak kirliliğinden bitki
örtüsünün ve hayvanların yok olmasına kadar uzanan çevre sorunları, bu sorunlardan etkilenen
toplumlar için gelecek kaygısı uyandırmış, bu kaygı ile beraber, çevrenin korunmasına karşı
hassasiyet günümüzde giderek artmaya başlamıştır. Günümüzde dünyada gelişen teknoloji ve nüfus
artışıyla beraber enerji tüketiminin hızla artmasına paralel olarak geleneksel enerji kaynaklarının
yakın bir gelecekte tükeneceği bilimsel verilerle ispatlanmış bir gerçektir.
YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI
Yenilenebilir enerji kaynakları, yeryüzünde ve doğada çoğunlukla herhangi bir üretim
prosesine ihtiyaç duymadan temin edilebilen, fosil kaynaklı (kömür, petrol ve karbon türevi)
olmayan, elektrik enerjisi üretilirken CO2 emisyonu az bir seviyede gerçekleşen, çevreye zararı ve
etkisi geleneksel enerji kaynaklarına göre çok daha düşük olan, sürekli bir devinimle yenilenen ve
kullanılmaya hazır olarak doğada var olan hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyo-kütle, biyogaz,
dalga, akıntı enerjisi ve gel-git, hidrojen gibi enerji kaynaklarını ifade eder. Kısaca, yenilenebilir
enerji, doğada var olan ve sürekli kendini yenileyen enerji kaynaklarıdır.
GüneĢ Enerjisi
Başlıca yenilenebilir enerji kaynağı, fosil ve hidrolik enerjinin de asıl kaynağı olan ve
dünyamızı da ısıtan Güneş Enerjisi’dir. Güneşin enerjisi, hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında
ortaya çıkan enerjinin ışınım biçiminde boş uzaya yayılmasıdır. Güneş milyonlarca yıl ışımasını
sürdüreceğinden, dünyamız için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Güneş, dünyadaki tüm enerji
kaynaklarına dolaylı ya da dolaysız olarak temel oluşturmaktadır. Güneş ışınları ile dünyaya 170
milyar MW güçte enerji gelmektedir. Bu değer, dünyada bugün için kullandığı toplam enerjinin 1516 bin katıdır. Günümüzde dünyaya ulaşan güneş enerjisinin değerlendirilmesinde iki yol
izlenmektedir: ısıya dönüştürme ve elektrik enerjisine çevirme. Güneş enerjisini ısı enerjisine
dönüştürmede toplaçlar, doğrudan elektriğe dönüştürmede de güneş hücreleri-güneş pilleri
kullanılmaktadır. Günümüzün teknolojik ve ekonomik koşullarında güneş enerjisinin özellikle ısı
kullanımı önem kazanmıştır. Dünyanın küresel olarak pek kullanmadığı, ancak geleceğin en çok
kullanılabilecek enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elektrik üretimi, doğrudan dönüşüm ve
dolaylı dönüşüm olmak üzere iki ayrı yöntem ile gerçekleştirilir. Bu enerji ile ısıtmadan soğutmaya
çok farklı ısı etkisinin kullanıldığı uygulamaların yanı sıra değişik teknolojiler ile elektrik enerjisi
üretimi de gerçekleştirilmektedir.
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ġekil 1. Güneş Enerjisi Panelleri
Foto-voltaik hücreler (PV hücreler-güneş hücreleri) gürültüsüz, çevreyi kirletmeden, herhangi bir
hareket eden mekanizmaya gereksinim duymadan güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine
çeviren sistemlerdir. Başlangıçta kol saatleri, hesap makineleri gibi küçük ölçeklerde kullanılan
güneş hücreleri, giderek daha geniş kullanım alanlarına yayılmışlardır. İlk büyük ölçekli kullanım
alanı uzay çalışmalarında, uzay araçlarına enerji sağlamada güneş panelleri en önemli sistem olarak
kullanılmıştır. Kullanımın yaygınlaşması ile fiyatlar da düşmüstür. Günümüzde bu panellerle çalısan
otomobiller, güneş uçağı, elektrik santralleri vs. mevcuttur. Güneş Enerjisinin avantaj ve
dezavantajları şu şekilde sıralanabilir; Günes enerjisi temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji
kaynağıdır, Güneş enerjisi ile çalışan sistemler kolaylıkla taşınıp kurulabilir, Çevreyi kirletici atıkları
olmayan, çevre dostu, gerektiğinde enerji ihtiyacına bağlı olarak kolayca değiştirilebilen sistemlerdir,
Güneş enerjisinin, yakıt sorununun olmaması, işletme kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması,
modüler (değişebilir) olması, uzun yıllar sorunsuz olarak çalısması gibi üstünlükleri vardır. Günes
pili, dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlüdür, Elektrik şebeke hattı bulunmayan ya da şebeke hattının
götürülmesinin pahalı olduğu kırsal yörelerde güneş pillerinin kullanımı daha ekonomik
olabilmektedir, Her ev, kendi enerjisini çatısına kurduğu güneş pilleri ile karşılayabilir. Böylece
iletim ve enerjiyi taşıma maliyetleri ve kayıpları ortadan kalkar, Güneş enerjisinin bütün bu
avantajlarının yanısıra bazı dezavantajları mevcuttur. Bunlar; Güneş Pillerinin verimleri düşüktür
(%15 civarı), Fotovoltaik pillerin üretim kaynaklı başlangıç ve tüketim maliyeti yüksektir, ancak
teknolojik gelişmeler ile enerji giderek yaygınlaşmakta ve maliyette düşmektedir. Kesintili bir
kaynak olan güneş enerjisinin depolanma imkanları sınırlıdır. Depolama ünitelerinin bakımı ve
ömürleri gibi dezavantajlar sistemin verimini düşürmekte ve enerjinin maliyetini artırmaktadır.
Rüzgar Enerjisi
Tüm dünyada elektrik enerjisine en kolay ve çabuk dönüştürülebilen yenilenebilir enerji
kaynağıdır. Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisine dönüşüm, yenilenebilir enerji teknolojilerinin en
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hızlı ilerleme kaydedilen alandır. Rüzgar enerjisi, tamamen doğal bir kaynak olarak kirliliğe neden
olmayan ve tükenme olasılığı bulunmayan bir enerji kaynağıdır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
göre, dünya rüzgar enerji potansiyeli 53 000 TWh/yıl (bu ise dünyanın 2020 yılında gereksinim
duyacağı elektriğin iki katından fazladır) olarak hesaplanmıştır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi
ilk kez 1891 yılında Danimarka’da gerçeklestirilmistir. Son yirmi yıldan beri dünyada en hızlı gelişen
yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisidir. Bu gelişmenin altında yatan en önemli etkenlerden
biriside verimlerinin yüksek (yaklaşık % 59) olmasıdır.
Günümüzde, yeni teknoloji ve yeni malzemeler yanında kontrol teknolojisindeki gelişmelerle
birlikte, rüzgar türbinleri insanların aydınlatma, ısıtma, soğutma ve diğer ev aletleri için gerek
duyduğu en temiz elektrik enerjisini üretmek için kullanılmaktadır. Halen dünyada üzerinde gittikçe
artan rüzgar türbini ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Bunların rüzgar çiftlikleri şeklinde daha
yüksek bir kapasitede elektrik üreten rüzgar türbin grupları olarak çalısmaktadır.

ġekil 2. Rüzgar Enerjisi Santrali Girişi, Türkiye.
Rüzgar santralinin üretim hayatı boyunca yakıt maliyeti yoktur ve işletme maliyetleri yok
denecek kadar azdır. Yerli bir kaynak olması nedeniyle enerjide dışa bağımlılığı azaltmaktadır.
Rüzgar türbinleri modüler (parçalı-değişebilir) olup herhangi bir büyüklükte imal edilebilmekte ve
tek olarak ya da gruplar halinde kullanılabilmektedir. Rüzgar, kirlilik yaratmayan ve çevreye yok
denecek kadar az zarar veren yenilenebilir enerji kaynağıdır.
Rüzgar tarlalarının geniş alan istemesi sorun gibi görülebilmektedir. Ancak, rüzgar
santralinde türbinlerin kapladığı gerçek alan santral toplam alanının %1-1,2’si kadardır. Türbinlerin
aralarında tarım ve hayvancılık yapılabildiğinden arazi kaybı olmamaktadır. Tarım alanlarında
çiftçilik faaliyetlerine engel olmamaktadır.
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Rüzgar enerjisinde üretimde kullanılan doğaya hiçbir zararı olmayan rüzgar türbinleri hem
fazla alan kaplamamakta, hem de kuruldukları alanda yasayan insanlar için iş alanı yaratmaktadır.
Diğer bir önemli özelliği de Rüzgar türbinleri denizde de kurulabilir. Rüzgar çiftlikleri kolayca
sökülebilirler ve bulundukları arazi kolayca eski haline getirilebilirler.
Rüzgar santrallerinin görsel ve estetik kirliliği, gürültü yapması, kuş ölümlerine neden olması,
kuşların göç yollarını değiştirmelerine neden olması, gerek radyo ve gerekse televizyon alıcılarında
parazitler oluşturması (2-3 km’lik alan içinde) gibi olumsuz çevre etkilerinden söz edilebilmektedir.

ġekil 3. Rüzgar Türbini Yapısı (solda), Rüzgar Türbini Aerodinamiği (sağda)
Rüzgar türbinlerinden yayılan gürültüler yakın noktalarda insan kulağını az da etkiler bu
gürültülerden biri aerodinamik ya da geniş bant gürültüsü olup, bu gürültü makinenin kanatları
üzerinden hava geçerken oluşur diğeri ise tonal ya da tek frekans gürültüsüdür; dişli kutusu ve
jeneratör gibi dönen mekanik ve elektriksel elemanlardan meydana gelir.
Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf
katmanları geçerek yeryüzüne ulaşmasıyla elde edilen enerjidir. Jeotermal akışkanı oluşturan sular
yerkabuğu kökenli olduklarından yeraltındaki hazneler sürekli beslenmekte ve kaynak
yenilenebilmektedir. Bu nedenle pratikte, beslenmenin üzerinde kullanım olmadıkça jeotermal
kaynakların tükenmesi söz konusu değildir. Yağmur, kar, deniz ve magmatik suların yeraltındaki
gözenekli ve çatlaklı kayaç kütlelerini besleyerek olusturdukları jeotermal rezervuarlar, jeolojik
koşulların devam ettiği, reenjeksiyon işleminin yapıldığı ve beslenme-üretim değerlerine uyulduğu
takdirde yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar. Diğer bir anlatımla, yeraltına inen
yağmur suları ya da diğer su kaynakları uygun yerlerdeki sıcak kaya ve magma tabakasına yakın
yerlerden geçerken ısınarak
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tekrar yeryüzüne çıkar. Bu döngü jeotermal enerjiyi yenilenebilir yapar. Su ve buharın çözdüğü
minerallerden geçen iyon ve gazların çevre kirliliğine neden olmaması için bu sular ısı değiştiriciden
geçirilir ve içerdikleri kükürtdioksit, hidrojensülfür, karbondioksit ve azotoksitleri ise enerjisinden
yararlanılan artık su ile tekrar yeraltına gönderilir (Reenjeksiyon). Jeotermal enerjinin üretimi
sırasında çıkan su tekrar yeraltına pompalanırsa yerüstü sularına oranla daha fazla erimiş mineral,
çeşitli tuzlar ve gazlar nedeniyle kirli kabul edilen hali ortadan kalkar; temiz ve yenilenebilir hale
gelir. Böylece çevreye karşı olumsuz etkisi de önlenebilir. Jeotermal enerji; kaynak suyunun
sıcaklığına göre elektrik üretimi, ısıtma (bölgesel, konut, sera vb.), kimyasal madde üretimi,
kurutmacılık, bitki ve kültür balıkçılığı, tarım, seracılık, karların eritilmesi, termal turizm vb.de
kullanılmaktadır.

ġekil 4. Türkiye’nin Jeotermal Kaynaklar ve Uygulama Haritası.
Böylece Jeotermal kaynağın verimi çok yüksektir ve doğrudan elde edilebildigi için maliyeti
düşük, iyi, yenilenebilir, kesintisiz, çevreyle dost, yerli bir güç kaynağıdır. Jeotermal enerjiden elde
edilen birim gücün maliyeti, hidroelektrik dışında termik ve diğer santrallerden elde edilene göre çok
daha ucuzdur. Termik santrallere göre çok daha az çevre sorununa yol açmaktadır. Reenjeksiyon
(geri basım) uygulamalarının giderek gelişmesiyle çevre sorunu hemen hemen hiç kalmamıştır. Son
yıllarda geliştirilen yeni teknolojilerle daha düşük sıcaklıktaki alanlarda da elektrik üretimi mümkün
olmakta ve santral çevrim verimleri arttırılarak birim enerji maliyeti daha da aşağılara çekilmektedir.
Elektrik üretimi ile entegre olarak geliştirilen sistemlerle jeotermal akışkandan daha fazla termal güç
ve diğer kullanımları (entegre) elde etmek mümkün olmaktadır. Bu maliyet, entegre (bütünleşmiş)
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kullanımlar söz konusu olduğunda, daha da düşmektedir. Yani jeotermal kaynak birden fazla amaçla
aynı anda kullanılabilmektedir. Jeotermal enerji çevre dostu bir kaynak olarak tanınmakla birlikte,
akışkanın paslanmaya, çürümeye, kireçlenmeye (kabuklasmaya) neden olması, içerdigi bor yüzünden
atılacagı yüzey sularını kirletmesi, bünyesinde CO2, H2S ve B gibi maddeler bulunması, uygulamada
bazı teknolojik önlemlerin alınmasını gerektirir.
Bu yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında; Biyokütle Enerjisi, Hidroelektrik Enerjisi,
Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji, Hidrojen Enerjisi de her geçen gün yaygınlaşmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Avantaj ve Dezavantajları şu şekilde sıralanabilir; Temiz
olmaları, Hava kirliliğini azaltmaları, Su kirliliğini azaltmaları, Sera etkisini azaltmaları, Çekirdeksel
kirliliği azaltmaları, Toprak erozyonunun azalması ve flora ve faunanın korunması, Yenilenebilir
(tükenmez) olmaları, Yerli olmaları, Ekonomik olmaları, Dışsal (toplumsal) maliyetlerinin az
olmaları, Yakıt maliyetlerinin az olması, Güvenlik maliyetlerinin az olması, İşletme maliyetlerinin az
olması, Atıklarının yok edilme maliyetlerinin az olması, Ekonomik ömür sonu sökülme
maliyetlerinin az olması, İş alanlarının (istihdam olanakları) fazla olması, Enerji sektöründe ülkenin
bağımsız olmasını sağlamaları, İç ve dış barışı destekleyici olmaları, Çağdaş (çağcıl) olmaları,
Bugünkü ve gelecek kuşakların haklarına saygılı olmaları, Ekolojik olmaları, Toplumsal ve
ekonomik gelişmeyi desteklemeleri, Yakıt tekellerinin kırılmasını sağlamaları, Nükleer silahların
çoğalma riskini azaltmaları şeklinde sıralanabilir. Dezavantajları ise; Dışsal maliyetlerin dikkate
alınmaması yüzünden ekonomik açıdan pahalı kabul edilmeleridir, kredi ve finansman
düzeneklerinin yetersiz olmasıdır, ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasıdır, bunu dengeleyecek
yeterli kredi ve finansman düzeneklerinin bulunmamasıdır, Ulusal enerji plan ve politikalarında
dikkate alınmaması ve öncelik verilmemesidir, Geleneksel (fosil) kaynakları destekleyen dolaylı ve
dolaysız düzeneklerin bulunmasıdır, Yasal ve yönetsel düzenlemelerin yetersiz olmasıdır,
Teknolojiler hakkında, bunların ekonomik ve toplumsal yararları konusunda bilgi sahibi
olunmamasıdır, Teknoloji geliştirme konusunun gereğince desteklenmemesidir, Standartların
gelişmemiş olmasıdır, Çoğu ülkede üretime yönelik alt yapının bulunmaması şeklinde
sıralanabilirler.
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Dünya’da enerji üretiminin 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık yüzde 90,6’sı fosil yakıtlardan,
yaklaşık yüzde 9,4’ü ise, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiştir. Türkiye’de ise, 2017 yılı
sonu itibariyle 83 bin 881 MW olan enerji üretiminin yüzde 39,74’ü yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilmiştir. Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES); yakıt gideri olmayan, işletme
giderleri düşük, işletme ve bakım kolaylıkları olan ve kaynak açısından dışa bağımlı olmayan enerji
üretim tesisleridir. Türkiye’de 2017 yılı itibariyle yaklaşık toplam enerji üretiminin yaklaşık 11 bin
400 MW’ı rüzgâr enerjisinden elde edilmiştir. Toplam enerji üretimi içerisindeki payı ise, yaklaşık
yüzde 13,59’dur. Günümüzde dünya ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini
gerçekleştirebilmesi, toplumsal refahlarını yükseltmesi ve küresel ölçekte rekabet gücünü arttırması
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enerji üretimine bağlıdır. Enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi,
geleneksel enerji kaynaklarının zararlı ve zehirli gaz salınımı nedeniyle ozon tabakasına zarar
vermesi gibi küresel sorunların çözümünü de kolaylaştıracaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı dünyada gittikçe yaygınlaşmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi,
enerji kaynaklarının temini açısından dışa bağımlılığı önemli oranda azaltacaktır. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının yaygınlaştırılması ve üretim miktarının arttırılması dünya barışına ve güvenliğine
önemli katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan da insanlığın fosil yakıtlara ihtiyacının kısmen de
azalacak olması, neredeyse yeryüzündeki tüm savaşların nedeni olan petrol ve petrol kaynaklı
anlaşmazlıkların azalmasında önemli bir etken olacaktır.
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ÖZET
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan düşmeler yaşlı bireylerde sık görülmektedir.
Toplumumuzda yaşlı bireylerimizin evde ya da yaşadıkları yerde daha fazla zaman geçirdikleri
düşünüldüğünde ve özellikle düşme sonucu düşmekten korkması dolayısıyla günlük yaşamına
kısıtlamalar getirmesinin yaşlının bireysel gereksinimlerini yerine getirmede sorunlara neden
olabileceği ve ilerleyen süreçte hareket kısıtlılığı sonucunda daha ileri sorunlara yol açabileceğini
düşüncesiyle, ev kazalarının önlenmesi ve buna yönelik risk faktörlerinin bilinmesi yaşlı bireyin
yaşadığı alanında düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı tüm yaşlı
bireylerimizin ve toplumumuzun bu anlamda bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olması düşmeleri en
aza indirecektir. Sonuç olarak, multifaktöriyel düşme risk faktörlerinin değerlendirilmesi, uygun
düşme önleme girişimlerinin planlanması, koordineli bakım yapıların geliştirilmesi ve bunların mevcut
sisteme entegrasyonu ile düşmelerin önlenmesi ayrıca düşmeler için özellikle risk altında olan kişilere
multidisipliner yaklaşımlar ile düşmeleri önlemeye yönelik eğitim programlarının hazırlanması,
gerekli düzenlemelerin yapılması ve bu konuda yaşlı bireylerin, toplumun eğitilmesi, düşme önleyici
programların ve ev düzenleme örnek modellerinin hazırlanmasının toplum nüfusunun korunması adına
yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Düşme, Yaşlı, Halk Sağlığı.
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Giriş
Düşmeleri Tanımlama
Düşme, bireyin hastalığına bağlı olarak kontrol ve denge kaybı ile kendisini yerde bulması
şeklinde ifade edilmektedir (1).
Dünya Sağlık Örgütü’ nün düşme tanımı ise; “farkında olmaksızın yer, zemin ya da diğer alçak
seviye üzerine yığılma; mobilya, duvar ya da diğer objeler üzerine doğru bilinç dışı pozisyon
değişikliği” şeklindedir (2).
Düşme, ani ve istem dışı pozisyon değişikliği sonucu bir bireyin bulunduğu seviyeden daha
düşük bir seviyeye inmesi şeklinde tanımlanmaktadır (3). Zecevic ve arkadaşları çalışmalarında
düşmenin farklı gruplarda farklı anlama sahip olacağını ifade etmişlerdir. Bu çalışmada, 55 yaş ve üzeri
yaşlı bireyler ve sağlık bakım profesyonelleri (Doktor, Hemşire, Mesleki terapistler) düşmenin
yaralanma gibi sonuçlarına ve denge kaybı gibi önceki durumlara odaklanmışlardır (4).
Joint Commission International (JCI)
sınıflandırılmaktadır:

tarafından düşme

tipleri aşağıdaki

şekilde

Kaza ile oluşan düşmeler; çevresel tehlike veya teknik malzemeler nedeniyle gerçekleşen
düşmelerdir. Tüm düşmelerin %14’ünü oluşturmaktadır.
Önceden tahmin edilebilen düşmeler; tedavi sonrası düşme durumunun gerçekleşmesi
muhtemel olan hastaların düşmesidir, tüm düşmelerin % 78’ini oluşturur.
Önceden tahmin edilemeyen düşmeler; önceden bilinen bir risk faktörü olmayan hastalarda
meydana gelen düşmelerdir, tüm düşmelerin %8’ini oluşturmaktadır (5).

Risk faktörlerinin belirlenmesi düşmeleri ve dolayısı ile yaralanmaları en aza indirmek
veya önlemek için en önemli anahtardır.
Genel Nüfus İçinde Düşmeler ve Yaşlı Yetişkinler
Düşmeler, yaşlı bireyde hareket kısıtlılığına, günlük yaşamda bağımlılığa ve bakım ihtiyacında
artışa neden olarak geriatrik bireyin bağımsızlığını tehdit etmektedir (6).
Düşmeler yaşlı bireylerde istemsizce yaralanmaların önde gelen nedenidir. Bu tanım yaşlı
yetişkinler için en sık 65 yaş ve üzeri yaştaki bireyler için kullanılır. Yaş aralıkları çoğunlukla, 65-74
yaş, 75-84 yaş, ve 85 yaş ve üstü alt gruplar olarak kabul edilir. Ancak bu veriler takip edilmesine
ragmen demografik gruplar arasındaki yaşlı gruplar üzerine yapılan çalışmalarda tutarlı bir uzlaşmaya
varılamamıştır (7).
Yaşlı bireylerde en yeni global verilere göre (Dünya Sağlık Örgütüne göre), 64 yaş ve üstü
bireyler için huzurevleri esas alındığında, 64 yaş ve üstü bireylerin %28-35’inde her yıl düşme
görülmektedir. ABD’ de her yıl 65 yaş üzeri yetişkinlerin %30-40’ı düşmekte, 80 yaş ve üzeri kişilerde
bu oran %50’ye kadar yükselmektedir (8). Düşme olayının fazla ya da az olması ülke ve bölgelere göre
değişirken, hastaneler arası bile farklılık gösterdiği görülmektedir (1). Ayrıca 70 yaş ve üstü yaşlı
bireyler için düşme genellikle %32 ve %42 aralığındadır. Düşme sıklığı yaşlı bireyin yaşına ve
zayıflığına bağlı olarak artış göstermektedir. Huzurevlerindeki düşme sıklığı toplum içinde yaşayan
yaşlı bireylerden daha fazladır. Uzun süre bakım kurumlarında yaşayan bireylerin %30 ile %50 arası
her yıl düşmektedir ve bunlardan %40’ı tekrarlayan düşmelerdir (6). Yıldırım ve Karadakovan’ın
yaptığı araştırmaya göre, yaşlı bireylerin çoğunun daha önce düşme deneyimini yaşadığı ve yaklaşık
olarak %23,8’inin son 6 ay içinde düştüğü saptanmıştır (9). Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde,
yaklaşık olarak yılda % 1,5 düşme yaşandığı ve bunların çoğunluğunun hafif düşmelerle, %10-25’inin
ise hastaneye yatış ya da kırıkla sonuçlandığı bilinmektedir (10).
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Raeder ve arkadaşlarının 2010 yılında yapmış oldukları bir çalışmada düşmelerin %2,7’si
cerrahi kliniğinde; %2,2’si yoğun bakımda; %9,1’i nöroloji kliniğinde; %1,5’i üroloji kliniğinde;
%4,3’ü psikiyatri kliniğinde; %11,7’si geriatri kliniğinde yaşandığı gözlenmiştir (11).
Yaşlılarda Düşmelere Etki Eden Bireysel Risk Faktörleri
Düşme olasılığı yaşlı bireyler için her zaman olma ihtimali olan bir durumdur. Ancak bazı
hastalıklar, tedavi şekilleri ve artan yaş düşme olaylarını daha da arttırmaktadır (1, 12).
Rubenstein ve arkadaşları, yaşlılarda düşme epidemiyolojisi, düşmenin ana nedenleri ve risk
faktörleri ile ilgili bir inceleme yapmıştır. Yapılan 12 büyük çalışmada düşmelerin oluş sıklığı
incelenmiş ve özetlenmiştir. Bunlardan 6’si kurumsallaşmış nüfuslar üzerinde yapılmış ve diğer 6’sı
toplum temelli nüfus üzerinde yapılmıştır. Yaşlı nüfusun %30 -%60’ı (65 yaş ve üstü) her yıl düşme
yaşamıştır ve bu düşmeler yaşlı bireylerin %10-%20’ sinin yaralanmasına, hastanelik olmasına ve
ölümüne neden olmuştur. Düşmelerin ana sebebi ise çevresel ve kazasal bağlantılı olup bunlardan %25
ve %45’i ciddi düşmeler olarak rapor edilmiştir (12, 13).
Tinetti’nin yaptığı bir çalışmada, hiç risk faktörü olmayanlarda son bir yıl içerisinde düşme
oranı % 8 iken, 4 ve daha fazla risk faktörü olanlarda düşme oranı %78’e çıkmıştır (14). Çalışmalar
artrit, ortostatik hipotansiyon, bilişsel, görsel, denge, yürüme ve kas gücü yetersizlikleri, 4 ve daha
fazla reçete edilmiş ilaç kullanımı gibi risklerden her birinden 2 ve daha fazlasına sahip olmanın düşme
riskini artırdığını göstermiştir (14).
Düşmelerdeki ana sebepleri inceleyen rehberler ile ilgili 16 çalışmada bir çok risk faktörü göz
önünde bulundurularak risk faktörlerinin içeriği belirlenmiş ve özetlenmiştir. Risk faktörlerinin içeriği;












oldukca düşük zayıflılık,
düşme geçmisi,
yürüyüş sorunu,
denge eksikliği,
yardımcı araçların kullanımı,
görme eksikliği,
kireçlenme,
günlük yaşamsal faaliyetlerinde bozulmalar,
depresyon,
kognitif bozukluk,
80 yaş ve üstünü içermektedir.

Bu ana faktörler ispat edilmiştir ama buna ragmen bir kaç küçük düşme ise çevresel
tehlikelerden kaynaklanmıştır (13).
Sonuç
Düşme riski, “Yaş ve hastalığın birikmiş etkilerinden kaynaklı tehlikeli faaliyetleri ve artan
bireysel yatkınlığın arasındaki etkileşimin sonucudur.” Bir başka deyişle, yüksek tekrar eden düşmeler
ve yüksek hassaslık düşme yaralanmalarına yaşlı insanların çevreyle ve kliniksel hastalıkların ve yaşa
bağlı psikolojikal değişimlerin arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır.
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ÖZET
Yaşlanma ile birlikte yaşlı bireylerde denge problemleri artmakta ve bunun sonucunda düşmeler
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu derlemede yaşlı bireylerde denge ve
düşmelerin öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplumumuzda yaşlı bireylerimizin evde ya da
yaşadıkları yerde daha fazla zaman geçirdikleri düşünüldüğünde yaşlıların denge kaybı nedeniyle
düşmeleri sonucu günlük yaşam aktivitelerine kısıtlamalar getirmesi yaşlının bireysel gereksinimlerini
yerine getirmede sorunlara neden olmakta ve ilerleyen süreçte hareket kısıtlılığına yol açmaktadır. Bu
durum yaşlının yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak risk faktörlerinin bilinmesi,
denge değerlendirmeleri ve buna yönelik egzersiz uygulamaları, yürüme eğitimi, kas kuvvetlendirme
programları ve bunların mevcut sisteme entegrasyonu ile denge problemlerinin azaltılması ve
düşmelerin önlenmesi yaşlı bireyin yaşadığı alanda düzenlemelerin yapılması bu konuda yaşlı
bireylerin, toplumun eğitilmesi toplum nüfusunun korunması ve yaşam kalitesi adına yararlı olacağı
düşünülmektedir ve bunların mevcut sisteme entegrasyonu ile denge problemlerinin azaltılması ve
düşmelerin önlenmesi yaşlı bireyin yaşadığı alanda düzenlemelerin yapılması bu konuda yaşlı
bireylerin, toplumun eğitilmesi toplum nüfusunun korunması ve yaşam kalitesi adına yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Halk Sağlığı, Yaşlı, Denge, Düşme, Yaşam Kalitesi.
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Giriş
Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli bir yeri olan yaşam kalitesi kişiden kişiye
farklılık göstermekle birlikte özellikle bireyin yaşı yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir.
Yaşlanmayla birlikte, yaşlı bireylerde düşme sıklığı artmakta ve bu durum da yaşlı bireylerin yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkileyerek denge problemi ve düşme gibi yaşlı bireyin olumsuz problemler
yaşamasına neden olabilmektedir (1). Düşme, yaşlanmayla birlikte bireyin hastalığına bağlı olarak
kontrol ve denge kaybı ile kendisini yerde bulması şeklinde ifade edilmektedir (2).
Dünya Sağlık Örgütü’ nün düşme tanımı ise; “farkında olmaksızın yer, zemin ya da diğer alçak
seviye üzerine yığılma; mobilya, duvar ya da diğer objeler üzerine doğru bilinç dışı pozisyon
değişikliği” şeklindedir (3).
Yapılan çalışmalarda ilerleyen yaşa bağlı olarak düşmelerin arttığı ve dolayısıyla yaşam
kalitesinin azaldığı (4), baston, walker gibi yardımcı araç kullanımının artmasıyla yaşlıların yaşam
kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği rapor edilmektedir (5).
Dünya Sağlık Örgütüne göre, 64 yaş ve üstü bireylerin %28-35’inde her yıl düşme
görülmektedir. Yaşlılarda düşme prevalansının %13 ile %55,6 arasında gözlendiği (6, 7) ve düşme
durumunun caddede (8), hasta odasında (9), hasta banyosunda (9), baş dönmesi (8, 9), bayılma (9),
çevre ilgili kazalar (10), yürüme ve denge bozuklukları (10), halsizlik (10) ve vertigo (10) nedeniyle
meydana geldiği belirtilmiştir. Gemalmaz ve arkadaşlarının çalışmalarında, yaşlılarda düşme riskini
değerlendirmek amacıyla Tinnetti Denge ve Yürüme Değerlendirme Skalasını kullandılar ve yaşlıların
sağlık problemlerinin düşme olasılığını arttırdığını (11) ve yürümeye yardımcı araç kullanımının
düşme için önemli bir risk faktörü olduğu (8) ifade etmektedirler.
Ayrıca düşmelerde temel risk faktörlerine baktığımızda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre
yaşlı insanlarda düşme risklerinin artışına sebep olan iç faktörler (demografik ve biyolojikal gibi) ve
dış faktörler (davranışsal ve çevresel gibi) tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Yaşlı Yetişkinler de Düşme İçin Ana Risk Faktörlerine Bakış (12)
Demografik:



Irk: Beyaz ırk olma
Düşük sosyo-ekonomik durum

Biyolojik:



İleri yaş
Cinsiyet (kadın olma)

Tıbbi Durumlar:






Diyabet hastalığı
Parkinson hastalığı
Depresyon
İnkontinans( mix)
Alzheimer hastalığı

Fiziksel:






Zayıf denge
Kas güçsüzlüğü
Görme bozukluğu
Kognitif bozukluk
Ayak problemleri
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Düşük vucüt kitle indeksi
Önceki düşmeler

Davranışsal:






Sakin davranışlar
İlaç alımı( antidepresan veya antipsikotik alımı)
Alkolü kötü kullanım
Uygun olmayan ayakkabı
Düşme korkusu( öz-yeterlik)

Çevresel:


Merdivenler/ayaklı merdivenler

Amerika da yaşayan beyaz insanların düşme riskleri diğer etnik gruptakilerden daha fazladır.
Genel olarak beyaz ırkta kalça kırığı oranı daha yüksektir (12).
Düşük gelir ve fakir yaşam, sağlıksız diyet ve sağlık hizmetlerinden faydalanamama düşme riski
ile orantılıdır. Bu belirli bir kesim olarak kırsal yaşam ve gelişmiş ülkelerle de ilişkilendirilebilir (13).
Düşme riskindeki artış yaşlanma boyunca yaş ile diğer değişimlerle beraber artmaktadır.
Yapılan çalışmalarda yaşın artmasıyla, düşme riski puanının anlamlı şekilde arttığına ilişkin bulgular
elde edilmiştir (14). Örneğin fiziksel aktivitenin, bilişsel ve duyuşsal kapasitenin azalması ve eş
zamanlı birden fazla kronik hastalıkların eşlik etmiş olması (15). Yaşlı bireylerin, koordinasyonları
daha bozuk olup daha tehlikeli bir yürüme paterni göstermektedirler. Postür kontrolü, kas gücü ve
tonusu, adım yüksekliği yaş ile birlikte azalmakta, ayak takılması ve kaymalara karşı düşmeyi önleme
kabiliyetinde bozulma görülmektedir (16).
75 yaş ve üzeri yaş grubunda düşme nedeniyle ölümlerin olduğu görülmektedir. Düşmelerdeki
artış nedeniyle 65 yaşını geçen tüm yaşlı bireylerin mobilite, denge ve düşme açısından
değerlendirilmesi özellikle son derece önemlidir (17).
Cinsiyet düşme riskini artıran en önemli faktörlerden biridir. Kadınlardaki düşme risklerindeki
artış yaş, zayıflık ve ölümcül olmayacak şekilde kadınları erkeklerden daha fazla etkilemektedir.
Menopozdan sonrası östrojen kaybının beyin işlevselliğinde yavaşlamaya sebep olduğu ve postural
stabiliteyi etkileyip denge bozukluğuna yol açtığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu duruma bağlı olarak,
kadınlar arasında düşme insidansının erkeklere göre daha fazla olduğu düşünülmektedir (18). Yapılan
çalışmalarda, kadınlarda düşme riski puanı ve düşme öyküsü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(19).
Düşme için risk faktörü olan diğer bir durum ise diyabettir ve yaşlı insanlarda çok yaygındır.
Diyabetik komplikasyonların yol açtığı bir takım yetersizlikler düşmeler açısından risk faktörlerini
oluşturmaktadır. Diyabetin yeterince kontrol altına alınamaması ve diyabet komplikasyonları ile ilişkili
durumların, yaşlı bireylerde düşme riskini artırdığı kaydedilmiştir (20). Diyabet, Amerika da 65 yaş ve
üstü yaşlıların %44’ ünde düşmelere neden olmaktadır (21) ve 60 yaş üstündeki yaşlı insanlarda
huzurevlerin’deki diğer bağımsız faktörlerde etkilidir (22).
Düşmeler Parkinson hastalığı için de ciddi problemdir. Sebebi vücutsal olarak dengede
olmamaktır. Parkinson hastalığındaki titreme, ekstremitelerdeki rijidite, hareketlerde yavaşlama ve
denge bozukluğu gibi semptomlar birer risk faktörü içermektedir (23).
Voss ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptıkları bir çalışmada parkinson hastalığında yıllık düşme
oranının %46-68 arasında değiştiği belirtilmektedir (23).
Demans, alzheimer ve idrak yitimi yaşlı insanlardaki düşme için en önemli risk faktörleridir.
(24). Özellikle düşünme, görüş, duruş ve algılamada bozukluklar oluşturması nedeniyle düşmeleri
artırmaktadır. 75 yaş üstü 1600 yaşlı bireyin katıldığı bir çalışmada, mini mental durum muayenesinde
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hafif ve orta bilişsel bozukluğu olan bireylerin kalça kırığı riskinin, olmayanlarla karşılaştırıldığında
iki kat daha fazla olduğu gözlenmiştir (25).
Yaşlı insanlardaki en yaygın olan risk faktörleri, idrak yitimi, bunama, yürüyüş denge sorunu,
davranışsal problemler, görme sorunu, kilo kaybı, aşırı zayıflık, ilaçların toksik reaksiyonları sonucu
oluşan etkileri, düşme korkusu, hipertansiyon ve çevresel tehlikelerdir (25).
Hipertansiyon denge kontrolünü etkilediğinden dolayı düşme riskini artırıcı etkisi olduğu
düşünülmektedir (26). Yapılan bir çalışmada kontrol altına alınmayan hipertansiyonun, düşmeler
açısından büyük bir risk faktörü oluşturduğu görülmüştür (27).
İlaç faktörü, düşmelerde en çok düzeltilebilir risk faktörüdür (28).
65 yaş ve üstü kişilerin %85’inde en az bir kronik hastalık gözlenirken; %30’unda ise 3 ve daha
fazla kronik hastalık bir arada bulunmaktadır (29). Yaşlı bireylerde meydana gelen düşme sayıları ile
ilaç kullanımları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada, ilaç
kullanımındaki artışa bağlı olarak kognitif fonksiyonlar negatif yönde etkilenmekte ve düşme oranının
arttığı görülmektedir (30).
Akarsu ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptıkları çalışmalarında, yaşlı bireylerde polifarmasinin
kognitif ve denge fonksiyonlarında azalmaya ve buna bağlı olarak da hastaların düşme sayılarında
artışa neden olduğu sonucuna varılmıştır (14). Yapılan çalışmalarda; sedatif, hipnotik, antipsikotik,
antidepresan ve benzodiazepin grubu ilaçların kullanımı düşme sayısını önemli oranda arttırdığı
görülmüştür (31, 32).
Uykusuzluğun ve uyku problemlerinin de düşmeleri arttırdığını gösteren çalışmalar vardır. Kötü
uyku kalitesinin, düşmeleri yaklaşık 3 kat artırdığı tespit edilmiştir (19). Ayak problemleri, düşmeler
için extrensek risk faktörüdür (3). Yaşlı bireylerde ayak sorunları daha fazla görülmekte olup ayak
sorunlarının sağlık ve yaşam kalitesi üzerine doğrudan etkilerinin yanısıra, dolaylı etkileri de vardır.
Ayak problemleri, yürüme ve denge zayıflığı, görme sorunu düşmelerdeki risk faktörleridir ve
fonksiyon yeteneklerini azaltır. Ayak sağlığı ya da çeşitli ayak rahatsızlıklarının varlığı da düşme ile
ilişkili risk faktörlerindendir. Orta ve şiddetli bunyonlar, ayak deformiteleri ve tırnak yapısındaki
değişiklikler düşmeye zemin hazırlamaktadır (33).
Aşırı alkol tüketimi yaşlı insanlarda düşme riskini artırmaktadır. Alkol kullanımı da tek başına
düşmeler açısından olası bir risk ve aynı zamanda düşmeler için önemli bir diğer risk faktörü olan
osteoporozun da belirleyicisi olduğu belirtilmiştir (31).
Başta davranışsal faktörleri, haretketsizlik davranışları düşme risklerini ve buna bağlı
yaralanmaların artışına neden olur.
Düşme korkusu, düşme sonrası yaşlı bireylerde anksiyete gelişmesine neden olabilir. Düşme
korkusu hareketlerin kısıtlamasına, zamanla kas zayıflıklarına, yürüyüş paterninde bozulmaya, sonuç
olarak düşme riskinin artmasına neden olabilir. “Düşme korkusu” geçmiş düşmelerden kaynaklanan
en büyük psikolojik sonuçlardandır, yaşlı insanların kendi kendine güvenleri azalmakta ve bu da denge
ve yürüme konusunda kendine güvenmelerinde yitime neden olmaktadır. Düşme korkusu, düşme
riskini artırır ve günlük yaşam aktiviteleri (GYA)’ni azaltır. Bunun dışında, önceden düşme
deneyimleme ile ilgili olmasına rağmen, ciddi bir düşme deneyimlemeyen pek çok yaşlıda bireyde
görülmektedir (34).
Önceki düşmeler gelecekteki düşmeler için anlamlı bir risk faktörüdür. Denge-yürüme
problemleri ile güçsüzlük düşmeye neden olan diğer önemli risk faktörlerindendir. . Denge “kişinin
düşmeden yaşamını sürdürme yeteneği” olarak tanımlanmakla birlikte yaşlı popülasyonda düşmenin
önemli bir nedenidir (35). Denge hareket sırasında gerekli olmasının yanı sıra, ilerleyen yaşa bağlı
fizyolojik değişiklikler denge durumunu yavaş yavaş olumsuz etkilemektedir (36).
Dengenin bozulmasıyla birlikte hareket ve düşme korkusu gibi risk faktörleri gündeme
gelmekte bu durumda yaşlı bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (37).
Yukarıda belirttiğimiz açıklamalarda da görüldüğü gibi, ilerleyen yaşa bağlı meydana gelen
değişiklikler, bireylerin günlük yaşamsal aktivitelerini sınırlandırarak yaşam kalitelerini olumsuz
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yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca yaşlıların birçoğunun düşme yaşadıkları, daha önce düşme olayı
yaşayan yaşlılarda düşmenin daha yüksek oranda görüldüğü rapor edilmektedir (38). Bunun yanı sıra,
düşmenin bireyin duygu ve davranışlarında önemli farklılıklara neden olarak bireyin günlük yaşamsal
aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini azalttığı bilinmektedir (39). Özellikle, yürüme ve banyo yapma
aktivitelerinde tam yardıma ihtiyacı olan yaşlı bireylerin, aktivitelerinde bağımsız olan yaşlılara göre
düşmekten daha çok korktukları ifade edilmektedir (40). Yaşlılarda düşmelerin önlenmesi ile yaşlı
bireyin yaşam kalitesi artmış olacak ayrıca yaşlı bireyin sağlık bakım maliyetini düşürecektir (41).
Sonuç
Yaşlı bireylerde görülen düşme ve denge problemleri günlük yaşamsal aktivitelerde bağımlılığa
neden olduğu ve yaşam kalitesini önemli ölçüde azalttığı sonucu göz önünde bulundurulması gereken
önemli bir konudur. Denge problemine ve düşmeye neden olan risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu
konuda gerekli tedbirlerin alınması, yaşlı bireylerin düşme korkusunun ve riskinin azaltmasına ve
yaşam kalitelerinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
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ÖZET
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin lisansüstü eğitime yönelik
görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Nitel türdeki araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 Öğretim Yılı
Bahar Dönemi’nde bir üniversitenin son sınıf hemşirelik bölümünde öğrenim gören 51 öğrenci
oluşturmaktadır.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, lisansüstü eğitim görmek isteyen
öğrencilerin bunun nedenini genellikle ‘hemşirelikte profesyonelleşmek’, ‘kendini geliştirme’
ve ‘akademik kariyer yapmak’ şeklinde belirtirken; lisansüstü eğitim görmek istemeyen
öğrencilerin ise bunun nedenlerini ‘iş ile birlikte lisansüstü eğitimi nasıl yapacağını’, ‘lisansüstü
eğitim ile ilgili bilgisinin olmadığını’, ‘okumaktan yorulduğunu’, ‘lisansüstü eğitimin zor
olacağını’, ‘yabancı dilin iyi olmaması’, gelecek kaygısı’ gibi konularla ilişkilendirdikleri
görülmektedir.
Sonuç: Bu görüşler temel alınarak lisansüstü eğitim konusunda öğrencilerin
bilgilendirilmesi ve öğrencilere danışmanlık yapılmasına yönelik bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik, Lisansüstü Eğitim, Görüş.
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GİRİŞ
Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde araştıran, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı
düşünen bireylere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte, bireyin hayat boyu
öğrenme ilkesini benimseyerek kendisini sürekli geliştirmesi ve eğitim faaliyetlerinde daha
fazla yer edinmesi zorunluluk haline gelmiştir (1). Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre lisansüstü eğitim ‘yüksek lisans ve doktora eğitim ile sanat
dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması ve tıpta uzmanlık ile bunların gerektirdiği eğitim
öğretim bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerinden oluşan eğitim’ olarak
tanımlanmaktadır (Madde 1, 2 ve 3). Yönetmelikte lisansüstü eğitim programlarının amaçları;
tezli yüksek lisans programı için ‘öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme,
bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak’ (Madde 9), tezsiz
yüksek lisans programı için ‘öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut
bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek’ (Madde 14), doktora programı için ise
‘öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile
irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği
kazandırmak’ (Madde 18) olarak ifade edilmiştir (2).
Lisansüstü eğitim, herhangi bir bilimsel alanda lisans eğitiminden daha üst seviyedeki
uzmanlaşılarak, bireyin alanında profesyonelleşmesini sağlayan eğitim programıdır (3).
Lisansüstü eğitim ile lisans eğitiminin amaçları birbirine benzerlik göstermekle birlikte, Aslan
(2010) (4) tarafından; profesyonel yaklaşımları benimsemiş, sorunlara çözüm üretebilen,
yaratıcı, araştırmacı, etik değerlere saygılı, bunun yanısıra, ekip çalışmasına yatkın, nitelikli
projeler üretebilen ve bu sayede toplumun gereksinimlerine yanıt verebilen bilim uzmanları
yetiştirmek olarak ifade edilmiştir. Kilmen (2007)’e göre ise (5) Türkiye’de lisansüstü eğitime
yönelik başvurular ve lisansüstü eğitimdeki kalite gün geçtikçe artmaktadır. Lisansüstü
eğitimde kalite öncelikle eğitim sistemi olmak üzere hemşire adayların mesleki alanda ve
kişisel boyutta gelişimi gibi önemli konulara katkı sağlamaktadır. Lisansüstü eğitim olarak
adlandırılan yüksek lisans ve doktora eğitimi almış bireyler, üniversitede öğretim elemanı
olmanın dışında, diğer çalışma alanlarında iş edinme, profesyonelleşme dolayısıyla hasta
bakımında kalitenin artması, liderlik gibi durumları kazanmış olacaktır (6). Bu nedenle,
hemşirelik lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitim alması hemşireliğin profesyonelleşmesi ve
bakımın kalitesi açısından son derece önemlidir.
Hemşire adaylarının bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi lisansüstü eğitimle ilgili
olarak yapılması gereken iyileştirmelerin ve belirlenmesi gereken yeni yaklaşımların neler
olması gerektiği konusuna ışık tutacaktır. Böylelikle, çalışmamızda hemşire adaylarının
lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmamızda, hemşire adaylarının lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi
amaçlandığından dolayı bu çalışmanın yöntemi nitel araştırma prosedürüne göre belirlenmiştir.
Nitel türdeki araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde bir
üniversitenin son sınıf hemşirelik bölümünde öğrenim gören 51 öğrenci oluşturmaktadır.
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin lisansüstü eğitime yönelik
görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
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Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, hemşire adaylarının cinsiyet, aile yapısı, anne ve
baba çalışma durumu, gelir durumu gibi bazı demografik bilgilerine ilişkin kapalı uçlu sorular
bulunmaktadır. İkinci bölümünde ise hemşire adaylarının lisansüstü eğitime yönelik
görüşlerine ilişkin açık uçlu sorular yer almaktadır. Açık uçlu soruların bireyin düşüncelerini
rahat ifade edebilmesi ve daha rahat esnek cevaplar vermesini sağlayan soru türleridir (7). Açık
uçlu sorular; araştırmacının önceden düşünmediği ya da planlamadığı farklı ve derinlemesine
cevapların alınmasına olanak sağlamaktadır (8). Bu nedenle, çalışmamızda hemşire adaylarının
lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin derinlemesine incelenmesi amaçlandığından açık uçlu
sorular kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Görüş formunda bulunan kapalı uçlu soruların analizinde betimsel analizden
faydalanılmış ve yüzde-frekans değerleri belirlenmiştir. Açık uçlu soruların analizinde ise
Marshall & Rossman’ın (7) nitel araştırmalarda kullanılan ‘analitik süreç’ analiz adımları temel
alınmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan hemşire adaylarının %58,8’ini kadın öğrenci oluşturmaktadır.
Öğrencilerin %88,2’si çekirdek aile yapısına sahip, %68,6’sının babası çalışmakta, %66,7’sinin
annesi çalışmamakta, %66,7’sinin gelirinin giderine denk olduğu belirlenmiştir.
Çalışmaya katılan hemşire adaylarının %37,3’ünün aile ve çevre yönlendirmesi ile
hemşirelik bölümünü tercih ettiği, %47,1’inin hemşirelik mesleğine olumlu baktığı,
%31,4’ünün meslek ile ilgili düşüncesinde kararsız olduğu, %21,6’sının hemşirelik mesleğine
olumsuz baktığı, %56,9’unun hemşirelik mesleğini ideal bir meslek olarak görmediği,
%70,6’sının mezun olduktan sonra hemşirelik mesleğini yürütmeye devam edeceği ve
%51’inin hemşirelik mesleğinde kendini yeterli gördüğü belirlenmiştir.
Hemşire adaylarının %15,7’si mezun olduktan sonra özel hastanede, %52,9’u devlet
hastanesinde çalışmak istediğini, %5,9’u formasyon almayı düşündüğünü ve %25,5’i lisansüstü
eğitim yapmayı düşündüğünü ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilerin %45,1’i
akademisyen olmak istediğini ifade etmiştir. Lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrencilerin
bunun nedenini genellikle;




‘hemşirelikte profesyonelleşmek’,
‘kendini geliştirme’
‘akademik kariyer yapmak’ şeklinde belirtirken;

Lisansüstü eğitim görmek istemeyen öğrencilerin ise bunun nedenlerini;

‘iş ile birlikte lisansüstü eğitimi nasıl yapacağını’,

‘lisansüstü eğitim ile ilgili bilgisinin olmadığını’,

‘okumaktan yorulduğunu’,

‘lisansüstü eğitimin zor olacağını’,

‘yabancı dilin iyi olmaması’,

‘gelecek kaygısı’ ,

‘lisansüstü eğitim için giriş şartlarının uygun olmadığı’ gibi konularla
ilişkilendirdikleri görülmektedir.
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SONUÇ
Gelişmekte olan ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler konumuna gelmek için eğitim
kalitesinin özellikle lisansüstü eğitiminin ve bu eğitim kalitesinin rolü büyüktür. Hasta bakım
kalitesi, kişisel ve mesleki gelişimi ve hemşireliğin profesyonelleşmesi açısından hemşire
adaylarının lisansüstü eğitimi özellikle önemlidir. Bu bağlamda lisans eğitimine başlayan
özellikle son sınıf hemşire adayları lisansüstü eğitim ile ilgili bilgilendirilmeli ve buna yönelik
teşvik edilmelidir. Ayrıca öğrencilerin lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin ve bu görüşlerin
altındaki nedenlerin dikkate alınması gerektiği buna yönelik olan önyargılar ortadan
kaldırılmaya yönelik öğrencilere danışmanlık yapılmalıdır.
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ÖZET
Sanayi devriminden bugüne insanoğlunun vazgeçilmez ihtiyaçlarının baĢında enerji
gelmektedir. Teknoloji zincirinde hem ana girdi olması ve giderek geliĢen sanayiyle birlikte
temel faktör durumuna gelmektedir. Ülkelerin büyüme hızlarında olumlu geliĢme olması ise
üretim zincirindeki her halkanın yerine tam olarak oturtulmasıyla gerçekleĢmektedir.
Fakat büyümede önemli olan üretim artıĢını geliĢtirmek ve bu artıĢın geliĢmesi için önemli
sermayenin tedarik edilmesidir. Türkiye ara ve sermaye mallarını ithalat yolu ile karĢılayan
bir ülke olduğu tahmin edilirse; ekonomik büyümedeki artıĢ, enerji tüketimi artıĢını
tetiklerken, yüksek enerji ithalatı da cari açığa sebep olmaktadır.
Bu çalıĢmada 1986-2016 yılları arasında Türkiye’de enerji kaynaklarından petrol ve doğalgaz
fiyatlarının cari açığa etkisi incelenmiĢtir. Gittikçe değiĢen petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla cari
açık arasındaki iliĢkinin incelendiği çalıĢmada durağanlıkları Philips-Perron ve ADF testleri
ile ölçülmüĢtür. DeğiĢkenlerde bulunan ikiden fazla kırılma üzerine Birim Kök Testi, Granjer
Nedensellik Testi, Johansen EĢbütünleĢme Testleri yapılmıĢtır. 1986-2016 yıllarında petrol ve
doğalgaz tüketiminden cari açığa doğru nedensellik bulunmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Petrol, Doğalgaz, Granger Nedensellik Testi, Petrol
Tüketimi.

THE EFFECT ON THE CURRENT CONSUMPTĠON OF PETROLEUM AND
NATURAL GAS SAMPLE TURKEY OPEN 1986-2016
ABSTRACT
Energy is the essential needs of the industrial revolution, mankind today. Be entered in both
the main chain and technology come together with the main factors situation gradually
improved industry. The fact that the growth rate is realized by an improvement in countries
fully seated substitutes each ring in the production chain.
But is important to improve the growth and increase in production is the provision of
substantial capital for the development of this increase. If the turkey intermediate and capital
goods imports is estimated that a country meets up with ways; The increase in economic
growth, energy consumption increases the triggering is caused by a high current account
deficit in energy imports.
This study, the current account deficit to the effect of oil and natural gas prices of energy
resources in Turkey between the years 1986-2016 were examined. Gradually changing the oil
and natural gas in the studies examining the relationship between deficit stability were
measured by Philips-Perron and ADF tests. Unit Root Test found in more than two break
upon variable Granja Causality Test, Johansen cointegration tests were performed. The
account deficit in the 1986-2016 year was found causality from oil and natural gas prices.
Keywords: Current account deficit, Oil, Gas, Granja Causality Test, Petroleum Consumption
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1. GĠRĠġ
Bir ülkede tüketilen enerji miktarı; toplumun kalkınması açısından önem arz
etmektedir. Kıtalararası geliĢmiĢlik düzeylerine bakılırken kiĢi baĢına düĢen enerji tüketim
miktarı ve hangi tür enerjinin tüketildiği iki önemli faktördür. Özellikle çok geliĢmeyen
ülkelerin bu geliĢmeye paralel olarak artan enerji ihtiyacını karĢılaması sosyal, ekonomik,
kültürel ve siyasi geliĢimleri için önemli maliyete sebep olmaktadır. Türkiye’nin enerji
gereksinimi her geçen gün artmaktadır ve enerji kaynaklarındaki yetersizlikten dolayı kendi
enerjisini (petrol ve doğalgaz) üretememektedir. Enerji ihtiyacındaki eksiklik dıĢa bağımlılığa
sürüklemekte ve enerji ithalini zorunlu hale getirmektedir.
Enerji kaynakları taĢıdıkları özelliklere göre sınıflandırılmaktadır. Yeraltı veya yerüstü
olmasına göre yapılan sınıflamada yer altı kaynakları içinde fosil olan ve fosil olmayan
yakıtlar, yer üstündeki enerji kaynakları içerisinde ise odun, hayvan ve bitki atıkları yer
almaktadır. Kullanımlarının eski ve yeni oluĢlarına göre ise, yenilenemez ve yenilenebilir
olarak sınıflandırılmaktadır. DönüĢümlerine göre ise birincil ve ikincil enerji kaynakları
olarak sınıflandırılmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarınn oluĢması uzun yılları
almaktadır ve birgün tamamen biteceği düĢünülmektedir. Yenilenemez enerji kaynaklarının
içinde yer alan petrolün oluĢumu yüzyıllarca yıl sürmektedir. Deniz bulunan yerlerdeki bitki
ve hayvan atıklarının çürümesi sonucu meydana gelen petrol sanayi ve endüstriyel alanda
kullanılmaktadır. Dünyada 200’e yakın çeĢidi olan ham petrolün kalitesi ile referansını
taĢıyan dünya petrol ücretlerinin belirlenmesine katkı sağlayan Brent Petrol, Batı Teksas
Petrolü, ve Dubai Fateh’tir.
Fosil yakıtlardan petrol ve doğalgaz ücretlerinde meydana gelen artıĢ ve cari açığa
sebep olmaktadır. Ödemeler dengesinde cari iĢlemler kalemi, sermaye ve finans kalemi, net
hata noksan ve rezerv hareketleri vardır. Cari iĢlemler dengesi mal ticareti, hizmet ticareti ve
karĢılıksız özel ve resmi transferlerden meydana gelmektedir. Bu kalemlerde alacaklı ve
borçlu kısımların toplamı arasındaki fark cari iĢlemler bilançosudur.
Alacaklı ve borçlu eĢit ise ödemeler bilançosu dengede, alacaklı kısım borçlu
kısımdan fazla ise cari iĢlemler fazlası, borçlu kısım alacaklı kısımdan fazla ise de cari
iĢlemler açığı oluĢmaktadır(Çelik 2011:231-232).
Türkiye’nin önemli sorunlarından biri cari iĢlemler açığıdır. Türkiye enerji ithalatında
birinci sırada yer almaktadır ve ithalat içerisinde en yüksek paya petrol sahiptir.
Cari açık sıkıntısı yaĢayan ülkelerin de cari açığı nasıl finanse edeceğidir. Cari açığı
finanse etmenin iki yolu vardır, birincisi diğer ülkelerden borçlanmaktır, diğeri ise ülkede
biriken rezervlerin kullanılması yoludur. Bu durumda Türkiye gibi enerji gereksinimini ithalat
yolu ile karĢılayan ülkeler ithalatın azaltılması yoluna gitmiĢlerdir.
2. BAZI TEMEL KAVRAMLAR
2.1 Enerji Kavramı
Enerji kelimesi 1750’li yıllardan, Sanayi Devrimi’ne ve o dönemden de bugüne
toplumun önemli ihtiyacıdır(Yanar, Kerimoğlu 2011:192). Petrol kelimesi iĢ üretebilme
becerisi, hareketlilik anlamına da gelmektedir(Karluk 1996:230). Madde ve maddeler
sisteminin iĢ yapabilme yeteneği olarak da kullanılan enerji, insan emeği olabileceği gibi
insan emeği dıĢında da sayılmaktadır(BaĢal,1991:110). Enerji ülkenin kalkınmasında, refahın
sağlanmasında önemli rol oynar(Atılgan 2000: 43). Ülkelerin ekonomik büyümelerini kurmak
ve sürdürülebilir kalkınma için enerji temel yapı görevi görmektedir(Fackrell, 2013: 84).
Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayan girdiler ve baktığımızda enerji önemli
etkendir. Ülkelerin geliĢmesi ve nüfus artıĢıyla birlikte doğal kaynaklara ve enerjiye olan
ihtiyaç devamlı artıĢ göstermektedir(Narin 2008: 50-68).
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2)Petrol Kavram
Petrol Yunanca- Latince taĢ/kaya anlamına gelen petra sözcüğü ile yağ anlamına gelen
oleum sözcüğünün birleĢiminden meydana gelmektedir. GeniĢ pencereden bakıldığında gaz
anlamında doğalgazı, sıvı anlamda petrolü, katı anlamda ise parafin ve asfalt’ı
içermektedir(Avcı, 2009: 51).
Petrol yerin altında sıvı özellikte bulunan, koyu sarı, haki, yeĢil, kahverengi, siyah,
koyu kahve vizyonunda olan karıĢımdır(Alpaslan, Koca 2012: 1579). Petrolün oluĢumu
hakkındaki görüĢler organik ve inorganik olarak ortaya atılsa da petrolün organik oluĢum
sonucu olduğu biçimindedir(Acar vd.2007:5-6)
Çıkarılma biçimine göre petrol iki türe ayrılmaktadır. Birincisi konveksiyonel olarak
adlandırılan ve çıkarılması basit olan sıvı petrol, ikincisi de; konveksiyonel olmayan
çıkarılması çok çetin, maliyetli olan ağır petroldür(Avcı 2009: 51).
Türkiye doğalgaza kıyasla, petrol ithalatı konusunda daha çok alternatife sahiptir.
Ġthalatın çoğunluğu taĢımacılık vasıtasıyla gerçekleĢtirilmektedir. Boru hattında petrol
taĢınmasında aksaklıklar olmasına rağmen taĢıma Kerkük-Yumurtalık boru hattı ile
yapılmaktadır.
Petrolün oluĢumu deniz olan yerlerde bitki ve hayvan artıklarının zamanla havasız
ortamda ısı ve basınçla çürümesi neticesinde oluĢmuĢtur. Petrolün ilk bulunuĢu,
Pennsylvania’nın batısında ilk petrol kuyusu bulunarak, ilk olarak aydınlatma amacıyla
kullanılmıĢ ve petrol sanayiinin önemli öğesini oluĢturmuĢtur(Acar 2007:5).
3)Doğalgaz Kavramı
Son zamanlarda önemli hale gelen enerji kaynaklarından biri de doğalgaz olmaktadır.
Isınma ve ulaĢımda kullanılması doğalgaza olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Doğalgaz
içerisinde yüksek miktarda Metan(C4H10) ve daha düĢük miktarda Eton(C2H6),
Büton(C4H10) gibi öğe barındıran; renksiz ve kokusuz sıvı özelliği taĢıyan, havadan daha
hafif uçucuya sahip bir yapıdadır. Herhangi bir kaçak olursa havadaki gaz miktarının
artmasıyla zehirlenmeye yol açmaktadır. Yine tutuĢturma özelliğine sahip olduğundan
patlayıcı duruma da gelmektedir(Pfiffer vd.2000:227).
Doğalgaz; organik maddelerin yeryüzünün alt tabakalarında milyonlarca yıl süren ısı ve
basıncın etkisiyle değiĢikliğe uğrayıp fosil yakıt içerisinde bulunmaktadır(Avcı 2009: 54).
Çoğu katı ve sıvı yakıtların çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkisi varken,
doğalgazın atmosfer üzerinde zararlı etkisi yoktur(Gültekin Örgün 1933: 37).
Gaz olarak bulunması nedeniyle kontrolüne daha bir önem verilmiĢtir. Tüketimi
Türkiye’de ve dünyada hızlı bir Ģekilde yaygınlaĢmıĢ ve diğer enerji kaynaklarının yerini
almıĢtır(TMMOB:152).
Doğalgaz tüketiminin büyük bir çoğunluğunun dıĢ ülkelerden ithal edilmesi ve
doğalgazın elde edilmesinde kaynak çeĢitliliğinin sağlanamaması gibi sebeplerden dolayı
enerjinin arz güvenliğinin sağlanması bakımından risk oluĢturmaktadır(Arslan 2009:216).
Doğalgaza olan talepte gittikçe artıĢ gözlenmektedir. Doğalgaz, sanayi ve konut
sektöründe oldukça ilgi görmektedir. Yüksek enerji kullanım verimliliğinin olması seçeneğine
göre fiyatının düĢük olması, taĢıma sorunu ve depolama maliyetinin olmaması doğalgaza olan
talebi artırmaktadır(Demir 2013:5). Bir baĢka unsur da doğalgaz ödemesinin kullanıldıktan
sonra yapılması tercih edilen nedenlerdir. Doğalgazın çevreyi kirletmemesi " çevre dostu"
sayılması doğalgaza olan talebi önemli hale getirmektedir(Gültekin, Örgün 1993: 41).
Nüfusları artan ve ekonomileri büyüyen ülkeler, petrol ve kömür gibi yanıcı etkiye
sahip olan yakıt yerine doğalgaza yönelmeyi daha mantıklı bulmaktadır(Chandler 2000:182185).
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3. EKONOMETRĠK MODEL VE VERĠ SETĠ
Ekonometrik analizde petrol ve doğalgaz tüketimi ile cari açık arasındaki iliĢki
Türkiye Ekonomisi açısından araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada petrol ve doğalgaz tüketimi ile cari
açık arasındaki iliĢkinin tahmin edilmesinde aĢağıdaki ekonometrik model kullanılmıĢtır.
Carit=β₀₊β₁𝐺𝑎𝑧𝑡 +𝐵2

𝑜𝑖𝑙𝑡 +𝜀𝑡

3.1
ÇalıĢmada yer alan petrol tüketim değiĢkeninin logaritması alınarak modele dahil
edilmiĢtir. Analizde 1986-2016 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıĢtır. Cari ödemeler
bilançosu (cari,$)’nu, gaz, doğalgaz tüketimi(milyon ton petrol )ve oil petrol tüketimi (günlük
bin varil)’ni temsil etmektedir. Modeldeki tüm değiĢkenler Dünya Bankasından yazılmıĢtır.
ÇalıĢmadaki tüm değiĢkenleri barındıran Tanımlayıcı Ġstatistikler kısmı Tablo:1’de
görülmektedir.
Tablo:1 Tanımlayıcı istatistikler
Ġstatistiksel/değiĢkenler cari

gaz

Oil

Ortalama

-1.68

18.16

623.30

Medyan

-6.43.

14.43

644.55

Standart sapma

2.16

14.32

113.89

Minimum

-7.44

0.37

391.36

Maximum

3.76

40.11

885.95

Çarpıklık

-1.07

0.28

-0.10

4. EKONOMETRĠK METODOLOJĠ
Bu analizde Birim Kök Testi, ADF, Philips Perron, Johansen EĢbütünleĢme Testi,
Granjer Nedensellik testi uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada petrol tüketimi ve doğalgaz tüketiminin
cari açık üzerindeki etkisini analiz edebilmek için öncelikle durağanlık analizi uygulanmıĢtır.
Durağanlık analizi için ADF ve Philips Peron birim kök testleri kullanılmıĢtır. DeğiĢkenler
arasındaki eĢbütünleĢme iliĢkisi Johansen EĢbütünleĢme testiyle araĢtırılmıĢtır. Kısa dönem
iliĢkinin varlığı ise Granger nedensellik testiyle araĢtırılmıĢtır.
3.1 Birim Kök Analizi
Zaman serisi analizlerinde nedensellik ve eĢbütünleĢme gerçekleĢtirilmek üzere birim
kök testleri yani durağan mı durağan değil mi ve hangi durumlarda durağanlığa sahip
oldukları gösterilmektedir. Durağanlık özelliğine sahip olmayan bulguların sahte regresyon
sorununu gündeme getirmektedir.
Zaman serisinde genellikle Dickey Fuller testi(1981)ve Phillips Perron testi(1988)
aracılığıyla gerçekleĢtirilen PP ve ADF testleri uygulanmaktadır. Bu verilerden iyi sonuçlar
çıkarabilmek için serilerin durağanlık testlerinde üç tane test yer almaktadır.
Her üç birim kök analizinde sıfır hipotezi birim kökün var olduğunu ortaya koyarken,
seçenek hipotez değeri sonucu ise durağanlığını ortaya koyar. Hesaplanan test sayı bilimi
sonucu kritik tablo değeri sonucu ile karĢılaĢtırılır. Velevki test istatistiği kritik tablo sonucu
değerinden mutlak değer olarak küçük ise serinin birim köke sahip olduğu(yani durağan
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olmadığı) kriterindeki H₀ hipotezi kabul edilir ve serinin durağanlık göstermediği sonucu
çıkar. Velevki test istatistiği kritik tablo sonucu değerinden mutlak değer olarak büyükse
serinin birim köke sahip olduğu (yani durağan olduğu) kriterindeki H₀ hipotezi
reddedilmektedir ve serinin durağanlığa sahip olduğuna ulaĢılır.
3.1.1 GeniĢletilmiĢ olan Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi
Durağanlık testleri, serilerin birim kök içeriyormu yoksa içermiyormu testinin
yapılmasıdır. Bu çalıĢmadaki değiĢkenlerin birim kök içerip içermediği ADF testiyle
araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Serilerin durağanlığı için Augmented Dickey Fuller(ADF)
testindeki analizde sabitli, trendli ve sabitsiz bir yol izlenmektedir. Bu durumda da seri
durağan hal almıĢsa, bu değer kayda alınmaktadır. Seri durağan hale gelmemiĢse, sabit
terimsiz yapılır ve seriyi durağan kılan değer kayda alınır(Enders 1995:256).

Kritik değer tablosu üç genel modeli oluĢturur.
∆𝛾𝑡 =ʎ𝛾𝑡 −1 +𝑢1
3.2
∆𝛾𝑡 =𝑚0 +ʎ𝛾𝑡 −1 +𝑢1
3.3
∆𝛾𝑡 =𝑚0 +𝑚1𝑡 +ʎ𝛾𝑡 −1 +𝑢𝑡
3.4
3.1 olan denklem stokastik bir yöntemden oluĢmaktadır. 3.2 olan denklem ise stokastik
yöntem ve sabit terim, 3.3 olan denklem ise hem skolastik determinist trend hem de sabit
terim yer alır.
DF analizinde hata terimlerinin beyaz gürültü (White Noise) barındırdığı
düĢünülmektedir. Fakat otokorelasyon çıkması durumunda EKK olasılıklarının sağlıklı
sonuçlar vermesi için ADF(GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller) birim kök testi olarak isimlendirilir.
3.1.2 Phillips- Perron Testi
Serilerin birim köke sahip olup olmadığının soruĢturulmasında uygulanan baĢka bir
test de PP birim kök testidir. PP testi bir zaman serisindeki daha yüksek dereceden bir
korelasyonun var olduğunu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.
PP testi Ģöyle hesaplanmaktadır.
∆𝛾𝑡 =a+𝑏𝑦𝑡−1 +𝑐1 ∆𝛾𝑡−1 +𝑐2 ∆𝛾𝑡−1 +…+𝑐𝑝−1 ∆𝛾𝑡−𝑝 −1 +𝑢1
(3.5)
Gördüğünüz muadelede ∆γt, y serisinin birinci mertebe farkını, a,b,𝑐1 ,𝑐2 ……𝑐𝑝 −1
katsayıları, t zaman p gecikme sayısı ve 𝑢𝑡 hata terimini anlatmaktadır. PP testi hata
terimindeki herhangi bir seri korelasyonu bulmak için c katsayısının t istatistiğine parametrik
özelliğine sahip olmayan bir düzeltmesi yapılmaktadır(Gürbüz 2017: 101-102).
3.2 EĢbütünleĢme Analizi
EĢbütünleĢme analizi veriler arasında uzun dönem süren iliĢkinin var olup olmadığını
görmek için uygulanmaktadır. EĢbütünleĢme metodolojisi, serilerin ilk farkı alındığında
durağan yani bütünleĢme düzeyleri 𝐼1 ise seriler arasında eĢbütünleĢmenin olacağını ifade
etmektedir. EĢ bütünleĢik serilerin belirli zamanda beraber hareket ettikleri yani aynı eğilim
gösterdikleri vurgulanır.
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EĢbütünleĢme literatüründe birden fazla eĢbütünleĢme yaklaĢımı oluĢturulmuĢtur.
ġunların tek bölümü yapısal kırılmasız yani klasik eĢbütünleĢme testleri iken bir bölümü de
yapısal kırılmalı yani yeni eĢbütünleĢme testi olarak adlandırılmaktadır.
Ele alınan serilerin birinci farkı alındığında durağanlaĢtıkları, serilerin dengede olup
olmadığını belirlemek için koentegrasyon testleri uygulanır. Bizim uyguladığımız testte
Johansen EĢbütünleĢme analizi sonucuna ulaĢılmıĢtır(Oritsokis 2012:815).
EĢbütünleĢme yaklaĢımı VAR modelini dikkate alarak Ģöyle baĢlar:

∆𝑋𝑡 =
3.6

𝛼 + 𝜋𝑥𝑡−1 +

𝑝−1
𝑡=1 𝛤𝑡

∆𝑥𝑡−𝑖 +𝐵𝑍𝑡 +𝑢𝑡

Johansen-Juselius uzun dönem iliĢkinin olduğunun belirlenmesinde iz sayı bilimi ve
maksimum öz değer sayı bilimi bulunmakla birlikte iki adet test oluĢturulmuĢtur. Formülleri
Ģöyledir:
𝑛
𝐽𝑖𝑧 =
-T
(1 − ƛi)
𝑖=𝑟 +1 ln
3.7
𝐽𝑚𝑎𝑥 =Tln(1-ƛ𝑟+1 )
3.8
T örnek büyüklüğünü,ʎi’nci büyük konoik korelasyonu izah eder. Ġz test sayı
biliminde r kadar eĢbütünleĢik vektörün olduğu biçimindeki sıfır hipotezi n tane eĢbütünleĢik
vektörün yer aldığı alternatif hipoteze karĢı test edilmektedir. maximum öz değer test
istatistiği r kadar eĢbütünleĢik vektörün olduğu sıfır hipotezini r+1 eĢbütünleĢik vektör yer
aldığı hipotezi test eder. her iki testteki değerler Johansen-Juselius vasıtasıyla oluĢturulan
tablo verileriyle karĢılaĢtırılır ve eĢbütünleĢme var mı yok mu bakılır.
3.3 Nedensellik Testi
Bu incelemede değiĢkeler arasındaki nedensellik bağının araĢtırılması Vektör Hata
Düzeltme Modeli(VHDM)’ye bağlı Granger nedensellik testi ile oluĢturulmuĢtur. Bize
buradaki nedensellik yaklaĢımı hem kısa dönem hem de uzun dönem nedensellik hakkında
yardımcı olmaktadır. Angle- Granger(1987) aracılığıyla oluĢturulan bu yönelme bize dinamik
nedensellik analizini sunmaktadır. DeğiĢkenler içinde eĢbütünleĢme iliĢkisi varsa en azından
tek yönlü nedenselliğin varlığı açıklanır. VECM’ye göre Granger nedensellik modeli Ģöyle
yazılır: (Çetin:2017: 6)
𝜀1𝑡
𝐿𝑁𝐺𝐷𝑃𝑡 𝛽1
𝑎
𝑎11𝑖 𝑎12𝑖 𝑎13𝑖 𝑎14𝑖
𝜀
𝐿𝑁𝐸𝑁𝑡
𝛽
𝜑
2𝑡
(1 − 𝐿)
= 2 + 𝑃İ=1(1 − 𝐿) 𝑎21𝑖 𝑎22𝑖 𝑎23𝑖 𝑎24𝑖 ×
𝐸𝐶𝑇𝑡 −1 + 𝜀
𝐿𝑁𝐹𝐷𝐼𝑡
𝛽3
𝛿
3𝑡
𝑎31𝑖 𝑎32𝑖 𝑎33𝑖 𝑎34𝑖
𝜀
𝐿𝑁𝐶𝑂2𝑡
ʎ
𝛽4
4𝑡
Burada (1-L) gecikme operatörünü, 𝐸𝐶𝑇𝑡 −1 ise uzun dönem denge bağlamından
oluĢturulan gecikmesi alınmıĢ hata düzeltme terimini ifade etmektedir. 𝜀1𝑡 ,𝜀2𝑡 ,𝜀3𝑡 ,𝜀4𝑡 hata
terimlerini göstermektedir. Analizimize göre gecikmesi alınmıĢ hata düzeltme terimi
katsayısının t- sayı biliminin anlamlılık içermesi durumunda değiĢkenler arasında uzun dönem
nedenselliğin varlığı sonucu çıkarılabilir.
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GRAFĠK1: DEĞĠġKENLERĠN 1986-2016 DÖNEMĠ ĠÇĠNDEKĠ ZAMAN SEYRĠ

Grafik: 1 ise modeldeki tüm serileri 1986-2016 döneminde gösterdikleri zamansal eğilimi
sunmaktadır.
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5. LĠTERATÜR TARAMASI
Bu kısımda Türkiye’nin 1986-2016 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak
petrol ve doğalgaz tüketiminin cari açığa olan tesiri açıklanmıĢtır. Birinci olarak literatür
taraması yapılacak, sonra analizde yer alacak değiĢkenler açıklanacaktır.
Enerji türlerinden petrol, doğalgaz ve cari açık arasındaki iliĢkiyi gözler önüne seren,
Türkiye’de ve dünyada gerçekleĢen çalıĢmaların barındırdığı değiĢkenler arasındaki
nedensellik iliĢkisi ülkelerin politik ve ekonomik istikrarı hakkında önemli geliĢmeleri ortaya
koymaktadır.
Kraft ve Kraft (1978) tarafından senesinde gerçekleĢtirilen çalıĢmada 1947-1974
senesindeki verilerle çalıĢılmıĢ, doğalgazdan cari açığa doğru bir nedensellik olduğu
anlaĢılmıĢtır.
Karabulut ve DanıĢoğlu (2006) aracılığıyla yapılan çalıĢmada Türkiye’nin 1991-2004
dönemine ait çeyreklik verileri kullanılarak Türkiyede’ki cari iĢlemler açığının artmasındaki
faktörler ortaya atılmıĢtır. Cari iĢlemleri etkileyen önemli değiĢkenler büyüme ve artan petrol
fiyatlarıdır. Analiz sonucuna göre petrol tüketimi ile cari açık arasında pozitif bir bağlantı
vardır(Ener ve Gürbüz 2017: 105).
Erdal vd. tarafından (2008) yapılan çalıĢmada Türkiye örneğinden hareketle enerji
tüketimi ve reel gayri safi milli hasıla arasındaki etki incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 1970-2006
yılları arasındaki nedensellik iliĢkisi Johansen eĢbütünleĢme aracılığıyla test edilmiĢ ve
değiĢkenler arasında bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.
Uysal Yılmaz ve TaĢ(2015) tarafından gerçekleĢtirilen, enerji ithalatı ve cari açık
iliĢkisinin ele alındığı Türkiye örnekli çalıĢmada (1980-2012) senelerindeki veriler
kullanılmıĢtır. Sözü edilen yıllara ait büyüme, enerji tüketimi ve cari açığın verileri
kullanılarak VAR Modeli uygulanmıĢ ve Johansen EĢbütünleĢme analizi oluĢturulmuĢtur.
Uysal ve Mucuk(2009), Türkiye’de olan ekonomik büyüme ve enerji tüketimi
arasındaki iletiĢimi, eĢbütünleĢme, birim kök ve Granger nedensellikleri yapılarak 1960-2006
yılları verileriyle analiz yapılmıĢtır. Bakıldığında uzun dönemde enerji tüketimi ve büyüme
beraber hareket etmiĢlerdir ve granger nedensellik testi uygulanmıĢtır.
Demir’in (2013) yılındaki çalıĢmasında enerji ithalatı ve cari açıkla iliĢkisi
açıklanmıĢtır. Cari açık, sanayi üretim endeksi ve enerji ithalatı arasındaki bağlantı; 19872012 yıllarında da Granger nedensellik ve hata düzeltme modeliyle açıklanmıĢtır.

6. AMPĠRĠK SONUÇLAR
ÇalıĢmada petrol tüketimi ve doğalgaz tüketiminin cari açık üzerindeki etkisini analiz
edebilmek için öncelikle durağanlık analizi uygulanmıĢtır. Modelde yer alan cari açık
doğalgaz tüketimi, petrol tüketimi değiĢkenlerinin düzey değerlerinde birim kök içermektedir.
Fakat tüm değiĢkenlerin birinci farkı alındığında durağan oldukları görülmektedir.Modeldeki
tüm değiĢkenlerin bütünleĢme düzeylerinin I₁ olduğunun belirlenmesi Johansen EĢbütünleĢme
testinin uygulanabilmesine imkan tanımıĢtır.
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Tablo: 2 Adf Ve Pp Birim Kök Testi Sonuçları:
DEĞĠġKENLER

ADF TESTĠ
SBC tKritik
Lag
istatistiği Değer
%10
0
-1.66
-2.62
0
0.04
-2.62
0
-0.39
-2.62
0
-6.84
-2.62
0
-3.91
-2.62
0
-2.69
-2.62

Cari
Gaz
Oil
∆Cari
∆Gaz
∆Loil

PP TESTĠ
t-istatistiği

-1.59
-0.06
-0.37
-7.18
-3.89
-5.96

Kritik Değer
%10
-2.62
-2.62
-2.62
-2.62
-2.62
-2.62

Not: Sabitli model sonuçlarını ifade etmektedir.

Tablo 3: VAR Modeliyle Optimal gecikme Uzunluğu Belirlenmesi:
Lag

LR

FPE

AIC

SBC

HQ

0

NA

5.19

67.72

67.86

67.76

1

131.78*

3.30

62.66

63.23*

62.83*

2

7.30

4.60

62.96

63.96

63.26

3

14.15

4.19

62.79

64.23

63.22

4

15.06

3.24*

62.38*

64.25

62.94

EĢbütünleĢme analizi’nin yapılabilmesi için öncelikle uygun gecikme uzunluğu
belirlenerek VAR modeli kurulmaktadır. Optimal gecikme uzunluğu belirlenirken Schwarz
bilgi kriterine göre opimal gecikme uzunluğu 1 olarak belirlenmiĢtir. Fakat birinci gecikmede
otokoralasyon ve değiĢen varyans problemlerine rastlanmıĢtır. Bu sebeple Akaike bilgi
kriterine göre optimal gecikme 4. Gecikmede otokoralasyon ve değiĢen varyans sorununa
rastlanmıĢtır. Analizde optimal gecikme uzunluğu 4 olarak dikkate alınmıĢtır.
Tablo 4: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları:
Hipotez

İz istatistiği

R=0
R≤1
R≤2

40.34*
14.10*
0.21

Kritik değer
%5
29.79*
15.49*
3.38

Max öz. Değer
istatistiği
26.23*
13.89*
0.21

Kritik değer
%5
21.13*
14.26*
3.84

eşbütünleşme
Var
Var

Optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesinden sonra yapılan Johansen
EĢbütünleĢme çözümleme neticesi tablo:4 ‘te gösterilmektedir. Tablo: 4 incelendiğinde iz
istatistiği ve Maximum Öz Değer istatistikleri sonuçları neticesinde değiĢkenler arasında uzun
dönemli iki tane eĢbütünleĢme rektörü olduğunu göstermektedir.
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Tablo 5 : Granger Nedensellik Testi Sonuçları:
NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
D(Gaz) →D(Cari)
D(Cari)→D(Gaz)
D(Oil) → D(Cari)
D(Cari)→ D(Oil)
D(Oil) → D(Gaz)
D(Gaz)→ D(Oil)

OLASILIK DEĞERİ
0.07
0.66
0.28
0.29
0.48
0.89

DeğiĢkenler arasında kısa dönem nedensellik iliĢkisi Granger nedensellik testiyle
incelenmiĢtir. Tablo:5’teki granger nedensellik sonuçları incelendiğinde doğalgaz
tüketiminden cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi saptanmıĢtır. Diğer
değiĢkenler arasında nedensellik bağlantısı tespit edilememiĢtir.
7. SONUÇ
1986-2016 yılları petrol ve doğalgaz tüketimi artıĢının cari açık üzerindeki etkisi
araĢtırılmıĢtır. Öncelikle değiĢkenlerin durağanlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla ADF ve
Philips Perron testleri uygulanmıĢtır. Birim kök testleri sonucunda tüm değiĢkenlerin düzey
değerinde birim köke sahip olduğu lakin ilk farkında durağan olduğu saptanmıĢtır.
Yapılan çalıĢmada Türkiye’nin cari açığı ile iĢlenmemiĢ petrol tüketimi arasındaki
bağlantı analiz edilmek için uğraĢılmıĢtır. Her iki seri de durağanlık özelliğine sahip
olmadığından, bu yüzden değiĢkenler arasındaki uzun dönemli iliĢki eĢbütünleĢme yardımıyla
yapılmaya çalıĢılmıĢtır. EĢbütünleĢim regresyonu, bu iki değiĢkenin pozitif ve anlamlı
olduğunu ifade etmektedir. Türkiye’nin petrol ithalatı tüketiminin giderek artacağı ve bunun
da cari açığa olumsuz yansıyacağı söylenebilir(Hakan&Musa&Muzaffer 2009: 10).
EĢbütünleĢme: Modeldeki tüm değiĢkenlerin eĢbütünleĢme düzeylerinin I₁ olduğunun
belirlenmesi Johansen eĢbütünleĢme testiyle uygulanmıĢtır. Johansen eĢbütünleĢme testi
sonucunda iki tane eĢbütünleĢme vektörü belirlenmiĢtir.. Diğer bir anlatımla değiĢkenler
arasında uzun dönem iliĢkinin varlığını göstermektedir.
Granger Nedensellik: DeğiĢkenlerin arasındaki kısa dönem nedensellik iliĢkisi
Granger nedensellik sonucunda doğalgaz tüketiminden cari açığa doğru tek yönlü nedensellik
olduğu görülmüĢtür.
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